
Jan Decyk

"Les Funérailles : les chrétiens face à
la mort", Louis-Michel Renier, Paris
1997 : [recenzja]
Studia Theologica Varsaviensia 36/2, 198-201

1998



1 9 8 KS. JA N  ZA ŁĘSK I [22]

przez autorkę trwałości małżeństwa w najstarszych tradycjach chrześcijańskich (s. 425), co nie 
zawsze czyni się w teologii zachodniej. Nie narzuca też na siłę nowoczesnego modelu kobiety 
ani rodziny i nie usiłuje przesadnie podpierać to argumentami biblijnymi. Wręcz przeciwnie, 
pod koniec swoich rozważań stwierdza wyraźnie, że Jezus przejął tradycyjny model, gdy 
chodzi o rolę mężczyzn i kobiet (s. 418). Nie byl więc społecznym rewolucjonistą, a co 
najwyżej -  niewygodnym prorokiem.

Kończy autorka całość swoich rozważań jeszcze jednym podsumowaniem (s 443-449). 
Jeżeli jest ich tyle, co w recenzowanej książce, to nic dziwnego, że mogą się pojawić pewne 
powtórzenia, choć, generalnie biorąc, pomagają one, a nie utrudniają zorientowanie się w treś
ci książki i wyprowadzanych przez autorkę wnioskach.Na końcu też podaje bogatą bibliografię 
(s. 451^180) oraz indeks tekstów biblijnych, rzeczowy i cytowanych autorów (s. 481-487), co 
dodatkowo ułatwia szybkie odszukanie interesującego czytelnika tematu lub opinii konkret
nego autora. Bibliografia ogranicza się tylko do dwóch języków: niemieckiego i angielskiego, 
choć można na ten temat znaleźć pozycje w innych jeszcze językach. Wprawdzie cytuje kilku 
autorów francuskich czy włoskich, ale w tłumaczeniu na język niemiecki, nie zaznaczając jed
nak, że jest to tłumaczenie. Na ogól korekta w dziełach niemieckich jest solidna, ale mimo to 
znalazłem kilka błędów. I tak na s. 32 jest Epsiode, a powinno być Episode, na s. 67 podaje 
autorka słowa setnika w Mk 15,40, a powinno być w 15,39, na s. 161 jest entprach, powinno 
być entsprach, na s. 198 jest ober, powinno być oder.

Wraz z pojawieniem się omawianej książki na rynku księgarskim otrzymaliśmy jeszcze jedną 
więcej pozycję z zakresu teologii feministycznej. Uderza jednak w niej duże umiarkowanie. Odnosi 
się wrażenie przy jej czytaniu, że autorce jako kobiecie trudno jest oderwać się całkowicie od 
panującego trendu w teologii Kościoła zachodniego i amerykańskiego w pisaniu na temat kobiet, 
ale jednocześnie przyświeca jej świadomość, że na terenie NT -  jeżeli chce się być wiernym tek
stom oryginalnym -  przeważa patriarchalna struktura rodziny, co nie musi wcale oznaczać braku 
szacunku dla kobiety ze strony Jezusa, ewangelistów czy wcześniejszych tradycji. Owo umiar
kowanie autorki książki napawa też nadzieją, że zaczyna się -  być może -  wyczuwać przesyt 
różnego rodzaju literaturą popularną, pseudonaukową i naukową na ten temat w wymienionych 
kręgach Kościoła czy społeczeństwa. Trzeba wreszcie przyznać, że o wiele bardziej zdecydowana 
jest w swoich podsumowaniach, w których daje jasno wyraz temu, jaka nauka zawiera się w NT 
na temat kobiet, niż wtedy, gdy analizuje poszczególne fragmenty o kobietach. Ma się wrażenie, że 
w tych ostatnich momentach nie chciałaby narazić się dość silnej tendencji w tym względzie w 
teoligii feministycznej, uprawianej zresztą nie tylko przez kobiety, ale także przez mężczyzn, o 
czym wspominam we wcześniejszej recenzji w tym samym numerze STV.

