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STUDIA NAUK TEOLOGICZNYCH
TOM 2 ± 2007

KS. MARIAN RUSECKI

Ks. Krzysztof GoÂzÂdzÂ, Teologia czøowieka. Z najnowszej antropologii niemieckiej,
Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ss. 565.
Z wielkaÎ przyjemnosÂciaÎ mozÇna zasiaÎsÂcÂ do studium KUL-owskiego Dogmatyka
møodego pokolenia, zresztaÎ roÂwniezÇ i mojego ucznia, ktoÂry przedstawia niespotykane dotaÎd, obszerne ujeÎcie antropologii teologicznej. Studium to nie peøni roli zwykøego podreÎcznika, lecz jest sÂcisÂle naukowym, krytycznym badaniem czterech klasycznych juzÇ nurtoÂw wspoÂøczesnej antropologii, reprezentowanych przez wybitnych mysÂlicieli niemieckich. Autor doskonale poznaø teologieÎ niemieckaÎ. W Niemczech uzyskaø dyplom doktorski na podstawie pracy Jezus Chrystus als Sinn der Geschichte bei
Wolfhart Pannenberg (Verlag Pustet, Regensburg 1988, ss. 284), a w KUL habilitowaø sieÎ takzÇe z obszaru teologii niemieckojeÎzycznej ± Teologia historii zbawienia
wedøug Oskara Cullmanna (RW KUL, Lublin 1996, ss. 323). Teraz, wiernie wobec
obranego kierunku swoich badanÂ, usystematyzowaø dorobek czterech reprezentantoÂw nurtu historiozbawczego, teologiczno-historycznego, niespekulatywnego. SaÎ to:
Udo Schnelle (ur. 1952, biblista ewangelicko-luteranÂski ze szkoøy w Getyndze, obecnie profesor w Elangen) ± nurt biblijno-historyczny, Romano Guardini (zm. 1968,
wybitny profesor katolicki z Berlina i Monachium) ± nurt witalistyczno-fenomenologiczny, Karl Rahner (zm. 1984, katolicki dogmatyk, sÂwiatowej søawy profesor
z Innsbrucka, Monachium i MuÈnster) ± nurt transcendentalno-egzystencjalny, Wolfhart Pannenberg (ur. 1928, wybitny teolog ewangelicki, profesor dogmatyki w Moguncji i Monachium) ± nurt historyczno-eschatologiczny.
Nasz KUL-lowski Dogmatyk przez swoje studium pozwala nie tylko odrodzicÂ
sieÎ dawnej antropologii chrzesÂcijanÂskiej, a tym samym ubogacicÂ samaÎ teologieÎ, lecz
takzÇe przywroÂcicÂ naukom humanistycznym wøasÂciwy obraz czøowieka. Obraz ten
wynika z historycznego samoobjawienia sieÎ Boga, a takzÇe jest rezultatem systematycznego ujeÎcia w konkretnych koncepcjach antropologicznych. Zrozumienie
trudnych koncepcji antropologicznych uøatwia zamieszczony na poczaÎtku kazÇdej
czeÎsÂci rozprawy specjalny rozdziaø, wprowadzajaÎcy w tok mysÂlenia danego teologa.
Podczas gdy nurt biblijno-historyczny zdaje sieÎ bycÂ wspoÂlny dla wszystkich biblistoÂw chrzesÂcijanÂskich, to specyfika dotyczy bardziej koncepcji systematycznych.
U Guardiniego beÎdzie niaÎ filozofia zÇywego konkretu i ontologia filozofii przeciwienÂstw; w koncepcji Rahnera ± sama idea teologii transcendentalnej oraz objawienie sieÎ Boga w historii rozumiane jako Selbstmitteilung Gottes, natomiast u Pannenberga ± teologiczne rozumienie historii uniwersalnej i antycypacja finaøu historii juzÇ dzisiaj.
