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żek. Trzeci tom dopełnia obrazu badań i studiów, od szeregu lat prowa
dzonych przez znanego egzegetę w zakresie natchnienia i hermeneutyki oraz 
Nowego Testamentu.

Ks. Marian Wolniewicz, Warszawa—Poznań

JOSEPH HATZINGER, Einführung in das Christentum. Vorlesungen über 
das Apostolische Glaubensbekenntnis, München 1968, Kösel-Verlag, s. 307.

Książka powstała z wykładów wygłoszonych przez autora na uniwer
sytecie w Tübingen. Zamiarem R a t z i n g e r a  było współczesne podjęcie 
zadania, które prawie przed pół wiekiem postawił sobie na tym samym uni
wersytecie niedawno zmarły Karol A d a m .  Ujął on wówczas w szeregu 
wykładów istotę katolicyzmu, przy czym zostały one również opublikowane 
w formie książki, której posiadamy polskie tłumaczenie. (Karol A d a m ,  
Istota katolicyzmu, Poznań 1930).

Porównanie obu książek jest ogromnie instruktywne dla uprzytomnie
nia sobie zmiany, która zaszła w katolickim sposobie myślenia w ciągu 
ostatnich kilkudziesięciu lat. Chociaż bowiem Karol A d a m  znajduje się 
już pod wpływem odnowy eklezjologicznej, która nastąpiła po pierwszej 
wojnie światowej, jednak główny nacisk kładzie na opis widzialnych ele
mentów Kościoła. Szeroko mówi o jego założeniu, fundamencie Piotrowym, 
konieczności do zbawienia, przy czym wszystko jest jeszcze ujęte pod ką
tem widzenia polemiki z protestantyzmem. R a t z i n g e r  natomiast obiera 
zupełnie inną metodę. Analizuje zawartość apostolskiego Credo, jako wy
razu wiary niepodzielonego chrześcijaństwa. Zachowując całkowicie naukę 
katolicką nie podkreśla jednak tego szczególnie, co decyduje o międzywy
znaniowych podziałach, ale to co znajduje się w ognisku zainteresowań za
równo teologii, jak i świata współczesnego.

Przeszło połowę książki zajmuje więc analiza pierwszego artykułu wiary 
podzielona na dwa problemy: istota wiary i wiara w Boga jedynego w Trój
cy. Bardzo sugestywnie przedstawia autor trudność i dramat wiary w dzi
siejszym świecie, który myśli kategoriami faktów historycznych i technicz
nej użyteczności. Mimo tego wiara jest, jak wskazuje Pismo św., trwaniem 
w Bogu, rozumieniem pewnych treści, zaufaniem posiadającym podstawy 
racjonalne, choć nie one są ostateczną racją tego specyficznego poznania, 
które ona daje.

Problemy monoteizmu biblijnego, Boga wiary i Boga filozofów, dzisiej
szego wyznania wiary w Boga zostają równie szeroko potraktowane jak 
problem wiary, zapewne ze względu na ich wielką aktualność. Dość wiele 
miejsca poświęca autor wierze w Jezusa Chrystusa, przy czym koncen
truje swoje wywody na problemie Jezusa historycznego i Jezusa wiary. 
Bardzo krótko natomiast mówi o Duchu Świętym i Kościele, pomijając 
zupełnie odpuszczenie grzechów. Wydaje się, że oprócz aktualności zagad
nień jednym z motywów tak nierównomiernego traktowania poszczególnych 
zagadnień jest fakt, że książka powstała z wykładów. Wiadomo zaś, że pro
fesorowie często rozwodzą się nad początkowymi zagadnieniami, a krótko 
mówią o końcowych, gdyż brakuje już czasu.

Nie umniejsza to jednak wartości książki, która nie była pomyślana 
jako systematyczny wykład teologii dogmatycznej. Główną zasługą Ratzin
gera pozostaje odczytanie apostolskiego Credo w funkcji czasów dzisiej
szych. Nie traci przy tym nic z istoty chrześcijaństwa, które stale widzi 
w świetle autentycznych źródeł, nie zaś własnych spekulacji czy pragnień. 
Wydaje się, że tego rodzaju metoda powinna być wzorem prawdziwej po
stępowości teologicznej, której nie osiąga się przez nieprzemyślane głoszę-
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nie pewnych twierdzeń, ale przez żmudną pracę polegającą na stałym się
ganiu do przeszłości celem jej konfrontacji z współczesnymi problemami 
świata.

