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I. KSZTAŁT WYPOWIEDZI KOŚCIOŁA O EUCHARYSTII

Zadaniem  Kościoła jest strzeżenie m isterium  eucharysty
cznego i pieczołowite przekazywanie go z pokolenia w poko
lenie. Kościół wierzy, iż w m isji te j doznaje wsparcia Ducha 
Świętego, k tóra to świadomość upoważniała nauczycielski jego 
urząd do ogłaszania na przestrzeni wieków wiążącej nauki. 
Spełniając to powołanie nigdy nie kierow ał się Kościół zam ia
rem  form ułow ania, raz na zawsze (w ściśle określonych sło
wach), całej praw dy. Często chodziło o sform ułowania związane 
z daną epoką historyczną, stw ierdzenia wym ierzone przeciwko 
określonym  herezjom  dla ratow ania praw dy chrześcijańskiej. 
Nauka Soboru Trydenckiego o Eucharystii ma charakter w y
bitnie polemiczny, osadzona jest w klim acie wytworzonym  w y
stąpieniam i reform atorów . S tąd też niemożliwą byłaby próba 
zbudowania system atycznego trak ta tu  o Eucharystii w oparciu 
o uchwały Trydentu, k tóry  to Sobór całą swą uwagę skoncen
trow ał na tych punktach nauki o W ieczerzy Pańskiej, jakie 
spotykały się z kontestacją reform atorów , w im ponujący spo
sób broniąc nauczania Trodycji. Przed teologiem pow staje więc 
pytanie: Jakie to wartości chrześcijańskie Ewangelii usiłowano 
wówczas ocalić? Odpowiedź na to pytanie przybiera charak ter

* A rtykuł jest referatem  w ygłoszonym  w  czasie ogólnopolskiej sesji 
dogm atyków  polskich, która m iała m iejsce w  O łtarzew ie, dnia 24 paź
dziernika 1972 r.
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im peratyw u: Istotne te wartości m am y obowiązek przepowia
dać w  języku i w sposobach wyraziu właściwych naszym  
czasom.

Co jest .zatem istotne w dogmacie Soboru Trydenckiego? 
W form owaniu się tego dogm atu wyróżnić możemy trzy  stop
nie:

a. Stopień w iary. Mimo iż zmysły doświadczają tylko chleba, 
po konsekracji ,nie ma już chleba lecz Ciało Chrystusa. Tu 
stw ierdza się po prostu fakt, bez reflektow ania nad bliższym 
sposobem tej przem iany;

b. Stopień ontologiczny: Chleb przem ieniony zostaje w Ciało 
Jezusa Chrystusa. Pojęcie „przem iany” jest tu  już wynikiem  
pewnej refleksji na tem at procesu „stw ierdzonego” przez wiarę;

c. Stopień filozoficzno-pirzyrodniczy: Przem ianę tę nazywa 
się aptissime transsubstancjacją. Na tym  stopniu dokonała się 
już spekulatywma analiza zdarzenia eucharystycznego.

Pierw szy i drugi stopień wydarzenia eucharystycznego tw o
rzy  niezm ienny i trw ały  elem ent wypowiedzi dogmatycznej. 
Stopień trzeci wym aga wyjaśnienia. Treść jego wyrażona zo
stała za pomocą arystotelesowsko-scholastycznej narzędziowości 
pojęciowej, której przecież Sobór Trydencki nie .zamierzał ka
nonizować. Tu zatem  otw iera się wolność dla badań teologi
cznych.

Pozostańm y jeszcze przez chwilę przy uchwałach Soboru 
Trydenckiego, gdyż tu tkw ią początki i m otyw acje prób współ
czesnego naśw ietlania nauki o Eucharystii. P rzy  pełnym  uzna
niu dla ogromnych osiągnięć trydenckich ojców soborowych, 
nie wyrządzim y im krzyw dy podnosząc przeciwko nim zarzut, 
iż stw orzyli oni przedział pomiędzy obecnością rzeczywistą 
a Ofiarą i Komunią. Dla uspraw iedliw ienia tej postawy należy 
od razu  dodać, iż Ojcowie T rydentu  w ogóle nie byli w stanie 
postąpić inaczej, albowiem problem em  od sporów z B e r e n -  
g a r i u s ' z e m  zaprzątającym  całą uwagę teologów było zagad
nienie rzeczywistej obecności Ciała i K rw i Pańskiej. W spuściź- 
nie przekazał T rydent następującej po sobie epoce zadanie w iel
kie i wdzięczne: stworzenia niezbędnej syntezy i wprowadzenia 
system atyki pomiędzy wym ienione trzy  części nauki o Eucha
rystii. N iestety, m isji tej teologia potrydencka n ie  podjęła się.



Cała pobożność inowej epoki skoncentrowała się ma kulcie cie- 
leśnie w Eucharystii obecnego Chrystusa, i to także poza Mszą 
św. Przypadkow y, trychotom iozny schem at Soboru Trydenckie
go teologia posoborowa przejęła w prowadzając go jako obowią
zujący do katechizmów i podręczmików teologicznych, przy 
czym główmie rozbudowywano część pierwszą trójdziału tra k 
ta tu  O’ Eucharystii. Jest rzeczą w ręcz zaskakującą, że ów współ
cześnie bardzo krytykow any trójdzielny schem at został skopio
wany w najnowszym  podręczniku teologii dogm atycznej, w yda
w anym  przez J. A u e r a  i J.  R a t z i n g e r a 1. T raktu je  się 
tam  kolejno: o rzeczywistej obecności, o Eucharystii jako Ucz
cie ofiarnej i o Kom unii św. Tymczasem jest praw dą, iż pierw 
sze i podstawowe tw ierdzenie nauki o Eucharystii brzmi: To 
jest Ciało moje, nie izaś: Pod tym i postaciami jestem  obecny. 
Składam y Chrystusa jako naszą ofiarę i przyjm ujem y Go. 
Oznacza to, że cały sens uobecniania Chrystusa w Eucharystii 
sprowadza się do pożywania, po to staje  się On obecny2. 
W rozważaniach o Eucharystii pierwsze miejsce zajm uje Wie
czerza Pańska w jej charakterze ofiary i pokarmu.