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DzieÎki temu niezwykle jasnemu przedstawieniu zaøozÇenÂ teologicznych Autor
tworzy swojaÎ wizjeÎ antropologii poszczegoÂlnych mysÂlicieli. W czeÎsÂci pierwszej przyjmuje klasyczny ukøad tresÂci, ktoÂry wynika z samej Biblii i trzech gøoÂwnych perspektyw widzenia czøowieka. BeÎdaÎ to kolejno: oreÎdzie Chrystusa o czøowieku, czøowiek
w pismach sÂw. Pawøa i sÂw. Jana. CzeÎsÂcÂ druga ukazuje ksztaøtowanie sieÎ antropologii
Guardiniego poczaÎwszy od podstawowych struktur antropologicznych przez nowe
aspekty witalistyczno-egzystencjalne azÇ po apogeum w antropologii personalistycznej. CzeÎsÂcÂ trzecia, dotyczaÎca antropologii Rahnera, ukazuje ciaÎgøaÎ dialektykeÎ immanencji i transcendencji, czøowieka i Boga, egzystencji ludzkiej w konkretnej egzystencji sÂwiata i przechodzenie jej w tajemniceÎ Boga. Wreszcie czwarta czeÎsÂcÂ, prezentujaÎca antropologieÎ Pannenberga, ukazuje jeszcze inne oblicze czøowieka. Jest on nie
tylko jednostkaÎ, ktoÂra ma szczegoÂlne miejsce w sÂwiecie ze wzgleÎdu na swoje otwarcie
na GegenuÈber (ostatecznie na Boga), ale jest takzÇe istotaÎ spoøecznaÎ, ksztaøtujaÎcaÎ
swojaÎ tozÇsamosÂcÂ w byciu z innymi, oraz istota kulturowaÎ, realizujaÎcaÎ sieÎ w historii
i przemieniajaÎcaÎ konkretnaÎ egzystencjeÎ sÂwiata.
W rezultacie studium ks. Krzysztofa GoÂzÂdzia jest caøkowicie naukowe, ale zarazem napisane jeÎzykiem niezwykle przysteÎpnym roÂwniezÇ dla czytelnika niespecjalizujaÎcego sieÎ w teologii; jest ze wszech miar tezÇ oryginalne i twoÂrcze, a poza tym
interesujaÎce ze wzgleÎdu na niesamowite bogactwo prezentowanych wielkich postaci
chrzesÂcijanÂskiej teologii. Czøowiek jest tu ukazany w caøej swojej prawdzie; nie tyle
w glorii czy wizji, jakaÎ sieÎ nad nim roztacza, ile bardziej w konkrecie jego egzystencji,
ale takzÇe mozÇliwosÂci i zadanÂ z niej pøynaÎcych ± by wskazacÂ jego wøasÂciwe miejsce
w sÂwiecie i w historii. Nie jest on tylko istotaÎ grzesznaÎ czy zagubionaÎ lub wyobcowanaÎ, lecz od poczaÎtku jest egzystencjaÎ Boga w sÂwiecie. Wypowiedzenie sieÎ Boga
jako MiøosÂci w Jego samounizÇeniu sieÎ w osobie Jezusa z Nazaretu nie mozÇe bycÂ
postrzegane jako proces jakiegosÂ uzdrawiania czøowieka, lecz jako wzniosøe darowanie sieÎ Boga czøowiekowi wøasÂnie w miøosÂci. Przez ten dar siebie BoÂg odsøoniø
w czøowieku swoje samounizÇenie i mozÇliwosÂcÂ stania sieÎ innym, a takzÇe ukazaø, kim
w rzeczywistosÂci jest czøowiek, skoro sam BoÂg staø sieÎ jednym z nas. Pytanie o Boga
jest wieÎc pytaniem o czøowieka, i odwrotnie. Tak tezÇ teologia jest antropologiaÎ
i antropologia staje sieÎ potwierdzeniem teologii.
Na uwageÎ zasøuguje roÂwniezÇ niezwykle bogata bibliografia, ktoÂraÎ Autor interesujaÎco podzieliø na przedmiotowaÎ (autorstwa kazÇdego z mysÂlicieli niemieckich) i podmiotowaÎ (opracowania dotyczaÎce kazÇdego z nich), a nasteÎpnie bibliografieÎ z zakresu
antropologii teologicznej i pozateologicznej. KsiaÎzÇka zawiera roÂwniezÇ indeks osoÂb,
ktoÂry ± podobnie jak bibliografia ± pozwala na odszukanie wybranych fragmentoÂw
pracy, zwiaÎzanych z konkretnym tematem czy autorem.
Z caøaÎ pewnosÂciaÎ stwierdzam, zÇe recenzowane studium jest niezwykøaÎ monografiaÎ naukowaÎ. W Polsce nie ma podobnego dzieøa traktujaÎcego o czøowieku w aspekcie
teologicznym, uwzgleÎdniajaÎcego takzÇe badania nauk humanistycznych i przyrodniczych. Tak bogato i systematycznie skonstruowana nowoczesna antropologia chrzesÂcijanÂska staje sieÎ jednoczesÂnie odwazÇnaÎ proÂbaÎ odnowienia wspoÂøczesnej teologii
w duchu szeroko rozumianego humanizmu chrzesÂcijanÂskiego. Ukazuje ona wielkaÎ
naukeÎ o czøowieku w caøkiem nowym aspekcie ± jako istoty nieskonÂczonej, przekra-
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czajaÎcej sÂwiat natury, istoty o niewymiernej gøeÎbi sÂwiata wewneÎtrznego. Zalety te
zauwazÇyøo takzÇe Lubelskie Towarzystwo Naukowe, przyznajaÎc ± za to naukowo
interesujaÎce dzieøo ± dorocznaÎ nagrodeÎ zwanaÎ ¹Lubelskim Noblemº za rok 2006.