Ks. Jan Zatęski
Ks. Jan Z a lę sk i -  dr hab., prof. ATK, kierownik Katedry Introdukcji Ogólnej oraz kierownik 
Studium Doktoranckiego na Wydz. Teol. ATK

Louis-Michel R e n ie r , Les Funérailles. Les chrétiens face à la mort, Les 
éditions de l’Atalier, Paris 1997, ss.240.

Sobór Watykański II wypracował nowy sposób spojrzenia na zagadnienie śmierci. Treści tej 
współczesnej myśli Kościoła zostały wyrażone w liturgii odnowionego pogrzebu. 
Zainteresowania związanie z faktem śmierci i pogrzebem dotyczą każdego kraju. Bliskie są 
także Francji, która napotyka, zwłaszcza w ostatnich czasach, na niemałe trudności, tak w rozu
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mieniu religijnego przeżywania śmierci, jak i prawdziwie chrześcijańskiego rytu pogrze
bowego. Być może, właśnie dlatego ukazało się tam ostatnio wiele pozycji na ten temat. Należy 
wymienić dla przykładu chociażby kilka: Marie-Abdon S an tan er, „Poussière ou cendre? 
Inhumation ou incinération”, Editions Médiaspaul, Paris 1997, ss. 128; Pierre V ibert, 
„Préparer et célébrer les funérailles. Avec les équipes liturgiques”. Les Edition de l’Atelier, 
Paris 1996, ss 160. Należy też odnotować, że materiały „Documents Episcopat” nr 13/14 wrześ
nia 1997 zatytułowane „Point de repère pour la Pastorale des Funérailles” zawierają treści z 
tej dziedziny. Także najbliższy numer „La Maison Dieu” będzie poświęcony tej problematyce.

Do cennych publikacji należy książka Louis-Michel R e n i e r a  Les Funérailles. Les chré
tiens face à la mort traktująca o przeżywaniu końcowych momentów człowieka na ziemi, 
łącznie z celebracją pogrzebu. Autor jest profesorem teologii w Anger i przewodniczącym 
sekcji francuskiej Stowarzyszenia Europejskiego Teologów Katolickich. Jego autorstwa jest 
również książka „Pour une liturgie créative”, Paris 1996.

Omawiana książka składa się ze wstępu, rozdziału wstępnego, dziewięciu rozdziałów i ob
szernej konkluzji. Zaopatrzona została w sześć aneksów oraz bibliografię. Rozprawa ma 
wyraźnie charakter teologiczno-pastoralny. Chce pomóc ludziom -  wierzącym Francuzom, 
chrześcijanom w przeżywaniu ważnych chwil w życiu ludzkim. Wyłania się z niej troska 
Autora o przeżywających śmierć własną i o ich bliskich. Już we wstępnym rozdziale zauważa 
się ową troskę Autora. Autor rozpoczyna książkę od konkretnych przykładów, obejmujących 
różne grupy wiekowe i zawodowe, a także szczególne rodzaje śmierci, jak samobójstwo.

