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o przekazanie jego dziedzictwa. Z te j szkoły wywodzi się au to r listu , przy 
czym G nilka w skazuje na Tym oteusza jako najbliższego w spółpracow nika 
Apostoła, k tó ry  jego samego i jego naukę znał najlepiej.

O kazją nap isan ia  lis tu  były błędne nauki, jak ie pow stały w śród chrze
ścijan  w  Kolosach, ale z tej okazji P aw eł rozw ija głęboką naukę, k tórej 
cen trum  jest C hrystus jako początek i cel całego stw orzenia. Ta chrystolo
gia m a obok w ym iaru  kosmicznego, w ym iar soteriologiczny, gdyż Paw eł 
stw ierdza, że powszechne po jednanie nastąp iło  przez przelanie Chrystusow ej 
k rw i na krzyżu. D alszym  tem atem  listu  jest Kościół uniw ersalny, k tó ry  prze
kracza ciasne granice gminy.

Obszerną część swojego kom entarza pośw ięca au to r p ierw szem u rozdzia
łowi, a w  nim  w ierszom  15—20, gdyż tam  jest najw yraźniej u ję ta  nauka 
o cen tra lnym  znaczeniu Chrystusa. M iejsce to było od daw na przedm iotem  
intensyw nych poszukiw ań i na ogół w idzi się tu  hym n poetycki skom pono
w any albo przez au to ra  listu, albo zaadaptow any przez tegoż au to ra  
z wcześniejszego u tw oru  krążącego w  gm inach chrześcijańskich. G nilka po
daje też in te resu jące  próby odtw orzenia daw nego hym nu.

Poszczególne w yrażenia analizow anego w y ją tku  zaw ierają  głęboką teo
logię. G nilka w yjaśnia, iż zdanie „przez Niego zostało wszystko stw orzone” 
należy rozum ieć nie w  sensie panteistycznym , do którego sk łan ia ł się 
Schleierm acher, ale w  sensie stw orzenia z niczego — creatio e x  nihilo, k tóre 
jest w łaściw e sam em u Bogu. Duże kontrow ersje  w zbudza też w yrażenie 
„w  Nim zostało stw orzone”. Jako jedynie m ożliwą au to r uw aża in te rp re tac ję  
wzorczą. Podobnie jak  m ądrość Boża w  S tarym  Testam encie, C hrystus jest 
wzorem, w edług którego Bóg stw orzył św iat.

W drugim  rozdziale mówi św. P aw eł o fałszyw ych naukach  i p rzestrze
ga przed nimi. In terp re ta to rzy  s ta ra ją  się dociec, jaką m ogła być herezja 
w Kolosach, ale nie dochodzą do zadow alających rezultatów . Tej spraw ie 
poświęca G nilka osobny ekskurs. Na podstaw ie poszczególnych w ierszy listu  
dochodzi jedynie do wniosku, że głosiciele tych nauk  uw ażali się za posia
daczy szczególnej zbawczej wiedzy oparte j na znajom ości elem entów  św iata. 
Te elem enty  albo zagrażają człowiekowi, albo go u w aln ia ją  i sto ją w  ścis
łym  zw iązku z aniołam i. Przez nich uzyskuje człowiek nieśm iertelność jako 
uczestnictw o w  na tu rze  Bożej. D latego też owych heretyków  n ie in te resu je  
zm artw ychw stan ie ciał.

Podanych p a rę  przykładów  pozw ala się nieco zorientow ać w  ch a rak te 
rze kom entarza, k tó ry  należy na pew no do najlepszych w  te j dziedzinie. 
A utor wchodzi głęboko w  teologiczne zagadnienia. P rzedstaw ia poszczególne 
zadania in te rp re ta to ró w  i na tym  tle  dopiero podaje swoje. K om entarz 
św iadczy też o szerokiej erudycji i znajom ości całego tła  listu, ale nie 
przygniata  czytelnika n iezrozum iałym i w yrażeniam i i przesadnym i docieka
niam i filozoficznym i. Mimo w ięc naukowego ch a rak te ru  kom entarza, ko
rzyść z niego mogą odnieść nie ty lko egzegeci, ale wszyscy ludzie teologicz
nie w ykształceni.

ks. S te fa n  M oysa SJ, W arszawa

FRANÇOIS RECKINGER, Da bin  ich m itte n  un ter euch. Gelebtes K irchen
jahr, F re iburg-B asel-W ien  1981, V erlag H erder, s. 192.

Od czasu kiedy refo rm a przeprow adzona przez Sobór W atykański II 
szeroko udostępniła w iernym  bogactw o litu rg ii, daje  się odczuwać wzmożone 
zapotrzebow anie na kom entarze, k tóre by w yjaśn iały  je j pogłębiony sens. 
Zgodnie z tą  potrzebą au to r p ragnie naśw ietlić — głównie na tle  h istorycz
nym  — zasadnicze m om enty roku  liturgicznego. W sw oim  przedstaw ien iu  
nie idzie, jak  było dotąd w  zwyczaju, po prostu  za kalendarzem , ale trzy 
m a się porządku  genetycznego: węzłowe m om enty roku  liturgicznego p rzed
staw ia w  te j kolejności, w  jak ie j pow stały one w  ciągu historii. Idąc za 
źródłam i dzieli rok  na dw a główne cykle: okres W ielkanocny i okres Bo-
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żego N arodzenia. H istoria św ięta liturgicznego ma, w edług m yśli au tora , za 
zadanie ułatw ić zrozum ienie przede w szystkim  jego duchowego znaczenia 
i w ten  sposób ułatw ić pastoralne i katechetyczne jego zastosowanie.