III. NAPIĘCIA

W nauczaniu o Eucharystii przebiegają obok siebie, ma pozór 
paradoksalnie, dwa trendy: Podczas gdy  nadzw yczajny urząd 
nauczycielski, przeciw staw iając się ciśnieniu opinii heretyckich 
uw ypuklał przede ws'zystkim obecność rzeczywistą, o ty le zwy
czajny Urząd Nauczycielski od zarania chrześcijaństw a nigdy 
nie tracił z oczu .całej pełni Eucharystii (np. w  liturgii). O rga
nicznie rozw ijała się świadomość, że Eucharystia jest Ofiarą 
Mszy św., zawiera obecność całego zbawczego dzieła Chrystusa, 
jest Jego rzeczywistą obecnością i to obecnością zorientowaną 
na Komunię. W wykładzie tra k ta tu  eucharystycznego nie w ol
no zatem zapominać o tych dwu kraterach  nauczania Kościoła. 
Synoptyczne .spojrzenie na te dwa inurty prowadzi do mastępu-

[3] TENDENCJE W NAUCE O EUCHARYSTII 103

1 Por. K le ine  katholische D ogmatik ,  t. 4 (Das M ys ter iu m  der  Euchari
s t ie ), R egensburg 1972.

2 Por. K. R a h n e r ,  Die G egen w art  C hris ti  im  Sakram en t des H er
renm ahles.  W: Schriften  zur Theologie,  t. 4, Z ü rich 2 1961 s. 384.
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jącego ujęcia całościowej wizji Eucharystii: Eucharystia stano
wi sakram entalną obecność całej rzeczywistości Chrystusa 
względnie integralnego zdarzenia „Jezusa” celem przyswojenia 
sobie tego daru zbawczego przez w iernych w pożywaniu 3.

IV. METODOLOGICZNY PUNK T W YJŚCIA

Powyższe refleksje naprow adzają nas ku zagadnieniu metod, 
jakim i m yśl teologiczna posługiwała się .rozważając m isterium  
Eucharystii. U początku chronologicznie i rzeczowo znajduje 
się m etoda historio-<zbawcza właściwa Pism u św. i Ojcom Ko
ścioła, a dzisiaj na nowo odkryta i dowartościowywama, pro
wadzi najpew niej do pierwotnego pojmowania tajem nicy Eu
charystii. Z zanikiem biblijnego rozum ienia historii zbawienia, 
a szczególnie w związku z rozpadem  świadomości o łączności 
O fiary Mszy .z Paschą miejsce aspektu historio-zbawczego .zaj
mować zaczęła m etoda alegoryczno-symbcliczna. Można się by
ło spodziewać, iż niepoham owane przerosty i przejaskraw ienia 
tej m etody będą m usiały natrafić  na  reakcję. Słuszny ten  sprze
ciw znalazł swój wyraz w m etodzie filozoficzno metafizycznej, 
k tóra stanęła pewnie na straży  rzeczywistości eucharystycznej. 
Tu wypracowano· usankcjonowane przez IV Scbór Laterański 
pojęcie transsubstancjacji. Po stronie ewangelickiej, gdzie od 
samego początku Reform acji ostro przeciwstawiano się Mszy 
jako ofierze, a Eucharystię pojmowano jako ucztę spraw ow a
ną przez gminę, z predylekcją stosować zaczęto metodę feno- 
m enologiczno-idealistyczną. Renesansowi m yślenia biblijno his- 
toriozbawczego utorow ała znów drogę dopiero teoria m isteryj- 
na О. С a s e 1 a oraz ruch  liturgiczny. Zwrócenie uwagi na 
historiozbawczy w ym iar Eucharystii jest odkryciem  niezwykle 
ważnym  i płodnym  w refleksji nad Eucharystią. Jedynie ta  m e
toda umożliwia bowiem dostęp do ujęcia istotnych treści tego 
sakram entu. W szystkie inne m etody ubogacją naukę o Eucha
rystii, o ile w polu uwagi zatrzym ują spojrzenie historiozbaw- 
cze.

K rótki ten  rys metodyczny, podany na tym  m iejscu tylko

3 Por. J. В e t  z, LThK 2 III, kol. 1154.



[5] TENDENCJE W NAUCE O EUCHARYSTII 105

pro memoria  4, stanowi przejście do dzisiejszych najnowszych 
ujęć nauki o Eucharystii, do prób ujm ow ania problem atyki ze 
stanow iska fenomenologii egzystencjalnej. Za wszystkim i na
szymi dotychczasowymi uwagam i kryła się utajcina intencja 
wskazania na ważny fakt, iż tylko w znaczeniu relatyw nym  
możliwe jest mówienie o „nowym ” ujęciu Eucharystii, czy 
w ogóle o „nowej teologii” . Odpowiedzialnie upraw iana teolo
gia nigdy nie rozpoczyna swego s ta rtu  od punktu  zerowego. 
Bądź przejm uje aporie teologiczne, czyli problem y nierozwią
zane przez swych poprzednich przedstawicieli, bądź też form u
łuje pytania własne pod adresem  niezm iennych treści praw d 
objaw ionych, pytania ze stanowiska człowieka wierzącego 
w XX wieku, przy czym teologia ta bacznie rozróżnia między 
treścią Objawienia a sposobami jego sform ułow ań5.

