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na temat:

Analogiczna jedność Prrymierza w teologii objawienia Ericha Przywary

Uwagi ogólne

Erich P rzyw ar a ( l 8 8 9 - 1 9 7 2) p ozo sta1 e w cieyż nieznany, a pr ze cież wi elcy filozo fowie

i teologowie jego czasów nie tylko wiedzieli, kim jest Przywara, ale cęnili jego dorobek, a

niektórzy po prostu znim się przyjńnili.Dlaczego zatem świat akademickiruadko sobie o

Przywarzeprzypomina? Na to pytanie odpowiada Dorota Pliszka wskazując w swej

dysertacji doktorskiej m.in. rta ,,zak<res i ńożoność dorobku" autora, atakże na formę jego

wypowiedzi: ,,Wyjątkowo rozbudowana i skomplikowana struktura zdń,mającana celu

oddanie wieloaspektowego podejścia do roz;łvażanych problemów, oraz specyficzny jęryk

obfitujący w wyrazeniazariaięte w cudzysłów (co powoduje tozszęrzęntę ichznaczęnlat
sensu)" (s. 6). Tym bardziej słowa uznania dla Doktorantki, że podjęła się tego rodzaju

vrryzwania, by skonfrontować się z teologiczno-filozoftcznąmyślą urodzonego w

Katowicach jenity.
Przywara, idąc po śladach nauczańa Soboru Watykańskiego I, podkreślńnaróżnę

sposoby, ze absolutna transcendencja Boga nie uniemozliwia poznawania Go poprzęz

ludzkie doświadczęnia. Z drugiej strony, nasze poznanie Boga w niczyrrr nie umniejsza

prawdy, że Deus sernper maior. W centrum tego poznawczęgo napięcia znajduje się

kategoria analogii. Na filozoficzno-teologicznądrogę Prrywary duzy wpływ miał profesor

ontologii, Josef Fróbes, od którego przejął koncepcję analogia entis, by ja potem w
konfrontacj i z różnymi autorami rozw1ać łącząc perspektyw ą poznawczą z perspęktywą

ontologiczną. Pierwsza perspektywapodąża z doŁu do góry i odpowiada myśleniu

fiozoftcznemu, druga, ontologiczna, przemierza drogę z góry do dołu i jako takaprzynależy

bardziej do świata teologii. Przywarawidziw analogii pierwotną formę relacji pomiędzy

Bogiem a skończonym stworzeniem,międzyjednością a wielością. Jezuicki teolog

odwofuje się często do nauczania Lateranum IV (1215), że ,,między Stworzycielem a

stworzeniem nie możę istnieć tak wielkie podobieństwo, by jednocześnie nię istniało

między nimi.większe niepodobieństwo". Podobieństwo i jeszcze większe niepodobieństwo



nie stoją jednak w opozycji, ale nawzajem się wzbogacająithlmaczą, choć
niepodobieństwo jest zawsze większe.

Dorota Pliszka demonstruje w swej pracy przekonanie, że koncepcja analogii Ericha
Przywary porwala uchwycić istotę teologii chrześcĘanskiej jako takiej, azarazęm owocnie
konfrontować się zrożnymiproblemamiszczegółowymi. Takim szczegółovrrym,ale
zarazem istotnym dla całej teologii problemem, podjętym w rozprawie doktorskiej, jest
relacja między Starym i Nowym Przymierzem. We,,Wprowadzęniu" autorka stwierdza:
,,Tak jak Stare i Nowe Przymierze pozostaj ąze sobąw analogicznej jedności, tak całę
stworzęnie -bęz żadnych wyjątków - widziane jest w relacji zTrójjedynym Bogiem" (s. 6-
7). Kwestia jedności Przymierza jest niekiedy podejmowanaprzez teologów biblijnych.
Jednym z jej owoców jest odejście od wyrazeń: ,,Stare Przymierze" i ,,NowePrzymierze",
by mówić raczej o Pierwszym i Drugim Przymierzu. Ale jest to także,jeśli nie przede
wszystkim,temat teologii fundamęntalnej, której podstawową częścią jest teologia
objawienia.

