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R E C E N Z JE

Thomas SARTORY, praesens I. Kritisches Jahrbuch zur Kirche 1969, München
1970, Verlag J. Pfeiffer, s. 292.
Życie Kościoła katolickiego obfituje w kontrowersje nurtujące cały świat.
Dotyczą one wielu punktów. Niełatwo jest śledzić je, gdyż najczęściej trzeba
ograniczać się do relacji prasowych lub mozolnie poszukiwać pełnych tekstów.
Należy więc powitać z uznaniem inicjatywę Th. S a r t o r y’ego, który zamie
rza corocznie publikować zbiór najważniejszych wypowiedzi z roku ubiegłego.
Ukazał się pierwszy tom za rok 1969. Autor stara się prezentować główne
tematy dyskusji w naświetleniu przedstawicieli dwóch kierunków wyraźnie
występujących w Kościele katolickim — „reformistów” i „konserwatystów”.
W efekcie w zbiorze sąsiadują ze sobą głosy diametralnie przeciwne, jak np.
słynny wywiad kard. L. J. S u e n e n s a i replika bpa R. G r a b e r a z Ratyzbbny, ściśle związanego z ruchem „Una voce”.
Wydawca grupuje teksty wokół dziesięciu tematów, jakie jego zdaniem
ogniskowały dyskusję w r. 1969: wiara Kościoła, reforma struktur kościelnych,
rzymski synod biskupów, Kościół w NRD, moralność chrześcijańska, Kościół
i rozwody, Kościół i polityka, kapłani między przeszłością i przyszłością, celi
bat, ekumenizm. Tematy te oczywiście nie zostały wyczerpane ani rozwiązane
w r. 1969, lecz nadal absorbują uwagę i wywołują spory. Dlatego też zbiór
wydany przez S a r t o r y ’e g o nie tylko pełni funkcję dokumentacji historycz
nej, lecz stanowi zestawienie i konfrontację argumentów wysuwanych przez
różniące się kierunki.
Zestawienie jest pouczające, gdyż ujawnia rozmiary podziałów w Kościele
współczesnym — wynik starcia dwóch odrębnych umysłowości. Występuje to
szczególnie jasno na tle tekstów zamieszczonych obok siebie na ten sam temat,
pochodzących jednakże z przeciwstawnych biegunów. Dzięki temu można
uzyskać orientację w pluralizmie, który w Kościele stał się już faktem. Prze
dział między dwoma zasadniczymi kierunkami staje się tak głęboki, że za
graża utraceniem wspólnego języka. Radykalnym „reformistom” grozi zagu
bienie ciągłości gwarantowanej przez Tradycję dogmatyczną, a tym samym
oderwanie się od chrześcijaństwa. Natomiast krańcowi „konserwatyści” nie
dostrzegają współczesnych bolączek lub aplikują zwietrzałe lekarstwa. Wy
mownym przykładem jest bp R. G r a b e r . W postulowaniu przez kard.L. J.
S u e n e n s a współodpowiedzialności w Kościele widzi tylko odgrzewanie
episkopalizmu, a jako antidotum podaje,... rzymski centralizm.
Niektóre zestawienia tekstów wywierają na czytelniku duże wrażenie. Przy
kładem może być odpowiedź skierowana przez bpa Essen Fr. H e n g s b a c h a
do. księdza, który zakomunikował mu swój zamiar zawarcia związku małżeń
skiego i prosił o pośrednictwo w uzyskaniu dyspenzy. Obok wydawca umieś
cił tekst listu, jaki biskup m ó g ł b y napisać przy takiej okazji. Druga wersja
pochodzi od grupy solidarnościowej księży i konkretnie wskazuje, jaki mógłby
być stosunek biskupa do jego kleru.
Ks. Henryk Bogacki SJ. Warszawa
Thomas i Gertrudę SARTORY, Utopie Freiheit. Variationen zum Thema Got
te sherrSchaft, München 1970, Verlag J. Pfeiffer, s. 318.
Autorzy zebrali i połączyli w jedno dzieło własne szczegółowe opracowania
dotyczące różnych kwestii aktualnie dyskutowanych w Kościele. Grupują się
one wokół centralnej idei Pisma św. Jest nią władanie Boże polegające nie
na panowaniu, lecz na uwolnieniu człowieka z niewoli. Stanowi to kwintesen
cję wybawienia w ujęciu Pisma św. Bóg jest wybawcą, ponieważ wyzwala
z niewoli. Zdaniem autorów władanie Boże oznacza, że żadna przemoc nie
panuje nad człowiekiem, który podporządkował się Bogu. Sposób pojmowania