V. DZISIEJSZA HERMENEUTYKA WYPOWIEDZI O EUCHARYSTII

Ponieważ dzisiaj w ypracow yw ujem y herm eneutykę wypo
wiedzi Nauczycielskiego Urzędu Kościoła, in terp retu jąc  je 
w kontekście ówczesnych okoliczności historyczno-społeczno- 
kulturałnych  i innych czynników, usiłując w ten sposób w yłu
skać istotne jądro tych orzeczeń dla jego nowych nam współ
czesnych dowartościowań, m am y również obowiązek zbadania 
tła i uw arunkow ań dla rozw ijanych dzisiaj tendencji w myśli 
eucharystycznej. Nie tyle więc będzie na  tym  m iejscu chodziło 
o prezentację .różnych odcieni tychże tendencji, ile o zagadnie
nie ogólniejsze: o próbę dotarcia do genetycznych założeń 
współczesnych uprofilow ań nauki o Eucharystii.

-Jedną z charakterystycznych cech naszej ku ltu ry  jest od
m ienna postawa człowieka w stosunku do rzeczywistości. Po
zycji racjonalnej, konceptualistycznej przeciwstawiony zostaje

4 Por. J. A u e r  — J. R a t z i n g e r ,  K leine  katholische D ogm atik , t. 6, 
s. 133 η.

5 Sedno rzeczy oddaje para pojąć na język polski trudnych do prze
tłum aczenia: continuité dans la discontinuité,  przy czym z grubsza m ó
w iąc — continuité  odnosiłoby się raczej do treści, discontinuité  u w y
datniałoby zaś różnorodność zew nętrznego w yrazu praw dy objaw ionej 
przy rów noczesnym  zaakcentow aniu ciągłości istotnej zachodzącej m iędzy  
substancjalną treścią a now ym  ujęciem  słownym .
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m ny .punkt spojrzenia na rzeczywistość: postawa fenomenolo
giczna. Fenomenologia egzystencjalna wychodzi z założenia, we
dług którego ludzka świadomość zorientow ana jest per se na 
rzeczywistość, jaka jaw i się nam  zjawiskowo; jest to postawa 
otw arcia się na rzeczywistość, k tó ra  ze swej stromy objawia się 
świadomości. Człowiek doświadcza sam siebie jako istotę zo
rientow aną ma św iat — na świat rzeczy i ludzi. W obcowaniu 
ze światem  człowiek -nie w ystępuje jednak w roli biernego re 
ceptora rzeczywistości zewnętrznej. Przeciwnie, w rzeczywistość 
tę  czuje się zakorzeniony aktyw nie. Rzeczywistość ta jest zło
żona i bogata do tego stopnia, iż można powiedzieć, że każdy 
człowiek stw arza swój własny świat. K ształt św iata zależy 
w  dużej swej części od nastaw ienia mojej świadomości. Zagad
nienie egzem plifikując, można powiedzieć tak: obok drzewa mo
gę przejść obojętnie, a jednak zwykłe drzewo kry je  w sobie 
wiele znaczeń. Ich jakość zależy ode mnie. Inaczej będzie spo
glądał na drzewo cieśla, inaczej ogrodnik czy uczony dendro
log. W szystko to m a swe jeszcze większe zastosowanie w odnie
sieniu do samego człowieka i jego współbliźmich.

Charakterologicznie oznacza to, że człowiek jest kimś innym 
od siwej istoty zjawiskowej. Nie jest to zatem  człowiek pewien 
siebie, ale człowiek poznający własną swą niedoskonałość i całą 
swą osobowością z respektem  w słuchujący się w św iat i w d ru 
giego człowieka. Nawiasem możemy tu  wtrącić, iż perspektyw a 
ta tłum aczy nam  źródła otw arcia się dzisiejszego człowieka na 
dialog, spotkanie, ruch  ekumeniczny, a naw et ma dialog pro
wadzony z m arksizm em , na  zmianę profilu wychowania, stronę 
szczerej w ym iany zdań między rodzicami i dzieckiem — w szyt
ko to razem  wpływa niew ątpliw ie ma iraniczną form ację dzi
siejszego człowieka. Jest to zatem k lim at różny od atm osfery, 
jaką w ytw arzało po dużej części dawniejsze myślenie komcep- 
tualistyczne, dedukcyjne, kiedy to w dyspucie interlokutorzy 
nie tyle prowadzili dialog, ile z mniej lub większą braw urą sie
bie zbijali. W podręcznikach dogm atyki tego typu po podaniu 
tezy z jej kw alifikacją teologiczną natychm iast pojawiał się 
akapit zatytułow any: Adversarn, gdzie bezbronnego przeciw
nika ustaw iano sobie po prostu do (z-)bicia. W tym  samym 
stylu redagow any był dział zarzutów często przedziwnych
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i jeszcze przedziwniejszych na nie jasnych a zwięzłych odpo
wiedzi.

Dzisiejsza sytuacja profilu je także nasze spojrzenie na  sposób 
samego nauczania, .które pozbawione zostaje swego charakteru  
paternalistycznego, zyskując, a raczej odzyskując ,na nowo, swą 
funkcję isłużebną. Dzisiejszy człowiek nie jest w stanie wyzna
wać w iary  w sposób ślepy, praw d w iary  zamkniętych w  syste
my, m etody i trak taty . Praw dziw a wspólnota stanowi cel jego 
dążeń i poszukiwań. Formy, instytucje, organizacje i s tru k tu ry  
przyj m u je wtedy, o ile pełnią one w stosunku do tej wspólnoty 
rolę służebną.

Typowym  sym ptom em  dla zmienionych postaw duchowych 
jest — jakkolw iek byśmy na rzecz patrzyli — próba rew alory
zacji cielesności i życia uczuciowego. Jedną i drugą sferę swej 
egzystencji pragnie człowiek przeżywać jako rzeczywistość
0 charakterze sym bolu-znaku, po prostu jako tajemnicę.

