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norodność rad (zwłaszcza na Zachodzie) grozi przekreśleniem operatywności.
Praktykę synodalną można udoskonalić. Kolegialność i synodalność zmierzają
przecież nie do paraliżowania czy utrudnienia funkcjonowania władzy
w Kościele, ale do jej wspierania. Podjęcie decyzji przez hierarchów nie
staje się dzięki temu łatw iejsze, ale bardziej trafne oraz zyskuje akceptację,
ponieważ rozstrzygnięcia stają się w tedy zrozumiałe.
Ks. H enryk Bogacki SJ, W arszaw a
K u rzkom m en tar zu den Lesungen der Liturgie. 1034 Auslegungshilfen, Freiburg-Basel-W ien 1973, Verlag Herder, s. 424.
Thierry M a e r t e n s i Jean F r i s q u e w ydali obszerny, dziew ięciotomowy komentarz do czytań m szalnych, przetłum aczony w krótkim czasie
na siedem języ k ó w 8. Zawiera obfitość m ateriału egzegetycznego i refleksji
teologicznej, pożytecznych dla w yjaśnienia każdej perykopy.
Choć nowe czytania mszalne są używane od kilku lat, jednakże nadal
zachowuje aktualność podstawowy problem, jak przybliżyć uczestnikom li
turgii treść czytań biblijnych. Mimo w ielkiego — w porównaniu z okresem
przedsoborowym — poszerzenia zakresu czytań stosowanych w liturgii m szal
nej, u wiernych bynajmniej nie wzrosła znajomość Pism a św. N aw et w ielo 
krotne słuchanie niezrozum iałych tekstów nie wprowadzi w ich treść. Przy
sw ojenie w łaściw ego sensu stosunkowo łatwej perykopy użytej w liturgii,
wym aga odpowiedniego wprowadzenia i w yjaśnienia. Jean F r i s q u e w ydał
nowe dzieło pomocne w zrozumieniu biblijnych tekstów czytań m szalnych4,
przetłumaczone na niem iecki przez Marcellę W e i t e i w ydane przez Verlag
Herder.
Nowa książka jest skrótem wielkiego komentarza w ym ienionego w y 
żej. D ziew ięciotom ow e dzieło uwzględniało czytelnika obeznanego z biblistyką i teologią. Krótki komentarz zwraca się do odbiorców nie posiadających
takiego przygotowania i dlatego rezygnuje z w ielu ściśle naukowych w yw o
dów. Do każdego czytania z liturgii mszalnej podane są najbardziej istotne
w yjaśnienia ujęte zw ięźle i komunikatywnie. Można je potraktować jako
wprowadzenie poprzedzające czytanie m szalne albo posłużyć się nim i jako
im pulsem dla ułożenia homilii. Wielką zaletą małego komentarza jest kom 
pletność — objęcie wszystkich niedziel i uroczystości cyklu A, B, C oraz
dni powszednich roku I i II.
Książka stanowi niezbędną, dosłownie codzienną pomoc dla wszystkich
duchownych sprawujących liturgię m szalną rzeczyw iście z ludem.
Ks. H enryk Bogacki SJ, W arszaw a
Anton GRABNER-HAIDER, S em iotik und Theologie. Religiöse Rede zw ischen
analytischer und herm eneutischer Philosophie, München 1973, Kösel-Verlag,
s. 230.
W ostatnich latach, i to głównie w Niemczech zachodnich i USA, zaznacza
się duży rozwój filozofii języka, który związany jest z takim i nazwiskam i jak
Ca r n a p , Ru s sei, W i t t g e n s t e i n ,
częściowo H e i d e g g e r . Dotąd
8 Guide de VA ssem blée chrétienne. N ouvelle édition en tièrem en t refondue
et m ise à jour, Tournai-Paris 1969—1971, Editions Casterman; tłum aczenie
niem ieckie: K om m en tar zu den neuen Lesungen der Messe, Freiburg-Basel-Wien 1969— 1972, Verlag Herder.
4 P etit guide de VA ssem blée chrétienne, Tournai-Paris 1972, Editions Cas
terman.
