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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,
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dynamicznego rozwoju chrzesÂcijanÂstwa mimo przesÂladowanÂ, moralnej odnowy sÂwiata pod wpøywem chrzesÂcijanÂstwa, konfrontowania chrzesÂcijanÂstwa z tzw. religiami
poganÂskimi. W tym okresie cud byø pojmowany raczej w kategorii znaku, a przypisywano mu przede wszystkim roleÎ objawieniowaÎ, soterycznaÎ, pisteotwoÂrczaÎ i motywacyjnaÎ.
Z ksiaÎzÇki dowiadujemy sieÎ, zÇe pierwszym teologiem, ktoÂry wieÎcej uwagi posÂwieÎciø problematyce cudu, byø sÂw. Augustyn. Optowaø on za semejotycznaÎ koncepcjaÎ
cudu. WytyczonaÎ przez niego drogaÎ poszedø sÂw. Grzegorz Wielki, wedøug ktoÂrego
cud peøni roÂzÇnorakie zadania: pedagogiczno-moralne, eschatologiczne oraz psychologiczne, staÎd wyroÂzÇniaø cuda beÎdaÎce nagrodaÎ za dobre, uczciwe zÇycie i ¹cuda karzaÎceº za zøe zÇycie. ZubozÇyøo to problematykeÎ cudu i skutkowaøo uproszczeniami,
a nawet prowadziøo do wypaczenÂ, gdyzÇ cud sprowadzano do wydarzenia nadzwyczajnego w sferze empirycznej, przy czym nie zawsze odroÂzÇniano go od naturalnych
zjawisk nadzwyczajnych.
Analizy lubelskiego profesora pomagajaÎ nam dostrzec, zÇe z konÂcem XI wieku
teoretyczna refleksja nad pojeÎciem cudu i jego funkcjaÎ motywacyjnaÎ przybiera
ksztaøt bardziej systematyczny. Dynamiczny rozwoÂj filozofii i teologii w tym okresie,
zwiaÎzany ze zwrotem ku kulturze antycznej, coraz wieÎkszaÎ znajomosÂciaÎ logiki i metafizyki Arystotelesa przyczyniaøy sieÎ do precyzowania pojeÎcia cudu. Pierwszym
autorem, ktoÂry tego dokonaø, byø sÂw. Anzelm. Zdefiniowaø on cud w odniesieniu
do Pierwszej Przyczyny. Po linii Augustynowego rozumienia cudu w nowym ujeÎciu
szedø tezÇ Piotr Abelard, reprezentujaÎcy ± tak jak jego poprzednik ± scholastycznaÎ
interpretacjeÎ cudu.
SÂredniowieczny augustynizm w duchu platonÂskim i neoplatonÂskim rozwijali sÂw.
Bernard, Robert Pulleyn i Ryszard od sÂw. Wiktora (interpretacja mistyczna), ale
wprowadzali oni takzÇe akcenty filozofii perypatetyckiej. Nie przeceniali oni racji
rozumowych w genezie wiary i waloru dowodowego cudu. Optowali raczej za stanowiskiem, izÇ cud winien prowadzicÂ do poznania i kontemplacji Boga. WsÂroÂd sÂredniowiecznych augustynikoÂw najwieÎcej zwolennikoÂw miaøo rozwiaÎzanie posÂrednie,
zapoczaÎtkowane przez Hugona od sÂw. Wiktora. Byli to m.in.: Wilhelm z Owerni,
Aleksander z Hales i sÂw. Bonawentura, a potem Henryk z Gandawy, Jan Duns Szkot
i Gwido Terreni. WspoÂlnaÎ cechaÎ ich podejsÂcia do cudu byøo uznawanie go za fakt
Boski, naruszajaÎcy prawa przyrody, nieprzecenianie jego waloru probatywnego,
gdyzÇ to godziøoby w wolnosÂcÂ i zasøugeÎ wiary, widzenie go w perspektywie Objawienia
BozÇego, a zwøaszcza Osoby Chrystusa, Jego nauczania i dzieø.
Wnikliwej analizie poddaø autor Traktatu o cudzie taumaturgicznaÎ mysÂl sÂw.