Myśl współczesnego człowieka scentrowama jest ku przyszło
ści. Wie on, że każde nowe odkrycie otw iera ciąg nowych pytań
1 nowych perspektyw . Jest człowiek świadom, że również sam 
został włączony w potężny strum ień  ewolucji, której to  myśli 
daje on wyraz na sposób chrześcijański niezrównanie T e i l 
h a r d  d e  C h a r d i n .

U człowieka naszych czasów stw ierdzam y dalej nieposkro
miony pęd do tego rodzaju przebudow y świata, by stał się on 
zam ieszkiwalny i mógł dalej się rozwijać. Dają się słyszeć głosy 
historyków  k u ltu ry  (A. J . T o y n b e e), według których poja
w iają się już pierwsze o'znaki wspólnej ku ltu ry  świata.

Kolejna m yśl ·— również nie bez znaczenia dla współczesnych 
ujęć Eucharystii — to spostrzeżenie, że kultura, w której żyje
my, jest ku ltu rą  wielkich m iast i ludzkich zbiorowisk, k tóry to 
fenom en ukazuje nowe problem y ludzkiego współżycia. W a r
chitekturze objaw ia się to w dążeniu .do plastyczności prze
strzeni. P ro jek tu je  się śmiałe budowle sakralne, które sprostać 
m ają wymaganiom szeregu funkcji. W m alarstw ie, plastyce 
i .rzeźbie odnotowywujem y pewne zafascynowanie pierw otnym  
archaizm em. O dkryw a się plastykę m urzyńską, sztukę Azteków, 
bizantyńską ikonografię, rom ańskie freski. Jednym  słowem, 
stajem y się św iadkam i gorączkowych poszukiw ań za elem entar-



108 ALFONS SKOWRONEK [8]

nyrni i symbolicznymi środkam i wyrazu. Dzisiejszy a rtysta  zda
je się żyć przeświadczeniem, że rzeczywistość absolutna oszo
łamiaj ąco przewyższa i w yrasta ponad wszystko, co stw orzył 
człowiek. Zarazem  zaś obserw ujem y skłonności do odtwarzania 
skrajności tego co brzydkie i ułomne. Można zatem powiedzieć, 
że współczesna, awangardow a estetyka, przedzierając się ku 
tem u co absolutne, stw arza tym  samym klim at religijny, użyź
nia glebę dla zakiełkowania wartości religijnych.

Podobne rozważania można by snuć o poezji. Jak  bardzo i jak 
dalece słowo stanowi transparencję Absolutu. Słowo Wcielone. 
Słowo sprawcze, słowo sprawcze powierzone kap łanow i6. To 
wszystko przerosłoby jednak oramy naszych zamierzeń.

Uwagi powyższe należy, .przynajmniej w ich części, w yraź
niej odnieść do Eucharystii. Jeżeli przyjm iem y wiek XX jako 
okres współczesnych tendencji w Eucharystii, wówczas etap 
ten możemy podzielić najsensowniej na dwie części: część 
pierwszą wypełnia pierwsza połowa XX wieku, część drugą 
druga połowa tegoż w ieku.

VI. PIERWSZE PÓŁWIECZE WIEKU X X : ZWROT KU TRADYCJI

U początków wieku XX zaryscw yw ują się pierwsze oznaki 
odnowionej refleksji ,nad Eucharystią. L. В i 11 o t ( |  1931) i M. 
de la T a i l l e  (f 1933), szukając dróg ku Tradycji, mówią 
o Eucharystii jako o sacrificium in signo vel in sacramento. 
W Eucharystii widzą symbol, sakram entalny znak jednorazo
wej rzeczywistości Krzyża. Równocześnie uznawali, iż znak ten 
znajduje się w rzeczywistej relacji z ofiarą Krzyża. Teologowie 
ci wkroczyli dzięki tem u n a  drogę pośrednią, przebiegającą po
między dwoma stanow iskam i skrajnym i teologii potrydenckiej. 
Uniknęli z jednej strony tw ardej rzeczywistości przyjęcia nowej 
ofiary, analogicznej do ofiary Krzyża, z drugiej zaś strony od
dalili się od poglądu graw itującego ku tw ierdzeniu, że Eucha
rystia jest li tylko czystym  znakiem, a więc konsekwentnie nie 
posiadającym  jakiegokolwiek związku z rzeczywistością ofiary.

e Por. św ietne studium  K. R a h n e r a, P ries ter  und Dichter. W: 
Schriften  zur Theologie, t. 3, Zürich 1956 s. 349—375.
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Praw o obyw atelstw a w teologii zapewnił tej teorii A. V o- 
n  i e r  (t 1938), a przede wszystkim  О. С a s e 1 (f 1948). Reflek
tu jąc nad tekstam i liturgicznym i i nad nauką tomistyczną, 
a także prowadząc studia nad historią religii, zyskał Casel w za
gadnieniu Eucharystii nowe intuicje. Nawiązawszy m ianowi
cie do starożytnego pojęcia m ysterion, rozwinął swą teologię 
obecności m isteryjnej (M ysterien-G egenw art). W czynnościach 
symbolicznych i poprzez te czynności oraz poprzez słowo litu r
gii stają  się obecne Chrystusowe czyny zbawcze. Upam iętnia
nie, jakie dokonuje się w kulcie, stanowi po prostu uobecnienie 
jakiegoś dzieła Bożego 7. W kulcie sta je  się chrześcijanin nie 
tylko uczestnikiem  owoców Chrystusowych, czynów zbawczych, 
lecz czyny te stają sic same obecne, a mianowicie poprzez sło
wo i ryty. Pod osłoną symboli dochodzi zatem do rzeczywistej 
obecności Chrystusa i jego dzieła zbawczego.

