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We wstępie zaznacza autor, że chrystologia A u g u s t y n a ,  w przeci
wieństwie do nauki o lasce, nie jest czymś centralnym  w jego teologii. Dotąd 
zainteresowania Augustynem dotyczyły głównie trzech tematów: nauki o łas
ce, teorii poznania i nauki o Kościele, który Augustyn określa jako totus 
Christus, caput et membra. Przystępując do agustyńskiej chrystologii, autor 
omawia najpierw  jego naukę o Trójcy Świętej. Jak  z jednej strony chrześci
jańskie pojęcie Boga można sobie utworzyć tylko w  oparciu o Jezusa Chrys
tusa, tak z drugiej chrystologii nie da się oddzielić od nauki o Bogu. Punktem 
wyjścia nauki o Bogu jest dla Augustyna Jego jedność i jedyność, których 
wysunięcie na pierwszy plan trzeba chyba przypisać całemu kontekstowi 
kontrowersji z manichejczykami.

W odróżnieniu od Ojców greckich Augustyn w nauce o Trójcy Świętej 
nie tyle akcentuje troistość Osób Boskich, ile raczej jedność Boga w trzech 
Osobach, co niesie ze sobą jasne twierdzenie o inseparabilis operatio Trini
tatis ad extra. Augustyn pozostawia otw arte pytanie, dlaczego wcielił się Syn 
Boży, ponieważ tak  przy stwarzaniu, jak i odkupieniu mocą inseparabilis 
operatio zaangażowane są wszystkie Osoby Boskie. Autor czyni uwagę, że 
wskutek systematycznej zwartości nauki o Bogu i o Trójcy Świętej ucierpiał 
nieco „religijny żar”: nie udało się Augustynowi uczynić tajemnicy Trójcy 
Świętej przedmiotem szczególnej czci tak ze strony jednostek, jak i całego 
Kościoła. W związku z tym nie została należycie uwydatniona rola Ducha 
Świętego, gdyż nie ma u Augustyna właściwej pneumatologii.

Wcielenie się Drugiej Osoby, które Augustyn najczęściej zwie assumptio 
hominis, jest owocem absolutnie darmowej decyzji Bożej. Wcielenie jest 
jednym z wielu sposobów zbawienia ludzi wybranym przez Boga i jest 
uwarunkowane upadkiem człowieka (infralapsarische Bestimmung der 
Inkarnation). Bóg raczył zająć się człowiekiem powodowany bezinteresownym 
miłosierdziem i to właśnie miłosierdzie jest racją  wcielenia. Augustyn powo
łuje się przy tym na Flp 2, 6—8, który to tekst występuje w  jego dziełach 
aż 1000 razy. Wśród wielu dowodów stosowności Wcielenia (Konvenienz- 
argumente) wysuwa Augustyn paralelizm Adam-Chrystus: unus homo per 
quem ruina, alius homo per quem structura (Serm. 30, 5).

Celem Wcielenia jest r e p a r a t i o  i s a n a t i o ,  gdzie sanatio jest moc
niej podkreślona. Stąd też na Chrystusa patrzy Augustyn przede wszystkim jak 
na lekarza (medicus). Ontyczną strukturę Chrystusa wyjaśnia Augustyn mo
delem zaczerpniętym z filozofii stoickiej, dotyczącym cielesno-duchowej jed
ności natury  ludzkiej i tym modelem stara się uprzystępnić naukę o dwóch 
naturach w Chrystusie, która poprzez L e o n a  W i e l k i e g o  wywrze także 
swój wpływ na definicję chalcedońską. Omawiając sposób zjednoczenia się 
Bóstwa z człowieczeństwem, ucieka się Augustyn do teorii o duszy jako 
pośredniczki — anima mediatrix (s. 124): Virtus Dei... sibi animam rationalem  
et per eandem etiam corpus humanum, totumque hominem coaptavit. Teoria 
ta  zniknie w teologii zachodniej z F u l g e n c  j u s z e m  z R u s p e .  Anima 
m ediatrix jest niejako buforem (Pufferzone) między Logosem i ciałem — 
może daje tu o sobie znać jakaś pozostałość spuścizny manichejskiej?

Przesadne akcentowanie absolutnej wiedzy Chrystusa historycznego 
volens nolens przybliża nieco chrystologię augustyńską do apolinaryzmu, 
chociaż Augustyn mocno podkreśla w niczym nie uszczuploną ludzką naturę 
Chrystusa.

Bezgrzeszne człowieczeństwo Chrystusa Pana jest dla człowieka wzorem 
(przykładem) i napomnieniem, by pamiętał, z jakich wyżyn stoczył go grzech 
i do jak wzniosłego celu został definitywnie wezwany. Jednak nie dość jasno 
zdaniem G e e r l i n g s a  ujm uje Augustyn rolę, jaką caro Christi pełni w dzie-



le zbawienia. Chrystus jest pośrednikiem jako człowiek, ale wpływ Jego 
caro na nasze zbawienie biegnie niemal równolegle obok wpływu Bóstwa.