Tomasza z Akwinu (s. 89-106). Ten wybitny teolog zauwazÇyø, zÇe w dotychczasowych
rozwazÇaniach odnosÂnie do problematyki cudu wysteÎpujaÎ istotne braki, zwiaÎzane
z niedookresÂleniem natury ontycznej cudu, panteistycznym i emancypacyjnym interpretowaniem go przez filozofoÂw i teologoÂw arabskich, a takzÇe zÇydowskich, stopniowym przenikaniem metafizyki perypatetyckiej do mysÂli zachodniej, scholastycznymi
poglaÎdami sÂredniowiecznych augustynikoÂw i autoroÂw, ktoÂrzy zaczeÎli uprawiacÂ teologieÎ na bazie filozofii arystotelesowskiej. W zwiaÎzku z istniejaÎcymi lukami, Akwinata w definicji cudu wyeksponowaø transcendencjeÎ fizykalnaÎ cudu jako faktu prze-
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kraczajaÎcego mozÇliwosÂci caøej natury stworzonej, ktoÂrego sprawcaÎ jest BoÂg, co nie
wyklucza udziaøu w jego zaistnieniu przyczyn instrumentalnych. Tomasz køadø gøoÂwny nacisk na funkcjeÎ dowodowaÎ cudu, chociazÇ dostrzegaø i moÂwiø o innych (np.
epistemologicznej ± mozÇliwosÂcÂ poznania istnienia i przymiotoÂw Boga; antropologicznej ± cud ukierunkowany na czøowieka, jego dobro naturalne i nadprzyrodzone;
soterycznej ± cud znakiem øaski realizujaÎcej zbawienie). W nauczaniu Akwinaty
funkcja dowodowa opieraøa sieÎ na dwoÂch przesøankach ± transcendencji fizykalnej
cudu i prawdomoÂwnosÂci Boga, dlatego jego siøa motywacyjna byøa duzÇa, niemal
przymuszajaÎca wprost do wiary. Odnosiøo sieÎ to jednak do tzw. wiary naturalnej
w prawdy nadprzyrodzone, podczas gdy w genezie aktu wiary nadprzyrodzonej rola
cudu byøa ustawiona we wøasÂciwych proporcjach. Z czasem pod wpøywem roÂzÇnych
okolicznosÂci to rozroÂzÇnienie beÎdzie pomijane, a upowszechniacÂ sieÎ beÎdzie to, co sÂw.
Tomasz moÂwiø o funkcji dowodowej cudu w odniesieniu do wiary naturalnej.
Ostatni (trzeci) rozdziaø pierwszej czeÎsÂci Traktatu o cudzie (s. 121-206) rozpoczyna sieÎ od analizy nauki Lutra na temat cudu. BeÎdaÎc pod wpøywem skrajnego
racjonalizmu, woluntaryzmu, afekcjonizmu, nominalizmu W. Ockhama, twoÂrca protestantyzmu caøkowicie zsubiektywizowaø fakt cudu (kwestionowanie elementu materialnego) i zredukowaø go do wydarzenia czysto wewneÎtrznego, wiary i odpuszczenia grzechoÂw, przez co zakwestionowaø caøkowicie jego walor motywacyjny w dotychczasowym rozumieniu. Subiektywna interpretacja cudu zapoczaÎtkowana przez
M. Lutra beÎdzie kontynuowana i rozwijana w protestantyzmie. I. Kant stworzyø dla
niej naukowe i filozoficzne podstawy, F.D.E. Schleiermacher sprowadziø cud do
religijnego odczucia dzieø BozÇych w sÂwiecie, a nawet do religijnej nazwy tegozÇ odczucia.
W czasach nowozÇytnych powstaøo wiele systemoÂw i kierunkoÂw mysÂlowych, ktoÂre
baÎdzÂ w ogoÂle zanegowaøy mozÇliwosÂcÂ cudu, baÎdzÂ interpretowaøy go w sposoÂb czysto
naturalistyczny; konsekwencjaÎ tego byøo zakwestionowanie jego religijnych funkcji,
a przede wszystkim funkcji motywacyjnej. Proces ten rozpoczaÎø sieÎ w europejskiej
kulturze w wyniku oddzielania spekulacji od dosÂwiadczenia, a metafizyki od nauk
przyrodniczych. Metafizyka i spekulacja w wieÎkszym stopniu byøy wykorzystywane
do wykøadni prawd wiary i jej podstaw. W tym okresie usamodzielniøy sieÎ nauki
przyrodnicze, nastaÎpiø rozwoÂj nowych narzeÎdzi i technik badawczych ± saÎdzono, zÇe
za pomocaÎ empirycznych metod uda sieÎ jednoznacznie ustalicÂ funkcjonowanie siø
przyrody oraz okresÂlicÂ prawa ich dziaøania. Racjonalizm, wywodzaÎcy sieÎ od Kartezjusza, uboÂstwiø rozum, uznaø go za najwyzÇszaÎ i jedynaÎ wøadzeÎ poznawczaÎ oraz zasadeÎ
wyrokujaÎcaÎ o tym, co jest mozÇliwe, a co nie. Ks. Rusecki zaznacza, zÇe chodzi tutaj
o determinizm przyrodniczo-filozoficzny, wywodzaÎcy sieÎ od B. Spinozy i Th. Hobbsa, naturalizm, majaÎcy swych najwybitniejszych przedstawicieli w osobach H.E.G.