Temat, cel i metodapracy

Temat praay doktorskiej zawiqa 4 zasadnicze elementy: koncepcja analogii, jedność
Przymierza, teologia objawienia i postać Ericha Przywary. ,,Zasadnicirym celem pracy -
stwierdza doktorantka - jest próba rekonstrukcji głównych linii objawienia Ericha
Prrywary" (s. 7). Sformułowanie tćmatu mogłoby jednak sugerowaó, że zasadniczy cel
pracy dotyczy raczej przedstawienia jednego z elementów teologii objawienia, jakim jest
analogiczna jedność Przymierza. Zresńą sama autorka relację między Starym i Nowym
Przymierzęmnazrya najściślejszym kontekstem niniejszej pracy (zob. s. 9). Jeśli jednak
zasadńczym celem pracy jest rekonstrukcja głównych linii teologii objawienia badanego
autora, to byĆ możę należńo sformułowaótęmatbardziaj adekrvatnie do takiego
zarlrtięrzenta.

W kazdym razię cenrle jest to, że doktorantka reflektuje nad teologią objawienia u
Przywary w kontekście jego całego dzięła. W ten sposób wskazuje na podstawowe
zŃożęniateologii objawienia jezuiĘ. Okaruje się, że analogiafidei między Starym a
Nowym Testamentęm odzwierciedla analogię entis między stworzeniem a Stwórcą.
Ponadto - jak stwierdza Kandydatka -,,Prymat różnicy nad podobieństwem w relacji
między Starym i Nowym Przymierzęm wskazujący na prymat różnicy nad podobieństwem
w relacji Stwórcy do stworzenia jest podstawą, na której opiera się cała konstrukcja
ftlozoftczno-te o l o gi czne go dzi eł a P r zyw ary" ( s. 1 0 ) .

W pracy zostńa zastosowana metoda analiĘczno-syntetyczna. Analiza dzięł
Ptzywary prowadzi do syntezy najważniejszych kwestii doĘczących tematu badań. By
zręalizować ten proces, kandydatka dokonała adekwatnego wyboru dzieł ErichaPrzywary
oraz literatury pomocniczej .
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Doktorat Doroty Pliszki jest rozprawą,którąnależy umieścić przede wszystkim na

polu teologii fundamentalnej, z odniesieniami do teologii dogmatycznel i innych dziędzin
teologicznych. Stąd stwierdzenie, jakie znajdujemy na stronie tytułowanej, żejest to

,)rozptawa doktorska napisana na seminarium zteologii dogmatycznej" możę być trochę

mylące z punktu widzenia treści pracy.

Struktura pracy

Zapr op onowana pr zęz Kandydatkę struktura p racy p orw ala na lp or ządkowane
podjęcie tematu irealizację wytyczonych celów. Pierwszą część, która zasadniczo dotyczy
pojęcia analogia entis, autorka rczpoczpa od szkicu biograficznęgo, który pozwala nie

Ęlko zaznajomió się zpostacią Ericha Przywary, alę stanowiwńny background dla
zroztlmięńa jego Sańcznej pracy ftkozoftczno-teologicznĄ,w tym koncepcji analogii.

Rozdziń drugi ukazuje jak analogia entis jestzakotwiczona w uniwersalnyrrr

doświadczęniu człowieka, w którym rcIacjamiędzy ,zawsze większym" Bogiem a kruchym
człowiekiem pozbawiona jest bezpośredniości. Oznaczato, że w każdym,,objawieniu" i w
kużdy,,mistycznym" doświadczęniu w cęntrum znajdule się ,,coraz większa różnica",bez
względu na to jak inspirujące i pocie szające mogą być podobieństwa. W rozdzialę trzecim
pierwszej części kandydatka podejmuje kwestię analogia entis od sfrony spotkania

biblijnego obrazv Boga z fiIozoftcznąideąbytu, by w ten sposób podprowadzić do

rcrvlażafi o filozofii objawienia. UPrzywary analogicznę ujęcie relacji miedzy Bogiem a

człowiekiem prowadzi do mozliwości Wcięlenia, czyli do otwartości na ptzyjęcie samo-

objawiającego się Boga, aż do tajemnicy Wcielenia włącznie. Co więcej, to ponad-

stworzeniowy Bóg który staje się człowiekiem, moze jedynie w pełni wyjaśnió, co znaczy

być stworzeniem, a szczegóInie co znaczy być cńowiekiem. Niepojęte spotkanie

skończonęgo człowieka z nieskończonym Bogiem w Jezusie Chrystusie, czyli historia

biblijnego Przymierua, stoi w centrum myślenia Przywary, a analogia entis jest

metaftzy cznym w yT azęm tej hi storii.
W centrum drugiej części pracy znajil4e się nauczanie Soboru Laterańskiego IV.