Nie wszystkie elem enty koncepcji Casela są do przyjęcia. 
Główne jej idee stały się jednak trw ałą  własnością współcze
snej nauki o Eucharystii. Dzięki tem u teologowi benedyktyń
skiem u zyskaliśm y w gląd w pełnię bogactwa Uczty Euchary
stycznej. Casel stw orzył podstaw y dla brakującej od T rydentu 
syntezy, w której Ofiara, Kom unia i obecność rzeczywista h a r
m onijnie z sobą się wiążą.

Nie om ieszkajmy w tym  miejscu zaznaczyć, że koncepcja Ca
sela. odbiła się nieoczekiwanym echem ekumenicznym. Po stro
nie ewangelickiej daiwano do zrozumienia, iż ten zwrot w teo
logii katolickiej o Eucharystii może stanowić podstawę porozu
m ienia w kwestii jednego z najbardziej kontrow ersyjnych za
gadnień. W długowiekowych sporach katolicko-ewangelickich 
wokół Ofiary Krzyża i czynności ofiarniczej Mszy okazuje się 
bowiem, że wypowiedzi na tem at jednego i drugiego aspektu 
ofiary  leżą bardzo blisko siebie, i to tak  blisko, iż trudno w to 
uwierzyć po czterystu latach zaciętych po lem ik8.

7 Por. C a s e l ,  Das christliche K u ltu sm ys ter iu m ,  Regensburg I960 
s. 79.

8 ...das ist sicher, dass beide Aussagen sehr nahe beieinander liegen, 
so nahe, w ie  es nach v ierhundert Jahren einer kam pfdu rch tob ten  G e
schichte nicht fur möglich gehalten w erd en  sollte. H. A s m u s s e n ,  
A bendm ah l und Messe, Stuttgart 1949 s. 24.
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VII. DRUGA POŁOWA WIEKU X X : DZISIEJSZA MYŚL  
EUCHARYSTYCZNA

Reflektując nad Eucharystią teologowie nie zatrzym ali się na 
nawiązyw aniu do m yśli tradycyjnej. Szczególnie okres ostatnich 
piętnastu  lat przyniósł nowe próby rozwiązań. Rzecz charakte
rystyczna, że uwaga teologów skoncentrowała się ponownie na 
tem atyce rzeczywistej obecności. Obecności tej nie rozważają 
jednak teologowie jako zdarzenia wyizolowanego, lecz jako 
punkt szczytowy obecności całego zdarzenia zbawczego Jezusa, 
dokonującego1 się w zgromadzeniu społeczności kościelnej.

Próby nowych przem yśleń rozw ijają się na grucie wspom
nianej już fenomenologii egzystencjalnej. Praw o, a nawet obo
wiązek prowadzenia nowych pogłębień nauki o Eucharystii upa
tru ją  współcześni teologowie w pewnych sform ułowaniach T ry
dentu, odczytywanych przez nich jako im peratyw . Oto dwie 
wypowiedzi soborowe: Quae conversio convenienter et proprie 
a sancta catholica Ecclesia trans substan tia te  est appellata (D 
877), oraz: ...quam quidem  conversionem catholica Ecclesia 
aptissim e transsubstantiationem  appellat (D 884). Ze słów tych 
wnioskuje się, iż nie wykluczają one możliwości, że kiedyś teo
logia dojidzie do w ypracowania pojęcia bardziej przem aw iają
cego do umysłowości wierzących. P rzy  całej niezmienności da
nych Objawienia, same pojęcia tę treść w yrażające związane są 
z określoną epoką i ku ltu rą  umysłową tej epoki. Jeżeli więc, 
wnioskuje się dalej, Ojcowie T ryden tu  myśleli — jako dzieci 
swych czasów — arystotelesow skim  schem atem  pojęć, m y dzi
siejsi ·— jako dzieci wieku XX — m am y prawo i obowiązek 
spojrzeć na rzecz posługując się współczesną apara tu rą  pojęcio
wą. Cechą zaś znam ionującą ludzi doby współczesnej je s t fakt, 
iż m y wszyscy już nie bardzo czujemy się arystotelikam i. Nie 
myślimy, a naw et m yśleć już nie jesteśm y w stanie, w katego
riach substancji i przypadłości. Jesteśm y dzisiaj bardziej w y
czuleni na św iat relacji osobowych. Personalistyczna koncepcja 
człowieka znalazła się w samym centrum  fenomenologicznego 
sposobu myślenia. Zagadnienia metafizyczne — możemy boleć 
nad tym  mniej lub więcej — mniej niepokoją człowieka dzisiej
szego. Owszem, człowiek pragnie zgłębić ostateczny sens rze



czy, przy czym nie docieka jednak zasad (Mitologicznych. Kie
ru je  się innym  pytaniem : Jakie jest znaczenie tych rzeczy? Ich 
celowość? Ich sens wyznaczony im przez człowieka? Jesteśm y 
bardiziej zainteresowani znaczeniem, jakie rzeczom nadał czło
wiek niż tym, czym .one są same w sobie. W naszym  filozofo
w aniu dokonujem y, świadomie lub nie, stale procesów substy
tucji: Pod rzeczy podkładam y człowieka lub osoby i ty lko wów
czas rzeczy nas interesują. Słowem — m etafizyka nie zainte
resowała ogółu, dualizm nas iry tu je, fenomenologiczny punkt 
widzenia zdaje się obiecywać więcej.

Przekładając te uwagi na język teologii eucharystycznej 
stw ierdzić należy, iż przesunięciu uległ akcent. Rzeczywista 
obecność to nie ty lko coś obiektywnego, rzeczywistość leżąca 
„poza m ną”, niezależnie ode mnie, nie m ająca ze m ną związku; 
obecność rzeczywista jest m anifestacją egzystencji, k tóra do
tyczy m nie osobiście. Tu należy dopatryw ać się wielkiej zasłu
gi kilku współczesnych teologów, k tórzy fenomenologczny spo
sób widzenia rzeczy potrafili wyzyskać w tym  kierunku. Za
chowując ciągłość z doktrynalną lin ią T rydentu teologowie ci 
wyeksponowali tezę tegoż soboru In stitu tum  u t sum atur  (D 
878).