Paulusa, H.S. Reimarusa i G.F. Bahrdta, mitologizm reprezentowany przez A. Baura i D.F. Straussa, materializm, ktoÂrego metodologiczne podstawy w czasach nowozÇytnych stworzyø L. Feuerbach, a rozwijany byø nasteÎpnie przez klasykoÂw marksizmu, religioznawstwo marksistowskie oraz deizm, przyjmujaÎcy wprawdzie istnienie
Boga, ale odmawiajaÎcy Mu mozÇliwosÂci ingerencji w dzieje sÂwiata. Naukowcy ci
chcieli zastaÎpicÂ religieÎ chrzesÂcijanÂskaÎ wiedzaÎ naukowaÎ i filozoficznaÎ (pozytywizm,

386

RECENZJE

scjentyzm, marksizm) oraz proÂbowali stworzycÂ tzw. religieÎ naturalnaÎ (deizm, racjonalizm), majaÎcaÎ zaspokoicÂ ¹religijne potrzebyº czøowieka.
Wobec zakwestionowania mozÇliwosÂci cudu, apologetyka czasoÂw nowozÇytnych
coraz wieÎcej uwagi posÂwieÎcaøa temu zagadnieniu zaroÂwno w perspektywie nauk
przyrodniczych, filozoficznych, jak i teologicznych, chociazÇ na roleÎ tych ostatnich
zwracano coraz mniej uwagi, chcaÎc odpowiadacÂ na stawiane zarzuty i podejmowacÂ
trudnosÂci na tej samej pøaszczyzÂnie, na ktoÂrej one powstawaøy. W efekcie tego prawie
pomijano religijne funkcje cudu, jakby byøy one rzeczaÎ naturalnaÎ; koncentrowano sieÎ
na odpowiedziach na zarzuty oraz upraszczano funkcjeÎ motywacyjnaÎ, saÎdzaÎc zapewne, zÇe gdy wykazÇe sieÎ wyøaÎcznie mozÇliwosÂcÂ cudu, woÂwczas samo jego rozpoznanie
i uznanie beÎdzie sprawaÎ niemal oczywistaÎ.
Po linii poglaÎdoÂw sÂw. Tomasza z Akwinu poszedø w nauce o cudzie SoboÂr WatykanÂski I, interpretujaÎc je w konteksÂcie wielorakich nowych trudnosÂci. UstosunkowujaÎc sieÎ do nich, broniø funkcji dowodowej cudu. Nie daø on jednak peønej nauki
o cudzie, chociazÇ przyczyniø sieÎ do wieÎkszego zainteresowania taÎ problematykaÎ oraz
do jej usystematyzowania. Po Soborze zaczeÎøy powstawacÂ liczne monografie i rozprawy o cudzie, w ktoÂrych problematyka koncentrowaøa sieÎ wokoÂø kwestii mozÇliwosÂci, faktycznego dziania sieÎ, rozpoznania i funkcji motywacyjnej cudu. WiaÎzaøo sieÎ
to z rodzaÎcymi sieÎ kierunkami: pozytywizmem, scjentyzmem, materializmem marksistowskim. Od nowa eksponuje sieÎ stroneÎ ontycznaÎ i dowodowaÎ cudu. W opracowaniach podreÎcznikowych gineÎøy religijne funkcje cudu.
