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RECENZJE
The Four Gospels 1992. Festschrift Frans Neirynck, edited by F. van
SEGBROECK, C.M. TUCKETT, G. VAN BELLE, J. VERHEYDEN, Leuven 1992,
3 tomy, ss. 2673.
Znany w całym świecie biblista belgijski Frans Neirynck, ukończywszy 65 lat - aŜ
trudno w to uwierzyć patrząc na jego piękny fotos - przeszedł w roku 1992 na
emeryturę. Z tej okazji Lowański Uniwersytet Katolicki, na którego wydziale
teologicznym F. Neirynck był profesorem przez 32 lata, zwyczajem - niestety z rzadka
tylko przestrzeganym u nas - wydał "Księgę pamiątkową". Jej rozmiary są imponujące:
3 tomy, w sumie 2673 strony, niezwykle starannie, pięknie opublikowanego tekstu.
W opracowaniu tego monumentalnego dzieła wzięło udział 125 autorów - wśród
nich arcybiskup Brukseli kard. G. Danneels - reprezentujących ponad dwadzieścia
krajów dzisiejszego świata. Całość została podzielona na siedem sekcji. Oto one: I
Ewangelie, II Zródło Q, III Ewangelia Marka, IV Ewangelia Mateusza, V Ewangelia
Łukasza, VI Ewangelia Jana, VII Recepcja ewangelii.
Nie dziwi specjalnie ograniczenie tematyki całego "Festschriftu" do Ewangelii, bo
wiadomo, Ŝe zdecydowana większość publikacji Jubilata dotyczyła właśnie ewangelii a
dokładniej mówiąc kilku takich oto bloków tematycznych: pierwszeństwo
chronologiczne ewangelii Marka, źródło Q, styl literacki poszczególnych ewangelii,
stosunek ewangelii synoptycznych do Jana. Nie dziwi równieŜ udział tak wielkiej liczby
autorów, których teksty zostały opublikowane w księdze pamiątkowej: profesor
Neirynck pozostawał w ustawicznym dialogu naukowo-specjalistycznym z uczonymi
całego świata, reagując Ŝywo na pojawienie się kaŜdej, godniejszej uwagi publikacji.
Lista ogłoszonych przez niego omówień i recenzji zajmuje 12 stron tj. ok. 240 pozycji,
przy czym niektóre z tych recenzji liczą po kilkadziesiąt stron (np. M.E. Boismard,
Evangiles des Ebionites; P. Borgen, John and the Synoptics; J. de la Potterie; W.
Grossouw).
"Księga pamiątkowa" zawiera równieŜ kompletny wykaz wszystkich publikacji
Jubilata. Bibliografia ta zajmuje 20 stron, na których wyliczono 278 tytułów prac
naukowych. Imponujący dorobek! Dochodzi do tego doprowadzenie do finału
kilkudziesięciu doktoratów, dwukrotnie tyluŜ licencjatów i nadzór naukowy róŜnych
publikacji zbiorowych. Nazwisko F. Neiryncka wchodzi na trwałe do historii badań nad
ewangeliami - zauwaŜa to z pełnym uznaniem G. Strecker w nocie do swojego artykułu
s. 159 - a zwłaszcza nad problemem synoptycznym, źródłem Q i stosunkiem ewangelii
synoptycznych do Jana.
Nie miejsce tu na pobieŜną nawet analizę poszczególnych tekstów,
opublikowanych w omawianej "Księdze pamiątkowej", ale przynajmniej niektóre warto
zasygnalizować. Do takich naleŜy niewątpliwie tekst J.S. Kloppenborga, egzegety z
Toronto, ukazującego w sposób przekonywujący niektóre elementy teologiczne zwłaszcza problem śmierci Jezusa - w niekończących się dyskusjach nad problem
synoptycznym (ss. 94-120). Ogromnie interesującą próbę znalezienia odpowiedzi na
pytanie: Jaka była pierwotna tradycja ewangelijna: ustna czy utrwalona na piśmie? podejmuje G. Strecker (ss. 159-172). Zagadnienie szczegółowe - Nowotestamentalne
wypowiedzi z uŜyciem przyimka hyper - porusza w sposób drobiazgowy, R. Bieringer,
oceniając obiektywnie, jak sądzę, dotychczasowe osiągnięcia w tym względzie
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i wskazując kierunki dalszych badań (ss. 219-248). Cenne studium do stanu
dotychczasowych badań nad źródłem Q na pewno wnosi coś nowego J.M. Robinson
swoim przyczynkiem pt. The Sayings Gospel Q (ss. 361-388). Jest to dość
przekonywująca próba ukazania poszczególnych etapów powstawania źródła. Bardzo
interesującą i nową hipotezę na temat "Syna Człowieczego w kolejnych redakcjach
źródła Q" przedstawia P. Hoffmann (ss. 421-456). Niezwykle drobiazgowy aŜ trudny do
prześledzenia jego toku rozumowania jest, jak zwykle, H. Schürmann w swoim studium
pt. "QLK 11, 14-36 kompositionsgeschichtlich befragt" (ss. 563-586). Tym, którzy
interesują się procesem powstawania ewangelii Marka doradzam lekturę kilku tekstów
(W.R. Telford - ss. 693-724; C. Breytenbach - ss. 725-749; E. Schweizer - ss. 751-773)
poświęconych tradycji przed Markowej. Dość oryginalną strukturę teologiczną
ewangelii Marka przedstawia C. Minette de Tillesse (ss. 905-933). Trudno dalej
przedłuŜać tę listę. Wiele spośród pozostałych tekstów zasługuje równieŜ na uwaŜną
lekturę a wszystkie trzy tomy księgi pamiątkowej z pewnością powinny się znaleźć tuŜ
obok słowników i dzieł częstszej konsultacji w bibliotece kaŜdego nowotestamentalisty,
interesującego się profesjonalnie problematyką ewangelii kanonicznych. Dodajmy na
zakończenie, Ŝe korzystanie z tej cennej publikacji ułatwiają znakomicie trzy
skorowidze: autorów, miejsc biblijnych (68 stron dwukolumnowych - tylko ewangelie),
waŜniejszych tematów oraz najwaŜniejszych terminów i formuł greckich. Jedyny
mankament tej publikacji - to jej cena. Pod tym względem dzieło teŜ jest cenne.
