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ta, przypom inającego w  ujęciu  św . Hilarego ogrom ne w ięzienie lub studnię. 
Trzy następne rozdziały pośw ięcone są kolejno spraw ie zejścia dusz do 
św iata  podziem nego oraz losow i zgotow anem u w  nim  duszom  spraw iedliw ym  
(sinus A brahae) i niespraw iedliw ym . W rozdziale szóstym  autor om awia  
zstąpienie Chrystusa do królestw a zm arłych (Totenreich), w  siódm ym  zaś 
przedstawia szczególną pozycję, jaką na tam tym  św iecie  zdaniem  biskupa  
P oitiers zajm ują m ęczennicy, poruszając przy tej okazji spraw ę stanu przej
ściow ego (Z w isch en zu stan d ), w  którym  znajdow ać się oni będą przez jakiś 
czas w  niebie. O statni rozdział tej części, podobnie do poprzedniej, zaw iera  
w nioski autora dotyczące om ów ionej problem atyki.

W trzeciej części sw ojej pracy, składającej się z sześciu rozdziałów, 
M. Durst przedstaw ia spraw ę końca św iata  i jego losu w  ujęciu św. Hilarego. 
W rozdziale pierw szym  traktuje o czasie trw ania św iata, o m om encie, w  któ
rym  nastąpi jego kres i o znakach poprzedzających to w ydarzenie. Rozdział 
drugi jest pośw ięcony pow tórnem u przyjściu Chrystusa, znakom  i zjaw is
kom, jakie m u tow arzyszyć będą oraz m iejscu, w  którym  nastąpi objaw ie
nie się Syna Bożego w  chw ale. W rozdziale trzecim  autor om aw ia problem a
tykę zw iązaną ze zm artw ychw staniem  um arłych, w  którym  dusze ponownie 
połączą się z ciałam i. K olejny rozdział dotyczy sądu ostatecznego. Jest w  nim  
m ow a o jego dniu, o C hrystusie jako Sędzi, o przedm iocie sądu, o ogniu  
i o sądzie nad diabłem . W piątym  rozdziale autor traktuje o karze i nag
rodzie. Jedna jak i druga będzie w ieczna. Grzesznicy dostąpią kary, spra
w ied liw i zaś będą cieszyć się nieprzem ijającym  szczęściem , w spólnotą z anio
łam i, oglądaniem  Boga i w iecznym  pokojem.

B iskup Poitiers odznaczył się, jak wiadom o, w  w ybitny sposób w  w alce  
przeciw  arianizm owi, który w  IV w . doprowadził K ościół do kryzysu na  
ogromną skalę. Trzeba jednocześnie przypom nieć i o tym , że dzieła biskupa  
Poitiers przyczyniły się w  niem ałym  stopniu do rozwoju egzegezy biblijnej 
i w yw arły  znaczny w p ływ  na kształt takich dyscyplin  teologicznych jak  
chrystologia, soteriologia, nauka o łasce, pneum atologia i eklezjologia. W szyst
k ie  te zagadnienia w  ujęciu św. Hilarego sta ły  się przedm iotem  badań, zw łasz
cza w  ostatnich dziesiątkach lat, i doczekały się odpow iednich opracowań. 
W sposób, jak się w ydaje, n iezadow alający i n iew ystarczający przestudio
w ane zostały antropologia i sakram entologia biskupa Poitiers. P raw ie zupeł
nie nie tknięta pozostaw ała dotychczas eschatologia św . Hilarego. D latego  
też książka M. Dursta zasługuje na szczególną uw agę i żyw e zainteresow anie. 
B adania nad tą problem atyką jej autor prow adził — jak sam  w yznaje — z m y
ślą  o uzyskanie prom ocji doktorskiej na W ydziale T eologii K atolickiej U ni
w ersytetu  Fryderyka W ilhelm a w  Bonn, co n iew ątp liw ie odbiło się na struk
turze jego pracy. Trzeba jednak przyznać, iż zadanie, jakie M. Durst po
staw ił przed sobą, b y ło  am bitne. Sw . H ilary n ie  napisał bow iem  żadnego dzieła  
na tem at eschatologii, tak jak uczynił to na przykład św . A ugustyn, który  
dw udziestą księgę De c iv ita te  Dei pośw ięcił tej w łaśn ie problem atyce. M yśli 
biskupa Poitiers dotyczące rzeczy ostatecznych rozsiane są w  różnych jego  
dziełach i charakteryzuje je ew olucja. N iem ały w p ływ  m iał na to pobyt św. 
Hilarego na banicji. A utor om aw ianej przez nas książki zdołał ew olucję tę  
w  sposób um iejętny ukazać. K tokolw iek dzisiaj chciałby m ów ić czy też pi
sać na tem at eschatologii biskupa Poitiers, m usi sięgnąć do jego dzieła.

