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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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niçciamj. w  tym. w zględzie. Ponadto autor w ym ienia jeszcze dążenia fem in i
styczne w  teologii oraz teologię w yzw olen ia  jako dwa dalsze, konkretne 
przykłady budowania pom ostów  ze św iatem  współczesnym . Są te  jednak, 
jego zdaniem , m niej lub bardziej udane próby naw iązania dialogu ze św ia 
tem , próby, w  których teologia chrześcijańska nie pow inna w  żadnym  w y
padku starać się dostosować do ześw iecczonego patrzenia na rzeczyw istość  
nas otaczającą, typow ego dla w spółczesnej kultury zachodniej. T eologia ma 
bow iem  coś w ażnego i istotnego do przekazania św iatu  i kulturze, coś, co 
przekracza ich św iecką optykę i może im  przynieść ocalenie i ratunek. O ile  
bow iem  daw niej, u zarania dziejów  K ościoła, zw iązek O bjawienia z rozu
m em  ludzkim  stał się zalążkiem  m isyjnej dynam iki chrześcijaństw a i rozwoju  
św iata, to rów nież w  dobie obecnej może —  zdaniem  autora —  i pow inno  
zniknąć całkow icie czysto pozorne przeciw ieństw o zachodzące m iędzy teono- 
mią i autonom ią, przyczyniając się siłą  faktu do autentycznego rozwoju  
św iata  w spółczesnego. Skoro zaś — jak to w ykazyw ał autor w  rozdziale I —  
początki sekularyzacji w iążą się z podziałem  chrześcijaństw a na Zachodzie, 
konieczne jest — jego zdaniem  —  przezw yciężenie w szelkich konfesyjnych  
podziałów  (i wrogości), które przeczą sam ym  sw ym  istnieniem  autentycznej 
m iłości Chrystusa, podw ażając tym  sam ym  w iarygodność chrześcijaństw a jako 
takiego. W ydaje się, że przynajm niej te ostatnie stw ierdzenia autora, w yn i
kające logicznie z całokształtu  jego rozważań, dają pełną odpow iedź na po
staw ione na w stęp ie pytanie: dlaczego ta, tak w artościow a, choć skrom na  
w sw ych w ym iarach zew nętrznych, pozycja książkow a ukazała się w  katolic
kim  w ydaw nictw ie Herdera.

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

Stanisław  C elestyn  NAPIÓRKOW SKI OFMConv., Spór o M atkę, L ublin 1988, 
R edakcja W ydaw nictw  KUL, s. 188 (Teologia w  dialogu, t. 3).

Z ainicjow ana w  1985 r. przez Instytut Ekum eniczny KUL seria w ydaw 
nicza Teologia w  d ialogu  została wzbogacona o kolejną, trzecią pozycję książ
kową: S pór o M atkę. Jej autorem  jest znany polski dogm atyk — obecny k ie
row nik K atedry M ariologii KUL — o. prof. S. C. N apiórkow ski. W sw oich  
pracach daje w yraz osobistem u zaangażow aniu w  rozm ow y ekum eniczne 
m. in. kom isji m ieszanej katolicko-luterańskiej. A spekt ekum eniczny pojaw ia  
się także w  jego publikacjach z zakresu m ariologii np.: Le m ariologue peu t-il 
ê tre  oecum éniste?  Ephem erides M ariologicae 22(1072) z. 1—2, 15— 76; Le 
t i tr e  de „Theotokos" dans la théologie pro testan te  actuelle, Ephem erides M a
riologicae 24(1974) z. 3—4, 371— 381; E cum enism o, w: N uovo d izionario  di 
m ariologia  (wyd. Stefano De Fiores i Salvatore Meo) M ilano 1985, Edizioni 
Paoline, 518— 527. Przykładem  tego jest rów nież om aw iana książka. Sygnali
zuje to już jej podtytuł: M ariologia jako  problem  eku m en iczn y , a bezpośre
dnio konkretyzuje pytanie pojaw iające się w e w stępie: jak przedstaw ia się 
zw iązek m ariologii z jednością m iędzy katolicyzm em  a protestantyzm em ?

M ariologia nie stanow iła, jak w iadom o, podstaw ow ej racji gw ałtow nego  
protestu podniesionego przez ojców  Reform acji. Ów w ie lk i spór o M atkę 
w szczęty po raz p ierw szy w  V  w ieku  znalazł sw oją kontynuację w  XVI, 
gdzie zakw estionow ano tradycyjną m ariologię i pew ne form y kultu  m aryj
nego. O ile p ierw szy w ie lk i spór o M atkę trw ał około 5 lat, drugi trw a  
praw ie pięć w ieków . Zasadne w ydaje się być w ięc pytanie: na ile  ten  czas 
zdołał pogodzić czy spiętrzyć trudności przed ruchem  ekum enicznym ? Zda
niem  prof. N apiórkow skiego, odpow iedzi najw yraźniejszej może nam  udzielić  
okres od 1950 r. do Soboru W atykańskiego II. Zupełnie w yjątkow e znaczenie 
ma tu  rok 1950. O głoszony przez P iusa X II dogm at o w niebow zięciu  NM P  
(1.11.1950) stał się nie m niejszym  w ydarzeniem  dla K ościoła protestanckiego  
niż dla K ościoła katolickiego. T en fakt, jak i w szystk ie następne odbijały się  
żyw ym  echem  w  kołach teologów  protestanckich zm uszając ich do zajęcia