Bp Kazimierz ROMANIUK

Александр Меиь, Сын Человеческий, wyd. 4, Moskwa: Wita 1991,
ss. 336.
Ojciec Aleksander Mień, kapłan Cerkwii prawosławnej, urodził się w Moskwie 22
stycznia 1935 roku. Zamordowany został 9 września 1990 roku. Miał wówczas 55 lat.
Do dziś sprawcy śmierci nie ustalono. Matka jego, Helena Siemienowna, wychowała
swego syna w tradycji Cerkwi prawosławnej. Aleksander początkowo zamierzał słuŜyć
Bogu na polu nauki lub sztuki, interesowała go biologia, historia, malarstwo. Od
dwunastego roku Ŝycia zdecydował poświęcić się słuŜbie cerkiewnej, wówczas napisał
swoje pierwsze teologiczne "dzieło". Był to szkic Syna Człowieczego, który został
ukończony w 1949 roku.
Prezentowana ksiąŜka Syn Człowieczy ma swoją długą historię. Doczekała się
czterech wydań i ukazała się w wielu nakładach. Pierwsze trzy wydania mogły ujrzeć
światło dzienne tylko poza granicami Związku Radzieckiego, jak wiele ksiąŜek ojca
Mienia, w Brukseli. Ostatnie, pośmiertne wydanie, ukazało się juŜ w Moskwie. Stanowi
ona wynik wielu rozmyślań, badań i dociekań autora. Wśród wielu pozycji napisanych
przez ojca Mienia ta zajmowała szczególne miejsce. W ksiąŜce tej zawarł on,
najcennieszy i najukochańszy swój temat. Dzięki niej chciał doprowadzić czytelnika do
poznania Jezusa Chrystusa ewangelicznego. Przeznaczył ją dla czytelnika wierzącego i
niewierzącego. W tej ksiąŜce przedstawił, jak nieraz podkreślał, opis największego i
najwaŜniejszego wydarzenia, które dokonało się w świecie stworzonym. Było nim
wcielenie Syna BoŜego w osobie historycznego Jezusa. Jest to fakt nie mający równego
sobie w historii. Ta interwencja Boga w historię było czymś wyjątkowym i jedynym.
Stąd dla Mienia chrześcijaństwo nie było tylko teorią, czy systemem, lecz odniesieniem
do Ŝywej osoby Jezusa Chrystusa. Na tym tle niezwykle waŜną sprawą było poznanie
Jezusa Chrystusa zarówno na płaszczyźnie naukowej jak i na płaszczyźnie wiary. Te
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dwie płaszczyzny, według ojca Mienia, w Ŝyciu ludzkim nie powinny pozostawać w
sprzeczności, lecz wzajemnie się dopełniać.
Gdybyśmy dzisiaj chcieli poznać prawdę o Chrystusie - mówi autor ksiąŜki - to
powinniśmy szukać jej w Ewangelii. JednakŜe jeŜeli ktoś bierze ją do ręki po raz
pierwszy, moŜe zetknąć się z wieloma trudnościami. Między innymi dlatego ojciec
Mień przygotował ksiąŜkę Syn Człowieczy, która miałaby stanowić klucz do czytania
Ewangelii.
KsiąŜka składa się z czterech części. Stanowi próbę uchwycenia chronologii
zdarzeń związanych z ziemskim Ŝyciem Jezusa. Podstawowym Ŝródłem do napisania
ksiąŜki są teksty ewangelijne. W pierwszej części swojej ksiąŜki autor omawia okres od
Betlejem do Kafarnaum, od narodzenia do początku głoszenia Dobrej Nowiny (ss. 3592). W drugiej części zatytułowanej Mesjasz przedstawia zadeklarowaną
samoświadomość Jezusa jako Chrystusa - Mesjasza, Syna BoŜego oraz Odkupiciela
człowieka i świata (ss. 93-134). W trzeciej części zatytułowanej Na spotkanie z Golgotą
omawiane są ostatnie dni Ŝycia ziemskiego Jezusa Chrystusa (ss. 135-185). W ostatniej
czwartej części noszącej tytuł Poprzez mękę i śmierć ku Wiecznemu Zwycięstwu autor
zawarł opis ostatnich dni ziemskiego Ŝycia Jezusa (ss. 185-216). W tak przedstawionym
portrecie Syna Człowieczego moŜna dostrzec intencję autora, który pragnie w nim
zawrzeć los kaŜdego wierzącego człowieka. WyraŜałby się on w wiernym naśladowaniu
Jezusa Chrystusa, w Jego Ŝyciu, cierpieniu, śmierci i zmartwychwstaniu.
Na końcu ksiąŜki autor zamieszcza kilka dodatków. Są one pomocą dla czytelnika
w rozwiązaniu pewnych problemów związanych z wyjaśnieniem genezy religii
chrześcijańskiej (ss. 221-261). DłuŜej zatrzymuje się na omówieniu szkoły
mitologicznej prezentowanej przez Wrede'go. Jego bowiem teoria słuŜyła przez wiele
lat jako podstawa do interpretowania religii chrześcijańskiej na terenie ZSSR. W
drugim dodatku autor omawia portret fizyczny Jezusa przedstawiany w ikonografii oraz
nawiązuje do zagadki ukrytej w Całunie Turyńskim (ss. 261-267). I na koniec jako juŜ
trzeci temat omawia relację Ewangelii w odniesieniu do Prawa i faryzeizmu. Autor
omawia relacje Starego do Nowego Testamentu, czyli relację między Starym i Nowym
Ludem BoŜym (ss. 268-276).
Bogaty zbiór przypisów świadczy, Ŝe ojciec Mień korzystał z róŜnych Ŝródeł
i opracowań. Wśród nich znajdują się pozycje znane w Kościele wschodnim i
zachodnim. Podobnie jest z bibliografią, w której autor zestawia dzieła teologów
wschodnich z Kościoła prawosławnego jak i zachodnich z Kościoła katolickiego
i innych wspólnot chrześcijańskich. Podana bibliografia swoją objętością przekracza
potrzeby omawianej ksiąŜki. Zamiarem autora było ukierunkowanie czytelnika na
dalsze studium wybranych zagadnień. Celowość takiego działania wydaje się być
zrozumiała przy uwzględnieniu ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej w ZSRR.