KS. ZBIGNIEW KRZYSZOWSKI

Ks. Marian Rusecki, Traktat o cudzie, Polska Akademia Nauk ± Komitet Nauk
Teologicznych PAN ± Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ss. 672.
Problematyka mirakulistyczna wciaÎzÇ budzi zainteresowanie, gdyzÇ w cudzie mamy do czynienia z interwencjaÎ rzeczywistosÂci transcendentnej w ten sÂwiat. PojeÎcie to
rozszerzano w historii mysÂli ludzkiej na zjawiska teratyczne, niezwykøe, paranormalne ± dalekie od wøasÂciwego pojeÎcia cudu. Ingerencja Boga nie jest wprost dosteÎpna
badaniom naukowym ani tezÇ zwykøej percepcji zmysøowej, staÎd trudno uchwycicÂ
wøasÂciwy sens i cel nadzwyczajnej interwencji Istoty NajwyzÇszej w zjawiska sÂwiata
materialnego. Bardzo dobrze sieÎ staøo, zÇe na rynku ksieÎgarskim pojawiøa sieÎ pod
tytuøem Traktat o cudzie obszerna monografia naukowa zwiaÎzana z tymi wøasÂnie
zagadnieniami.
Recenzowana ksiaÎzÇka zostaøa podzielona na trzy czeÎsÂci. Ponadto zawiera wsteÎp
(s. 5-12), zakonÂczenie (s. 559-572), streszczenia w jeÎzyku wøoskim (s. 573-586) i niemieckim (s. 587-602), wykaz skroÂtoÂw (s. 603-605), obszernaÎ bibliografieÎ (s. 607-632),
indeks nazwisk (s. 633-656), indeks rzeczowy (s. 647-654), spis tresÂci w jeÎzykach:
wøoskim, niemieckim i polskim (s. 655-672).
W pierwszej czeÎsÂci, zatytuøowanej Cud w historii mysÂli chrzesÂcijanÂskiej (s. 13206), Rusecki kresÂli w trzech rozdziaøach rozwoÂj problematyki cudu od starozÇytnosÂci
chrzesÂcijanÂskiej (s. 17-66) poprzez epokeÎ sÂredniowiecza (s. 67-120) azÇ po czasy Soboru WatykanÂskiego I (s. 121-210). Lubelski teolog pokazuje, zÇe cud jest istotowo
zwiaÎzany z Objawieniem BozÇym i religiaÎ chrzesÂcijanÂskaÎ. Objawienie BozÇe, ktoÂrego
szczytem byøo wkroczenie Syna BozÇego w dzieje, realizowaøo sieÎ poprzez søowo
i dzieøa BozÇe. Do tych ostatnich nalezÇaÎ cuda. WchodzaÎ one w struktureÎ Objawienia,
stanowiaÎ formeÎ jego realizacji, øaÎczaÎ sieÎ z wydarzeniami zbawczymi, umacniajaÎ i wyrazÇajaÎ BoskaÎ moc søowa, motywujaÎ Boskie posøannictwo gøosiciela søowa BozÇego,
wzywajaÎ do wiary, przyczyniajaÎ sieÎ do powstawania kroÂlestwa BozÇego i wspoÂlnoty
wiary, wchodzaÎ w zakres gøoszonego oreÎdzia BozÇego, saÎ wspominane i opowiadane
w liturgii. Tych roÂzÇnorodnych funkcji, ktoÂre peøniaÎ cuda, nie sposoÂb pomijacÂ ani tezÇ
nie doceniacÂ. Teologia reflektowaøa nad danymi objawieniami w zakresie problematyki cudu, koncentrujaÎc sieÎ gøoÂwnie na samym pojeÎciu oraz funkcjach. Ks. Rusecki
zauwazÇa, zÇe w okresie apologetoÂw i wczesnej patrystyki brakowaøo jeszcze systematycznej refleksji nad pojeÎciem cudu i jego funkcjami, a rozwazÇania o cudzie towarzyszyøy omawianiu podstawowych tajemnic religii chrzesÂcijanÂskiej: wcielenia, boskiej misji Chrystusa, Jego nauczania i zbawczego dziaøania, wydarzenÂ paschalnych,