1. R o z w i n i ę c i e  w s p ó ł c z e s n y c h  i n t u i c j i

W kategoriach m yślenia fenomenologii egzystencjalnej Eu
charystia  przedstaw iana jest z pewną predylekcją jako uczta 
wspólnoty chrześcijańskiej. Pawłową Coena Domini in te rp re
tu je  się jako wspólnotę stołu z Chrystusem  Zm artw ychw sta
łym, przy czym Zm artw ychw stały sam jest Panem  biesiady, 
a gmina gościem. Obecność Pana pod chlebem i winem rozpa
tru je  się tu  więc personalistycznie; postacie chleba i w ina w i
dziane w tej perspektyw ie stanow ią dary  Gospodarza Uczty. 
Podobnie jak  w życiu codziennym chleb i wino, jako dary  go
spodarza biesiady, są czymś więcej niż zwykły biologiczny po
karm  — stanowią bowiem w yraz miłości i przyjaźni pana do
mu — tak  i postacie chleba i w ina stanow ią ze swej istoty śro
dek poprzez który  Chrystus daje wyraz i realizuje swą łaskę
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i miłość dla gminy. Chleb i wino są o tyle identyczne z Panem,
0 ile On sam się ze swymi daram  utożsamia. D ary te są Jego 
transparencją, m anifestacją.

W świadomości dzisiejszego człowieka zadomowiła się myśl, 
że ciało stanowi transparencję i m anifestację ducha. M aterial
ny  znak jest transporterem  treści duchowych, w ew nętrznych. 
W naszym  odczuciu ciało nasze realizuje naszą osobę9. K ate
goria ta daje się szczęśliwie zastosować do zrozumienia, w wie
rze, Eucharystii: Osoba Jezusa Chrystusa m anifestuje się 
w chlebie, tzn. w ciele, które doznaje swego rodzaju przedłu
żenia aż po nasze czasy poprzez chleb, który  Chrystus sam 
obrał jako znaik swojego Ciała.

Uczyńmy dalszy krok naprzód. W Eucharystii chodzi o obec
ność na sposób ludzki, tzn. nie m am y na m yśli obecności je
dynie fizycznej (jakiejś praesentiam circumscriptivam), lokali
zacji rzeczy. O obecności na sposób ludzki mówić mogę dopie
ro wówczas, gdy między mną a  drugą osobą dochodzi rzeczy
wiście do kon tak tu  osobowego, gdy tę drugą osobę mogę wi
dzieć, uścisnąć jej dłoń, wymienić dary  pod jakąkolw iek po
stacią. W ydaje się, że i tę refleksję da się zastosować do Eu
charystii. Podkreślając fakt, że Chrystus pragnie być obecny 
wśród nas, przezwyciężamy pojęcie Eucharystii zbyt statyczne
1 rzeczowe. Jezus chce mianowicie być obecny przez Swe Ciało 
i przez chleb, k tóry  to Ciało przedłuża. To, co tu  m am y na 
myśli, harm onizuje z doktryną Soboru Trydenckiego, który  roz
w ija seholastyozną koncepcję o konkom itancji. Mianowicie, rze
czywistością uobecnioną vi verborum  jest wpierw  Ciało; ale — 
łącznie z Ciałem uobecniona zostaje i dusza ludzka Jezusa — 
Słowa Bożego. Obecne jest zatem nie tylko Ciało, ale Słowo, 
które stało się człowiekiem. Czyli: Tu możliwe jest nawet w yj
ście poza i pcnadso borowe In stitu tum  u t sumatur, precyzując 
bardziej pojęcie sum atur. Chrystus nie tyle pragnie nas grom a
dzić wokół swego stołu, by nas sycić Swym pokarm em; poprzez 
pożywanie Gdnawia się przyjaźń między Bogiem i człowiekiem,

9 Język  niem iecki zna parę pojęć K ö rp er  i Leib. K ö rper  to ciało 
o określonym  kształcie, w adze itp., natom iast Leib  oznacza podm iot oso
bowej kom unikacji, wyraz m iłości, nienaw iści, przyjaźni.
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przy Stole Eucharystycznym  zostajem y wciągnięci w całość 
zbawczego w ydarzenia Chrystusa. Tego rodzaju Kom unia jest 
Ofiarą.

2. M o m e n t  k r y t y c z n y

Dotykam y tu  m om entu krytycznego naszych rozważań. Nie
odparcie jaw i się niepokojące pytanie: Czy tego typu wizja 
Eucharystii n ie prowadzi do rozcieńczenia a naw et negacji m i
sterium  w jego sensie ontologicznym? Jeżeli rzeczywistością 
jest tylko to, w  co ja osobiście rzecz wyposażam? W yostrzając 
zagadnienie od strony innej dziedziny teologii: Czy Bóg jest 
tylko w ynikiem  naszej in terp re tac ji świata, znakiem naszej 
egzystencji, albo też jest istotą bytującą uprzednio, 'stanowiąc 
a priori -mojej egzystencji? Moje vis  à vis? W naśw ietleniu 
tego problem u należy wyjść poza dane fenomenologiczne, poza 
znaki ich znaczenia, ponad m anifestację i transparencję wznieść 
się aż do samej obecności Jezusa Chrystusa, do obecności Chry
stusa w Jego człowieczeństwie. Ontologia średniowieczna w y
stąpiła tu  z propozycją substancji, czyli pojęcia mającego od
dać najgłębsze złoża bytu. Możemy i m am y prawo mówić 
o transsygnifikacji i transfinalizacji pod tym  jednak w arun
kiem, że zostaniem y zrozumiem poprawnie: Chrystus nadaje 
chlebowi Swoim stw órczym  słowem rzeczywiście nowy sens; 
skoro tak, nie m a miejsca na twierdzenie, jakoby Jego obec
ność stanow iła rezultat mojej w iary czy w iary Kościoła. M amy 
tu do czynienia z Bożą kreatyw ną i skuteczną · obecnością, 
k tóra to moc stwórcza w ykryw a i aktyw izuje m oją wiarę.

