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Duchowo chrze cija ska. Pó ne redniowiecze i reformacja, red. Jill
Raitt, wspó pr. B. McGinn, J. Meyendorff, t um. P. Blumczy ski, Kraków: Wy dawnictwo Uniwersytetu Jagiello skiego 2011, 496 s., ISBN 978-83-233-3181-0.
Od pocz tku czasów nowo ytnych obserwuje si nie tylko post puj ce zewiecczenie chrze cija skiego Zachodu – dzi wi kszego ni kiedykolwiek –
ale tak e niezwyk y rozkwit ró nych form duchowo ci. Pomimo e sfera du chowej aktywno ci cz owieka uleg a we wspó czesnym wiecie w wielu wymiarach redukcji, to paradoksalnie od wielu lat w ró nych kr gach – nie tylko
ko cielnych – mówi si i pisze o duchowo ci jako charakterystycznym znaku
naszych czasów.
Wychodz c od analiz ci le socjologicznych, pisze si o duchowo ci i religijno ci – ju w a ciwie od lat 80-tych XX wieku – jako o tzw. „megatendencjach”. S te tacy, którzy traktuj ten nawrót do ró nych form ycia duchowego,
czy wprost nawrót do religii, jako „zemst Boga” (C. Diaz, Contra Prometeo,
Madryt 1991). Rozpad tradycyjnego wiata religii nast pi w wyniku d ugiego
procesu, który z pewno ci rozpocz si ju w o wieceniu. Kiedy w XX wieku
wydawa o si , e wszystko jest mo liwe bez Boga, naszego najwy szego Inter lokutora w budowaniu ró nych fragmentów historii tak w wymiarze indywidualnym, jak i spo ecznym, kiedy stworzono nawet „teologi mierci Boga”, to oka za o si , e cz owiek natrafia w wielu dziedzinach swej aktywno ci na pytania
bez odpowiedzi. Carlos Diaz we wspomnianej pozycji twierdzi, e „im cz owiek
dalej posuwa si w swoim pragnieniu stania si bogiem, zdobycia wiedzy, pozbawienia innych ich wielko ci, tym bardziej traci swe ludzkie oblicze” (tam e,
s. 42). Tej ocenie trudno odmówi trafno ci. Potwierdza j Henri de Lubac
w pracy Dramat humanistycznego ateizmu: „nie jest prawd (...), e nie da si
u o y ycia na ziemi bez Boga. Nie ulega natomiast w tpliwo ci, e bez Boga
mo na je u o y jedynie przeciwko cz owiekowi (s. 11). My l t zreszt cz sto
w swoich homiliach i przemówieniach powtarza Jan Pawe II. Na tym w a nie
zdaje si polega spektakularna rola powrotu do duchowo ci, wprost „mody” na
ni . Cz owiek, który zap aci wysok cen za usuni cie ze swego horyzontu rze-
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czywisto ci transcendentnych i warto ci duchowych, pragnie na powrót odzyska duchowy wymiar swej egzystencji i nim y .
Zmaganie si cz owieka, cz sto wbrew swej naturze, o realizacj warto ci
duchowych w przyk adzie ró nych kultur, religii czy narodowo ci, z uwzgl dnieniem historycznych okresów rozwoju ró nych nurtów duchowych, wspaniale
prezentuj tomy wydane w serii World Spirituality. Ka dy tom, a wydanych zosta o ju kilkadziesi t, jest encyklopedyczn histori ró nych religijno-antropologicznych kwestii. Seria ta zreszt nie jest jedyn po wi con ró nym nurtom
duchowo ci. Warto wspomnie dzie a: P. Pouratt, La spiritualite chretienne
(4 tomy); L. Bouyer, Storia della spiritualia (8 tomów); V. Grossi, L. Boriello,
B. Scondin, Storia della spiritualia (7 tomów) czy wydany przez Wydawnictwo
„M” Leksykon duchowo ci katolickiej (Lublin – Kraków 2002, ss. 988).
W kontek cie wspó czesnego wiatowego, jak i tak e polskiego zainteresowania problematyk warto ci duchowych i olbrzymiego zapotrzebowania na
literatur po wi con ró nym formom i nurtom duchowo ci – tak e tym z minionych epok historycznych – nale y z uznaniem przyj ju sam inicjatyw
Uniwersytetu Jagiello skiego, by przet umaczy i wyda w j zyku polskim 17
tom wspomnianej serii World Spirituality, po wi cony chrze cija skiej duchowo ci pó nego redniowiecza i reformacji. Publikacj ksi ki Duchowo
chrze cija ska. Pó ne redniowiecze i reformacja nale y uzna za projekt naukowo niezwykle cenny i polskiej literaturze potrzebny. Ka dy tom wspomnia nej serii to dzie o monumentalne, które nale y ju dzi do wiatowego kanonu
lektur z zakresu historii teologii i historii duchowo ci chrze cija skiej. Publika cja kolejnego tomu daje dost p do tej my li tak e czytelnikom w j zyku polskim. Istniej ce bowiem napisane w j zyku polskim opracowania duchowo ci
pó nego redniowiecza i epoki reformacji s fragmentaryczne, b d te – jak
wspomniany Leksykon duchowo ci katolickiej – monokonfesyjne i o zbyt ogólnym, encyklopedycznym charakterze.
O wyj tkowej naukowej warto ci dzie a Duchowo chrze cija ska. Pó ne
redniowiecze i reformacja wiadczy ju sam fakt doboru autorów, którzy opracowali poszczególne tematy tej pracy zbiorowej. S tam nazwiska 25 znanych
w wiecie historyków idei i kultury, historyków Ko cio ów i ekumenizmu, teologów systematycznych, porównawczych i znawców szeroko rozumianej teologii duchowo ci. Dobór autorów nie zosta ograniczony konfesyjnie – s tam
wybitni znawcy prawos awia (John Meyendorff), luteranizmu (Mark
Lienehard), teologii reformowanej (Fritz Büsse, William Bouwsmana), anglika skiej (Bernard McGinn), a tak e teologii katolickiej (Keith J. Egan, James
D. Tracy). Wi kszo z nich pracuje na znanych uniwersytetach w USA i Europie. Ka dy z nich mo e poszczyci si olbrzymim dorobkiem naukowo-badawczym i publikacyjnym. Redaktorom i wydawcom dzie a mo na tylko pozazdroci , e uda o si zebra zespó tak kompetentnych pisarzy, którzy w ró nych
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aspektach na wietlili problematyk chrze cija skiej duchowo ci na prze omie
redniowiecza i epoki nowo ytnej.
