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Autor Horst H e r r m a n n ,  profesor Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersy
tetu w Münster, znany ze swej doskonałej pracy habilitacyjnej pt. Die Stel
lung unehelicher Kinder nach kanonischen, Recht (Amsterdam 1971) oraz stu 
dium pt. Der priesterliche Dienst (Freiburg 1971) *, wykazuje jeszcze raz swą 
znajomość prawa kanonicznego i wyczucie potrzeby udostępnienia jego podsta
wowych pojęć uczącej się młodzieży akademickiej.

Wartość tej publikacji trzeba oceniać zgodnie z założeniami, jakie jej stawia 
autor. Jest to publikacja przeznaczona przede wszystkim dla studentów i nie 
rości sobie pretensji do przedstawienia czytelnikowi całości zagadnień prawa 
kanonicznego, chociażby w formie encyklopedycznej.

W około 400 hasłach autor przedstawia zasadnicze pojęcia prawa kanonicz
nego, nie tylko znajdujące się w Kodeksie Prawa Kanonicznego, ale także 
w prawie posoborowym. Zastosowanie prostych odsyłaczy w poszczególnych 
hasłach słownika łatwo pozwala czytelnikowi na poszerzenie wiadomości 
z prawa kanonicznego, ściśle łączących się z omawianym w haśle tematem.

Pewne zastrzeżenia może jedynie budzić wybór źródeł ustawodawstwa koś
cielnego cytowanych przez autora. To prawda, że charakter słownika nie w y
maga szczegółowego wskazywania źródeł prawnych, ale też posługiwanie się 
w tej mierze prawie wyłącznie Kodeksem Praw a Kanonicznego, wydaje się 
niewystarczające.

W dobie zmieniającego się ustawodawstwa koścelnego, kiedy kodeks 
przestał być najważniejszym źródłem w stosunku do wielu instytucji aktual
nego prawa, odwołanie się do podstawowych dokumentów prawodawstwa po
soborowego narzuca się jako konieczność, tym bardziej, że można to było 
zrobić dość łatwo przy pomocy czytelnych i odpowiednio dobranych skrótów. 
Uczyniłoby to ze słownika jeszcze bardziej wartościową pomoc naukową dla 
początkujących, pozwalającą odszukać najnowsze ustawodawstwo kościelne 
w ram ach omawianego hasła. Brak ten nie odbiera oczywiście słownikowi jego 
wartości ale domaga się od czytelnika większej wiary w solidność pracy autora.

Na marginesie niniejszej recenzji w arto wyrazić życzenie, by i kanonistyka 
polska mogła się zdobyć w najbliższej przyszłości, na opracowanie podobnego 
słownika prawa kanonicznego, którego przydatność nie ulega wątpliwości.

Ks. Tadeusz Pieronek, Warszawa-Kraków

Maurice BELLET, Le déplacement de la religion. Recherche sur la region réel
le de la foi chrétienne, Paris 1972, Editions Desclée de Brouwer, s. 256.

Książki tego autora wykształconego na heglowskiej dialektyce, nie są łatwe 
w czytaniu. Jest on profesorem teologii na Institut Catholique w Paryżu, 
a dał sdę już poznać z szeregu publikacji omawiających wiarę i chrześcijaństwo 
w świecie dzisiejszym.

W niniejszej pracy zajmuje się miejscem, jakie dotąd zajmowała wiara, stu 
diuje zachodzące w tym względzie zmiany oraz kreśli perspektywy na przy
szłość. Dotychczas w iara była zamknięta we własnym kręgu jako pewna całość, 
dynamiczna wprawdzie, ale istniejąca obok świata, chociaż chciała ten świat 
przemienić. Współczesna sekularyzacja, jako wynik wielorakich przemian, spra
wiła, że tradycyjne powiązania wiary ze światem, poprzez dawne instytucje 
oraz struktury społeczne, uległy dezintegracji i nawet zerwaniu. W tym rejo
nie, w  którym operowała dotąd wiara, szerzy się sceptycyzm, kryzys rozumu, 
dwuznaczność, erotyzm. Kult psychologii i psychoanalizy prowadzi do relaty
wizacji chrześcijańskich przekonań, a z drugiej strony obserwujemy zjawisko 
usztywnienia przekonań niektórych chrześcijan, broniących się w zamkniętej

1 Por. Collectanea Theologica 43(1973) z. 1, 220-221. 
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twierdzy. Po różnych analizach, w dużej mierze filozoficznych i mających za 
przedmiot te struktury językowe, jakimi się dzisiaj ludzie posługują, autor 
postuluje przemieszczenie religii na grunt ewangeliczny, czyli głoszenie czystej 
Ewangelii poprzez wzmożenie religijnej etyki. Oczywiście, jest to podjęcie pe
wnego ryzyka, że człowiek może odrzucić treść tej wiary, tak jak Żydzi odrzu
cili odkupienie przez Krzyż. Pozostaje jednak akt wiary, którego Chrystus 
od nas żąda.