Dla uniknięcia wszelkich nieporozumień zestawm y wiarę 
z rozumem, bo tu  rzeczy m ają się tak  samo. Rozum ludzki na
daje rzeczom sens i tym  samym je przekształca, ale rozum od
kryw a także równocześnie sens im m anentny rzeczom. Świat 
był racjonalny, nim  człowiek o nim pom yślał. W iara wyposaża 
gesty i rzeczy <w now y sens, ale w iara równocześnie odkryw a 
rzeczywistości, jakie Bóg odnowił przez Logosa, w iara roziszy- 
froiwywuje także sens rzeczy, jaki Bóg ukazuje pod osłoną 'zna
ków. W ten sposób w iara uczestniczy w Duchu Świętym, k tóry  
w nas mieszka, w Bożym spojrzeniu na rzeczy. Jeżeli Eucha
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rystię  określam y jako M ysterium  fidei, wówczas w iarę pojm o
wać (należy jako (sposób obiektywnego widzenia rzeczy, jako 
um iejętność w ykryw ania pod osłoną chleba i kielicha skutecz
nej obecności Pana zm artwychwstałego.

Niebezpieczeństwo wypaczeń w ykazuje swe głębokie powią
zania ze s tru k tu rą  naszego patrzenia na rzeczy. Jesteśm y 
skłonni do przeakcentowyw ania jednego ;z elementów, do eks
tremów. W ydoje się, że nowe tendencje w teologii euchary
stycznej przynoszą w konsekwencji dwa osiągnięcia: naukę 
o Eucharystii ubogacają o czynnik personalistyczny, k tó ry  to 
m om ent należy do skarbca naszej w iary  na równi z praw dą
0 przeistoczeniu, a zarazem podbudowują, a przynajm niej 
dom agają się nowego podbudowania i dowartościowania ointo- 
logicznego fundam entu  obecności eucharystycznej. Nowe spo
soby in terp re tac ji uzupełniają tradycyjną form ułę w iary, ale 
jej nie .zastępują. Nie w ystarcza samo skupianie uwagi na czyn
ności eucharystycznej, w  jaką zostajem y włączeni; uwagę skon
centrować trzeba także na samej Osobie działającej i objaw iają
cej się. Istotnie Chrystus jest tam  obecny, by był pożywany, 
ale On tam  jes t obecny.

3. O w ł a ś c i w e  r o z w i ą z y w a n i e  z a g a d n i e n i a

Ocena współczesnych prób in terp retacji rzeczywistej obec
ności nie może się dzisiaj dokonywać niezależnie od .encykliki 
P a w ł a  VI, M ysterium  fidei. W ydaje się, iż powyższy sposób 
przedstaw ienia nowych trendów  w nauce o Eucharystii pokry
wa się z w ykładem  wymienionej encykliki, k tóra stw ierdza, co 
następuje: „Po dokonanym  przeistoczeniu chleba i wina nabie
ra ją  -one nowego bez w ątpienia (znaczenia i nowego zadania, 
ponieważ nie są już pospolitym  chlebem i pospolitym napojem, 
lecz znakiem rzeczy świętej i znakiem  duchowego pokarm u; 
ale dlatego przybierają nowe .znaczenie (novam  significationem)
1 nowy cel (novum  fin em ), że zaw ierają nową rzeczywistość, 
k tórą słusznie nazyw am y ontologiczną. Pod wspom nianym i bo
wiem postaciami .nie k ry je  się już to, co było przedtem , lecz 
coś zuipełnie innego, a to nie tylko ze względu na prześw iad
czenie w iary  Kościoła, ale w rzeczy samej, ponieważ po pr:ze-
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m ianie substancji czyli istoty chleba i w ina w Ciało i Krew 
C hrystusa nie pozostaje już nic z chleba i wina poza sam ym i 
postaciam i, pod którym i przebyw a Chrystus cały i nieuszczup- 
iony w  swej fizycznej ’rzeczywistości’, obecny naw et ciałem, 
chociaż nie w  ten sam sposób, w jaki ciała umiejscowione są 
w przestrzeni” 10.

Te słowa encykliki, niew ątpliw ie najważniejsze w całości jej 
wykładu, nie stanowią w pierw  niczego innego, jak  tylko opis 
trydenckiej .formuły o transsubstancjaeji. Zarazem  jednak, i to 
jest dla nas ważne, k ry ją  w sobie pewne bodźce do w ykracza
nia po:za form ułę Trydentu: a. Odrzucone zostaje semsualistycz- 
no-fizycystyczne pojęcie obecności, wśród ludu jeszcze szeroko 
rozpow szechnione;11 b. Encyklika przyjm uje otw artą postawę 
w stosunku do nauki scholastycznej, oddając pojęcie „substan
cji” za pomocą term inu „rzeczywistość” , iprzez co dokum ent 
papieski uw alnia się od związania się ze starym  filozoficzno- 
przyrodniczym  term inem  substancji; c. Gdy encyklika w nastę 
pujących bezpośrednio słowach określa transsuibstancjację te r 
m inem  transelem entacji („przepierw iastkowanie”) oddala się 
ostrożnie raz jeszcze od in terpretacji klasycznej; pojęcie trans
elem entacji jest bowiem o wiele szersze i nieokreślone niż 
transsubstancja.