Na struktur tre ci tomu sk ada si Przedmowa do serii (s. VII–VIII), Wst p
(s. IX–XVIII), Podstawowa bibliografia i skróty (s. XIX) – bibliografia szczegó owa zosta a osobno zamieszczona po ka dym z artyku ów, 20 tematów zasadniczych podzielonych na: Rozdzia I (s. 1–14), cz
I po wi con szko om
i ruchom duchowym (s. 15–379) i cz
II po wi con tematom specjalistycznym (s. 381–471). Ca o wie cz Noty o autorach (s. 473–475), Indeks osób
(s. 477–483), Indeks rzeczowy (s. 485–494).
Od strony merytorycznej nale y podkre li wielkie bogactwo tre ci za mieszczonych w ka dym z artyku ów, które jednocze nie, ju ze wzgl du na
sw obj to , nie s pozbawione pog bionych analiz. Wprowadzeniem do ca oci jest artyku G. Tavarda na temat ycie apostolskie i reforma Ko cio a” wyraaj cego si w powstaniu nowych ruchów w yciu Ko cio a i reformatorskimi
trendami w teologii. By to wiek zwi zany z wielkimi nazwiskami: Ruperta
z Deutz, Hugo od w. Wiktora, Piotra Lombarda, Hildegardy z Bingen a tak e
z reformatorskimi soborami – Latera skim III (1179) i Latera skim IV (1215).
Artyku ten na konkretnych przyk adach ilustruje realizacj zasady: Ecclesia
semper reformanda.
Kolejne cztery artyku y prezentuj duchowo , któr tworzy y i któr y y
w pó nym redniowieczu powsta e z ruchów ebraczych cztery zakony: dominikanie (s. 15–30), franciszkanie (s. 31–49), karmelici (s. 51–62) i augustianie
(s. 63–74). Autorzy pokazuj , jak zakony ebracze przyczyni y si do zasadniczej
modyfikacji dotychczasowego ycia monastyczno-kontemplacyjnego, podejmuj c
nauczanie i przepowiadanie jako cz istotn swego programowego powo ania.
Dominikanie po o yli nacisk na ustawiczne studium oraz ubóstwo jako
przyk ad ycia i pos annictwa ewangelicznego. Na kszta towanie ich duchowoci najwi kszy wp yw mieli Albert Wielki i Tomasz z Akwinu poprzez uwydatnienie decyduj cej roli Boga w yciu cz owieka, prymatu intelektu nad wol
oraz prymatu mi o ci, która jest pocz tkiem i kresem kontemplacji.
Dla w. Franciszka z Asy u i jego wspólnot regu by o zachowanie zasad
Ewangelii, pos usze stwo i mi o , ubóstwo i troska o zbawienie innych przez
dzia alno kaznodziejsk . Istot duchowo ci franciszka skiej, wówczas i dzi ,
mia a by mi o do Boga i do bli nich – zw aszcza ubogich i nieszcz liwych,
oraz do innych stworze o ywionych i nieo ywionych. W tych ostatnich aspektach duchowo ta mo e patronowa dzisiejszym ruchom ekologicznym.
Duchowo karmelicka natomiast nawi zuje do duchowo ci pustelników
z Góry Karmel. Liczn grup w ród redniowiecznych karmelitów stanowili
pustelnicy w drowni, którzy zobowi zywali si do odwiedzania miejsc wi tych, zw aszcza Jerozolimy. Ich dzia alno w du ej mierze przyczyni a si do
chrystianizacji wiata, jak pog bienia ycia chrze cija skiego poprzez mistyk .
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Z ruchu eremickiego wyrós te zakon oparty na regule w. Augustyna, zao ony w 1256 roku we W oszech, który oprócz pracy duszpasterskiej podejmowa dzia alno misyjn i naukow . By o to zakon augustianów. Do tego zgromadzenia nale a pó niejszy reformator M. Luter. Duchowo augustia ska
kszta towa a si pod wp ywem czenia nauczania z pobo no ci , pracy umys owej z yciem kontemplacyjnym.
Wiele interesuj cych tre ci wnosz artyku y na temat pobo no ci i duchowo ci redniowiecza autorstwa R. Kieckhofera (s. 75–110) i W. Courtenay’a
(s. 111–122). Charakteryzuj oni formy redniowiecznej pobo no ci, wskazuj c
na wiod c rol idei „na ladowania Chrystusa” i prezentuj c bardziej szczegóowo pobo no pasyjn , pokutn , eucharystyczn , maryjn ; scharakteryzowano równie redniowieczny kult wi tych.
Na jednostronno ujmowania religijno ci kobiet w pó nym redniowieczu
zwraca uwag C.W. Bynum (s. 123–142). Autorka wspomina o nowych formach ycia religijnego tak w klasztorach e skich, jak i praktykowanych przez
kobiety wieckie. Prowadzone analizy porównawcze wskazuj na ró nice mi dzy „kobiec ” i „m sk ” duchowo ci oraz odmiennymi sposobami wyra ania
si ich pobo no ci.
Szko y pó no redniowiecznego mistycyzmu opracowa A.M. Haas (s. 143–
180). Do analiz wybrano czo owych przedstawicieli mistycyzmu – twórców
szkó niemieckich, du skich, w oskich, francuskich i szwajcarskich. Mistycyzm
angielski opracowa w osobnym artykule B. McGinn (s. 199–212), natomiast
duchowe ycie w palamizmie zaprezentowa G. Mantzaridis (s. 213–228),
w prawos awiu rosyjskim – S. Hackel (s. 229–242).