ks. Jan G liścińsk i SDB, W arszaw a
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Jürgen MOLTMANN, W as is t heu te  Theologie? Z w e i B eiträge zu  ih rer V erge
genw ärtigung, Freiburg-B asel-W ien 1988, V erlag Herder, s. 102 (Q uaestiones  
d ispu ta tae , t. 114).

R zym ski Instytut ,,della Enciclopedia Ita liana” zw rócił się przed paru la 
ty  do jednego z w ybitn iejszych  teologów  protestanckich doby w spółczesnej, 
którego nazw isko stało się głośne z chw ilą opublikow ania przez niego „Teo-



logii nadziei” (Theologie der H offnung, M ünchen 1964), z prośbą o napisanie 
dwóch artykułów  do przygotow yw anej w łaśn ie  „Encyklopedii X IX  w iek u ” 
(E nciclopedia del N ovecento): jednego na tem at teologii w  X X  w ., a drugiego
0 różnych rodzajach pośrednictw a teologii w spółczesnej. Te w łaśn ie dwa arty
kuły, które sam  autor określa w  przedm ow ie do om aw ianej pozycji m ianem  
szkiców  lub esejów , sta ły  się —  po przeadiustow aniu ich przez H. Friesa
1 na jego osobiste życzenie — treścią 114 tom u Q uaestiones d ispu ta tae , który  
składa się siłą  faktu  z dwóch rów nom iernych części: Droga teo log ii w  X X  w. 
oraz W spółczesne pośredn ic tw a  teologii. Każda z tych  części ma, jak już 
wspom niano, charakter bardzo fragm entaryczny: jest bardziej szkicem  czy 
zarysem  om aw ianego zagadnienia aniżeli jego w yczerpującym  i w nik liw ym  
potraktowaniem .

Część I autor podzielił na 5 punktów , w  których om aw ia kolejno: 1. dzie
dzictw o w ieku X IX ; 2. dynam iczny rozwój teologii w  X X  w.; 3. jej dążenie 
do znalezienia w spólnego języka ze św iatem ; 4. połączone z troską o zachow a
nie sw ej chrześcijańskiej tożsam ości; 5. teologia w  dobie dialogu ekum enicz
nego. Po niem al błyskaw icznym  zasygnalizow aniu problem atyki dwóch p ier
w szych punktów  (dynam iczny, rozwój teologii om ów ił na s. 17— 19), autor 
zajął, się obszerniej stosunkiem  teologii do św iata i jej troską o w łasną toż
sam ość. W referow aniu dążeń teologii w spółczesnej do znalezienia języka  
w spólnego ze św iatem  na plan pierw szy (jeśli w  ogóle nie jedyny) w ysu w a
ją się nazw iska znanych autorów  protestanckich: R. B ultm anna z jego „prog
ram em  dem itologizacji”, H. G. Gadamera i P. Ricoeura z ich troską  o rozwój 
filozoficznej herm eneutyki tradycji, D. B onhoeffera z jego m yśleniem  o „św iec
k im  św iecie”, F. Gogartena rozw ijającego teologię ześw iecczonego św iata  oraz
H. E. C oxa m yślącego o teologii „państwa św ieck iego”. Dochodzą tu też do 
głosu refleksje  na tem at teologii w yzw olenia, nie w yłączając tzw . „fem inis
tycznej teologii w yzw olen ia”. Podsum ow aniem  tych w szystkich rozważań jest 
m ocne stw ierdzenie, iż teologia w spółczesna jest z konieczności „teologią w ol
ności” i to w olności w ielow ym iarow ej: w olności człow ieka, religii, w iary, 
sum ienia, w spólnoty oraz sam ej teologii. Szkoda, iż to typow o protestanckie 
przedstaw ienie „teologii w spółczesnej” nie zostało poprzedzone (w zględnie 
uzupełnione) żadną notą w ydaw nictw a na tem at rodowodu sam ego, znanego 
skądinąd, autora. Ten zaś rodowód daje znać o sobie w  dwóch dalszych punk
tach  tej części książki, w  których autor, om aw iając troskę teologii o w łasną  
tożsam ość oraz referując zagadnienie ekum enizm u w spółczesnego, zdaje się 
nie dostrzegać w cale różnic w ystępujących w  tych w łaśn ie dziedzinach po
m iędzy autoram i katolickim i a protestanckim i. Z jego w yw odów  m ożna by 
bow iem  odnieść zupełnie błędne w rażenie, że istn ieje obecnie, w  drugiej po
łow ie X X  w., jedna w spólna „teologia chrześcijańska”.