Widać stąd, że zrozumienie współczesnych dążności w nauce 
o Eucharystii zakłada znajomość myśli T rydentu  i encykliki 
M ysterium  fidei. Nowe prądy  teologii eucharystycznej zacho
w ują ciągłość z nauką przeszłości. E. S c h i l l e b e e c k x  jest 
zdania, że pojęcia transfimalizacji i transsygnifikacji są  tylko 
term inam i, które tajem nicę przem iany poszerzają o nowe as
pekty, ale jej nie w yrażają 12. Schillebeeckx nie zadowala się

10 M yster iu m  fidei.  W: W iadom ości D iecezja lne , K atow ice 35 (1967) 
s. 96.

11 Por. Synod rzym ski 1059 przeciwko B e r e n g a r i u s z o w i ,  który  
m usiał podpisać następujące W yznanie w ia r y : .. .panem et vinum... post  
consecrationem non solum sacram entum , sed e tiam  veru m  corpus et  
sanguinem Domini nostri Iesu Christi esse, et sensualiter non solum S a 
cramento, sed in ver i ta te  manibus sacerdotum  tractari et frangi et f i -  
delium  dentibus a tteri  (D 690). W nauce katechizm u pow szechnie uczo
no, że przyjętej H ostii nie w olno gryźć, przezco stwarzano n iepokonal- 
ne nieraz skrupuły u w iernych.

12 In der Eucharistie hängen Transsubstantia tion (’conversio entis’; 
w as ist die vorhandene W irklichkeit?  Chris ti  Leib) und Transsign if ika-
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fenomenologiczną wyłącznie in terp retacją  bez metafizycznej 
kondensacji obecności; tajem nica przem iany dokonuje się mocą 
stwórczego działania Ducha Świętego, przem iana jest zdaniem 
teologa z Nijmegen „nowym stw orzeniem ”.

VIII. UW AGI PRAKTYCZNO -DUSZPASTERSK IE

Na zakończenie kilka uwag praktycznych o możliwości w y
zyskiwania teologicznych term inów  fachowych w przepowiada
niu 13.

a. Ponieważ fachowy język teologiczny nie jest językiem  ke- 
rygm y, .nie powinien on w norm alnych w arunkach znajdywać 
zastosowania na ambonie. Można go jednak z powodzeniem 
używać na spotkaniach w m niejszych grupach (np. katecheza 
dorosłych, konw ersatoria ze studentam i itp.) i tym  więcej, że 
pojęcia transfinalizacji i transsygnifikacji stanowią wdzięczne 
pole dla swych poglądowych wyjaśnień.

b. Baczną uwagę przy tym  zwrócić należy na okoliczność, że 
pojęcia te nie w yrażają czegoś całkowicie nowego, lecz usiłują 
w yrazić różnorodne aspekty danych Nowego Testam entu w in
nej szacie pojęciowej. Nie są w  gruncie rzeczy niczym innym, 
jak  tylko egzem plifikacją słów: „To jest Ciało m oje” . Słucha
cze wzbogacą o doświadczenie, że tę  samą ,naukę Nowego Te
stam entu  wyrażać można na różne sposoby.

c. Ukazać należy także różnicę między praw dą objawioną 
a je j ujęciem  słownym. Uwypuklić trudności, jakie dla współ
czesnej m entalności niesie z sobą pojęcie substancji, które to 
trudności dotyczą ty lko teologicznej in terp retacji w niczym nie 
naruszając samej praw dy wiary. .Nie należy taić, że i teologia 
ma swoje granice; trzeba wielowiekowego nieraz wysiłku in te
lektualnego, by uzyskać aproksym atyw ny wgląd w jakąś p raw 
dę wiary, czego dowodów dostarcza w bród historia dogmatów. 
Ukazanie granic teologii z pewnością nie przysporzy szkody 
przepowiadaniu.

t ion  (neue S inn-S tif tung  oder Zeichen-W ert)  unlöslich zusam m en, aber  
m a n  kann sie nicht schlechthin identif izieren. Die eucharistische G egen 
w art,  D üsseldorf 1967 r. 101.

13 U w agi następne podążają za m yślam i zaw artym i w  studium : H. 
V o l k  — Fr.  W e t t e r ,  Geheimnis des Glaubens,  Mainz 1968 s. 27 nn.
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Wre'szcie, jeżeli naw et nie wiemy i nie dowiemy się, jak  w ła
ściwie przebiega proces przem iany, stan ten nie powinien nas 
niepokoić, bylebyśm y tylko potrafili ocalić pełną rozsądku na
szą eucharystyczną pobożność.

Z e i t g e n ö s s i s c h e  T e n d e n z e n  i n  d e r  E u с h a r i s t i e 1 e h r e

Zusam m enfassung

Der A rtikel b ildet den N iederschlag einer Vorlesung, die der V erfasser  
im  Oktober 1972 w ährend des Sym posium  polnischer D ogm atiker in  
O ltarzew  gehalten hat. A uf dem Hintergrund des Tridentinum  und der  
E nzyklika M yster iu m  fide i  w arden die neuen Trends in der heutigen  
eucharistischen T heologie abgegrenzt. Der Schluss m ündet in der F est
stellung, dass eine sachgerechte Interpretation der T ranssignifikation  
und jener von P a u l  VI sich verhalten, sondern von diesen Lehren  
her gesehen sogar als geboten angesehen w erden können.

Der B eitrag lässt sich ausserdem  auf eine Reihe anderer P roblem e  
ein, u. a. w ird hier eine Synthese und System atisierung der drei H aupt
te ile  des E ucharistietraktates in den theologischen H andbüchern gefor
dert; Vf. geht auch auf die M ethoden in der Eucharistielehre ein, m it 
besonderer H ervorhebung der heute geltenden ex isten tia l — phänom e
nologische M ethode. Das Ganze beschliessen  praktischpastorale E rw ä
gungen über ein zeitgem ässes Sprechen von der Eucharistie.

A. S k ow ro n ek