W charakterystyce pó no redniowiecznej duchowo ci nie mog o zabrakn
artyku u na temat devotio moderna – nurtu duchowo ci chrze cija skiej ukszta towanego w swych pocz tkach w ród wieckich chrze cijan w Niderlandach
(s. 181–198). O. Gründler wykazuje, e ruch ten by reakcj na formalizm praktyk zewn trznych, przerost spekulacji teologicznych, dominant modlitwy liturgicznej oraz na niew a ciwe formy pobo no ci ludowej. Ruch devotio moderna
propagowa indywidualny model pobo no ci, zalecaj c umiar w ascezie, wype nianie codziennych obowi zków i stawianie za wzór do na ladowania cz owiecze stwa Chrystusa.
Kolejne artyku y cz ci I prezentuj duchowo humanizmu. Ta duchowo
w du ym stopniu zainicjowa a procesy reformacyjne, mimo e w ostatecznym
rozrachunku znacznie ró ni a si od duchowo ci reformatorów M. Lutra
i J. Kalwina. Najwi cej z duchowo ci humanizmu zachowa w swojej spu ci nie pisarskiej i ca ym systemie teologicznym U. Zwingli. Ogóln charakterystyk tych nurtów duchowych popart wieloma szczegó owymi informacjami teologicznymi i historycznymi ukazuj artyku y, którymi autorami s : William
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Bouwsmana (s. 243–258 i 325–340), James D. Tracy (s. 259–273), Marc Lienehard (s. 275–306), Fritz Büsser (s. 307–324) i Timothy George (s. 341–379).
Druga cz
recenzowanego tomu, ju znacznie krótsza, porusza w sze ciu
artyku ach wybrane tematy nie dotycz ce wprost konkretnego nurtu duchowoci, a jednak ci le zwi zane z t problematyk . E. Cousins koncentruje si na
zagadnieniu cz owiecze stwa i m ka (s. 383–400), E. Johnson – na pobo no ci
maryjnej w Ko ciele zachodnim, R. Taft i J. McCue – na zwi zkach pomi dzy
liturgi i Eucharysti w perspektywie teologii wschodniej i zachodniej (s. 423–
446), J. Meyendorff na zachodniej i wschodniej wizji Ko cio a (s. 447–462),
natomiast J. Raitt – na zagadnieniu wi to ci i grzechu w perspektywie teologii
katolickiej i protestanckiej (s. 463–471).
Ju sama zasadnicza struktura i wewn trzne podzia y tre ci pokazuj merytoryczne bogactwo recenzowanego dzie a. Autorzy ustosunkowali si do najwa niejszych zagadnie zwi zanych z szeroko rozumian duchowo ci , które
w okresie pó nego redniowiecza i okresu reformacji stanowi y przedmiot szczególnego zainteresowania tak wiernych yj cych w Ko ciele katolickim, jak
w ró nych Ko cio ach i wspólnotach poreformacyjnych, a tak e w Ko cio ach
Wschodnich. Merytorycznym walorem opracowania jest jednak nie tylko wielkie bogactwo udokumentowanych faktów historycznych i teologicznych, ale zarysowanie zasadniczych tendencji rozwojowych g ównych nurtów duchowo ci
uwarunkowanych ówczesnymi wydarzeniami historycznymi b d wprowadza nymi reformami.
Od strony formalnej ró ne konfesyjnie i narodowo pochodzenie Autorów,
ich wykszta cenie i specjalizacje, pozwoli y na przeprowadzenie g bokich historycznych i teologicznych analiz ukazuj cych istotne i podstawowe, jak i czasami bardzo subtelne ró nice mi dzy poszczególnymi nurtami, rodzajami i formami duchowo ci pó nego redniowiecza i epoki reformacji. Autorzy opisuj te
rzeczywisto ci z wielkim zrozumieniem ró norodnych uwarunkowa i etiologiczn wra liwo ci . Przemiany w sposobie ujmowania pewnych prawd, przey , do wiadcze czy zjawisk zawsze osadzone s te w recenzowanym tomie
w szerokim kontek cie porównawczym. Opracowanie stawia jego Autorów
i Wydawców w pierwszym rz dzie wiatowych historyków i teologów, ale i ekumenistów. Umiej tno ponadkonfesyjnego spojrzenia i wyznaniowo otwartych
ocen jest bardzo charakterystyczna dla Autorów recenzowanej pozycji.
Z ekumenicznie otwartym charakterem opracowania Duchowo chrze cija ska. Pó ne redniowiecze i reformacja wi e si jeszcze jeden wa ny faktor
natury formalnej: jest nim obiektywizm w wyborze i ocenie faktów historycznych i prawd teologicznych. Autorzy i wydawcy nie pomin li adnego z wa nych tematów tego okresu i potrafi je na wietli z historycznego dystansu. Od
strony formalnej nale a oby podkre li tak e jeszcze jedn zasad widoczn
w przeprowadzonych analizach: oryginalne ród a historyczne interpretowane
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zosta y w wietle osi gni wspó czesnych bada i zrelacjonowane w j zyku obrazowym i bardzo komunikatywnym, a w niektórych artyku ach narratywnym.
W prezentowanym t umaczeniu The Christian Spirituality. High Middle
Ages and Reformation nie zrezygnowano z indeksów osobowych i indeksów
rzeczowych (co cz sto ma miejsce w polskich t umaczeniach). Przy tak tre ciowo bogatej pozycji indeksy okazuj si wielce pomocne i wprost nieodzowne.
Praca przybli a polskiemu czytelnikowi dotychczas ma o znany, bo g ównie
ameryka ski, sposób uprawiania nauki o duchowo ci – a tak e teologii, historii,
kulturoznawstwa.