Rozstrzygnięciategoż Soboru byĘ dla Przywary podstawową inspiracją do opracowania

teologii objawienia, w tym relacji między Starym i Nowym Przymierzem. W crwaĘm
rozdziale, czyli pierwszym drugiej części, Kandydatka omawia - zaPrzywarą- gnostyckie

elementy myśli Joachima z Fiore i jej wpŁyw na chrzęścijaństwo. Wszęlki gnostycyzm

odznaczasię redukcjąrzęczywistości materialnej do czystej duchowości. Autentyczne
chrześcĘaftstwo przeciwstawia się gnostycyzmowi m.in. poprzęz swój realizm duchowy,

czyli podkreślanie realności i konkretnościrzecrywistości onĘczno-duchowej. W
chrześcijaństwię ostatecznym kryterium prawdziwości daru Ducha Świętego jest - jak to
mamy w pismach janowych -vznanie, ze Syn Boży przyszedł w realnym ciele. Takiego
realizmu duchowegouczą,na co Twtacauwagę Przywara, Ćwiczenia duchowne św.

Ignacego, ktQre jako jezuita wielokrotnię odprawiał. Ów reali zm znajdule swoje



umocowanie w rozstrzygnięciach Soboru Laterańskiego IV, w tym w laterańskiej formule
analogii, którym Kandydatka poświęcapiąty tozdziń.I znowu pojawia się tutaj ,jeszcze
większa różnica" przy wszystkich podobieństwach między Stwórcą a stworzeniem, która
prowadziłaPrzywarę do teologii apofatycznej, do reductio in mysterium. Nie chodzi w tym
przypadku o jakiŚ pesymizm poznawczy, ale o teologię rozumianąjako mądrość, która
potrafi odróżniać pojęcia od tajemnicy zbawczĄ, do której to ostatecznie teologia chce
prowadziĆ (theologia eminentiae i theologia excessus). Takie podejście tłumaczy możliwość
istnienia wielu teologii, azarazęmbroni przedwszelkimi pokusami absolutyzującymi w
teologii.

Analogia entis znajduje szczegóIne zastosowanie w opisaniu relacji między Starym i
Nowym Przymierzem, czpkandydatkazajmuje się w szóst5rm rozdziale,który jest
centralny z punktu widzenia §rtułu pracy. Ma ponadto prawie 70 stron. Przywara stwierdza
dobitnie: ,,Kto chce zPrawai Starego Przymierzauczynić jakąś nieistotną domieszkę do
ewangelii i Nowego Przymierza, niszczy i jedno i drugie" (s. 178). Jedność całej Biblii
ukazywano stosując analogiafidei,I<tórąKandydatka omawia zaPtrywarą w konfrontacji z
Barthem. Dla Przywary analogiafidei i analogia entis nię stoją w jakiejś sprzeczności, ale
wzajemnie się warunkuj ą: ,,od (materialnego) współistnienia między Starym a Nowym
Przymierzem - do (formalnej) analogiafidei między nimi - uż do radykalnej analogia entis

Qeszcze większej różnicy)" (s. 1 86). Tak rozumiana j edność Przymi ętza odmvierciedla
tajemnicę Boga w Trójcy Jedynego, w której jest doskonała jedność i radykalna inność.
Autorka ptzytaczaĘIeż zaskakuląĆą, co inspirującą wypowiedźPrzyvvary, że,,Stare i Nowe
Przymierze są w pierwszym rzędzie <Ęnitame> jako jedna <<ekonomi a zbawięniu. Bóg
rozbĘska w wibrującym stosunku między Starym a Nowym Przymierzęm na sposób
właściwy Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu jako jedna ekonomicznaTrójca, jako
bęzdenna głębia <Trójcy samej w sobie i jako jeden Bóg> (s. 222). Kandydatka zanvłńa, że
pierwszyrrr niebezpieczeństwem teologii trynitarnej byłoby oparcie jej jedynie na Nowym
Pruymierzu,przy zńożeniu, ze Stare Przymierzejest czymś nieistotnym dla tozważańo
Trój cy Świętej . Takie twierdzenie wymagałoby j ednak dopowied zefi i wyjaśnięń. Bardzo
inspirującym jest punkt 6.5, w którym znajdujemy refleksję nad integralnością objawienia,
jaka wynika z zasady analogii, i która powinna być miarą chrześcijańskiej teologii, liturgii,
moralności, ascezy i mistyki.