Mając na uwadze konkretnego czytelnika, mało znającego zagadnienia teologiczne
autor załącza słownik terminów biblijnych i teologicznych.
Po wykazie bibliografii autor zamieszcza tablicę chronologiczną wydarzeń
związanych z ziemskim Ŝyciem Jezusa. W omawianych tematach wyraźnie widać, Ŝe
ojcu Mieniowi bardzo zaleŜy na podkreśleniu wymiaru historycznego religii
chrześcijańskiej. Sposób w jaki przedstawia prawdy Ewangeliczne ma raczej charakter
dydaktyczny niŜ dogmatyczny. Ojciec Mień w swej pracy z zasady wychodzi od
stwierdzenia faktu, by następnie odczytać i zrozumieć jego pełne znaczenie. Takim
faktem w religii chrześcijańskiej, według niego, jest postać historyczna Jezusa oraz
istniejący Kościół.
Autor ksiąŜki nie ukrywa swego zauroczenia osobą Jezusa Chrystusa. Zachwycony
jest Jego dziełem. Jezus Chrystus, w jego rozumieniu, nieustannie przemienia człowieka
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i świat. Dzisiaj czyni to poprzez swój Kościół. Ten nastrój i wiara autora moŜe udzielić
się czytelnikowi.
Oto co mówi na te tematy we fragmentach swego epilogu:
"Powstawały i upadały imperia, ginęły cywilizacje, przewroty wojenne, polityczne i
społeczne zmieniały oblicze ziemi, lecz Kościół załoŜony przez Jezusa Chrystusa
wznosi się jak skała pośród wzburzonego morza.
Wiara, którą w pierwsze dni wyznawało zaledwie kilkadziesiąt osób, porusza
dzisiaj miliardem mieszkańców ziemi, mówiących róŜnymi językami i tworzących
niezliczone formy kulturowe.
Kiedy ewangeliczne nauczanie, na podobieństwo świeŜego wiatru, wtargnęło do
skostniałego antycznego świata, przyniosło nadzieję ludziom Ŝyjącym w pustce
i zagubieniu, natchnęło ich energią i Ŝyciem. Chrześcijaństwo połączyło mądrość Aten i
tęsknoty Wschodu z marzeniem Rzymu o powszechnej «jedności»; osądziło
ciemięŜców, podniosło godność kobiety i przyczyniło się do wykorzenienia
niewolnictwa.
Następnie, w nowo powstających barbarzyńskich krajach Zachodu było oparciem
dla humanizmu i oświecenia, zmuszając prymitywną siłę do uznania duchowego i
moralnego autorytetu. Stopniowo chrześcijański «zaczyn» przemienił się w Europie i w
czasie Nowej Epoki w źródło energii, jakiej nie znano przez wiele tysięcy lat istnienia
człowieka.
Chrześcijaństwo pociągało do siebie ludzi, wydawałoby się, absolutnie róŜnych,
począwszy od niewolników rzymskich do Dantego, od Dostojewskiego do afrykańskich
pasterzy. Ono wzmacniało męczenników Koloseum i dawało siłę swoim wyznawcom w
XX wieku.
We wszystkich okresach Nowy Testament ujawniał ukryte w nim niewyczerpane
bodźce dla twórczości. Jak pierwsi uczniowie Jezusa byli prostymi galilejczykami, tak
póŜniej przed Jego KrzyŜem skłoniły się najwspanialsze umysły wszystkich narodów.
Jego objawienie rozświetlało myśl Augustyna i Pascala. Miłość do Chrystusa popychała
ludzi do ręcznego sypania wzniesień pod świątynie, inspirowała poetów i rzeźbiarzy,
powoływała do Ŝycia wspaniałe dźwięki symfonii i chorałów. Obraz Bogo-człowieka
został utrwalony przez Andrzeja Rublowa, Michała Anioła, Rembranta. Na progu
trzeciego tysiąclecia Ewangelia opowiadająca o Chrystusie została przetłumaczona
prawie na dwa tysiące języków i nieustannie rozchodzi się po świecie nie ustępując
sławnym utworom ludzkiego geniuszu.
Nawet wtedy, kiedy liczni chrześcijanie zapominali, «jakiego są ducha», i
dokonane przez nich zmiany w samym Testamencie Zbawiciela uzbrajały wielu
wrogów przeciwko Kościołowi, Ewangelia «jakby niepostrzeŜenie» w dalszym ciągu
oddziaływała na ludzi. Ideały sprawiedliwości, braterstwa, wolności, ofiarnej słuŜby,
wiara w konieczne zwycięstwo dobra i wartość ludzkiej osoby - słowem wszystko, to,
co przeciwstawia się tyranii, kłamstwu i przemocy, czerpie, niekiedy nawet
nieświadomie, Ŝywą wodę z obszaru ewangelicznego.
Burze i huragany przechodziły nad Kościołem, niebezpieczeństwa zewnętrzne i
wewnętrzne dotykały go. śądza władzy wodzów i niepokonane pogaństwo tłumu,
światowe i wyznaniowe pokusy, presja jawnych przeciwników i grzechy chrześcijan,
spory i podziały - niekiedy wydawałoby się, naraŜały na cios samo istnienie Kościoła,
On jednak przetrzymał wszystkie historyczne bitwy i kryzysy.
Tajemnica jego niezwycięŜoności znajduje się w Synu Człowieczym, który
według słów apostoła, «wczoraj, dzisiaj i na wieki - Ten sam», i w darach Ducha
Świętego zstępującego na Jego wiernych.
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Nieprzeniknięta świadomość człowieka szuka zewnętrznej wielkości, oddaje cześć
widzialnej mocy tymczasem nie to mu daje Ewangelia. «My głosimy Chrystusa
ukrzyŜowanego, który jest dla śydów zgorszeniem, a głupstwem dla Greków» (1Kor
1,22). Objawia się światu i zbawia go Bóg upokorzony, poniŜony w oczach «tego
świata».