Wszystkie wzgl dy merytoryczne i formalne decyduj o dydaktycznych walorach recenzowanej pozycji. Polskie rodowiska akademickie otrzyma y opracowanie, które od lat nale y do wiatowej klasyki. Bogactwo tre ci, logika formy, prosty i zrozumia y sposób przekazu tre ci pokazuj wr cz podr cznikow
warto tomu po wi conego chrze cija skiej duchowo ci. Z pewno ci udost pnienie tego dzie a polskiemu czytelnikowi w tym tak dobrym t umaczeniu
spotka si z wielkim zainteresowaniem rodowisk teologicznych, ko cielnych
oraz historyków. Ksi ka mo e by doskona ym materia em ród owym
w przygotowaniu wyk adów na poziomie uniwersyteckim, mo e te s u y studentom historii, zw . historii Ko cio a, kulturoznawstwa, studentom teologii
i ekumenizmu – i to niezale nie od profilu wyznaniowego. Ksi ka, lub przynajmniej jej fragmenty, winny nale e do podstawowych lektur dla studentów
wymienionych kierunków – tak na uczelniach katolickich, jak ewangelickich
i prawos awnych. Z pewno ci zainteresuje ona te wszystkich pragn cych poszerzy i pog bi sw wiedz ma temat epoki redniowiecza, pocz tków cza sów nowo ytnych i epoki reformacji.
Piotr Jaskó a (Opole)

FRONIEWSKI Jacek, Teologia anamnezy eucharystycznej jako pami tki
uobecniaj cej ofiar Chrystusa i jej implikacje ekumeniczne, Wroc aw:
PWT 2011, 360 s., bibliogr., streszcz. niem., Papieski Wydzia Teologiczny we
Wroc awiu, seria: Rozprawy Naukowe 84, ISBN 978-83-7454-172-5.
O ekumenicznym znaczeniu Eucharystii nie trzeba chyba nikogo przekonywa . Spory o rozumienie Eucharystii, a zw aszcza eucharystycznej obecno ci
Chrystusa rozpala y g owy szesnastowiecznych reformatorów, doprowadzaj c
do nierzadko pe nych pasji dyskusji teologicznych. Mimo wielokrotnego podej mowania tej problematyki tak e we wspó czesnych dialogach ekumenicznych
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i próby wyja nienia oraz przezwyci enia kluczowych problemów w obr bie
misterium eucharystycznego, zw aszcza jej ofiarniczego charakteru, pozostaj ce
teologiczne ró nice czy nawet tylko ró nica akcentów w doktrynie o Eucharystii, stanowi istotny wyznacznik odmienno ci chrze cija skich konfesji. Warto
zauwa y , e rozumienie Eucharystii jako pami tki ofiary Chrystusa zosta o za liczone przez Jana Paw a II w encyklice Ut unum sint do zagadnie , które nadal
nale y pog bi (por. UUS 79). Z rado ci nale y zatem powita publikacj ,
której Autor pochyli si nad teologi eucharystycznego uobecnienia i upami tnienia ofiary Chrystusa, uwzgl dniaj c przy tym jej implikacje ekumeniczne.
W ten sposób ju w samym zamy le publikacja ta stanowi odpowied na wspomnian wy ej papiesk zach t , a tak e form twórczej recepcji dotychczasowych osi gni ekumenicznych na tym polu.
Prezentowana ksi ka – jak wyja nia jej Autor – jest wynikiem projektu badawczego, który doprowadzi ostatecznie do sfinalizowania przewodu doktor skiego, a zatem stanowi ona (nieco zmodyfikowan ) dysertacj doktorsk .
Okre laj c g ówny przedmiot badawczy podj tej dysertacji, Autor stwierdzi we
Wst pie, e g ówna uwaga zostanie skoncentrowana „na ofiarnym wymiarze
(…) misterium [Eucharystii – R.P.], a dok adniej (…) na roli teologicznego znaczenia terminu pami tka (anamnesis) w ukazaniu zwi zku pomi dzy dokonan
‘raz na zawsze’ (Hbr 10, 10.12) na krzy u ofiar Chrystusa a Eucharysti sprawowan przez Ko ció ” (s. 14). Cel, który postawi sobie Autor, polega na wy dobyciu najg bszego sensu s owa pami tka (anamnesis) w nauce o Eucharystii
jako ofierze, bior c pod uwag histori – si gaj c a po wspó czesno – teolo gicznego rozumienia tego biblijnego poj cia, zawartego w Jezusowych s owach
polecenia „To czy cie na moj pami tk ”. Jednocze nie na tej podstawie Autor
pragn ukaza wp yw zastosowania poj cia pami tki na post p dialogu ekumenicznego na temat ofiarniczego charakteru Eucharystii.
Realizacj tak wytyczonego celu Autor przedsi wzi w trzech tematycznych
i systematycznie uj tych ods onach, stanowi cych rozdzia y niniejszej publikacji.
Pierwszy rozdzia (Biblijne podstawy ustanowienia anamnezy eucharystycznej
jako pami tki Paschy Chrystusa, s. 21–133), stanowi biblijne studium rozwoju
idei pami tki eucharystycznej. Cho o pami tce (anamnezie) eucharystycznej wypada zasadnie mówi dopiero w Nowym Testamencie, to jednak ustanowiony
przez Chrystusa nowy ryt ofiarny mo na w pe ni zrozumie w kontek cie symboliki ydowskiej liturgii paschalnej. Z tej racji Autor s usznie w pierwszym punkcie niniejszego rozdzia u zaj si zbadaniem starotestamentalnej idei pami tki
(zikkarion), uznaj c j za klucz hermeneutyczny do s ów Jezusa ustanawiaj cych
anamnez eucharystyczn . W oparciu o klasyczn literatur z zakresu egzegezy
starotestamentalnej i teologii biblijnej Autor wyja ni znaczenie starotestamentalnego zikkarion w sensie pami tki zbawczych dzie Boga, ukazuj c jednocze nie
rozwój idei pami tki w kulcie starotestamentalnym. Podobnie odniós si do uka-
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zania ydowskiej Paschy jako podstawy Paschy Chrystusa, a zarazem pami tki
zbawczych wydarze w dziejach Izraela. Drugi punkt pierwszego rozdzia u stanowi w a ciw eksplikacj nowotestamentalnego rozumienia anamnezy eucharystycznej jako pami tki. W tej cz ci Autor przeanalizowa nowotestamentalne relacje na temat ustanowienia Eucharystii, zwi zek Ostatniej Wieczerzy z Pasch
starotestamentaln , wymow Jezusowego polecenia anamnezy eucharystycznej
oraz zaprezentowa istot anamnezy eucharystycznej na tle paschalnej tradycji
starotestamentalnej i pism Nowego Testamentu.
