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Karl Otto A p e l ,  Beda A l l e  m a n n ,  Thomas B o n h o e f f e r ,  W elter
fahrung in der Sprache, W eltgespräch 4, Freiburg 1968, Herder, i. 63.

Publikacja ta .z serii W eltgespräch  stanowi dalsze sprawozdanie z dys
kusji grupy roiboczej Arbeitsgemeinschaft Weltgespräch *. Nic dziwnego, 
że grupa ta, której celem jest szerzenie i p o p ieran ie  — św iatow ego dia
logu hum anistycznego w zięła za przedmiot swoich rozważań problem  
języka. Jest to bowiem dzisiaj czołow e zagadnienie zarówno w  teologii, 
gdzie stale szuka się odpow iedniego wyrazu dla posłannictwa ew ange
licznego jak  i w  filozofii, gdzie chodzi przede w szystkim  o  możliwość 
wzajemnego porozumienia się m iędzy ludźmi. Pierwsze trzy zeszyty  tej 
serii a mianowicie: Weltl iches Sprechen von  Gott, Wiltliche V ergegen
wärtigung Gottes i Naturwissenschaftliche und biblische Wilterkenntnis  
■omawiały problemy języka w zastosowaniu do prawdy religijnej, który  
sprowadza się dzisiaj głów nie do zagadnienia demitologizacji. Zeszyt 
obecny natomiast omawia to zagadnienie z puinktu w idzenia stosunku 
języka do świata.

Trzy zasadnicze referaty oraz czwarty dołączony jako sprawozdanie 
z dyskusji, krążą zatem okoi-o zasadniczej myśli, jak człowiek 'doświadcza 
świat w  zjawisku języka. Skądinąd bowiem zarówno w swojej m eto
dzie jak treści są one bardzo rozbieżne.

W pierwszym opracowaniu Karl Otto Apel omawia zagadnienie kry
terium sensowności wypowiedzi na tle hermeneutyki. Autor podkreśla, 
że problem języka stał się dzisiaj w  filozofii szczególnie ważny. Uświa
domiono sobie, że porozumienie m iędzy poszczególnym i kierunkami fi
lozofii w obec odmienności ich założeń, jest prawie niem ożliwe. Jako 
przykład podaje tak rozbieżne kierunki, jak egzystencjalna filozofia  
Jaspersa i Heideggera z jednej a tak zwana filozofia analityczna  
Carnapa i W ittgensteina z drugiej strony. Pozostaje jednak pytanie, 
czy nie należy dążyć do jakiegoś w spólnego języka, który by umożliwił 
przynajmniej pożyteczną rozmowę m iędzy przedstawicielami o,bu k ie
runków. Tego rodzajiu w spólny dla w szystkich filozofii logiczny język  
postulował już Leibnitz. Na podstawie 'konfrontacji m iędzy filozofią H ei
deggera i W ittgensteina autor wykazuje, że  tej ostatniej nie udało się 
ustalić kryterium sensow ności w ypow iedzi filozoficznej. P ostu lat Lei- 
bnitza zatem nie został zrealizowany.

Beda Allemaran zajmuje się zagadnieniem metafory iw języku potocznym  
i literaturze. Podaje pochodzącą od Kwintyliana ,starożytną definicję m e
tafory jako skrócone porównanie, którego używa się dla zwiększenia  
plastyczności, a zatem zrozumiałości wypowiedzi. Autor w ykazuje na 
przykładach zaczerpniętych z dzieł Kafki, Sachsa, Celana a zatem autorów  
współczesnych, że istota metafory i jej siła polega  nie na podobieństwie 
między rzeczą oznaczoną a oznaczającą ale na napięciu, które istnieje 
w obrębie, tej «amej w ypow iedzi m iędzy różnymi jej członami.

Trzeci iwreszcie referat najhardziej zainteresuje teologa. Thomas Bon- 
hoeffer omawia w nim podobieństwa m iędzy teologią a psychologią. Te
ologia stoi przed w ielką trudnością m ówienia o Bogu, a w  szczególności 
świadczenia o Nnim, do tego stopnia, że teologow ie niszczą wiarę w ielu  
ludzi, gdyż m ówią o Bogu jakby w  niego nie w ierzyli. Przed podofoną 
trudnością stoi psycholog. I on nie może znaleźć odpow iedniego języka  
dla spraw duszy i wyraża się tak, że niektórzy .stawiają niekiedy znak 
równania m iędzy psychologiem  a psychopatą. Bardzo trudno znaleść tu

1 Por. Collectanea Theologica...
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obiektywizm, każdy -psycholog ma własną 'psychologię. Analiza psycho
terapeutyczna zwraca uw agę na istniejącą tu tajemnicę, a człowieka  
skłania do 'oddania siebie samego tej tajemnicy. K onieczny d>o tego 
jednak jest skok w św iat wiary.