KaŜda dusza, która znalazła Jezusa Chrystusa, odtąd wie, Ŝe człowiek - nie jest
pojedynczym tułaczem, który znalazł się w czarnej kosmicznej pustce i nie ma komu
odpowiedzieć, lecz jest dzieckiem BoŜym, współuczestnikiem zamiarów boŜych. Syn
BoŜy przyjmując ciało na ziemi wskazał ludziom na ich wyŜsze przeznaczenie, oświecił
i ubóstwił ludzką naturę, zasiawszy w niej ziarna nieśmiertelności. W Jego osobie
ukryty i niepojęty Twórca stał się nam bliski i fakt ten napełnia Ŝycie radością, pięknem
i sensem. Nie ma więcej «strasznej, milczącej przepaści», nad wszystkim znajduje się
światło Chrystusa i miłość Niebieskiego Ojca...
Oto dlaczego za kaŜdym razem, kiedy chrześcijaństwo uznawano za pogrzebane,
ono, tak jak UkrzyŜowany i Zmartwychwstały, powstawało z grobu, ukazując
niewzruszoność obietnicy: «Ty jesteś Piotr, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy
piekielne go nie przemogą» (Mt 16,18).
Nie doktryny i nie teorie, lecz sam Chrystus stale odnawia chrześcijaństwo i
prowadzi go ku nieskończoności.
Stulecia minione od paschalnego poranka w Judei, nie są niczym więcej jak tylko
prologiem do bogoczłowieczej pełni Kościoła, jest to początek tego, co mu było obiecane
przez Jezusa Chrystusa. Nowe Ŝycie wydało zaledwie pierwsze i jak na razie jeszcze słabe
kiełki. Religia Dobrej Nowiny jest religią przyszłości. Jednak Królestwo BoŜe juŜ istnieje:
jest ono w pięknie świata i tam, gdzie wśród ludzi zwycięŜa dobro, w prawdziwych
uczniach Pana, w świętych i wyznawcach, w tych którzy chcą iść za Nim, którzy nie
porzucili Chrystusa pośród cięŜkich doświadczeń Jego Kościoła..." (ss. 219-220).
Na zakończenie ksiąŜki został umieszczony przez wydawcę tekst S.S.
Awieryncewa, rosyjskiego myśliciela, który znał ojca Mienia: "Ta, cenna ksiąŜka stwierdza Awieryncew - niewątpliwie została napisana z nieprzeciętną kompetencją, z
powaŜnym wykorzystaniem nowych danych naukowych. NaleŜy dodać, Ŝe zachowuje
właściwy stosunek do nauki z wyczuciem proporcji danych. Dzięki temu nigdzie nie
hipnotyzuje czytelnika nadmierną erudycją. Daje mu jednak moŜliwość orientowania
się w nieznanej i jak dotąd jeszcze nie zagospodarowanej przestrzeni. W ten sposób
bierze ona na siebie pokorną słuŜebną rolę przewodnika do pierwoźródła, do
autentycznego ewangelicznego tekstu" (s. 334).
KsiąŜka ta napisana z pasją stanowi powaŜny wkład w Ŝycie Kościoła
chrześcijańskiego nie tylko na terenach byłego ZSRR, lecz i poza jego granicami. Autor
pisze o Jezusie Chrystusie tak, jakby znał Go osobiście. Końcowe słowa epilogu stanowią
formę modlitwy autora: "Daj nam, boski Nauczycielu, moc ich (świętych i wyznawców)
wiary, niezłomność ich nadziei i ogień ich miłości ku Tobie. Kiedy zbłądziwszy na Ŝyciowej
drodze zatrzymamy się nie wiedząc dokąd iść, daj nam zobaczyć w mroku Twoje oblicze.
Pośród hałasu i chrzęstu technicznej ery, do tego stopnia potęŜnej a jednocześnie tak bardzo
nędznej i bezsilnej, naucz nas wsłuchiwać się w ciszę wieczności, aby móc usłyszeć w niej
Twój głos, Twoje słowa wnoszące odwagę: «A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aŜ
do skończenia świata» (Mt 28,20) (s. 220).
Ks. Tadeusz PIKUS
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Александр Меиь, Мир Библии, Москва: Кн. Паланта 1990,
ss. 144.
Na pierwszej stronie ksiąŜki wydawca umieszcza słowa autora, które uzasadniałyby
potrzebę napisania takiej pozycji: «W Biblii zawartych jest wiele rzeczy, które nie
znajdują się na jej powierzchni. Na podobieństwo ikony, posługuje się ona swoim
umownym językiem i swoim specyficznym systemem obrazów. I tak, jak zapoznanie
się ze światem ikony wymaga od widza odpowiedniego przygotowania, tak teŜ czytanie
Biblii domaga się wewnętrznej pracy i stopniowego wŜywania się w specyficzny
biblijny «kosmos»...(s. 6).
Autor przedstawia historię «kodeksu synajskiego». Bardzo boleje nad jego stratą
dla Rosji. Pisze tak: "W owe lata, kiedy za granicę prawie bez Ŝadnej kontroli
przechodziły ogromne ilości skarbów kultury, los słynnych płócien, ikon i figur
podzielił i kodeks pergaminowy, znaleziony przez K.Tiszendorfa. Został sprzedany dla
muzeum brytyjskiego w końcu 1933 roku. Za rękopis zapłacono ogromną sumę 100
tysięcy funtów szterlingów, to jest pół miliona dolarów zgodnie z ówczesnym kursem.
Znawcy mówili, Ŝe nigdy jeszcze Ŝadna ksiąŜka nie była wyceniona tak drogo" (ss. 89).
KsiąŜka składa się z dwóch części. Pierwsza część zatytułowana Świat Biblii
stanowi szereg tematów związanych ściśle z księgą Pisma świętego (ss. 5-74). Autor
między innymi wyjaśnia jak waŜny jest dla nauki i Ŝycia Kościoła kodeks synajski.