CzeÎsÂcÂ druga tej bardzo interesujaÎcej monografii: Teologia cudu (s. 207-471) rozpoczyna sieÎ od prezentacji koncepcji cudu jako znaku i symbolu (s. 211-290). TwoÂrca
lubelskiej szkoøy teologii fundamentalnej tøumaczy, zÇe powstajaÎce w XX wieku nowe
kierunki filozoficzne (egzystencjalizm, fenomenologia, semiologia, potem ± personalizm, hermeneutyka) zwroÂciøy uwageÎ na osobowy konkret czøowieka, jego egzystencjeÎ, wolnosÂcÂ, cel i sens zÇycia. W tym okresie teologia sieÎgneÎøa do zÂroÂdeø biblijnopatrystycznych i podjeÎøa sieÎ reinterpretacji podstawowych pojeÎcÂ, takich jak: objawienie, wiara oraz cud. B. Pascal, J.H. Newman, M. MuÈller czy M. Blondel definiowali cud
jako znak BozÇego dziaøania w celach zbawczych, znak miøosÂci i dobroci BozÇej, wezwanie i motyw odpowiedzi. UwzgleÎdniajaÎc wspoÂøczesne sobie praÎdy kulturowe, w tym
naukowe, filozoficzne, antropologiczne, biblijno-patrystyczne, dostrzegli potrzebeÎ
nowego, czyli teologicznego spojrzenia na cud. Ponadto zaczeÎto ujmowacÂ cud w kategorii znaku, w ktoÂrym uwypuklane saÎ dwa jego podstawowe elementy: empiryczny,
widzialny, materialny, ontyczny ± o charakterze niezwykøym i transcendentnym oraz
niewidzialny, znaczeniowy, tresÂciowy ± o charakterze nadprzyrodzonym. Z tak rozumianym cudem øaÎczono roÂzÇne funkcje, zwøaszcza objawieniowaÎ i pisteotwoÂrczaÎ. CzeÎsto nazywano tezÇ cud znakiem zbawienia. Funkcja motywacyjna przestaøa bycÂ ujmowana w kategoriach dowodu, pieczeÎci prawdy BozÇej, a zaczeÎto jaÎ rozumiecÂ jako BozÇe
sÂwiadectwo i umotywowany apel (J. Mouroux, E. Masure, R. Guardini, A. LieÂgeÂ,
E. Dhanis, F. Taymans, A. Dondeyne, L. Monden i inni). Ks. Rusecki zauwazÇa
w ich rozwazÇaniach rozbiezÇnosÂci: niewystarczajaÎce wiaÎzanie funkcji cudu z jego naturaÎ, korzystanie z roÂzÇnych koncepcji znaku w wykøadni cudu oraz brak wszechstronnej teorii znaku, ktoÂra umozÇliwiaøaby wyjasÂnienie wszystkich funkcji cudu jako znaku.
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Brakom tym zaradziøa, zdaniem Ruseckiego, wspoÂøczesna semiologia (P. Guiraud), beÎdaÎcaÎ jakaÎsÂ syntezaÎ roÂzÇnych funkcji cudu i powiaÎzania ich z naturaÎ cudu jako
znaku (komunikat i jego nosÂnik, nadawca i odbiorca, odniesienie i kod). W zastosowaniu tej teorii do cudu stwierdzono, zÇe jego element empiryczny jest nosÂnikiem
oreÎdzia BozÇego, ktoÂrego autorem jest BoÂg, kierujaÎcy sieÎ w konkretnym czynie do
czøowieka, celem nawiaÎzania z Nim zbawczego dialogu. Aby oÂw znak BozÇy wøasÂciwie
zinterpretowacÂ i odczytacÂ jego sens, nalezÇy uwzgleÎdnicÂ przynajmniej jego podwoÂjne
odniesienie: mieÎdzy elementem fizycznym i duchowym oraz mieÎdzy znakiem cudownym a kodem (objawieniem), ktoÂry umozÇliwia wøasÂciwe zinterpretowanie go. Na
podstawie ustalenÂ wspoÂøczesnej semiologii i symbologii stwierdzono, zÇe cudu w zÇadnym wypadku nie mozÇna rozwazÇacÂ w kategoriach znaku i symbolu naturalnego.
Trzeba go natomiast ujmowacÂ w dwoÂch odmianach: personalistycznej i historiozbawczej. Te interpretacje nie tylko sieÎ nie wykluczajaÎ, ale wreÎcz dopeøniajaÎ.
Na skutek tych zabiegoÂw, ks. Rusecki wyroÂzÇnia pieÎcÂ podstawowych funkcji cudu:
objawieniowaÎ, chrystologicznaÎ, soterycznaÎ, eklezjotwoÂrczaÎ i pisteotwoÂrczaÎ (s. 291-443).