Drugi rozdzia (Teologiczne znaczenie poj cia pami tki [anamnezy] dla interpretacji Eucharystii jako ofiary, s. 134–262) stanowi bardzo erudycyjn i przekrojow cz
pracy, w której Autor dokona zobrazowania wp ywu biblijnego
poj cia pami tki (anamnezy) na rozwój teologii Eucharystii od patrystyki a do
czasów wspó czesnych. Z jednej strony w historycznym przegl dzie ukazano
ewolucj nauki o ofiarnym charakterze Eucharystii, zwracaj c szczególn uwa g na zastosowanie lub post puj ce zaniechanie w stosowaniu kategorii pami tki (anamnezy) w opisie tego wymiaru eucharystycznego misterium oraz historyczno-doktrynalne konsekwencje tego procesu, z drugiej za przedstawiono
odrodzenie si kategorii i poj cia pami tki we wspó czesnej teologii i nauczaniu
Magisterium Ko cio a, zapocz tkowane przez dwudziestowieczny ruch odnowy
liturgicznej i rozwój teologii biblijnej, a nast pnie utrwalone w nauczaniu Soboru Watyka skiego II i posoborowym nauczaniu magisterialnym. Jakkolwiek
mo na uzna , e zaprezentowana panorama „dziejów” poj cia pami tki w nauczaniu o ofiarniczym wymiarze Eucharystii nie jest z pewno ci wyczerpuj ca, to jednak jej syntetyczne uj cie daje pe ny wgl d i zrozumienie kolejnych
faz rozwoju doktryny eucharystycznej, cznie z jej krytycznymi okresami.
W trzecim rozdziale (Implikacje ekumeniczne zastosowania kategorii pami tki [anamnezy] w dialogu o Eucharystii, s. 263–320) Autor podj kwesti
wp ywu wspó czesnej teologicznej recepcji biblijnej kategorii anamnezy na post p dialogu ekumenicznego w kwestii ofiarniczego charakteru Eucharystii.
Pierwsza cz
tego rozdzia u stanowi w pewnym sensie „ekumeniczne” uzupe nienie rozdzia u wcze niejszego, polegaj ce na zaprezentowaniu rozumienia
pami tki (anamnezy) w nauczaniu o Eucharystii w Ko cio ach niekatolickich.
To istotne dope nienie wcze niejszych rozwa a przygotowa o w a ciw podstaw dla przeprowadzenia analizy dokumentów dialogu ekumenicznego, podejmuj cych problem ofiarniczego wymiaru Eucharystii i wykorzystania w tym
zakresie biblijnej kategorii pami tki. Autor w odr bnych podpunktach przeanalizowa dokumenty bilateralne z udzia em Ko cio a rzymskokatolickiego oraz
dokumenty dialogów wielostronnych, uwzgl dniaj c tu uzgodnienia Grupy
z Dombes i Komisji „Wiara i Ustrój”. Mo e rodzi si w tym miejscu pytanie,
dlaczego w ród dokumentów bilateralnych znajdujemy tylko te z udzia em Kocio a rzymskokatolickiego? To wybór dokonany przez Autora, który ma jednak
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wiadomo jego wady (por. s. 327). Bior c pod uwag m.in. realizm podj tego projektu badawczego, wybór ten ma swoje racje i Autora mo na tu usprawiedliwi . Przeprowadzona analiza zaproponowanych dokumentów pozwoli a
na syntetyczne ukazanie g ównych osi gni dialogu ekumenicznego na temat
Eucharystii, a jednocze nie na sformu owanie pastoralnych postulatów, których
urzeczywistnienie by oby form recepcji ekumenicznych osi gni .
Od strony formalnej recenzowana publikacja wydaje si dzie em kompletnym. Ju redakcja Wst pu pozwala zauwa y , e Autor nale ycie dobiera narz dzia badawcze i swobodnie nimi operuje. Zdradza przy tym, e dysponuje nienagannym warsztatem naukowym. Sformu owanie problemu i celu pracy jest
jasne i jednoznaczne. Z elazn konsekwencj Autor zmierza do rozwi zania
postawionego problemu i osi gni cia zamierzonego celu. Poszczególne kroki
badawcze precyzyjnie zapowiada i realizuje, u atwiaj c czytelnikowi odnajdywanie si w g szczu nie atwej problematyki. Dzi ki przejrzystej strukturze i komunikatywnej narracji lektura ksi ki ks. J. Froniewskiego, cho nie atwa, staje
si prawdziw intelektualn przygod .
Imponuj ca jest bibliografia. Z wielo ci dost pnych publikacji Autor wykorzysta oczywi cie najpierw te, które napisane zosta y w j zyku polskim i w tym
zakresie wydaje si , e uczyni to w sposób wyczerpuj cy. Trafnie tak e dobra
najwa niejsze publikacje obcoj zyczne. Trudno tu oczekiwa si gni cia po ka d mo liw publikacj , bo, po pierwsze, nie jest to niezb dne, je li si ga si po
dzie a klasyczne, które przy miewaj znaczenie innych, a po drugie, nie wydaje
si to nawet mo liwe, gdy nie tylko rozsadzi oby za o ony projekt, ale by
mo e nawet uniemo liwi o jego realizacj . Na krytyczn uwag w tym wzgl dzie zas uguje jednak zbyt w skie si gni cie do licznych opracowa i komentarzy uzgodnie ekumenicznych, zw aszcza w obcoj zycznych czasopismach
ekumenicznych. Pewn w tpliwo budzi te bardzo w ski wykaz dokumentów
doktrynalnych Ko cio ów i Wspólnot eklezjalnych niepozostaj cych w pe nej
czno ci z Ko cio em rzymskokatolickim. Wprawdzie te Ko cio y czy Wspólnoty w wi kszo ci nie dysponuj tak rozbudowanymi organami nauczania doktrynalnego jak ma to miejsce w przypadku Ko cio a rzymskokatolickiego, co
nie oznacza to jednak, e nie wypracowa y one okre lonych stanowisk, podej mowanych zazwyczaj na synodach, które maj równie charakter doktrynalny
i stanowi wyk adni ich rozumienia jakiej kwestii teologicznej. Tymczasem
Autor w wi kszo ci wypadków ograniczy si do róde historycznych, czasowo bardzo odleg ych, nie korzystaj c ze róde wspó czesnych, które pozwalaj
dostrzec pewn ewolucj b d dojrzewanie dawnych stanowisk, zrodzonych
w atmosferze ówczesnych konfesyjnych polemik.