Ks. Stefan Moysa SJ, Warszawa

La Théologie du renouveau, wyd. Laurence K. S h o o k CSB i Guy-M. 
B e r t r a n d  CSC, Montréal-Paris 1968, Les Editions Fides — Les Editions 
du Cerf, 2 t., s. 376 + 375.

Wśród spotkań poświęconych teologii katolickiej w ciągu ostatnich lat 
dwa wybijają się na pierwszy plan: kongres teologii soborowej w Rzymie 
w dniach od 26 września do 1 października 1966 roku oraz kongres teolo
gicznej odnowy w Toronto, zorganizowany przez Międzynarodową Konfe
rencję Katolicką Kanady w dniach od 20 do 27 sierpnia 1967. Akta tego 
ostatniego spotkania mamy właśnie przed sobą.

Zaznajomienie się z nimi pozwala dojrzeć różnice zachodzące między 
obu tymi spotkaniami. Prelegenci kongresu rzymskiego rekrutowali się spo
śród teologów wszystkich tendencji, przy czym dość silnie, choć bynajmniej 
nie przeważaj ąco, zaznaczył się w nim udział teologów w pevfnym sensie 
konserwatywnych. Pod tym względem skład prelegentów w Toronto był 
bardziej jednolity. Trudno mówić o jakimś wybitniejszym nazwisku repre
zentującym tam tendencje wyraźnie konserwatywne. Kardynałowie biorący 
udział w kongresie ( G a r r o n e ,  K o e n i g ,  Ś u e n e n s )  nie są pod tym 
względem wyjątkiem. Ponadto prelegentami w Toronto byli również teo
logowie niekatoliccy, których nie było na kongresie rzymskim.

Ważniejsze jednak zróżnicowanie zachodzi w samej tematyce obu spot
kań. Kongres rzymski był kongresem teologii Soboru Watykańskiego II, 
a więc podejmował zasadniczo te tematy, które były ośrodkiem zaintereso
wania samego soboru, na przykład misterium Kościoła, episkopat, Matka 
Boża w Kościele i inne. Kongres w Toronto natomiast koncentrował się 
wokół tych punktów zainteresowania, które wykrystalizowały się po sobo
rze. Nie pokrywają się one z tematyką soborową, a przynajmniej pokry
wają się z nią tylko .częściowo.

Naczelny temat odnowy Kościoła determinujący w pewnym stopniu 
wszystkie inne omówił we wstępnym przemówieniu kardynał L é g e r ,  
dawny arcybiskup Montrealu. Podkreślił ' on, że odnowa jest czymś stałym 
w historii Kościoła, jest prawem jego życia i warunkiem jego wierności. 
Kardynał S u e n e n s zaś w wykładzie o współodpowiedzialności jako prze
wodniej idei soboru, nie wahał się wymienić wszystkich braków Soboru 
Watykańskiego II i stwierdzić, że jesteśmy — czy chcemy czy nie w dro
dze do jakiegoś Soboru Watykańskiego III, którego kontury są jeszcze nie
jasne. „Kościół bowiem nasz jest Kościołem, który wędruje, Kościołem piel
grzymującym. Nigdy nie ma prawa się zatrzymać. Przystanki są tylko po 
to, aby przygotować nowe etapy wędrówki” (t. I, s. 8).

Nie byłoby celowe wyliczanie,, tytułów 43 komunikatów, które stano
wiły trzon kongresu. Z ważniejszych tematów wymieńmy przede wszyst
kim odnowę metody teologicznej ( L o n e r g a n ,  C o n g a r )  i odnowę teo
logii Boga ( S c h i l l e b e e c k x ,  S c h m a  p-s, H e s c h e 1). Ten ostatni wy
głosił piękny referat o wkładzie, który może wnieść żydowska teologia 
Boga do odnowy chrześcijańskiej. M a s c a l  i R a h n e r  zajęli się pro
blemem sekularyzacji i stanowiskiem, które winna wobec niej zająć teolo
gia chrześcijańska. Kościół wobec problemów trzeciego świata (Ho u t ar t ) ,  
odnowa teologiczna a socjologia, dialog chrześcijan z marksistami, to inne 
ważniejsze tematy. Wyliczenie bardzo chaotyczne, jak jest nim zresztą sama