W pierwszym rzeÎdzie uczony lubelski poddaje analizie rewelatywny charakter
cudu. WyjasÂnia, zÇe cud wchodzi w struktureÎ Objawienia od poczaÎtku, poprzez wydarzenia starotestamentalne, azÇ do osiaÎgnieÎcia szczytu w Jezusie Chrystusie. Autor omawia teofanijny charakter cudu, formuøeÎ Ego eimi, beÎdaÎcaÎ wyrazem objawienia sieÎ Boga
i Jezusa Chrystusa, przedstawia sÂcisøy zwiaÎzek søowa BozÇego z cudem jako dzieøem
BozÇym. Omawianie funkcji chrystologicznej cudu rozpoczyna prof. Rusecki od ukazania Jezusa jako BozÇego posøanÂca dla gøoszenia Dobrej Nowiny i dokonania dzieøa
zbawienia; Tego, ktoÂry miaø przyjsÂcÂ, realizujaÎc BozÇaÎ ekonomieÎ zbawienia, wypeøniajaÎc
obietnice Ojca, obwieszczone przez prorokoÂw, dokonujaÎc dzieø roÂwnych Bogu Ojcu.
Autor omawianej ksiaÎzÇki pokazuje, zÇe w konteksÂcie cudoÂw Jezusa ujawniaøy sieÎ mesjanÂskie tytuøy, ktoÂre objawiaøy Jego godnosÂcÂ jako BozÇego PomazanÂca, a cuda przezenÂ
dokonywane uzasadniaøy søusznosÂcÂ obdarzania Go mesjanÂskimi tytuøami.
Caøe ziemskie zÇycie Chrystusa miaøo charakter zbawczy, a zatem majaÎ go
i wszystkie Jego cuda. W nich i przez nie BoÂg realizuje zbawienie ± czy to na sposoÂb
proleptyczny, gdy chodzi o cuda przedpaschalne, czy aplikacyjny ± w wypadku cudoÂw chrzesÂcijanÂskich. GøoÂwne wydarzenia zbawcze to sÂmiercÂ i zmartwychwstanie
Chrystusa. SiøaÎ rzeczy cuda winny bycÂ rozwazÇane w ich perspektywie, bowiem z jednej strony cuda jako znaki wskazujaÎ na te wydarzenia, z drugiej ± juzÇ je uprzedzajaÎco
implikujaÎ, nadajaÎc im peøny wymiar zbawczy oraz skutecznosÂcÂ motywacyjnaÎ. Cuda
realizujaÎ wieÎc zbawienie i uwierzytelniajaÎ jego realnosÂcÂ. SkutecznosÂcÂ motywacyjna
cudu jest uwarunkowana przede wszystkim najwieÎkszym cudem chrzesÂcijanÂskim,
a mianowicie cudem zmartwychwstania Chrystusa. DzieÎki partycypacji cudoÂw
chrzesÂcijanÂskich w rzeczywistosÂci zmartwychwstania zapowiadajaÎ one eschatyczne
dopeønienie zbawienia i proleptycznie juzÇ je realizujaÎ, chociazÇ czeÎsÂciowo i fragmentarycznie, bowiem majaÎ jeszcze wymiar historyczny. Gdyby nie rozpatrywacÂ cudoÂw
w powiaÎzaniu z wydarzeniami zbawczymi, woÂwczas pozbawiaøoby sieÎ je istotnego
wymiaru soterycznego i osøabiaøoby sieÎ ich funkcjeÎ motywacyjnaÎ lub nawet pozbawiøo jej caøkowicie.
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Ks. Profesor przedstawia w dalszej kolejnosÂci funkcjeÎ eklezjalnaÎ cudu. KosÂcioÂø
w zbawczej ekonomii BozÇej jest ostatnim etapem historii zbawienia. Z woli Boga jest
on depozytariuszem oraz miejscem i sÂrodowiskiem zbawienia, bowiem kontynuuje
zbawcze dzieøa Chrystusa w czasie i przestrzeni. Z wewneÎtrznego powiaÎzania cudoÂw
z KosÂcioøem Chrystusowym wynika, zÇe søawi on cudowne dzieøa BozÇe i za ich pomocaÎ uzasadnia swaÎ wiareÎ. EwangelizacjeÎ prowadzonaÎ przez KosÂcioÂø BoÂg wspiera
roÂwniezÇ swymi cudami, ktoÂre uwiarygodniajaÎ jaÎ, jak tezÇ caøe jego posøannictwo.
Cuda zapowiadajaÎ i wskazujaÎ na struktury instytucjonalne KosÂcioøa rozumiane teologicznie (apostolat, prymat) oraz na sakramenty sÂwieÎte, beÎdaÎce ± obok søowa ±
osnowaÎ jego zÇycia.