Taką w łaśn ie teologię J. M oltm ann om aw ia w  drugiej części publikacji, 
pośw ięconej — jak sam stw ierdził w  przedm ow ie —· nie ty le  teologii w spół
czesnej, co jej „uw spółcześnianiu się” skonkretyzow anym  lub konkretyzują
cym  się w  urzeczyw istnianych przez nią różnorodnych „pośrednictw ach”. 
Obok teologów  protestanckich dochodzą tu do głosu (niem al na rów ni z nimi) 
także teologow ie katoliccy, a w łaściw ie jeden z nich: K. Rahner. J. M oltmann  
om aw ia tu  kolejno: teologię egzystencjalną — R. B ultm ann i problem  historii 
teologię transcendentalną —  K. Rahner i problem  antropocentryzm u, teolo
gię kultury —  P. T illich  i religijne znaczenie ześw iecczonego św iata, by 
ostatni punkt tej części pośw ięcić ogólnikowo teologii politycznej w  n iespeł
nionej (nie doprowadzonej do końca) w spółczesności. W tej, jak i w  innych  
publikacjach teologów  zachodnich (nie tylko protestanckich) m oże razić czy
teln ika polskiego (i nie tylko polskiego) podw ójne zaw ężenie: terytorialne  
i problem owe, połączone z traktow aniem  om aw ianych przez sieb ie zagadnień  
jako jedynie (!) reprezentatyw nych dla epoki — z całkow itym  pom inięciem  
(niedostrzeżeniem ) w ielu  innych teologii i teologów: katolickich i praw osław 
nych, francuskich, w łoskich  i polskich, jak gdyby liczyła  się w  św iecie  tylko  
i w yłącznie określona jednow ym iarow o m yśl, m entalność i język. N asuw a się
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zatem  —  po lekturze om aw ianej pozycji — uzasadnione w  pełni pytanie: 
czy jej treść odpow iada choć trochę tytu łow i, po którym  można by się spo
dziew ać, że autor publikacji odpow ie uczciw ie i rzetelnie na pytanie: „Czym 
jest dzisiaj teologia?” Owszem , autor stara się odpow iedzieć na to pytanie, 
ale jego odpowiedź —  traktow ana przez n iego sam ego jako esej — jest bar
dzo jednostronna. Czyż n ie należałoby tej jednostronności (jak to czyni 
każdy szanujący się w ydaw ca) zaznaczyć choćby tylko w  podtytule dzieła?

ks. L ucjan  B a lter SA C , W arszaw a

W olf hart PANNENBERG, C h risten tu m  in einer säku laris ierten  W elt, F rei- 
burg-B asel-W ien 1988, V erlag Herder, s. 79.