Pozwala on bowiem przybliŜyć się do autentycznego tekstu ksiąg Starego i Nowego
Testamentu. W dalszej części ojciec Mień zastanawia się nad zagadkowością Biblii. Jej
treść - stwierdza - u jednych budzi uczucie miłości u innych niechęci a nawet
nienawiści. Wśród przeciwników ksiąg Pisma świętego byli i tacy, którzy uwaŜali, Ŝe
Biblia stanie się przeŜytkiem: "Wolter wyraŜał nadzieję, Ŝe wkrótce znajdzie się ona
wśród rupieci" (s. 17). Autor omawia związek Biblii z kulturą. Powinniśmy: "pamiętać
- stwierdza-, Ŝe ona rozpatruje Ŝycie i człowieka «sub specie aeternitatis», z punktu
widzenia wieczności"( ss. 21n.). Temat dotyczący języka Biblii oraz jak naleŜy ją
czytać i przekazywać innym stanowi kolejne stronice opracowania( ss. 27-74).
Pierwszą część ksiąŜki kończą słowa, w których autor podkreśla znaczenie Biblii
dla człowieka: "W epilogu Apokalipsy - powiada - są wstrząsające wiersze. Sam
Baranek, sama wieczna Prawda i Miłość stoi u drzwi ludzkiego serca. Nie Ŝąda groźnie,
nie nakazuje, lecz cicho puka, dosłownie tak, jak podróŜny proszący o nocleg. I to jest
bardzo waŜne, aby owo ciche stukanie Miłości było usłyszane. Dopóki jeszcze nie jest
za późno...
Zamykając Biblię, kaŜdy czytelnik, czy to będzie ateista, sceptyk, czy wierzący,
wyniesie z tej lektury jakby coś swojego, odpowiadającego jego własnym poglądom.
Jedni ocenią Biblię z punktu widzenia artystycznego, czy literackiego, drugich ona
poruszy, a u trzecich, być moŜe, wzbudzi protest. Chciałoby się tylko, Ŝeby czytelnik
nie pozostał obojętny. ChociaŜ od tego czasu, kiedy została napisana ostatnia biblijna
strona wiele się zmieniło w Ŝyciu ludzi to jednak problemy pozostają, one się nie
starzeją i będą aktualne w kaŜdym okresie. One teŜ składają się na istotę Biblii.
Dlatego, zarówno przeszłość, jak i kaŜda nowa epoka wciąŜ odnajdzie w niej źródło
natchnienia i pokarm dla rozmyślania" (ss. 73n.).
Druga część ksiąŜki nosi tytuł "Rozmowy na temat symbolu wiary" (ss. 75-130). Są
to kazania ojca Mienia wygłoszone w świątyni i zapisane przez słuchaczy. Treścią ich
są prawdy wiary chrześcijańskiej podane do wierzenia przez Kościół w formie «Credo».
Styl nauczania jest kerygmatyczno-katechetyczny, podany w sposób przystępny dla
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słuchacza nawet mało zorientowanego w temacie. Zbiór kazań poprzedzony jest, krótką
wypowiedzią autora, w której zawiera myśl o znaczeniu dziedzictwa wiary dla
ludzkości: "Nasze Ŝycie - powiada - od urodzenia do śmierci - jest małym skrawkiem.
Człowiek, który próbowałby odrzucić doświadczenie przeszłych pokoleń, czy mógłby
dokonać postępu w pracy czy wiedzy. To samo dotyczy wiary" (s. 76).
Na ostatnich stronach ksiąŜki wydawca umieszcza biografię ojca Aleksandra
Mienia. Kończy ją tymi słowami: "Zabójstwo ojca Aleksandra - «straszne... lecz, jest to
wielkie duchowe wydarzenie» naszych dni. To potworne przestępstwo mówi za siebie,
Ŝe stało się coś okropnego, to, co zresztą powinno było nastąpić w zamian za naszą
pasywność, tchórzostwo i wewnętrzną niewolę. W tym dostrzega się, Ŝe zostało zawarte
przymierze wszystkich najciemniejszych, fanatycznych, szowinistycznych i bandyckich
sił w społeczeństwie, cerkwi i państwie. I to przymierze odnotowało swoje zaistnienie
szatańską mszą polegającą na złoŜeniu ofiary z człowieka, przedstawiającego sobą coś
najbardziej światłego i świętego. Niewątpliwie Bóg poskromi siły zła. Lecz moŜe to
stać się dopiero po obudzeniu nas z ponurej śpiączki ku twórczej i ofiarnej słuŜbie
Chrystusowej Prawdzie" (s. 140).
KsiąŜka oprócz tego, Ŝe przybliŜa myślenie kapłana Cerkwi prawosławnej ukazuje
sytuację człowieka «sowieckiego», do którego autor kieruje swoje nauczanie. Ojciec
Mień jest przekonany, Ŝe jego misja «prorocka», w konsekwencji przyniesie rezultat.
Bowiem wcześniej czy później człowiek otworzy się na Słowo BoŜe, którego niekiedy
nawet nieświadomie sam szuka. Myśl tę przytacza wydawca w tekście ojca Aleksandra
zamieszczonym na okładce ksiąŜki: "KaŜdy człowiek - mówi ojciec Mień - jeśli nawet
nic nie wie o Bogu lub odrzuca Go - w głębi duszy podąŜa ku czemuś pięknemu,
doskonałemu, co daje sens Ŝyciu, przed czym mógłby pokłonić się. Jak czymś
zwyczajnym jest dla ludzi oddychanie, myślenie, czucie, tak czymś zwyczajnym jest dla
niego wierzyć w ideał. Przekonanie o tym, Ŝe istnieje najwyŜsze, daje nam siłę do
istnienia".
Ks. Tadeusz PIKUS

Папство и его борьба с православем, сост. С. Носов, Москва:
Cтрижев 1993, 96 сс.
"KsiąŜka ta stanowi zbiór opracowań odkrywających istotę katolicyzmu z punktu
widzenia nauczania prawosławnego, to jest nauczania Jedynego, Świętego,
Powszechnego i Apostolskiego Kościoła" (s. 2). Tymi słowami rozpoczyna się
prezentacja zebranych róŜnych wypowiedzi skierowanych głównie przeciwko instytucji
papiestwa, jako znaku rzymskiego katolicyzmu. Zasadniczym punktem ataku
prowadzonego na stronicach zebranych w ksiąŜce opracowań jest dogmat o prymacie
władzy zwierzchniej i nieomylności papieŜa.