Rozdział I zawiera rozważania dotyczące rytu pogrzebowego. Obrzędy pogrzebowe winny 
być wyrazem ludzkiego, codziennego życia. Powinny uwzględniać tych, którzy odeszli i tych, 
którzy uczestniczą w pogrzebie. Rozdział II przedstawia kształtowanie się myśli o śmierci 
wśród mieszkańców Francji. Mówi o śmierci „oswojonej” przed XIII w. Od XIII do XVIII w. 
śmierć była oderwana od świadomości człowieka. Ludzie bali się śmierci, stronili także od 
umarłych. Od chwili umierania człowiek był oddawany w ręce duchownych, dla rodziny stawał 
się „obcym”. Od XVIII do XIX w. postrzegano śmierć w duchu romantycznym. Śmierć 
przeżywana była wśród rodziny, która towarzyszyła umierającemu. Rozdział III zwraca uwagę, 
że obecnie śmierć jest w wielu wypadkach „prywatyzowana”, indywidualizowana, nie angażuje 
żyjących. Zostawia się ją  samemu umierającemu. Rozdział IV charakteryzuje praktyki religijne 
oraz aktualną sytuację Kościoła francuskiego w wymiarze socjograficznym. Ukazuje też nowe 
wezwania w tej dziedzinie. Rozdział V omawia najpierw obrzędy pogrzebowe sprawowane 
między Soborem Trydenckim a Watykańskim II, a następnie rytuał pogrzebowy po Vaticanum 
II, oparty na powrocie do źródeł i pełnej partycypacji uczestniczących w pogrzebie. VI rozdział 
rozwija teologię nowego rytuału, natomiast dalsze -  VII i VIII nadają umieraniu, śmierci i 
pogrzebowi wymiar pastoralny. Rozdział IX poświęcony jest przewodniczeniu w pogrzebie. 
Ten, który przewodniczy, powinien mówić o życiu zmarłego oraz o zasadach życia chrześci
jańskiego. Autor podaje też wyjaśnienie nowej praktyki, jaką jest kremacja.

W zakończeniu książki Autor zamieszcza ważne wnioski dotyczące eschatologicznych 
zagadnień i inkarnacji. Omawiając temat pogrzebu, należy brać pod uwagę dwie rzeczywistoś
ci: wieczność i ziemskie życie. Chrystus przyszedł na ziemię, aby zbawić człowieka, a ten dzię
ki Chrystusowi będzie żył wiecznie. Autor wskazuje na właściwe ustosunkowanie się do rzeczy 
ostatecznych.

Aneksy podają wybrane poezje i pisma podejmujące ten temat. Podane są przykłady z 
różnych krajów, np. z Madagaskaru.

Bogata jest bibliografia. Najpierw wymienione są dokumenty -  pisma Magisterium Kościoła, 
następnie słowniki, w kolejności opracowania omawianego zagadnienia i inne pozycje.
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Na podkreślenie zasługują niektóre spostrzeżenia Autora. Przede wszystkim to, że celebra
cja pogrzebu zajmuje poczesne miejsce w praktyce pastoralnej Kościoła lokalnego. Gromadzi 
ona ludzi s'wiata i jednoczy wszystkich w obliczu cierpienia i refleksji o śmiefći.1 Dostrzeżenie 
roli laikatu wypływa nie tylko z postępującego braku kapłanów; refleksja Autora sięga głębiej. 
Sobór Watykański II zaprasza wszystkich do pełnego celebrowania liturgiłjńskże w omawianej 
sytuacji. Każdy ochrzczony powinien okazać chrześcijańską miłość tym, którzy często 
pozostają w wielkim bólu po śmierci bliskiej osoby, powinien pomóc im, aby na nowo odnaleźli 
sens nieśmiertelności.

Autor, tkwiąc mocno we wspólczesnnych realiach, wymienia częste ostatnio przyczyny 
śmierci: coraz większą ilość wypadków, umieranie na AIDS, śmierć z głodu i wyczerpania. To 
wszystko podsuwa nowy program dla rytuału pogrzebowego. Autor akcentuje, że chrześcijańs
ki rytuał śmierci jest rytuałem życia. Niestety, śmierć i pogrzeb stają się ostatnio wydarzeniami 
zlaicyzowanymi. Z drugiej strony dostrzega, że Kościół nie może pominąć ewolucji współczes
nych przeobrażeń socjologicznych. Należy odnaleźć zakorzenienie socjalne, a nade wszystko 
fundamenty antropologiczne, które zawsze wskażą właściwe cklniesienie do śmierci.

