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X avier Rynnę, Letters from Vatican City, Vatican Council II (First
Session): Background and Debates, N ew York 1963, Ferrar, Strat and
Company, 8°, str. X IV -290.
W przeddzień otwarcia pierwszej sesji II Soboru W atykańskiego
ukazał się w piśm ie „The N ew Yorker” list z Watykanu sygnowany
pseudonimem X avier Rynnę. Anonim owy autor przedstawiał w nim
niezw ykle barwnie tło soboru, a zarazem ujaw niał w iele szczegółów
nieznanych szerszemu ogółowi. Nic dziwnego, że publikacja tego listu
w yw ołała w Ameryce niem ałą sensację. Podobne w rażenie towarzyszyło
ukazaniu się drugiego listu, wydrukowanego już po zakończeniu pierw 
szej sesji. Obie te pozycje uważano za najlepsze inform acje o toczą
cym się soborze. Autor zachęcony powodzeniem zdecydował się znacz
nie rozszerzyć i pogłębić pierwotne ramy obu listów , a następnie w y 
dał je w form ie książki.
Treść listów stała się podstawą do snucia niezliczonych domysłów
na tem at osoby autora, który jednak naw et przy okazji w ydania książ
ki powstrzym ał się od ujaw nienia swego nazwiska. Jedynie w e w stę
pie zaprzecza pogłoskami, że jest „skwaszonym duchownym katolickim ”
lub „rzymskim studentem , który po nieudanych egzaminach końcowych
krytykuje rzym ski system nauczania”. Również enegricznie odrzuca do
m ysły dopatrujące się w nim jakiegoś biskupa am erykańskiego, an
gielskiego dominikanina, nowojorskiego jezuity, łagodnego redem ptory
sty, czy naw et pisarza inspirowanego przez w atykański Sekretariat Sta
nu... W ielkość i rozmaitość przypuszczeń pozwala domyślać się, że
książka odbiega swym charakterem od w ielu publikacji, jakie ukazały
się na tem at pierwszej sesjii soboru.
Istotnie autor nie zamierza — jak dzieje się to często ■—• rozwijać
przed czytelnikiem w łasnych rozważań na tem at soboru, lecz pragnie
w iernie przedstawić przebieg tak prac przygotowawczych, jak obrad
pierwszej sesji. Stąd kolejne rozdziały om awiają chronologicznie przy
gotowania i debaty soborowe nad poszczególnym i schematami. Szcze
gólną wartość posiadają dokładne relacje z kolejnych kongregacji g e
neralnych* kiedy autor referuje treść wypow iedzi w ażniejszych m ów 
ców. Czytelnik jest zaskoczony w ielkością informacji przekazywanych
mu przez autora. Przekraczają one znacznie nie tylko ramy oficjalnych
komunikatów, lecz również w szelkich w iadom ości publikowanych na
łam ach „Osservatore Romano”, „La Civiltà Cattolica”, „Herder-Kor-
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respondenz”, „La Croix”, „Informations Catholiques Internationales”,
„La Documentation Catholique”, jakkolw iek na te periodyki powołuje
się autor w e w stępie. Czytelnika interesuje bardziej inne źródło w y 
m ienione przez autora jako „pomysłowość indywidualnych sprawozdaw
ców ”. N iew ątpliw ie mamy tu do czyninia z niedyskrecjam i popełnia
nymi podczas pierwszej sesji w skutek ogólnikowej i niezadawalającej informacji udzielanej drogą oficjalną. Nic w ięc dziwnego, że
działalność służby inform acyjnej została podczas drugiej sesji znacznie
rozszerzona celem pełniejszego przekazywania obrazu dyskusji toczo
nych w auli soborowej.
Autor nie zajm uje postaw y beznam iętnego obserwatora. Można
zresztą powątpiewać, czy jest to w ogóle m ożliwe dla człow ieka zaan
gażowanego w dyskutowane tematy. W dodatku autor zalicza sw ą pra
cę do gatunku „dziennikarstwa teologicznego”, prawie zupełnie n ie
znanego w naszym kraju. D zięki wybranemu rodzajowi literackiemu,
zachowanemu konsekw entnie przez autora, dzieło zyskuje na żywotności
i barwności opisu przy jednoczesnej w ierności relacji. W łaśnie w ier
ność odmalowania przebiegu soboru nie została zakwestionowana na
w et przez tych przeciwników anonimowego autora, którzy sami byli
uczestnikam i soboru i żywo oburzają się na niedyskrecje autora.
Dzięki relacji przedstawionej w „Letters from Vatican C ity” zy
skujem y cenne źródło dla poznania przebiegu pierwszej sesji, które
będzie m usiało zaspakajać naszą ciekawość aż do czasu opublikowania
pełniejszych relacji oficjalnych lub do momentu ukazania się innych,
dalej jeszcze idących... niedyskrecji.
ks. Henryk Bogacki SJ

A nselm Gunthór, OSB, Die Predigt. Theoretische und Praktische
Theologische W egweisung, Herder, Freiburg-Basel-W ien, 1963, s. 279.
Autor tego homiletycznego dzieła, prof. teologii moralnej i hom ile
tyki w Papieskiej Wyższej Szkole Akademickiej Benedyktynów „San
A nselm o” w Rzymie, opracował powyższy podręcznik do współczesnej
hom iletyki na podstawie długoletnich doświadczeń kaznodziejskich
i naukowych na katedrze profesorskiej. W swej budowie w ewnętrznej
w ykazuje on poza dłuższym w stępem dwie części, z których w pierw 
szej spotykamy się ze św iadectw em Objawienia i teologicznych roz
ważań na tem at kazań, a w części drugiej z głów nym i aktualnym i dziś
odmianami kazań. W przedm owie wstępnej i w części pierwszej tej
hom iletycznej pracy naukowej rozprawia Autor o odnowie w spółcze