W ostatniej części swej książki rozwija autor znaczenie wzoru (exemplum), 
jaki według Augustyna daje nam  Chrystus. Pojęcie wzoru (Der exeplum- 
-Begriff) posiadało zawsze wielkie znaczenie w przed- i pozachrześcijańskiej 
łacińskiej tradycji historycznej. Wzór miał uprzystępnić zagadnienie, dać 
wytchnienie słuchaczowi i wzmocnić argumentację. Moralno-przykładowe 
rozumienie historii z tradycji rzymskiej poprzez T e r t u l i a n a  i A m b r o 
ż e g o  zadomowiło się także w Kościele. Zresztą doniosłość wzoru znane było 
Augustynowi z własnej kariery retorskiej. Pomija Augustyn wzory z historii 
pogańskiej, ponieważ wzorem dla chrześcijanina mogą być tylko exempla 
fidei. Stąd też szuka ich w historii świętej i wybiera przede wszystkim wzory 
wiary, której dowody dają np. Abraham, Dawid i Izajasz. Wiara ich wskazuje 
figuralnie na Chrystusa, jest ona w iarą w mającego nadejść Odkupiciela, 
a jest nią dlatego, że Chrystus ukryty jest w historii. Działanie Boga w historii 
poprzez Chrystusa zwie Augustyn dispensatio temporis.

Wzór Chrystusa jest sum m um  exemplum  dla każdego chrześcijanina. 
Najpierw jako wzór pokory uczy odwracania się od pychy grzechu i wskazuje 
drogę wznoszenia się wzwyż. Pierwszym etapem tego wznoszenia się jest 
zmartwychwstanie do wiary, a ostatnim zmartwychwstanie na końcu wieków. 
Chrystus zatem jest przede wszystkim wzorem zmartwychwstania (exemplum  
resurrectionis), które zaspokaja całkowicie ludzką tęsknotę za szczęściem.

Wzór Chrystusa jest nosicielem idei stwórczej. Człowiek został stworzony 
na obraz i podobieństwo Boże, a prawzorem tego podobieństwa i obrazu jest 
właśnie Chrystus. Stworzenie jest przeto utworzeniem (formatio) na obraz 
Boży na modłę Chrystusa. Pojęcie obrazu jest dla Augustyna niejako klam rą 
wiążącą stworzenie i odkupienie; stworzenie jako formatio, a odkupienie jako 
re-formatio m ają się do siebie jak utworzenie i przywrócenie tego samego 
obrazu. Wzór Chrystusa posiada zatem doniosłe znaczenie w wyjaśnianiu 
pochodzenia człowieka i otwarcia przed nim przyszłości.

Sam wzór nie spełnia jeszcze zbawczej funkcji, ponieważ zgodnie z augus- 
tyńską teorią poznania i nauczania ma się on do człowieka tylko zewnętrznie. 
Aby mógł być zbawczym, niezbędna jest wewnętrzna pomoc (adiutorium) 
Boża: tylko człowiek wierzący może dostrzec wymowę wzoru i nauki (s. 224). 
Dlatego też wprowadza Augustyn antytetyczną formułę: exemplum  — adiu
torium, exeplum  — sacramentum, exem plum  exterioris hominis — sacramen
tum  interioris hominis, gdzie sacramentum  oznacza zbawcze działanie łaski 
Bożej w duszy człowieka. Formuła ta stanie się po r. 412 dla Augustyna 
formułą antypelagiańską i jako taka utrzyma się później w teologii poaugus- 
tyńskiej. Wzór spełnia także funkcję napomnienia i zachęty. Dlatego też 
Chrystus w swej ludzkiej naturze jest wzorem prowadzącym do Boga. Tak 
Jego człowieczeństwo, jak i cała Jego ziemska działalność są wzorem, poucze
niem i pomocą dojścia do prawdziwego życia. Uwagi autora dotyczące 
augustyńskiego pojęcia wzoru i jego zbawczej roli bliskie są uwag odnoszących 
się do augustyńskiej chrystologii, ponieważ rola wzoru przypomina nam  rolę 
ludzkiej natury  Chrystusa, której zdaniem autora nie udało się Augustynowi 
organicznie zharmonizować z działaniem natury  Bożej.

Książka jest bezsprzecznie nowym przyczynkiem do poznania teologicz
nej myśli Augustyna, która z racji szerokich zainteresowań, mimo tylu już 
prac naukowych, pozostaje zawsze polem dalszych badań.

ks. Ignacy Bieda SJ, Warszawa

Franz Josef HUNGS, Gemeinde und Katechese. Zur Aus- und Weiterbildung 
von Gemeindekatecheten, F rankfurt a. M. 1977, J. Knecht Verlag, s. 175.

Na tem at katechezy parafialnej ukazuje się ostatnio w RFN coraz więcej 
opracowań. Do szczególnego ożywienia tej problematyki doszło zwłaszcza