Podkreślając potrzebę zachowania chrześcijańskiego rytuału życia w czasie pogrzebu, Autor 
pokreślą rolę Dobrej Nowiny. Dzięki niej rytuał śmierci staje się rytuałem życia. Oryginalności 
rytuału należy szukać w jego genezie: Człowiek-Jezus, pierwszy, narodzony pomiędzy 
umarłymi, przyszedł, ażeby powiedzieć światu, że śmierć jest pokonana definitywnie, a Jego 
zmartwychwstanie jest podstawą chrześcijańskiej nadziei. Niezwykłość chrześcijańskiego 
pogrzebu tkwi w tajemnicy paschalnej Chrystusa, którą zapewnia Kościół podczas prokla
mowania Dobrej Nowiny.

Do cennych spostrzeżeń w książce należy tryptyk konkluzji Autora, w którym podkreśla on 
otwartość na eschatologię, inkarnację i Ducha Świętego. Stwierdza najpierw, że obrzędy 
pogrzebowe przepojone są rzeczywistością eschatologiczną. Przy tym powołuje się na św. 
Augustyna, który podkreśla łączność chrześcijańskiej wiary ze zmartwychwstaniem Chrystusa. 
Wiarę chrześcijańską charakteryzuje wiara w zmartwychwstanie umarłych. Ta wiara pozwala 
człowiekowi zaufać, że dzięki zmartwychwstaniu pozostanie ten sam. Dlatego świat ziemski i 
ludzkie życie na ziemi nie mogą się zagubić w przyszłości. Autor przytacza też dokumenty 
Soboru Watykańskiego II. Lumen Gentium r. VII i Gaudium et Spes nr 39, które podkreślają 
wielki udział eschatologii w aktywności ludzkiej w świecie. Wszystko, co człowiek uczynił 
dobrego na ziemi, zostanie potem odnalezione w Królestwie. To Królestwo zaś rozpoczyna się 
już teraz na ziemi.

Drugi człon tryptyku mówi o realności trwalej i nieprzemijalnej miłości (por. 1 Kor 13, 8). 
Powołując się na Gaudium et Spes 39, mówi, że czekanie na ziemię nową, przemienioną nie 
może osłabić religijnej postawy człowieka. Przeciwnie, należy kultywować ten ziemski czas, 
kiedy to wzrasta ludzkie ciało i powstaje nowa rodzina ludzka. Na tej bowiem ziemi ma swoją 
rzeczywistość Królestwo Boże. Zatem należy życie na ziemi traktować poważnie, gdyż jest ono 
miejscem dokonującego się przymierza człowieka z Bogiem i innymi ludźmi. Przy omawianiu 
kwestii inkarnacji Autor bierze za podstawę słowa z jednej z prefacji za zmarłych: „Życie się 
nie kończy, ono jest przemienione”. Ta „inność” życia dana jest na ziemi dla kontemplacji 
wobec mysterium nieobecności dawrfego istnienia, a jednak obecności realnej, istniejącej, 
przemienionej.

Trzecim członem tryptyku jest rola Ducha Świętego, którego „tchnienie” kształtuje 
człowieka od chwili poczęcia aż do chwalebnego trwania w życiu wiecznym. Już w chwili 
stworzenia było obecne działanie Ducha Świętego, stąd słowa hymnu „ Veni Creator Spiritus”. 
Autor przywołuje też trzeci artykuł Aktu Apostolskiego, gdzie wyrażenie wiary w Ducha
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Świętego rozpoczyna wypowiedź wyznania zakończonego wiarą w zmartwychwstanie i życie 
wieczne. Autor przypomina, że to wlas'nie Duch Święty oświeca i pokazuje człowiekowi drogę 
Jezusa na ziemi tak, aby człowiek trwał w miłości zdolnej do przemiany czasu i otwarcia na 
wieczność.