KsiąŜka składa się z czterech podstawowych części. W kaŜdej z nich omawia się
inny aspekt walki:
Część pierwsza zatytułowana «Dogmat o prymacie i nieomylności PapieŜa główny błąd kościoła łacińskiego» najpierw podaje krytyczną analizę rzymskiego
nauczania o władzy papieskiej następnie przedstawia rzymsko-katolickie nauczanie o
Kościele i papiestwie i wreszcie przytacza wypowiedź jednego z ojców soborowych
wygłoszoną na Soborze Watykańskim w 1870 roku o prymacie i nieomylności
rzymskich papieŜy.
Część druga zatytułowana «Wyznawcy prawosławnej cerkwi o katolicyzmie»
przedstawia krytyczne wypowiedzi o charakterze polemicznym Jana Kronsztadzkiego,
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starca AmbroŜego, Teodozjusza i Jana Maksymowicza.
Część trzecia nosi tytuł «Watykan przeciwko prawosławiu» i omawia następujące
tematy: zachodnie misjonarstwo na wschodzie, misja w Rosji po rewolucji, Watykan i
Rosja, nowi serbscy męczennicy.
Część czwarta zatytułowana «Współczesny Watykan i judaizm» nawiązuje do
modlitwy o przebaczenie katolickiemu światu za prześladowanie Ŝydów oraz omawia
temat papiestwa i judaizmu.
KsiąŜka zawiera zbiór artykułów zestawionych według z góry przyjętego klucza.
Redaktorowi zaleŜy na zebraniu jak najmocniejszych argumentów skierowanych
przeciwko katolicyzmowi. Argumenty przewaŜnie o charakterze historycznym lub
autorytatywnym są przedstawiane z duŜą dozą subiektywizmu i jednostronności. Stąd
lektura ksiąŜki oddziaływuje silniej na emocje czytelnika niŜ na jego racjonalne
myślenie. Ten sposób przedstawienia nie sprzyja poznawaniu prawdy obiektywnej.
Tym bardziej, Ŝe całość opracowania zawiera sporą porcję «jadu» oraz niechęci
skierowanej przeciwko katolicyzmowi. Utwór ten kwalifikuje się raczej do minionej
epoki, epoki sporów, polemik, otwartej walki niŜ do dialogu i współpracy.
Takie zestawienie faktów i negatywnych określeń dotyczących Kościoła
katolickiego ma zamierzony cel. O tym jest mowa w notatce wstępnej: "Głównym
celem ksiąŜki jest ostrzeŜenie prawosławnych przed poglądem, Ŝe między
Prawosławiem i rzymskim katolicyzmem nie ma zasadniczych róŜnic na płaszczyźnie
dogmatycznej oraz, Ŝe zjednoczenie jest bardziej potrzebne Cerkwi prawosławnej...
Dlatego do tego zbioru zostały włączone twierdzenia wyznawców Prawosławia o
heretyckiej istocie papiestwa. Istnieje teŜ - dodaje - niebezpieczeństwo przeniknięcia
katolickich idei... proponujących rewizję historii Cerkwi prawosławnej..." (s. 2).
Przy analizie nieomylności papieŜa czasami odnosi się wraŜenie, Ŝe autorzy
utoŜsamiają nieomylność papieŜa z jego bezgrzesznością. Nie moŜna teŜ zgodzić się z
wypowiedziami na temat prymatu władzy zwierzchniej papieŜa. Mijają się one z
prawdą, której naucza Kościół katolicki.
KsiąŜka ta poza niewielką wartością merytoryczną pokazuje jednak na istniejący,
bolesny problem podziału wśród chrześcijan oraz pozwala poznać rozumowanie
skrajnego nurtu antyekumenicznego powołującego się na związek z Prawosławiem.
Ks. Tadeusz PIKUS

Basilio di Cesarea, Il Libro delle Domande (Le Regole), edito da
Gabriella Uluhogian, t. 1-2, Lovanii 1993 (Corpus scriptorum
christianorum Orientalium 536, Scriptores Armeniaci, t. 19-20), s.
LXIV+311; XXIX+233.
Ukazało się pierwsze wydanie dotąd niepublikowanej armeńskiej wersji
Asketikonu św. Bazylego Wielkiego. Jest to staroŜytny przekład dzieła, naleŜącego do
najwaŜniejszych w zbiorze pism ascetycznych biskupa Cezarei Kapadockiej i
cytowanego jako Wielki Asketikon lub Reguły monastyczne, a najczęściej jako Reguły
dłuŜsze i Reguły krótsze. Wersję armeńską opatrzono tytułem Księga pytań (dosłownie:
Księga tych, którzy pytają), oddającym wiernie charakter tego dzieła, zredagowanego w
formie odpowiedzi udzielanych na stawiane pytania.
Tłumaczenie armeńskie, co wykazuje we wstępie do wydania G. Uluhogian,
powstało na przełomie V i VI wieku. Cechą ówczesnych armeńskich przekładów było
dąŜenie do absolutnej wierności tekstowi greckiemu; na ich podstawie moŜna nawet
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rekonstruować lub poprawiać wersję oryginalną.
Księga pytań odznacza się pewnymi odmiennościami w stosunku do tekstu tego
dzieła, jaki znamy z Patrologia graeca czy z opartego na tym wydaniu polskiego
tłumaczenia Reguł dłuŜszych i Reguł krótszych, opublikowanego niedawno w
Wydawnictwie Benedyktynów w Tyńcu. RóŜnice w niewielkim tylko stopniu dotyczą
treści, gdyŜ głównie odnoszą się do uszeregowania pytań oraz ich liczby. Asketikon w
wersji armeńskiej tworzy jedna seria pytań – odpowiedzi, bez podziału na "dłuŜsze"
i "krótsze". Nie ma teŜ układu tematycznego kolejnych rozdziałów, nadto niektóre
sąsiednie odpowiedzi są połączone w jedno, inne opuszczone. Spotykamy teŜ kilka
odpowiedzi dodatkowych, tzw. extravagantes, których nie zamieścił w swym wydaniu
J. P. Migne, a które opublikował w 1953 roku J. Gribomont, dodając je do Reguł
krótszych jako rozdziały 314-318. W sumie, wersja armeńska zawiera 361 pytań i
odpowiedzi (w dostępnej nam wersji greckiej mamy 55 Reguł dłuŜszych i 313 Reguł
krótszych). Układ rozdziałów i ich treść wskazują, Ŝe przekład był sporządzony na
podstawie tzw. "studyckiego" tekstu Asketikonu, który róŜni się od tzw. recensio
vulgata, będącej podstawą wydania zamieszczonego w Patrologia graeca.
