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Recenzje

daktyczną tych dwu „obrazów ”. Możemy postaw ić pytanie, czy tak  u ję ta  n a 
uka religii” m a jeszcze coś wspólnego z katechezą pojm ow aną jako for
m a m isji słowa w  Kościele.

Niem nej w ydaje się, że dobrze by było, gdyby wykładowcy katechetyki 
i pedagogiki zapoznali się z tą  pozycją. R efleksja nad nią pozwoli również 
nam  przemyśleć na nowo cele katechizacji, które, być może, ciągle jeszcze 
zam ykają się do przekazania inform acji religijnej i „praktyk”. Nie możemy na
śladować. Powinniśm y jednak  zastanow ić się.

Ks. Jan Charytański SJ, W arszawa

S. BONNET, A. COTTIN, La com m union solennelle, Folklor païen ou fê te  chré
tienne, P aris  1969, Editions du Centurion, s. 290.

Przed kilkunastu  laty ukazała się we F rancji książka pod tym samym ty tu 
łem i podobne rozpatru jąca zagadnienie. Sposób jednak  podejścia jest w tych 
dw u pozycjach całkowicie inny. Pierw sza pozycja skupiała się przede wszy
stkim  na teologii Eucharystii. Obecnie zaś om aw ianą pozycję cechuje podejście, 
które w pew nym  sensie można nazw ać socjologicznym.

Zasadniczy trzon książki stanow ią wypowiedzi na tem at uroczystej komunii 
św., zebrane i uporządkow ane przez A ugustina C o 11 i n. Dotyczą one zagad
nienia podkreślonego w  ty tu le książki. Czy uroczysta kom unia św. we F ra n 
cji jest tylko zjaw iskiem  swoistego folkloru, wypływającego z zam ierzchłej 
tradycji, czy też można w nim jeszcze odszukać autentyczne elem enty prze
życia religijnego. Wypowiedzi sform ułow ane są  przede w szystkim  przez du 
chownych, dotyczą jednak opinii również rodziców, a także dzieci biorących 
udział Ty tej uroczystości.

Zebrane wypowiedzi poddają krytyce formy duszpasterstw a uroczystej ko
munii we Francji, jak  również podsuw ają projekty  jej reformy. Dostrzega się 
przesuwanie akcentu  z samej kom uni św. na uroczyste w yznanie wiary, od
nowienie przyrzeczeń chrztu św., czy wreszcie obietnicę zaangażow ania w  mi
sję apostolską Kościoła.

Zebrane opinie są często sprzeczne ze sobą. Jedni pragną zachow ania form 
jak  najbardziej zw iązanych z tradycją, inni dążą do zniesienia całkowicie 
tego zwyczaju. W niektórych wypowiedziach dostrzega się uznanie wartości 
zwyczajów domowych (np. wspólny posiłek, podarki) czy wreszcie widzi się 
w tym  zwyczaju przejście dziecka do św iata dorosłych. Inne natom iast po
stu lu ją całkow ite uduchow ienie uroczystości z odrzuceniem w szystkich ele
m entów  naturalnych.

Dla polskiego czytelnika najciekaw sza jest część druga tej książki, napisana 
przez drugiego au tora: Serge B o n n e t ,  jako socjolog, patrzy nieco krytycz
nie na zebrany i om ówiony m ateriał. W łaściwie odm aw ia m u w artości an a li
zy obiektywnej. Mamy bowiem zebrane wypowiedzi, a le  reprezen tu ją one 
przede wszystkim myśl duszpasterzy, choć naw et relacjonują zdania laików. 
Ponadto nie m a klucza, k tóry  by umożliwił odczytanie ich obiektywne, dające 
możliwość w ysnuw ania jednoznacznych wniosków. Ponadto jednak  S. B o n 
n e t  poddaje krytyce sposób podejścia do zagadnienia ze strony duchow ieństw a 
francuskiego. Zarzuca mu swoisty klerykalizm  m im o ustaw icznego głoszenia 
znaczenia laikatu . W w ypow iedziach autor dostrzega ponadto sw oistą cechę 
duchow ieństw a francuskiego, a  m ianowicie uleganie m odnym  w danej chwili 
tendencjom . W sform ułow aniach zawsze jest w yraźny w pływ  panujących 
w danym  momencie tendencji duszpasterskich.

C entralne zagadnienie obce jest polskiemu czytelnikowi. Niem niej warto, 
by polscy w ykładowcy katechetyki zapoznali się z om aw ianą p o z y c j ą .  Wiele 
momentów dyskusji duszpasterskiej odnosi się również do naszych form 
duszpasterzowania. K rytyka zaś duchow ieństw a francuskiego może rzucić 
nieco św iatła również na n iektóre nasze sposoby w artościow ania czy próby 
ocen.

Ks. Jan Charytański SJ, W arszawa