Postulaty i wnioski autora są słuszne, ale można mieć do niego trochę p re
tensji o to, iż niepotrzebnie w tym celu posługiwał się łamańcami dialektyki, 
które bardzo utrudniają lekturę. Książka jest użyteczna, chociaż przeznaczona 
w zasadzie dla specyficznego grona znawców dialektyki. Może z racji różnych 
zapotrzebowań poszczególnych grup ludzkich, jesteśmy świadkami powstawa
nia tak wielu kierunków teologicznych. Między innymi powstają one głównie 
z chęci lepszego zrozumienia Objawienia i ułatwienia dzisiejszym ludziom 
spotkania z tymże Objawieniem. Ale wskutek głęboko zmienionych warunków 
kulturalnych i obyczajowych, następuje coraz większe zróżnicowanie m ental
ności ludzkiej. To, co dla jednych jest potrzebne, innym wydaje się nieaktu
alne. Dlatego przemija chyba bezpowrotnie epoka uniwersalnych systemów 
teologicznych, a utwierdza się teologia pluralistyczna.

Ks. Stanislava Głowa SJ, Warszawa

Jacques ELLUL, Uespérance oublié, Paris 1972, Editions Gallimard, s. 287.

Mnożenie się w ostatnich latach książki o nadziei są wskazówką świadczącą
0 pewnym zagubieniu się człowieka Europy zachodniej, żyjącego wprawdzie 
w kręgu swych bogactw, ale szukającego, przynajmniej niekiedy, nieobecnego 
Boga oraz odpowiedzi na stawiane pytania o sens żyda.

Autor (człowiek świecki) jest profesorem prawa na uniwersytecie w Borde
aux. Uważa, że nadszedł czas na poważne studium nad przyczynami tego za
gubienia się. Przede wszystkim jednak podaje jego przejawy. Są to m. in. 
narkomania, nastawienie konsumpcyjne, rozkwit poradnictwa u astrologów
1 jasnowidzów, brak społecznego zaufania. J. E 11 u 1 jest przekonany, że 
trzeba dobrze zgłębić to wszystko, co zawiera się w słowie „nadzieja”. Jak  
twierdzi, nie chce posługiwać się ani metodą teologiczną, ani też filozoficzną. 
W praktyce jednak opiera się głównie na wypowiedziach Starego Testamentu 
oraz na pracach niektórych filozofów, począwszy od K i e r k e g a a r d  a, a skoń
czywszy na M o l t m a n n i e ,  B l o c h u  i N e h e r z e .  Ta starotestam entalna 
optyka jest o wiele bardziej widoczna niż nauka Nowego Testamentu. Jednym 
z punktów orientacyjnych, przedstawionych przez autora czytelnikowi ma 
być przykład Żydów, którzy w okresie ostatnich dwu tysięcy la t byli często 
prześladowani, a mimo to, dzięki swym niepospolitym zdolnościom, inicjaty
wie, inteligencji i właśnie nadziei, byli i są zdolni do zajmowania pierwszych 
miejsc w różnych społeczeństwach.

W części diagnostycznej rozważania autora dotyczą przede wszystkim spo
łeczeństw zachodnich. W Polsce nie mamy jeszcze takiego nadmiaru kon
sumpcji i jej złych skutków. W proponowanych zaś rozwiązaniach, postulaty 
są często niejasne, a przynajmniej niepełne. Wydaje się, że jednym z braków 
tego dzieła, pisanego przecież w dużej mierze na gruncie religijnym, jest po
minięcie bogatego przekazu o nadziei, jaki zawiera się w Objawieniu Nowego 
Przymierza. Dla katolika i w ogóle dla chrześcijanina, ten punkt odniesienia 
jest niezbędny. Ale być może, chociaż to nie zostało wprost powiedziane, iż 
autor rozważa cały problem tylko na gruncie judaizmu. W takim razie wydaje 
się trochę dziwne, dlaczego przeprowadził tak ostrą krytykę znanego dzieła 
Harvey C o x a  pt .L a  cité séculière (s. 144-145).

Ks. Stanisław Głowa SJ , Warszawa