Doceniając wartość książki, widziałbym jednak zmianę układu treści. Korzystne byłoby 
wyraźniejsze wyodrębnienie zagadnień teologicznych od pastoralnych i od podawanych 
przykładów.

Na polskim rynku księgarskim można spotkać wiele książek z dziedziny teologii i dusz
pasterstwa tłumaczonych z innego języka. Na uwagę zasługuje np. przetłumaczona ostatnio 
przez ks. prof. S. C zerw ik a  książka P. De C lerck a  „L’Intelligence de la liturgie", Paris 
1995, ss. 208. Wydaje się, że recenzowana książka Louis-Michel R e n i e r a  spełniłaby również 
swoją rolę i na terenie Polski. Chociaż, być może, niektóre przykłady pastoralno-socjologiczne 
mogą być jeszcze dziś nie do końca aktualne w Polsce, to jednak rozważania teologiczne i pas
toralne, a zwłaszcza podany wzór troski w Kościele o jak najlepsze przeżywanie śmierci i 
pogrzebu chrześcijańskiego, mogą być w pełni pożyteczne dla środowiska polskiego. Książka 
może być bardzo przydatna dla teologów, liturgistów, pastoralistów, a także dla wszystkich, 
którzy chcą żyć w pełni chrześcijaństwa, ukazującego właściwe przeznaczenie człowieka.

Ks. Jan Decyk

Józef Jerzy K o p eć  CP, Bogarodzica w kulturze polskiej XVI wieku, 
Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 
1997, ss. 504.

Na temat NMP można znaleźć wiele opracowań książkowych autorstwa chrześcijańskich 
teologów, także w Polsce. Bogatą literaturę podaje recenzowana książka. Należy zauważyć, że 
niedawno ukazała się we Francji analogiczna praca, zatytułowana „Marie. Le culte de la Vierge 
dans la société médiévale", Paris 1996. Książka została opracowana przez 17-tu autorów pod 
redakcją trzech z nich (Dominique I o g n a - P r a t ,  Eric P a l a z z o ,  Daniel R u s s o ) .  
Wymieniona książka zajmuje się rozwojem kultu na terenie Francji.

Do niezwykle cennych pozycji należy książka Księdza Profesora Józefa Jerzego K opcia z 
KULu pt. Bogarodzica w kulturze polskiej XVI wieku, ukazująca misterium kultu maryjnego. 
Wyrazy uznania i wdzięczności należą się Księdzu Profesorowi za nowe podjęcie tematyki maryjnej 
ze szczegółowym uwzględnieniem okresu XVI w. i w nim religijnej praktyki kultu NMP w Polsce.

Ks. prof, dr hab. Józef Jerzy K opeć CP od wielu lat zajmuje się historią liturgii po cenionym 
w Polsce ks. prof. Wacławie S ch enku . Jest Przewodniczącym Sekcji Liturgistów w Polsce. 
Praca pisarska Profesora jest znana polskim naukowcom, teologom -  zwłaszcza liturgistom. 
Prezentowana rozprawa z historii liturgii -  obok przedmowy -  składa się ze wstępu, trzech 
rozdziałów, zakończenia, zestawu bibliograficznego i wykazu skrótów oraz z résumé w języku 
angielskim, niemieckim i włoskim.

Wyczerpujący wstęp wprowadza czytelnika w nurt zagadnienia i metodę pracy. Autor zapowia
da wszechstronne spojrzenie na to zagadnienie, tak od strony Kościoła, jak i narodu. Trzy rozdziały 
mające logiczną strukturę wyznaczają trzy zasadnicze wątki. Najpierw Autor omawia uroczystości 
maryjne, mające swoje zakorzenienie w chrześcijańskiej starożytności. Przedstawia kalendarium 
czterech najstarszych obchodów maryjnych, ich recepcję i rangę, tworząc w ten sposób strukturę 
podrozdziałów. Omawia kolejno święto Oczyszczenia NMP -  Matki Boskiej Gromnicznej, święto