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■teologia zwłaszcza niemiecka, nie nawiązała ściślejszego kontaktu z tym k ie 
runkiem, co w ydaje się tym bardziej paradoksalne, że jest ona nauką zaj
mującą się w łaśnie słowem Bożym pod postacią słowa ludzkiego. W takiej
sytuacji grozi teologii sw oiste getto językowe, całkow ite odseparowanie się
od współczesnego sposobu mówienia. N iebezpieczeństw o takiego getta zosta
ło jeszcze pogłębione w skutek oddziaływania barthowskiej teologii dialek
tycznej, która nie bierze pod uwagę ludzkiego aspektu objawionego słowa
i nie widzi konieczności jego adaptacji, uważając, że uzasadnia się ono w y 
starczająco samo przez się.
Książka G r a b n e r - H a i d e r a
jest w łaśnie próbą nawiązania ta 
kiego kontaktu. Dbając o jasność ujęcia, autor przeprowadza w pierw sy ste
m atykę dyscyplin naukowych, zajmujących się językiem. Rozróżnia w ięc se
miotykę w sensie ścisłym , czyli naukę o funkcji znaku, jaką posiada mowa
ludzka, i sem iotykę w sensie szerszym, czyli całą analityczną naukę o języ
ku. Na sem iotykę składają się trzy zasadnicze dyscypliny naukowe: syn taksa,
semantyka i pragmatyka. Syntaksa zajm uje się relacjami znaków m iędzy
sobą i abstrahuje od rzeczy oznaczanej oraz podmiotu poznającego znak. S e
m antyka bada relacje między znakiem a rzeczą oznaczaną. Pragmatyka opi
suje relacje między znakiem a podmiotem, który poznaje znak.
Przeprowadziwszy taką system atyzację, autor przedstawia historyczne
powstanie semiotyki. Jest ona zasadniczo filozofią struktur, operującą je 
dynie znakami i negującą w szelką możliwość wypow iedzi o samej rzeczy
wistości. Zaznacza się jednak w niej pewna ewolucja od całkowitej negacji
m etafizyki do abstrahowania od niej. Niektórzy z filozofów analityków
przyjmują nawet m ożliwość i sw oiste znaczenie wypowiedzi religijnych- Tak
czy owak, filozofia języka stanowi dla teologii w yzw anie, przed którym
nie może ona uciec.
Aby jednak ukazać rozmiary tego w yzwania, przeprowadza autor w pierw
krytykę herm eneutyki, która dotąd panuje niepodzielnie w teologii, jeżeli
chodzi o jej aspekt językowy. Herm eneutyce zarzuca między innym i to. że
doprowadziła ona do bultm anowskiej teorii demitologizacji, że nie widzi
związków języka z zachowaniem człowieka, nie przekazuje wypowiedzi
i zdań opisowych, ale często jest skierowana tylko do przekonania człow ie
ka i zawiera normy oraz zdania im peratywne. Autor nie odrzuca jednak m e
tody herm eneutycznej w teologii, a walczy jedynie o uzyskanie podobnych
praw dla filozofii języka.
W ostatnim rozdziale, który jest dla książki zasadniczy, G r a b n e r - H a i d e r w yjaśnia pewne zagadnienia wybrane, które mają ukazać m ożli
wości sem iotyki jako metody teologicznej. W szczególności znajdują zastoso
w anie w teologii trzy główne dyscypliny filozofii języka, a w ięc syntaksa,
semantyka i pragmatyka. Syntaksa ma określać reguły używania języka
teologicznego, aby odpowiadał on wymaganiom logiki. Sem antyka proponuje
pew ne sposoby w eryfikacji wypowiedzi teologicznych. Pragmatyka wreszcie
ma w teologii za zadanie badania praktyczne oddziaływania wypowiedzi
teologicznych. Filozofia języka przeprowadza również krytykę dem itologiza
cji i sekularyzacji okazując pozytywne językow e znaczenie symboli i m i
tów, z którymi te kierunki nie mogą się pogodzić.
Można się nie zgadzać z niektórymi punktami analizy autora, zwłaszcza
z jego krytyką herm eneutyki. Niem niej w ykonał on pionierską i konieczną
pracę konfrontacji teologii z kierunkiem filozoficznym , który ma dla dzi
siejszego m yślenia w ielkie znaczenie. Podkreślić należy erudycję autora
znajomość w spółczesnych kierunków filozofii lingw istycznej, ścisłą metodę
naukową przy zachowaniu języka jasnego i dostępnego nawet dla n iefa
chowców. Gdy używa pewnych terminów, nieznanych szerszemu ogółowi,
uprzednio w yjaśnia ich znaczenie.