OstatniaÎ funkcjaÎ cudu omawianaÎ przez ks. Ruseckiego jest funkcja wiarotwoÂrcza
(s. 419-443). Autor uzasadnia, zÇe cud ± jako motyw wiarygodnosÂci Objawienia, beÎdaÎcy
roÂwnoczesÂnie jego formaÎ, jako znak mesjanÂskiego posøannictwa Jezusa i Jego zbawczego dzieøa oraz jako fakt eklezjologiczny, beÎdaÎcy u podstaw KosÂcioøa i uzasadniajaÎcy jego posøannictwo w historii ± jest wazÇkim argumentem przemawiajaÎcym za
przyjeÎciem zbawczego oreÎdzia Chrystusa w wierze. Cud wzywa do wiary i wejsÂcia
w zbawczy dialog z Bogiem. Akceptacja BozÇego apelu zawartego w cudzie jest jednak
wolna i uzalezÇniona od osobowej postawy czøowieka wobec rzeczywistosÂci, ktoÂra
manifestuje sieÎ w zdarzeniu cudownym. DzieÎki temu czøowiek ma pewnosÂcÂ moralnaÎ,
zÇe zawierzajaÎc Bogu, nie ulega iluzji oraz zÇe dokonaø aktu w peøni ludzkiego.
Na zakonÂczenie czeÎsÂci drugiej, posÂwieÎconej teologii cudu, podjeÎto zagadnienie
jego rozpoznania (s. 445-477). Jest ono wazÇne z tego wzgleÎdu, zÇe dopiero po wøasÂciwym rozpoznaniu mozÇna faktycznie moÂwicÂ o fakcie cudownym. W zwiaÎzku z tym, zÇe
cud ujmuje sieÎ dzisÂ jako znak i symbol, jego rozpoznanie przeprowadza sieÎ na dwu
pøaszczyznach: naukowej ± majaÎcej ustalicÂ z naukowaÎ pewnosÂciaÎ element empiryczny cudu, oraz religijno-teologicznej, ktoÂra ma uchwycicÂ nadprzyrodzony sens BozÇych
interwencji w sÂwiat i historieÎ. W wyniku wøasÂciwego rozpoznania uzyskuje sieÎ pewnosÂcÂ moralnaÎ.
W ostatniej czeÎsÂci swego traktatu lubelski teolog podejmuje zagadnienie cudu
w religiach pozachrzesÂcijanÂskich (s. 473-572): w religiach etnicznych (s. 479-515),
w buddyzmie (s. 517-537) oraz w islamie (s. 539-572). W tej czeÎsÂci ksiaÎzÇki autor
Traktatu omawia fenomeny wywoøujaÎce zdziwienie, ktoÂre roÂzÇni taumaturdzy czynili
mocaÎ swoich naturalnych uzdolnienÂ lub wyuczonych technik. Wiele z nich posiadaøo
charakter basÂniowy, mityczny czy wreÎcz groteskowy, nadto czysto sÂwiecki. Brak im
cechy historycznosÂci (maøo udokumentowane zÂroÂdøowo), staÎd nie mogaÎ pretendowacÂ do rangi cudu. Autor, wychodzaÎc z teologicznych zaøozÇenÂ ± uwzgleÎdniajaÎc dane
nauk religioznawczych i fenomenologii religii ± stwierdza, zÇe przy zaistnieniu niektoÂrych fenomenoÂw uchodzaÎcych za cudowne widacÂ byøo, zÇe np. kroÂl, szaman, czy
jogin nawiaÎzywaø øaÎcznosÂcÂ z Bogiem przez modlitweÎ, ekstazeÎ i od Niego czerpaø moc
np. do uzdrowienÂ. Powstaøe na skutek tego efekty mozÇna by nazwacÂ cudami (taumaturg dziaøa na mocy udzielonych mu przez Boga siø i w Jego imieniu, a wieÎc nie
dokonywaø ich wøasnaÎ mocaÎ i we wøasnym imieniu).
OmawiajaÎc kwestie cudu w buddyzmie, prof. Rusecki zajaÎø sieÎ najpierw fundamentalnaÎ kwestiaÎ: czy buddyzm jest religiaÎ? Znane saÎ bowiem poglaÎdy, zÇe buddyzm
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jest religiaÎ ateistycznaÎ (co jest stwierdzeniem absurdalnym) lub systemem filozoficznym. W takim wypadku trudno byøoby moÂwicÂ o cudzie jako znaku BozÇego dziaøania
dla zbawienia czøowieka. Autor postawiø hipotezeÎ, zÇe mozÇna ± z trudem oczywisÂcie ±
dopatrzycÂ sieÎ elementoÂw objawieniowych w zÇyciu i nauce Buddy (nauka o wiecznym
prawie, apofatyczna postawa wobec Misterium, egzystencjalne dosÂwiadczenia Buddy o charakterze kontyngencjonalnym).