Zdaniem Przyw ary, róznego r odząl błędy, j akie mozemy spotkać na r óżny ch
poziomach życia Kościoła, w tym w teologii , miŃ swój początek w błędnej interpretacji
Biblii, która z kolei wynikała najczęściej z niewłaściwego stosowania analogi| czyli z
zapomnienia, że kazdęmu podobieństwu między Stwórcą a stworzeniem odpowiada jeszcze
większe niepodobieństwo. Ponadto umiejscowięnie w centrum interpretacji Pisma prawdy o
analogicznej jedności Starego i Nowego Przymierza,porwalanie popaśó w myślenie, ze
ftzyczno-materiahnarzeczywistość Przymierza domaga się jakiegoś przehoczeńapoprzez
wejście w nową, duchową epokę. Takie myślenie stawiałoby w nawias historię zbawienia
na czelę zta7emnicą Wcielenia.
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Właśnie Wcieleniu poświęcona jest trzęcia część doktoratu Doroty Pliszki. To, co
stanowi centrum myśli Przywary, czyli analogia entis,w vrrydarzeniu Wcielenia jawi się
przede wszystkim jako admir abil e commer cium, ptzedziwna w5rmiana. C ommer cium j est -
zdaruemnaszego teologia - istotą Jezusa Chrystusa.Przedziwna wymiana dotyczy Bożej i
ludzkiej natury, ale jako taka znajduje swe dopełnienie w dramacie odkupięnia z grzechu.

Stąd formuła cornrnercium: ,,Suweręnny, niecierpiętliwy i nieśmiertelny Bóg stał się
ziemskim, poddanym cierpieniu i śmiertelnym człowiekiem, aby ziemski, poddany

cierpieniu i śmiertelny człowiek mińudział (koinonia, consortium) w suwerenn)rm,

niecierpiętliwym i nieśmiertelnym Bogu" (s.261). Autorka zalwńa, że uPrzywary
commercium nie dotyczy jedynie Chrystusa, ale odnosi się do całej Trójcy, gdyż uniżenie
Syna dotyczy także Ojca i Ducha, a z kolei wywyższenie człowieka jest uczestnictwem w
życiu całej Trójcy. Ten trynitarny wymiar commercium zrealizował się w szczególny
sposób w Maryi, Matcę Jenlsa, naczyriu Ducha i Córce Ojca. OstateczniePrzywara
dochodzi do stwierdzenia, że analogia jest ,,agapę [...] miłością,którą jest sam Bóg" (s.

278). Z osłabienia rozumięnia dynamicznej tajemnicy przedziwnej wymiany bierze się
pokusa, by widzieć Kościół jako wyważoną, stabilną budowlę, która zapewniavyygodę

,,stałej tozsamości i kontynuacji" (s. 27l). Ciekawa, choć kontrowersyjna, jest krytyka
prawosławia, jakiej dokonuje Prrywara z punktu widzenia analogii i commercium,
oskarżającwręczprawosławie o zainspirowanie bolszewizmu. Tym bardziej wydaje się, że
autorka mogłaby tutaj odwńyć się na pewną ocenę poglądów Przywary. Ta uwaga dotyczy
zresńą całości pracy) w której kandydatce jakby brakowało odwagi, by częściej wyrńać
jakieś własne krytyczne stanowisko wobec prezentowanych poglądów.

W ostatlrim, ósmym rozdziale, Autorka ruz jeszcze odnosi się do wszelkiego rodzaju
spiritualizmów w Ko śc iele, przeciwstawiaj ąc im radykalizm przy mięr za w ę Wcieleniu w
ujęciu Prry,łvary. Szczególną uwagę możę zwrocić punkt 8.4.1, za$ułowany ,,Idea
cltześcijańskiej Europy przymierza opartalla corwnerciurn"'.Rorvłażania o Europie pisane

60 lat temu, okazują się być dziś,w nowej sytuacji, wciĘ inspirujące. V/ historycznym
rozwoju Europy Przywarazauwuża- jak pisze Kandydatka - ,,cyklicznę odradzanie się
form StaregoPrzymięrza" (s. 315). Ciekawe, ze regresem idęi braterstwa w kierunku
Starego Przymietzatfumaczy Przywara powstanie pierwszych lóz masońskich. Przy czym
oczywiście nie chodzitutĄ o pomniejszanie Starego Przymierza, ale o krytykę zagubienia
analogicznej jedności Starego i Nowego Przymierza. Z saĘsfakcją można odnotować, ze
po przytoczęniu zdaniaPrzywary, iż ,,Zachód tak samo jak Kościół, nie ma na celu samego