P ierw szą uroczystością chrześcijańską była niedziela, czyli dzień Pański. 
Je j początki sięgają czasów apostolskich, w  których  chrześcijanie zbierali 
się, aby św iętow ać zm artw ychw stanie i powtórzyć w  ten  sposób zgrom adze
nie apostołów, k tórym  ukazyw ał się Chrystus. Je st ona zatem  bosko-apo- 
sto lską insty tucją  Nowego Przym ierza. S tąd  niedziela, jako pierw szy dzień 
tygodnia, różni się od szabatu, k tó ry  był jego dniem  osta tn im  i nie jest 
też — jak  on — w pierw szym  rzędzie dniem  odpoczynku, ale radosnego 
św iętow ania. Dlatego też należy zasadniczo negatyw nie ocenić poczynania 
zm ierzające do tego, by obowiązkowi w ysłuchania Mszy św. można było
zadośćuczynić w każdy inny dzień tygodnia.

W ielkanocne czuwanie w igilijne jest praw dopodobnie pochodzenia apo
stolskiego. M amy już o nim  w zm ianki w pism ach pochodzących z roku 
170. Czuw anie było poprzedzone postem, k tó ry  się z czasem rozszerzył do 
rozm iarów  Wielkiego Postu. Samo czuw anie miało charak te r uobecnienia 
przejścia Pana. Było to przejście od postu, k tóry  jest w yrazem  oczekiwa
nia, do św ięta, jak ie ma m iejsce w celebrow aniu E ucharystii. C zytania w i
gilijne wzięte ze S tarego T estam entu  m ają to przejście jeszcze bardziej
podkreślić. E ucharystia  obchodzona po zakończeniu w igilijnego czuw ania 
uobecnia zm artw ychw stanie Pańskie. Z trzeciego w ieku pochodzą w zm ianki
0 chrzcie, k tóry  się dokonyw ał w  ciągu w igilijnego czuw ania i k tó ry  w y
raża w spólnotę z P anem  w  Jego przejściu  od śm ierci do życia. Sym bolizm  
św iatła jako św iatła C hrystusa, jakie rozśw ietla ciemności nocy, .jest rów nież 
bardzo wczesny; już w czw artym  w ieku często o nim  piszą.

W dalszym  ciągu historycznego rozw oju ukształtow ał się okres P ięć
dziesiątnicy jako okres radosnej obecności zm artw ychw stałego Chrystusa. 
Radość tę  przeżyw ali szczególnie nowo ochrzczeni, k tórych litu rg ia w ielo
kro tn ie  w  tym  okresie wspom ina. Z tego p unk tu  w idzenia słuszne jest znie
sienie oktaw y Zielonych Świąt, gdyż na tych św iętach w łaśnie kończy się 
okres w ielkanocny.

T riduum  paschalne powstało w czw artym  wieku, w  ram ach rozszerzenia 
litu rg ii za czasów K onstan tyna Wielkiego. Podczas gdy W ielki C zw artek  ma 
uprzytom nić jedność między E ucharystią  a śm iercią na krzyżu, W ielki P ią 
tek  i Sobota są dniam i bez litu rg ii eucharystycznej. N ajbardziej znaczącym  
obrzędem  jest ce lebracja cierpienia i śm ierci C hrystusa w  W ielki P iątek. 
A utor tłum aczy szczegółowo znaczenie poszczególnych  m odlitw  i gestów, 
opierając się głównie na ak tualnych  tekstach  liturgicznych.

Niedziela Palm ow a jako dzień triu m fu  C hrystusa, k tó ry  zm ierza jednak  
ku  śm ierci, była obchodzona w  Jerozolim ie już w  czw artym  w ieku, gdzie 
brano udział w  procesji z palm am i.

Okres Bożego Narodzenia jest pochodzenia późniejszego. P ierw sza 
w zm ianka o tym  święcie pochodzi z roku  354. Pow stało ono praw dopodob
nie jako uroczystość zastępująca pogańskie św ięto niezwyciężonego słońca. 
Uroczystość Bożego N arodzenia już wcześnie zw iązana jest z Epifanią. 
Szybko cały cykl sta ł się pam iątką nie ty lko narodzenia C hrystusa, ale
1 całego odkupienia. Cykl ten, a zwłaszcza A dw ent, upam iętn ia nie tylko 
pierwsze, ale też drugie przyjście Chrystusa.

Do uwag historycznych dołącza au to r zawsze uw agi pasto ra lne i p ra k 
tyczne wskazując, jak  najlep iej uobecnić w iernym  znaczenie poszczególnych 
św iąt. Rozważania są zwięzłe i czytelnik nie jest przygnieciony erudycją 
historyczną. K siążka będzie dobrym  przew odnikiem  dla kap łana duszpaste
rza, zwłaszcza w  k ra jach  języka niemieckiego, au to r bowiem  naw iązuje 
przede w szystkim  do przepisów , k tó re  są tam  aktualne. Będzie jednak  też 
bardzo pożyteczna dla w szystkich zainteresow anych litu rg ią  i  znających 
język niem iecki.
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