Do Księgi pytań dołączone są Epitimia, czyli Kary dla mnichów zawierające 11
punktów (w tekście greckim jest ich 60). To jedna ze wskazówek, Ŝe jedynie te
początkowe rozdziały Kar naleŜą do pierwotnej wersji tego pisma.
Wreszcie wydane dzieło jest świadectwem promieniowania Bazyliańskich pism
ascetycznych. Wiadomo, Ŝe pisma te, poza obszarem Azji Mniejszej, były szeroko
rozpowszechnione w bizantyńskich środowiskach monastycznych Palestyny, Sycylii i
południowej Italii. Były teŜ znane w przekładach: syryjskim, gruzińskim, koptyjskim,
arabskim i starosłowiańskim. Wersja armeńska potwierdza kronikarskie świadectwa
wskazujące, Ŝe w tym kraju, zwłaszcza na wyspie Sewan, istniały klasztory Ŝyjące w
duchu wskazań św. Bazylego.
Editio princeps armeńskiego Asketikonu (dodany jest takŜe włoski przekład dzieła)
jest więc z wielu racji godna uwagi. OkaŜe się z pewnością pomocna takŜe dla
przygotowania wydania krytycznego Bazyliańskich pism ascetycznych w języku
greckim, które zapowiada w długofalowym planie Instytut Sources chrétiennes w
Lyonie.
ks. Józef NAUMOWICZ

Xavier TÉVENOT, Une éthique au risque de l'Évangile : Entretiens avec
Yves de Gentil-Baichis, Paris : Desclée de Brouwer/Cerf 1993, ss. 123.
Oryginalność ksiąŜki, naleŜącej do literatury teologiczno-moralnej, polega na tym,
Ŝe nie jest to klasyczny traktat ani systematyczny wykład etyki chrześcijańskiej, lecz
wywiad Y. de Gentil-Baichis z X. Thévenot, znanym i cenionym moralistą francuskim,
profesorem Instytutu Katolickiego w ParyŜu, na najistotniejsze tematy moralności
chrześcijańskiej. KsiąŜka ta jest przykładem wyjątkowej zdolności profesora do
popularyzacji etyki chrześcijańskiej w formie wywiadów, z których wiele juŜ ukazało
się na łamach gazet i prac zbiorowych. Poniekąd prowokowany przez dziennikarza
trudnymi pytaniami etycznymi, które stawia dziś powszechnie postęp naukowotechniczny, medyczny, ekonomiczny oraz przemiany społeczno-kulturowe w
liberalnym społeczeństwie zachodnim, Thévenot podejmuje próbę chrześcijańskiej
odpowiedzi na potrzebę kryteriów etycznych działania człowieka. Wobec utraty zmysłu
etycznego i trwałych norm Ŝycia moralnego powstaje pilna konieczność poszukiwań
wartości i norm, w których bierze udział równieŜ moralista katolicki.
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Thévenot podejmuje otwarty i przystępny dialog wokół najbardziej
fundamentalnych problemów etycznych: relacji prawa i wolności oraz sumienia i
przykazań. Nie uchylając się przed Ŝadnym trudnym pytaniem, rozwiązuje najbardziej
draŜliwe problemy moralne w świetle Ewangelii, ukazując zarazem do jakiego stopnia
moralność ludzka i chrześcijańska wzajemnie się uzupełniają, otwierając człowiekowi
drogę do szczęścia. Moralność chrześcijańska w ujęciu Thévenot daleka jest od
ciasnego i bezdusznego konserwatyzmu a zarazem chce być wierna Ewangelii. W tym
duchu tworzy system etyki, która zachęca do oddychania wolnością. Mówi o wolności,
która nie oddala od Boga lecz zbliŜa do Niego, bowiem czyni człowieka partnerem i
odpowiedzialnym za swoją historię. Moralność jest według Thévenot nie tylko zbiorem
nakazów, które ciemięŜą i ograniczają człowieka, lecz obszarem twórczego spełnienia
odpowiedzialności w aktach wolności poszukującej dobra. Nadto nie formułuje
moralności człowieka idealnego lecz realnego, uwikłanego w grzech, nałogi a nawet
nienawiść.
Rozmowa na temat moralności chrześcijańskiej rozpoczyna się od postawienia
pytania o samo zjawisko moralności. Wychodząc od współczesnych przesłanek
antropologicznych, które stwierdzają, Ŝe człowiek funkcjonuje w ramach rzeczywistości
naznaczonej seksualnością i agresywnością, miłością i przemocą, moralista potwierdza
konieczność humanizowania Ŝycia między ludźmi tak, aby nadmiar przemocy
i poŜądliwości nie zdominował ludzkich stosunków. W tym miejscu pojawia się
potrzeba moralności jako systemu zasad i norm, zakazów i wartości, które pozwoliłyby
człowiekowi odkrywać stopniowo i w sposób wolny drogę humanizacji i szczęścia.
Krótko mówiąc, moralność jest dziedziną zobowiązań przyjmowanych przez człowieka,
który chce nadać sens własnemu Ŝyciu. W momencie gdy człowiek rezygnuje z
przemocy wobec drugiego i chce nadać sens własnemu Ŝyciu, wybiera miłość, wartości
a takŜe zakazy moralne. Thévenot ilustruje to na przykładzie najbardziej podstawowego
i powszechnego zakazu kazirodztwa, który otwiera drogę do autentycznego szczęścia w
spotkaniu z inną, obcą osobą. Postacią szczególnej przemocy jest łamanie zakazu
kazirodztwa. Innym szczegółowym przykładem postaw moralnych jest układ Ŝycia
małŜeńskiego, które w harmonijnych relacjach partnerskich znajduje szczęście, bądź w
nieuporządkowanej seksualności, dominacji i agresywności wchodzi na drogę
przemocy, zazdrości i konfliktów.