Bior c pod uwag kompleksowo i syntetyczno uj cia, które stanowi
wk ad w recepcj uzgodnie ekumenicznych, krytyczn uwag nale y zg osi
równie pod adresem ma ego „umi dzynarodowienia” niniejszej publikacji.
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Poza krótkim, w a ciwie tylko jednostronicowym streszczeniem w j zyku niemieckim, ksi ka w aden inny sposób nie „otwiera si ” na czytelnika zagranicznego, nieznaj cego j zyka polskiego. Wydaje si , e koniecznie trzeba by o za mie ci znacznie obszerniejsze i napisane w kilku j zykach obcych streszczenie,
odzwierciedlaj ce najwa niejsze w tki tematyczne i konkluzje zawarte w pracy.
Istotnym merytorycznym osi gni ciem prezentowanej publikacji jest ca ociowe uj cie problematyki zwi zanej z teologi anamnezy eucharystycznej zarówno w perspektywie historyczno-dogmatycznej, jak i ekumenicznej. Uderza
przy tym umiej tno scalenia wszystkich istotnych aspektów dogmatycznych,
historycznych i ekumenicznych w jeden spójny wyk ad. Autorowi uda o si
ukaza najpierw centralne znaczenie biblijnej kategorii pami tki (zikkarion,
anamnesis) dla interpretacji Eucharystii w jej wymiarze ofiary. Uczyni to jednak w sposób wywa ony, niepodporz dkowuj c przedstawionej argumentacji
wytyczonemu sobie celowi, lecz wskazuj c na bogactwo modeli interpretacyjnych w Biblii. Przekonuj co wyja ni jednocze nie na tle wspó czesnej dyskusji
egzegetycznej nieodzowno tej kategorii dla w a ciwego pojmowania ofiarniczego wymiaru Eucharystii, co znajduje szczególne odzwierciedlenie w teologii
katolickiej i pomocne staje si dla zbli enia ekumenicznego w zakresie rozumienia Eucharystii jako ofiary.
Autor s usznie konstatuje, e poj cie anamnetycznej pami tki w teologii katolickiej nie zawsze odgrywa o wiod c rol w nauczaniu o ofiarniczym charakterze Eucharystii. Dotyczy o to zw aszcza okresu potrydenckiego, kiedy w teologii mamy do czynienia z wypadkow przej cia redniowiecznych rozwi za
w teologii eucharystycznej (koncentracja na kwestii realnej obecno ci, oddzielenie sakramentu od ofiary) oraz polemiki antyprotestanckiej. To zaw enie zosta o
przezwyci one dopiero w XX wieku, nie bez wk adu, jak s usznie zauwa a Autor, tak e teologów wywodz cych si z innych wyzna ni rzymskokatolickie.
Wyeksponowani zostali zw aszcza J. Jeremias oraz M. Thurian. Jednocze nie
uwypuklono znaczenie dla odnowy nauki o Eucharystii teologii paschalnej, która zrodzi a si pod wp ywem teologii wschodniej. W tym kontek cie nale y te
widzie dowarto ciowanie znaczenia epiklezy w cis ym zwi zku z anamnez .
Jak trafnie zauwa Autor, „po wiekach pewnego zapomnienia o roli Ducha wi tego w nauce o Eucharystii wspó czesna teologia katolicka w wyniku odnowy
pneumatologicznej rozpocz tej po Vaticanum II, pod wp ywem my li wschodniego chrze cija stwa, powróci a do tej biblijno-patrystycznej wizji” (s. 255).
Wa nym osi gni ciem merytorycznym recenzowanej publikacji jest równie wskazanie na najwa niejsze osi gni cia ekumeniczne w nauce o ofiarnym
charakterze Eucharystii. Bior c pod uwag zró nicowanie stopnia tych osi gni , Autor przejrzy cie podzieli dokumenty na trzy grupy: 1) wykazuj ce
wysoki stopie zgodno ci, 2) wskazuj ce na konwergencje w jej rozumieniu,
które wymagaj dalszych poszukiwa oraz 3) notuj ce wst pn prezentacj
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w asnych stanowisk. W tym kontek cie Autor krytycznie odniós si do dotychczasowej metody dialogu ekumenicznego, polegaj cej na szukaniu punktów
zbie nych. Jako taka, wyczerpa a ona ju swoj skuteczno . S usznie zatem,
id c za wskazaniem A. Dullesa, postuluje konieczno obrania „metody wzajemnego wzbogacania si przez wiadectwo”. Metoda ta pozwala na zachowanie
wi kszej wolno ci w korzystaniu z w asnych normatywnych róde bez minimalizowania ich odr bno ci w stosunku do innych (por. s. 310). Wydaje si ona by
szczególnie pomocna w kwestii ofiarniczego wymiaru Eucharystii. Zgodnie
z za o eniami tej metody, Autor zauwa a, e recepcja ekumeniczna nie mo e polega „jedynie na porównywaniu uzgodnie ze sformu owaniami w asnej tradycji wyznaniowej”, ale przyjmowaniu tak e do wiadczenia duchowego innych
chrze cijan (s. 314). I dlatego w ekumenizmie duchowym dostrzega on g ówn
p aszczyzn recepcji ekumenicznej w wymiarze pastoralnym. Wezwanie do pog bienia wiadomo ci ekumenicznej w Ko ciele lokalnym, tak by prze o y a si
ona na orientacj ca ej pracy duszpasterskiej, cznie ze wskazaniem konkretnych przedsi wzi , stanowi g ówny ideowy motyw trzeciego rozdzia u i zarazem jego postulat, który dobrze wiadczy nie tylko o ekumenicznej wra liwo ci
Autora, ale te znajomo ci z o onej problematyki dogmatycznej w tym obszarze.