W  ten sposób psychologia zbliża się do teologii. Ta ostatnia jest też 
oddaniem człowieka tajemnicy. Teologię autor definiuje jako hermeneu
tykę wiary, albo poruszenie m yśli ludzkiej przez Jezusa Chrystusa. Na 
tej drodze można doijść do  ipewnej obiektywizacji teologii.'

Referaty n ie noszą charakteru prac w ykończonych, dopowiadających 
do fcońca wiszystko, co na dany tamat można powiedzieć. Są to raczej 
szkice narzucające pewne problemy, które domagają się rozwiązania. 
W  każdym razie pozwalają one odczuć, jaik bogata i złożona problema
tyka ikryje się  za prostym pozornie zjawiskiem  mowy ludzkiej. Proble
matyka ta jednak musi być podjęta, jeżli chce się zrozumieć głębiej oo 
to znaczy, że dwóch ludzi.m ów i do -siebie a tyimbardziej co oznacza fakt, 
że Bóg mówi do  człowieka.

Ks. Steian Moysa SJr

S t u d i a  h i s t o r y c z n e .  Pod redakcją ks. M ieczysław a Zywczyń- 
skiego i ks. Zygmunta Zielińskiego. Rozprawy W ydziału Historyczno-Fi- 
lologicznego Towarzystwa N aukowego KUL 34. Lublin 1968, t. 1, s. 314+  
+  2 nlb., t. 2, s. 387 +  1 nlb.

Autorzy rozpraw, zamieszczonych w  w yżej w ym ienionych „Studiach", 
w dzięczni są niew ątpliw ie zarówno inicjatorowi omawianego wydawni
ctwa a swemu profesorowi ks. M ieczysław ow i Żywczyńskiemu, jak 
i w ydaw cy „Studiów" Towarzystwu Naukowemu KUL, za opublikowa
nie ich prac. N ie zawsze bowiem łatwo przychodzi początkującym auto
rom znaleźć w ydaw cę swych prac doktorskich, zwłaszcza obszerniej
szych. Z drugiej strony zapoczątkowanie osobnego w ydawnictwa dla 
publikowania rozpraw doktorskich jest wyrażam wielkiej troski ze strony 
Redaktora i W ydaw cy o młodych naukowców. Chodzi tu chyba nie tylko 
o ułatwienie początkującym autorom naukowego startu, ale również
0 zwrócenie uwagi na nowe talenty.

Napisanie przez jednego autora fachowej recenzji 7-miu, o różnej pro
blem atyce, rozpraw, jest trudne. Aby bowiem recenzja poszczególnych  
prac mogła odpowiadać wym ogom  nauki, tzn. aby potrafiła uzupełnić
1 ewentualnie skorygować sądy ich autorów, należałoby albo znaleźć ba
dacza, iprowadzącego w łasne stuidia w e wszystkich 7-miu dziedzinach, co 
praktycznie jest riemoiżliwe, albo postarać się o om ówienie 'koLejnych 
rozpraw przez różnych specjalistów. Nim to nastąpi, pragnę dać o nich 
na razie krótką informację, sprowadzając sw oje uwagi do ram notatki 
bibliograficznej. Idzie mi bowiem  o poinformowanie naszych Czytelników  
o pożytecznym  bardzo w ydawnictwie.

Omawiane „Studia" w yszły  w dwóch tomach, z których pierwszy obej
muje 4, drugi 3 rozprawy. Pierwsza z rzędu praca, napisana iprzez ks. 
Jana Z w  i ą z к a, została poświęcona słynnem u kaznodziei paulmskiemu 
z XVI w. M ikołajowi z W ilkowiecka (+  1601) i nosi tytuł: Mikołaj z Wil-  
kowiecka i jego działalność kaznodziejsko-literacka  (t. 1, s. 9 — 106). 
Rozprawa składa się ze wstępu, 5-ciu rozdziałów, zakończenia, wykazu  
bibliografii i francuskiego résume. W  rozdz. 1-szym omówił autor lite 
raturę hom iletyczną, jaką m ieli do dyspozycji kaznodzieje 2-giej połow y