Analogiczne pytanie postawiø ks. Rusecki w odniesieniu do islamu. Przyjmowane powszechnie twierdzenie, zÇe Mahomet jest zaøozÇycielem religii islamskiej, jest
niezadowalajaÎce. Autor Traktatu odrzuca ludzkich zaøozÇycieli religii, gdyzÇ wtedy
miaøyby one charakter naturalny, nie zbawczy. Nadto Mahomet uwazÇaø siebie za
proroka, a historia religii wøasÂciwie nie zna ± poza islamem ± wypadkoÂw, by prorocy
byli zaøozÇycielami religii. UrzaÎd proroka funkcjonuje w kazÇdej religii juzÇ istniejaÎcej.
Momenty objawieniowe widzi autor w przyjeÎciu czeÎsÂci Objawienia starotestamentalnego oraz w dosÂwiadczeniach kratofanijnych AraboÂw.
ZaroÂwno Budda, jak i Mahomet nie mieli sÂwiadomosÂci taumaturgicznej. Sami
stwierdzali, zÇe nie majaÎ mocy czynienia cudoÂw. Budda za jedyny cud uwazÇaø ¹przebudzenieº czy osÂwiecenie, zasÂ Mahomet ± Koran. Ks. Profesor wyjasÂnia, zÇe apologetyka buddyjska przypisywaøa zdolnosÂcÂ czynienia cudoÂw Buddzie, a islamska ±
Mahometowi. Przytacza sieÎ fakty cudowne, ktoÂrych mieli dokonacÂ ¹zaøozÇycielº buddyzmu i ¹fundatorº islamu. W tradycjach tych religii moÂwi sieÎ wiele o tzw. cudach
towarzyszaÎcych poczeÎciu, narodzinom, sÂmierci Buddy i Mahometa. Peøno w nich
opowiadanÂ o charakterze basÂniowym i legendarnym. Miaøy one uwypuklicÂ wielkosÂcÂ
tychzÇe postaci oraz niejako uwierzytelnicÂ ich posøannictwo. W tendencji do eksponowania faktoÂw niezwykøych (¹cudoÂwº) widacÂ przekonanie wielu, zÇe cuda peøniaÎ
funkcjeÎ legitymizujaÎcaÎ i uwiarygodniajaÎcaÎ. Autor, stwierdzajaÎc, zÇe buddyzm i islam
saÎ religiami, utrzymuje ± z punktu widzenia teologii religii ± izÇ cuda saÎ w nich oczywisÂcie mozÇliwe. Byøyby one znakiem miøosÂci Boga do czøowieka, Jego dobroci oraz
potwierdzaøyby te elementy Objawienia, ktoÂre saÎ w nich obecne.
Traktat o cudzie wpisuje sieÎ w sÂwiatowaÎ literatureÎ mirakulistycznaÎ jako rzetelne
dzieøo naukowe, ujmujaÎce w miareÎ wszechstronnie zagadnienia zwiaÎzane z cudem.
Wprawdzie Autor z pokoraÎ zaznacza, zÇe dzieøo to nie jest zupeønie nowe, gdyzÇ
stanowi wznowienie trzech wczesÂniejszych ksiaÎzÇek: Wierzcie moim dzieøom. Funkcja
motywacyjna cudu w teologii XX wieku (Katowice 1988; drugie wydanie: Funkcje
cudu, Sandomierz±Lublin 1997), Cud w mysÂli chrzesÂcijanÂskiej, (Lublin 1991; drugie
wydanie: Cud w chrzesÂcijanÂstwie, Lublin 1996), Problem cudu w religiach pozachrzesÂcijanÂskich (Lublin 2001). Lubelski teolog przyznaje sieÎ, zÇe nie wyczerpaø podjeÎtego problemu, niekiedy zaledwie wytyczaø kierunek dalszych badanÂ i zarysowywaø
hipotetyczne rozwiaÎzania, ale zastrzezÇenie to wynika raczej z naukowej skromnosÂci.
Trzeba bowiem zauwazÇycÂ, zÇe ks. prof. Rusecki z wielkim rozmachem i niejako mocnaÎ kreskaÎ kresÂli gøoÂwne linie rozwojowe rozumienia cudu w teologii katolickiej ± od
pojmowania go w patrystyce jako znaku dziaøania BozÇego i zbawienia poprzez podkresÂlanie kategorii znaczeniowej w sÂredniowiecznym augustynizmie czy strony ontycznej cudu w tomizmie, stopniowe ¹obiektywizowanieº i absolutyzowanie funkcji
motywacyjnej w czasach nowozÇytnych, po wszechstronny rozwoÂj teologii cudu.