Ksi ka J. Froniewskiego jest wa nym wk adem w polsk teologi dogma tyczn i ekumeniczn , a zarazem wyrazem twórczej recepcji osi gni dialogu
ekumenicznego w naszym kraju. Jej walory formalne i merytoryczne czyni
z niej dzie o znacz ce i dojrza e, opieraj ce si dobry o warsztat naukowy, który
mo na wzorczo poleci zw aszcza doktorantom, wst puj cym na cie k na ukowej twórczo ci, cho z pewno ci nie tylko im.
Rajmund Porada (Opole)

Siostra Stanis awa Andronowska i jej ekumeniczne dzie o. Lubelska Szarytka we wspomnieniach nierzymskokatolików, red. Mariusz Or owski, Monika Drozd-Or owska, Podkowa Le na: Wydawnictwo „Signa Temporis” 2010.
Jak wskazuje tytu , opracowanie ma charakter zbioru wspomnie o siostrze
Stanis awie Andronowskiej – zmar ej przed 10 laty zakonnicy z Lublina, znanej
z wielu cennych inicjatyw ekumenicznych i wspó pracy z Instytutem Ekumenicznym KUL. Redaktorzy tomu Mariusz Or owski i Monika Drozd-Or owska zebrali
teksty wspomnieniowe po wi cone zmar ej zakonnicy napisane przez autorów reprezentuj cych ró ne chrze cija skie rodowiska wyznaniowe dzia aj ce w Lublinie czy na Lubelszczy nie. W ród autorów wspomnie znale li si : Anna Maria
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Gruszewska, prof. Ludmi a Gruszewska Blaim, p. o. archim. Roman Pi tka MIC,
El bieta Wo y ska, ks. Jan Szklorz, Anna Kasperkiewicz, pastor Józef Siczek, pa stor Marian Wójcik, Julian i Helena Grzesikowie, p. pastor Kazimierz Muranty.
Do opracowania Redaktorzy do czyli Aneks zawieraj cy dzie o Modlitwa
Jezusowa autorstwa mnicha Ko cio a Wschodniego o. Lwa Gilleta w t umaczeniu
s. Stanis awy Andronowskiej z j zyka francuskiego. By o to pierwsze t umaczenie tego dzie a na j zyk polski, którego s. Andronowska dokona a w 1975 roku.
Ksi ka ukaza a si w wydawnictwie „Signa Temporis”, prowadzonym
przez adwentystyczn Wy sz Szko Teologiczno-Humanistyczn w Podkowie
Le nej. Recenzentami ksi ki s pastor dr Andrzej Seweryn, rektor Wy szego
Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie, oraz ks. dr Dariusz
Chwastek, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Lublinie i pracownik
naukowy Chrze cija skiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
Warto tu krótko wspomnie , e Stanis awa Andronowska urodzi a si
w 1905 roku na pograniczu otewsko-litewskim. Wi kszo swego ycia sp dzia jednak w Lublinie. Do Zgromadzenia Sióstr Mi osierdzia w. Wincentego
a Paulo wst pi a w 1929 roku. Jako siostra zakonna pos ugiwa a chorym i ubogim, b d c tak e przez wiele lat referentk ds. ekumenizmu przy Kurii Biskupiej w Lublinie. Zmar a w 1999 roku.
Redaktorzy w s owie wst pnym napisali: „Zebrane przez nas wspomnienia
o siostrze Stanis awie Andronowskiej sk adaj si na wielow tkowy i barwny
portret pionierki lubelskiego ekumenizmu, który pragniemy przekaza przysz ym pokoleniom. Nasza publikacja ma by rodzajem ho du z o onego pami ci siostry Stanis awy Andronowskiej przez lubelskich nierzymskokatolików”.
Piotr Jaskó a (Opole)

UGLORZ Manfred, Kamie w gielny i lud wybrany. Chrystologiczne
i eklezjologiczne tematy 1. Listu w. Piotra w kontek cie duszpasterskiej
troski Autora Listu, Warszawa: Chrze cija ska Akademia Teologiczna 2011,
183 s., bibliogr., indeksy, ISBN 978-83-60273-14-2.
Ksi ka stanowi rodzaj monografii na temat 1. Listu w. Piotra. Jak zauwa a
sam Autor opracowania, w j zyku polskim brak dotychczas tak ca o ciowego uj cia my li, zawartej we wspomnianym Li cie. Prezentowana publikacja obejmuje
cztery rozdzia y poprzedzone Wprowadzeniem i zwie czone Zako czeniem. We
Wprowadzeniu znale mo na podstawowe informacje dotycz ce autorstwa Listu
i jego adresatów. Informacje te ograniczono do niezb dnego minimum, wystar czaj cego do w a ciwego zrozumienia kontekstu i t a powstania Listu. Pierwszy
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rozdzia prezentowanej publikacji dotyczy chrystologicznej my li Listu, eksponuj c g ówne jego tematy wokó nast puj cych punktów: tytu y chrystologiczne,
cierpienie Jezusa, zbawczy sens mierci Chrystusa oraz Chrystus jako kamie
w gielny. Drugi rozdzia zajmuje si my l eklezjologiczn Listu. Dominuj cym
w tkiem jest my l, ukazuj ca, e wierz cy w Jezusa Chrystusa, a wi c Ko ció ,
stanowi nowy lud Bo y – lud czasów ostatecznych, którego protoplast by Izra el – lud Jahwe. czno obu ludów podkre lona zosta a m.in. poprzez zastosowanie starotestamentowej terminologii dotycz cej Izraela jako ludu Bo ego, ludu
Jahwe w odniesieniu do Ko cio a, jak i bezpo redni teologiczn eksplikacj tej
prawdy. Jednocze nie wyeksponowano te te w tki w opisie Ko cio a przez autora 1. Listu w. Piotra, które wskazuj na jego novum. Trzeci rozdzia stanowi
swoist kontynuacj w tku chrystologicznego i eklezjologicznego, koncentruj c
si na owocach zbawczego dzie a Chrystusa dla wierz cych, a wi c wybrania, odrodzenia i zbawienia. W czwartym rozdziale przedstawiono do liczne etyczne
i spo eczne tre ci Listu, wyra ane najcz ciej w formie napomnie kierowanych
do jego adresatów, czyli wierz cych w Chrystusa, zamieszkuj cych pó nocne prowincje Azji Mniejszej. Publikacja zawiera obszern bibliografi , obejmuj c komentarze i opracowania dotycz ce zarówno 1. Listu w. Piotra, jak i szerszej problematyki biblijnej, zw aszcza nowotestamentowej. Celem Autora prezentowanej
publikacji by o przybli enie czytelnikowi teologicznej my li Listu i w ten sposób
jego duchowe ubogacenie, dlatego te zrezygnowano z ukazania szczegó owych
hermeneutycznych kroków doj cia do okre lonych wniosków, koncentruj c si
jedynie na tych ostatnich. Zaproponowana bibliografia s u y zatem jako „odsyacz” dla zainteresowanych pog bieniem tak formalnych, jak i tre ciowych
aspektów Listu. Ca o publikacji wie cz niezwykle u yteczne indeksy: autorów
i miejsc biblijnych. Dzi ki temu ksi ka mo e s u y pomoc tak e ka demu, kto
chce wnikn w kontekst i tre okre lonego tylko fragmentu Listu, na przyk ad
w kontek cie liturgicznego przepowiadania S owa.