Od jakiegoś czasu stało się już zw yczajem , że w ydaw nictw a uw ażające  
się za katolick ie publikują prace teologów  niekatolickich. N ie zaw sze przy  
tym  da się łatw o odpow iedzieć na pytanie: czy czynią to ze zw yk łej grzecz
ności, kurtuazji, czy też raczej w  duchu głęboko pojętego dialogu ekum e
nicznego, a także na ile identyfikują się z głoszonym i przez prezentow anych  
autorów  poglądam i. Jednym  z takich w ydaw nictw  jest dom inujący na rynku  
zachodnioeuropejskim - Herder, który opublikował w  pierw szych m iesiącach  
1988 X. in teresującą nas obecnie, n iew ielką  książeczkę W. Pannenberga, zna
nego z w ie lu  innych publikacji teologa protestanckiego. K siążeczka ta, po
św ięcona w  całości chrześcijaństw u (bez podziałów  i rozróżnień w yznanio
w ych) w  ześw iecczonym  św iecie, za jaki trzeba —  zdaniem  autora — uznać 
w spółczesny św iat zachodni, staw ia sobie za cel ukazanie przeróżnych relacji 
(i sugestii) w  zakresie zw łaszcza kultury w yw odzącej się historycznie  
z chrześcijaństwa: Jak należy patrzeć na taką „ześw iecczoną” kulturę i jak  
ją oceniać?

Autor podzielił sw e refleksje  na trzy części. W rozdziale I (s. 9— 31) 
om ów ił dążenie, a naw et zdecydow aną w alkę o sekularyzację, analizując  
bardziej szczegółow o jej historyczne przyczyny i uw arunkowania. Rozdział 
II (s. 32— 54) pośw ięcił ukazaniu następstw  zsekularyzow ania kultury w spół
czesnej, przytaczając często zdania i stanow iska różnych teo logów  zajm ują
cych się tą problem atyką. W reszcie, w  rozdziale III om ów ił dosyć skrótowo  
(s. 55— 76), ale nie m niej dokładnie, zadania stojące przed teologią chrześci
jańską w  obliczu takiej ześw iecczonej kultury.

Zdaniem Pannenberga, w yraźny pęd do sekularyzacji pojaw ia się wraz 
z reform acją (autor przytacza tu odm ienne stanow iska K. L öw ithsa i polem i
zującego z nim  H. Blum enberga, z którym i jednak w  pełn i się nie zgadza) 
i przybiera stopniow o na sile. Jego zaś owocem  jest odłączenie (em ancypacja) 
św iata  (wraz z jego polityką) od chrześcijaństw a, prowadzące w  konsekw encji 
do poczucia frustracji, zagubienia sensu życia, w ielorakich zróżnicowań (róż
norodne pluralizm y), anonim ow ości, utraty zw iązku z w łasną ojczyzną, itp. aż 
po zagubienie poczucia konieczności i istnienia jakiegoś trw ałego porządku spo
łecznego (a wraz z nim  jakichkolw iek  trw ałych i pow szechnie obow iązujących  
norm m oralnych przy rów noczesnym  przeakcentow aniu w łasnej, n iepodw a
żalnej i w yw yższanej ponad w szystko wolności). N ie potrzeba oczyw iście zbyt 
w ielk iej refleksji, by stw ierdzić, że te (i w ie le  innych) skutki traktow anej 
na ogół jako w ie lk i sukces czasów  w spółczesnych sekularyzacji m ów ią sam e 
za siebie, dając w cale nié najlepszy ani tym  bardziej nie optym istyczny-obraz  
najbliższej przyszłości. I 'dlatego to autor uw aża za konieczne i celow e n a 
szkicow anie zadań stojących przed teologią w  tym  ześw iecczonym  św iecie. 
Po stw ierdzeniu, że zadania te nie są ła tw e do w ykonania, W. Pannenberg  
akcentuje najpierw  mocno' konieczność budow ania odpow iednich pom ostów  
pom iędzy św ieckim  św iatem  a chrześcijaństw em , co czyniło zresztą chrześci
jaństw o od zarania sw oich dziejów. Przypom nienie sobie własnej" tradycji 
m oże zatèm  okazać się bardzo pom ocne w  tym  w zględzie. Drugą płaszczyzną  
działania jest tzw . dem itologizacja m ogąca się już poszczycić pew nym i osiąg-
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