W sum ie książka przez samo swoje ukazanie staw ia postulat, system a-
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tycznego już tym razem, opracowania metody teologicznej, opartej na filo 
zofii języka. Zastosowanie tej m etody może przynieść teologii w ielkie ko
rzyści.
Ks. Stefan M oysa SJ, W arszaw a
Franz-X aver KAUFMANN, Theologie in soziologischer Sicht, Freiburg-Basel-W ien 1973, Verlag Herder, s. 187Potrzeba dialogu m iędzy teologią a socjologią jest już na ogół uznana
przez specjalistów jednej i drugiej dyscypliny naukowej. Niem niej dialog
taki dość rzadko zostaje rzeczyw iście nawiązany, choć próby idące w tym
kierunku są liczne. Do nich należy zaliczyć i tę książkę, na którą składa się
szereg artykułów pisanych z różnych okazji, ale w łaśnie w perspektyw ie
dialogu i z zamiarem opublikowania ich jako całości. Mimo takiego założe
nia nie można było, jak to przyznaje sam autor, uniknąć fragm entarycznego
charakteru niektórych opracowań. Należy do nich szczególnie om ówienie
stosunku wolności do norm moralnych, dalej bardzo daleko posunięta kry
tyka pojęcia prawa natury, a także pew ne rozważania o pozakościelnej reli
gijności w Republice Federalnej Niemiec.
Naukowo najcenniejsze są natom iast dwa pierwsze rozdziały. Pierw szy
z nich omawia ogólne związki między teologią a socjologią, drugi zaś —
m ożliwości wyzyskania w teologii danych socjologicznych.
Przedstawiając te zagadnienia autor stara się znaleźć przede w szystkim
pola, które są w spólne dla socjologii i teologii. Zalicza do nich w szelkie
społeczne działania, które mają aspekt moralny. Zwraca przy tym szczegól
ną uwagę na nieprzewidziane i niezamierzone społeczne skutki oddziały
wania Kościoła. Głoszenie bowiem Ewangelii, sprawowanie sakram entów
i inne formy działalności Kościoła przynoszą w danej grupie społecznej obok
zamierzonych również skutki uboczne i ukryte, które socjologia powinna w y 
dobyć, aby lepiej rozeznać prawdę społeczną, w jakiej Kościół oddziaływujfcWspólnym polem zainteresowania socjologii i teologii są następnie
w szelkie fenom eny religijne, czy przejawy religijności, jak na przykład
praktyka uczestnictwa w e Mszy św. Tutaj teologia powinna zadać -pytanie,
w jakiej m ierze praktyki te są wyrazem rzeczyw istej religijności, która
w pierwszym rzędzie jest sprawą osobistego przeżycia. Tutaj też należy
kwestia oceny religijności pozakościelnej, która dziś odgrywa coraz większą
rolę. Przy zmniejszającej się praktyce ściśle kościelnej widać bowiem duże
zainteresowanie i w pływ religijności nie ujętej w ramy struktur społecznych.
Wreszcie samo uprawianie teologii jest zjawiskiem , które podlega bada
niom socjologicznym. W przeciwieństw ie do dawniejszych czasów, socjolo
gia bierze dziś na serio zarówno w ypowiedzi Kościoła o sobie, jak też inne
w ypow iedzi teologiczne, traktuje w ięc teologię jako naukę w ramach Kościo
ła. To staw ia jednak przed teologią pytanie, do jakiego stopnia ma ona być
nauką niezależną, w czym zaś jest zależna od kościelnego nauczania. W yzys
kanie danych socjologicznych dla teologii stwarza szereg problemów, które
autor bardziej stawia niż rozwiązuje. Jednym z nich będzie pytanie, do ja 
kiego stopnia w yniki ankiet socjologicznych mogą dać prawdziwy obraz te
go, jaka jest w rzeczyw istości wiara ankietowanych. Drugie zaś pytanie
bezpośrednio związane z pierwszym brzmi: jak wytłum aczyć rozbieżności,
które się stwierdza między wypowiedziam i ankietowym i a zasadami orto
doksji katolickiej występujące często także u ludzi podających się za katoli
ków? Jako przyczynę tego stanu rzeczy autor uważa fakt, że nauka chrześci
jańska nie zostaje przyswojona jako osobista wartość i że człowiek w swoim
życiu kieruje się innym i pobudkami niż te, które podaje chrześcijaństwo,
choćby się form alnie do niego przyznawał.