Rajmund Porada (Opole)

UGLORZ Marek Jerzy, Ekologiczne w tki w biblijnej historii zbawienia,
Bielsko-Bia a: Augustana 2010, 259 s., bibliogr., dodatek, seria: Biblioteka Teologiczna Augustyna, t. 1, ISBN 978-83-62109-14-2.
Autorem pracy jest znany z dzia alno ci ekumenicznej biblista i duchowny
Ko cio a ewangelicko-augsburskiego, adiunkt Katedry Wiedzy Nowotestamentowej i J zyka Greckiego w Chrze cija skiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
Jak sam wyja nia we Wprowadzeniu do omawianej ksi ki, celem jej napisania
„by o przemy lenie historii zbawienia pod takim k tem, aby wydoby z niej i za-
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akcentowa mo liwie najszersze spektrum ekologicznych tematów, które w biblijnym wiadectwie niejednokrotnie ukrywaj si w wypowiedziach kosmologicznych, kultowych oraz antropologicznych” (s. 11). Ten cel wyrasta z przekonania
Autora, e w zapisanej na kartach Biblii historii zbawienia ekologia przynale y do
religijnego do wiadczenia ludu wybranego i okre la jego widzenie wiata i cz owieka. Stanowi ona wi c jeden z centralnych tematów biblijnych, który zas uguje
na ca o ciowe spojrzenie i przeanalizowanie. Ca o publikacji sk ada si z siedmiu rozdzia ów. Pierwszy po wi cony jest biblijnej wierze w stworzenie, gdzie
ekologiczna my l wi e si ci le z dzie em stworzenia i ide desakralizacji wiata, jako rzeczywisto ci odr bnej od Stworzyciela. Drugi rozdzia podejmuje zagadnienia antropologiczne. Ekologiczna perspektywa dochodzi do g osu zw aszcza
w biblijnej wizji powo ania cz owieka przez Boga do bycia stra nikiem, a nie eksploatatorem stworzenia. W trzecim rozdziale Autor prowadzi rozwa ania nad zagadnieniem przestrzeni w ogóle, ale równie szczególnych przestrzeni, jak: ogród,
miasto czy pustynia. Kolejny rozdzia zosta po wi cony czasowi jako przestrzeni
dzia ania Boga, ale równie cz owieka. W tym kontek cie znajdujemy refleksje
nad sensem wi towania jako pami tki zbawczych czynów Boga. Pi ty rozdzia
podejmuje kwesti chrystologii widzianej w perspektywie ekologicznej. Jej g ównymi wyznacznikami s wcielenie Syna Bo ego, Jego mier i zmartwychwstanie,
b d ce wyrazem mi o ci Boga do stworzenia, prowadz cej do jego przeobra enia.
W szóstym rozdziale podj to kwesti biblijnych metafor i obrazów, rozpatrywanych w kontek cie ekologicznym. Chodzi tu zw aszcza o metafory odnosz ce si
do Boga i cz owieka, stanowi ce sposoby pierwotnego my lenia cz owieka
i umo liwiaj ce mu odkrycie w asnej to samo ci. Specyficzny pi ty rozdzia stanowi trzy dopowiedzenia do kwestii poruszanych ju wcze niej – s to dopowiedzenia: chrystologiczne, liturgiczne i eucharystyczne. Oprócz bibliografii, na ko cu zamieszczono dodatek, obejmuj cy: „Jeste my cz ci ziemi” – przemówienie
wodza plemienia Duwaniszów Seattle z 1855, skierowane do prezydenta USA
F. Pierce’a, oraz wiatow Deklaracj Praw Zwierz t (UNESCO, 1978).
Ksi ka M. Uglorza, czytana w wietle formu owanych wspó cze nie alarmów ostrzegaj cych o zbli aj cej si katastrofie ekologicznej, wydaje si dzieem na wskro optymistycznym. Nie jest to jednak tani optymizm, ale przejaw
chrze cija skiej nadziei, która ka e spogl da na wiat jako Bo e stworzenie,
pod aj ce ku swemu ostatecznemu spe nieniu. Swój fina znajdzie ono
w zmartwychwstaniu. Nie determinizm jednak, lecz wolne przyj cie i respektowanie Bo ych praw oraz struktury stworzenia winno okre la dzia anie cz owieka. Dlatego, zdaniem Autora niniejszej publikacji, ekologiczna my l biblijna
winna sta si tre ci ko cielnego przepowiadania nie ze wzgl du na „ekolo giczn mod ”, lecz zapewniaj c mu integralny wymiar.
Rajmund Porada (Opole)