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W sposoÂb wyjaÎtkowy, pod wpøywem pogøeÎbionych i wielostronnych badanÂ biblijnych
i teologicznych, przeprowadziø wywoÂd argumentacyjny ukazujaÎcy, zÇe cud ± pozostajaÎc w sÂcisøym zwiaÎzku z caøaÎ historiaÎ zbawienia i wszystkimi jej gøoÂwnymi wydarzeniami ± zapowiada je, wskazuje na nie, przedøuzÇa je i aktualizuje.
SzczegoÂlnie godna uwagi jest szeroka panorama zagadnienÂ, do ktoÂrych podjeÎcia
w dalszych pogøeÎbionych badaniach zacheÎca ks. Rusecki jako prawdziwy Mistrz
i kierownik szkoøy: stosunek cudu do wydarzenÂ zbawczych, cud w relacji do sakramentoÂw sÂw., cud w relacji do prymatu i apostolatu, cud w zÇyciu KosÂcioøa (temat
szczegoÂlnie zaniedbany), wreszcie cud i jego znaczenie w powszechnej historii zbawienia, czyli problem cudu w religiach pozachrzesÂcijanÂskich i stosunek do nich religii
chrzesÂcijanÂskiej, nowa reinterpretacja funkcji motywacyjnej cudu. WartosÂcÂ pracy
wzbogacajaÎ indeksy: rzeczowy i nazwisk oraz bogata literatura przedmiotu. Streszczenia w jeÎzyku wøoskim i niemieckim pozwolaÎ zorientowacÂ sieÎ w przedmiocie
badanÂ autora Traktatu takzÇe czytelnikom w innych krajach. Na uwageÎ zasøuguje
takzÇe pieÎkna szata graficzna ksiaÎzÇki. Chwaøa za to Wydawnictwu KUL, ktoÂre ksiaÎzÇkeÎ
przygotowaøo do druku.
Prezentowana ksiaÎzÇka jest publikacjaÎ erudycyjnaÎ, cennaÎ i potrzebnaÎ w dziedzinie
teologii fundamentalnej. Stanowi niezwykøe kompendium wiedzy na temat cudu
i z pewnosÂciaÎ sieÎgnaÎ po niaÎ nie tylko znawcy problemu, profesorowie i studenci
teologii, ale takzÇe ci wszyscy, ktoÂrzy chcaÎ pogøeÎbicÂ swojaÎ znajomosÂcÂ teologii. ZacheÎci
ich do tego pieÎkny, barwny i stosunkowo prosty jeÎzyk.

PAWEè SOKOèOWSKI

M. Rusecki, Traktat o religii, ¹Verbinumº. Wydawnictwo KsieÎzÇy WerbistoÂw, Warszawa 2007, ss. 620.
W tradycyjnej apologetyce znany i powszechnie stosowany byø jej trzyczeÎsÂciowy
ukøad. CzeÎsÂcÂ pierwszaÎ stanowiø traktat o religii w ogoÂlnosÂci (De religione in genere),
drugaÎ ± traktat o Objawieniu (De Revelatione), a trzeciaÎ ± traktat o KosÂciele (De
Ecclesia catholica). Traktaty te byøy sÂcisÂle uporzaÎdkowanaÎ sumaÎ wiedzy apologetycznej i przez wiele stuleci dawaøy w miareÎ spoÂjny i caøosÂciowy jej obraz, staÎd
nalezÇaøo traktowacÂ je øaÎcznie, a nigdy oddzielnie.
Recenzowany Traktat o religii autorstwa ks. prof. dra hab. Mariana Ruseckiego
stanowi nawiaÎzanie wspoÂøczesnej teologii fundamentalnej do jej poprzedniczki, czyli
apologetyki. Co wieÎcej, podobnie jak apologetyczny traktat o religii byø czeÎsÂciaÎ
wieÎkszej caøosÂci, tak i praca ks. Ruseckiego jest jednaÎ z czeÎsÂci tryptyku, w skøad
ktoÂrego wchodzaÎ takzÇe: Traktat o cudzie i Traktat o Objawieniu (sÂwiadczaÎ o tym
nie tylko tytuøy, lecz takzÇe szata graficzna). Jak kazÇde dzieøo, ktoÂre wchodzi w skøad
tryptyku, tak i Traktat o religii nalezÇy widziecÂ w szerszym konteksÂcie, wyznaczonym
przez dwa wyzÇej wymienione dzieøa. Inne podejsÂcie byøoby ± jak sieÎ wydaje ± nie-