w sobie, lecz posiada swój charyzmat jako instrumentum redemptionis", Autorka stwierdza
kryĘcznie: ,Odwńna i bezkompromisowa tezaPrzywary zdaje się podwazaó cŃą
dotychczasową historię Zachodll, która świadczy o czymś aspełnie przeciwnym: Zachód
zamiast sfuzyć światu, nieustannie stara się budowaó imperia, które czerpiąkorzysciz-
nierzadko niewolniczej i wyniszczającej - słuzby podlegĘch mu narodów i struktur
politycznych" (s. 319). Aczkolwiek - z drugiej strony - tak surowżt ocena Zachodu nię



p()lit},cznych" (s. 3 l9). Acz.kolwie k -.- z clrugiei strtln1, * tak surorva ocęna Zachclclu nic
rłYda.ie się bl'Ć do końca adeklvatna rv pcrspektlłvie nieideologicznie odcz\,tanvch dzie.jórv
śtviata.

W zakończeniu sr,r'e.i d.rsertac_ii doktorskiei Autorka strvierdza: ..Wyznacz6n}, na
Pocuąlku Prac)' cel: prczcntacja głórvn;,,ch zalożeń teologii objarvicnia liricha przyryan. tnk
ab1' rnoglv one stan0wiĆ ptldstau,ę do włączenia jego dz,ił:larve rł,spćlłczesną debatę
teologiczna - został osiągnięt;- kosńem nieuniknionych rvvborórł,i oglaniczeń
uYnikającY'ch z rtlzlcgłtlŚci i korlpleksowości tcgtl unikalncgo dzięła" (s. 329). Mrrzcm,
zgaelt)Ć się z tą auttl-re§cnzją. 'I'1:rn barclziej .iecinak powraca pl,tariie. czy temat prac1, nie
,nógłby z,należ.c s fbrmułorvani a bardziej aclekrł,atnego tlo .i e.i cel u.

( )wagi końcowe

Praca.icst napisana u'sposób poprawnv od stron,u,.ięz,v,kor.vcj i fbrmalncj, spcłnia
tnettlclologiczne nYmogi prac1,' nauktlrve.i, Nasulvają się.ie tlnak watplirvości. co graficznych
rozlviązai'l zastosorvanvch lv pracy. Na przyklad z.asadnicztl jest przl,iętc. że nastronach
t,r'tułorvY'ch rozdziałÓu'. rvprorvadzenia- zakończcnia. bibliografii nic ma nulneru strony. atri
nagłórvka. jcst natomiast odporł'iednie rvcięcic od gon,, i'utaj tego brakuje. Poza tym u,
nagłólvku u'szędzie jest ten sa:n ogólnl,tlttił prac},, a nie ma odnicsicnia do t,rtLlłtilv części i
rordziałóu,. co ułatrł,iłob;- przeglądanie teksfu ,

W Bibliografii rł'punkcie t są rvl,szczególnione pozvcje. którc Autclrka §.tufuje jako
..Żrodła" , Nasuwa się jcdrrak rvąrplir.vtlś c. czy rvl"nlietritlnc tcksly,. rlp. ..Ktrlncntarz do ksiąg
Starego Testamentu".lana l)arvła ll lub Katechizm. sąr7_ęcz,vrł,iście tekstami źródłowymi
dla tej konkretnic rozpra\\r},. Rardzic_i logiczle byłot1,1,zat}.,tllłou,anic tej !]zęści Bibliografii
jako tekstY Magisteriuln albo po prostu unricszczenie znajdu.iąci,ch się w nie.i pozycji rr,

l iteraturze pomocnicze.j.

Tcgo rodzaju krvcstic da się jcdnak przcnrl,ślcć i przcpracorvać przcd
oPublikowaniem doktoratu lv lormie ksiązkorł,e|. tak samo jak da się zrobić indeks nazrvisk.
który b"vłby, bardzo pomocn}, rv lekfurze,

W każdY'm ra'de rozprar.va jest cenną praca tioktorską, która - uivrlana rv fonnie
ksiąŻkorvej - stanie się zapervne punktem cldniesienia dla rvszystkich, którzy z.na.ią;ęzyk
Polski i będą clicicli studiou,ać Inl,śl Przylvary. Wiele zarvarlr,ch \\,prac}, lvątkórv. w t!,m
różnego rodzaiu konkretl,zacje,.jak np. irlea Europ)". \\,arto bl,łob1 rozrvinąć u, postaci
naukorvy ch i popul arn o-naukorł,ych art_vkułórv,

§t*,ierdzam zatem, że praca spełnia wymogi lstawowe, i wnioskuję o
doPuszczenie nlgr lic. Doro(y Pliszki tlo dalszych etapów przewodu dokttlrskiego.
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