Zadaniem moralności jest regulowanie ludzkich działań, jednakŜe w oparciu o
rzetelną ocenę sytuacji. Autor wywiadu nie przechodzi zbyt łatwo nad problemami
nowymi, jeszcze nie rozstrzygniętymi, bądź nad prawdziwymi dylematami moralnymi,
od których wielu moralistów ma zwyczaj uciekać, albo je upraszczać. Jako moralista
uświadamia sobie ciąŜący na nim obowiązek zajęcia rzetelnego stanowiska wobec
draŜliwych kwestii społecznych jak bezrobocie lub postępu naukowo-technicznego,
zwłaszcza w dziedzinie biomedycyny. Obowiązek ten jest tym większy, im bardziej
świat współczesny podejmuje tendencje do konstruowania odpowiedzi
prowizorycznych, w oparciu o nietrwałe i zmienne zasady moralne, oraz
nieadekwatnych do najbardziej fundamentalnych dóbr osobowych. Thévenot stwierdza,
Ŝe chrześcijański moralista moŜe wyjść naprzeciw dylematom etycznym współczesnego
świata, kiedy wskaŜe na autentyczne źródło moralności w Ewangelii i w Tradycji. Nie
dostarczają one, co prawda, gotowych odpowiedzi, lecz inspirują rozum praktyczny do
rozstrzygania problemów nowych, na sposób jak czynili to chrześcijanie w przeszłości.
Podejmując szeroko zagadnienie sumienia jako miejsca rozeznania powinności
moralnej Thévenot traktuje je w ścisłej relacji do wolności i przykazań. Mocno
podkreśla, Ŝe sumienie jest ostatecznym, choć subiektywnym kryterium działania i
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zawsze domaga się odniesienia do obiektywnych zasad moralnych. Obowiązek formacji
sumienia w prawdzie sprawia, Ŝe czyn popełniony w stanie ignorancji, choć
bezpośrednio nie nakłada odpowiedzialności moralnej, to jednak moŜe czynić
odpowiedzialnym za błąd sumienia. Z jednej strony nienaruszalna wolność sumienia a z
drugiej obowiązek poznania prawdy moralnej, zawartej w przykazaniach i
obiektywnych normach etycznych daje równowagę Ŝyciu moralnemu i pozwala na
pełną humanizację osoby w aktach moralnych. Z tej racji moment poszukiwania
właściwej równowagi w decyzjach moralnych pozostaje dla moralisty w centrum
uwagi. W tym celu proponuje posłuŜyć się niektórymi zasadami kazuistycznymi
rozstrzygania wątpliwości co do obowiązywania prawa i wolności. Takimi zasadami,
które przyjmowała Tradycja Kościoła były między innymi: probabilizm,
ekwiprobabilizm, probabilioryzm jak równieŜ epikeja i ekonomia eklezjalna. Nie chodzi
tutaj o powrót do tradycyjnej kazuistyki, lecz o asymilację jej pozytywnych elementów
we współczesnej myśli etycznej. Okazuje się bowiem, Ŝe w momencie kiedy
posoborowa teologia moralna nie chce przyznawać się do kazuistyki, zachodzi zjawisko
jej odrodzenia w świeckiej postaci, zwłaszcza na potrzeby bioetyki. Wreszcie Thévenot
podkreśla, Ŝe ślepe posłuszeństwo jest przeciwne etyce. NaleŜy zawsze kierować się
prawem, biorąc jednak pod uwagę sytuację szczegółową, w której moŜe pojawić się
konflikt wartości jak równieŜ moŜliwości wypełnienia, z pomocą BoŜą, konkretnego
wymagania.
Podejmując temat prawa naturalnego Thévenot wyjaśnia dlaczego Magisterium
Kościoła tak uparcie obstaje przy stosowaniu go w argumentacji etycznej na gruncie
katolickiej nauki społecznej oraz etyki ludzkiej seksualności. Mimo utraty znaczenia
argumentacji etycznej z prawa naturalnego we współczesnej kulturze moralnej,
przedstawia ona wartość uniwersalną i ponadkulturową, stanowi miejsce spotkania
etyki ludzkiej i chrześcijańskiej. Nadto ukazuje związek porządku prawa naturalnego ze
Stwórcą i w oparciu o ten związek określa stosunek człowieka do stworzenia. Postawa
etyczna człowieka wobec natury nie będzie sprowadzać się do postawy lokatora lub
właściciela, lecz uŜytkownika, który potrafi uszanować istotę rzeczy ze względu na jej
właściciela. Ta prawda jest niezwykle waŜna w dziedzinie ekologii.
Innny waŜny temat podejmowany przez Thévenot to stosunek moralności ludzkiej
do Objawienia BoŜego, stosunek konkretnego aktu moralnego człowieka do woli BoŜej.
Thévenot broni jedności tych horyzontów moralności chrześcijańskiej, często
przeciwstawianych sobie. Istnieje bowiem ścisła relacja ontyczna między tym co
nakazuje Bóg, a tym co stanowi nakaz sumienia w porządku rozumnej natury
człowieka. Bowiem Bóg nie nakazuje niczego, co nie byłoby juŜ wpisane w porządek
moralny ludzkiej natury. A zatem wszystko, co Bóg nakazuje, winno dać się
usprawiedliwić z tytułu ludzkiego porządku moralnego i odwrotnie. Relacja do Boga
w wymiarze trynitarnym stanowi samą strukturę aktu moralnego i przyjmuje postać
ekstazy, wyniesienia na poziom obcowania z Trójcą św. Ten akt jest zawsze
wyzwalający i sprawia, Ŝe etyka chrześcijańska jest etyką, która daje prawdziwe
wyzwolenie.
Pod koniec wywiadu Thévenot określa funkcję i zadania moralisty w świecie
podejmującym publiczną debatę nad wielu fundamentalnymi problemami współczesnej
cywilizacji. Teolog moralista nie moŜe w tym świecie unikać obowiązku rozstrzygania
pośród złoŜoności sytuacji i faktów. By jednak właściwie rozstrzygać, przypomina
Thévenot, trzeba kochać. Miłość jest bowiem miarą działania i zasadą rozstrzygania.
Ks. Stanisław WARZESZAK

