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R E C E N Z JE

Georg SCHWAIGER, Päpstlicher Prim at und Autorität der Allgemeinen  
Konzilien im  Spiegel der Geschichte, München-Paderborn-Wien 1977, Verlag 
Ferdinand Schöningh, s. 171.

Ostatni sobór ożywił zainteresowanie strukturą Kościoła, a dyskusje pro
wadzone na ten temat zajęły się z konieczności także teorią soboru po
wszechnego. Sobór jest najbardziej uchwytnym przejawem udziału biskupów 
w  kierowaniu Kościołem oraz najkonkretniejszą formą sprawowania przez 
kolegium biskupie władzy. Zarówno dla teorii, jak i dla praktyki soborów 
jest punktem trudnym należyte określenie funkcji papieża.

Znany historyk Kościoła, zajmujący się także dziejami soborów, 
G. S c h w a i g e r  opublikował książkę przedstawiającą wzajemny stosunek 
papieża i biskupów podczas obrad historycznych soborów. Tytuł książki 
zdaje się sugerować, jakby dzieło zajmowało się wzajemnym stosunkiem  
prymatu papieskiego i władzy soborów powszechnych nie tylko podczas 
obrad soborów, ale w  całej historii Kościoła, czemu autor nie poświęca wiele 
uwagi.

Autor nie przedstawia wyników własnych badań, lecz zbiera i relacjonuje 
plon zainteresowania w  ostatnich latach nauk historycznych i teologicznych 
soborami. Podane fakty ukazują znaną prawdę, jak bardzo odbiegają od 
rzeczywistego stanu rzeczy przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego z r. 1917, 
określające relację papież-biskupi p o d c z a s  soboru. Dotyczy to zwłaszcza pier
wszego tysiąclecia dziejów chrześcijaństwa.

Książka stanowi dobry przegląd sytuacji i trafnie orientuje w  dziejach 
soborów. Można jednak żałować, że autor zbyt mało uwagi poświęcił ostat
niemu soborowi, który w  badanej kwestii znacznie różni się od Soboru 
Watykańskiego I.
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Johann FIGL, Atheismus als theologisches Problem. M odelle der Auseinan
dersetzung in der Theologie der G egenwart, Mainz 1977, Matthias-Grünewald- 
-Verlag, s. 287.

Problem ateizmu stał się w  ciągu ostatnich piętnastu lat przedmiotem  
żywego zainteresowania zarówno ewangelickich, jak i katolickich teologów. 
Badają oni jego źródła, starają się go zinterpretować oraz sformułować i przy
jąć wezwanie, jakie ateizm stanowi dla chrześcijaństwa. Autor zbiera i syste
matyzuje te poglądy według pewnej myśli przewodniej.

Jako punkt wyjścia obiera F i g i  stosunek ostatniego soboru do problemu 
ateizmu. Analizuje przy tym zarówno teksty przygotowawcze, zawierające 
niedwuznaczne potopienie, jaik też dokumenty, kitóre bezpośrednio służyły 
redakcji K onstytucji duszpasterskiej o Kościele w  św iecie współczesnym . 
Problem niewiary umieszczony tam został w kontekście godności ludzkiej. 
Sobór przez to wyraźnie stwierdza, że ateizm jest problemem antropologicz
nym i na tej płaszczyźnie należy na niego odpowiadać. Dlatego też wskazuje 
na związek istniejący między godnością człowieka a Bogiem, który jest tej 
godności gwarantem. Stąd mimo, że sobór odrzuca doktryny ateistyczne, naj
bardziej jego charakterystycznym znamieniem w  tym względzie jest przejście 
od jasnego i niedwuznacznego potępienia do postawy zrozumienia, współ
pracy i dialogu z ateistami.

Pewna grupa teologów, przedstawionych następnie przez autora, kładzie 
nacisk na historyczny kontekst ateizmu, uważając go za zjawisko, które 
można zrozumieć na tle chrześcijaństwa i w opozycji do niego. G o g a r t e n  
na przykład uważa, że ateizm powstał jako skutek usamodzielnienia się i se
kularyzacji świata i dlatego oznacza koniec pewnego typu religii, która swój


