RECENZJE I OMÓWIENIA

Dialog ekumeniczny a missio Ecclesiae, red. Marek Chojnacki OCist, Józef
Morawa, Andrzej Adam Napiórkowski OSPPE, Kraków: „Salwator” 2011, 264
s., ISBN 978-83-7580-253-5.
Ksi ka sk ada si z trzech cz ci: referaty wyg oszone na konferencji naukowej, zapis dyskusji panelowej oraz artyku y wzbogacaj ce spojrzenie na tytu owy problem.
W pierwszej cz ci znajdujemy nast puj ce teksty: 1) . Kamykowski, Misja Ko cio a a dialog ekumeniczny: autor najpierw omawia teksty Soboru Watyka skiego II, dotycz ce relacji mi dzy misyjno ci Ko cio a a wezwaniem do
dialogu, a pó niej analizuje wybrane fragmenty biblijne, na wietlaj c ekumeniczny wymiar tego zagadnienia. 2) A.A. Napiórkowski OSPPE, Mi dzy ekumenizmem a konwertyzmem. Ko ció rzymskokatolicki a Ko ció anglika ski: to,
osadzona w kontek cie nasilaj cych si ostatnio konwersji anglikanów na katolicyzm, prezentacja napi cia mi dzy dzia aniem misyjnym Ko cio a rzymskokatolickiego wobec chrze cijan przynale cych do Wspólnoty anglika skiej
a ekumenicznym dialogiem mi dzy tymi chrze cija skimi partnerami. Refleksja
przybli a czytelnika do odpowiedzi na pytanie o natur i zadania wspó czesnego ruchu ekumenicznego. 3) M.P. Chojnacki OCist, Chrze cija stwo etiopskie:
to przedstawienie historii wspólnoty chrze cija skiej w Etiopii, cech charakterystycznych tamtejszego Ko cio a i zasadniczych elementów jego teologii. Rozwa ania prowadz do wniosku, e zasadnicze ró nice mi dzy tamt wspólnot
a Ko cio em rzymskokatolickim s wynikiem stosowania odr bnej terminologii, a nie innego rozumienia wiary. 4) J. Morawa, Aktualno encykliki «Redemptoris missio»: referat dotyka okoliczno ci powstania encykliki, obecnych
w niej zagadnie missio ad gentes i missio oecumenica oraz wskaza papie a,
dotycz cych realizacji wskazanych tam postulatów misyjnych.
W dyskusji panelowej swymi do wiadczeniami codzienno ci Ko cio a dziel si osoby pochodz ce z ró nych tradycji religijnych: ks. J. Antosiuk z Cerkwi
prawos awnej, A. Gotfrejów-Tarnogórska i ks. R. Pracki z Ko cio a ewangelicko-augsburskiego oraz ks. G. Ry , ks. T. Dziedzic i ks. Z Sobolewski z Ko cio a
rzymskokatolickiego. Dyskutanci ukazuj , jak w a ciwie poj ty ekumenizm
mo e wzmocni misyjno Ko cio a.
Trzecia cz
ksi ki zawiera nast puj ce artyku y: 1) bp T. Pikus, Misja
i jedno w rosyjskim prawos awiu: to opracowanie zarysu g ównego pos annictwa i misji szczegó owych rosyjskiego prawos awia w kontek cie historycznym
prawos awia w ogóle oraz ich przejawów w konkretnym zetkni ciu si z Ko-

370

Recenzje i omówienia

cio em katolickim w XX w, szczególnie po rozpadzie Zwi zku Sowieckiego.
Refleksje te przybli aj do odpowiedzi na pytanie: Co mo e wnie pojednanie
Ko cio ów i na jakich zasadach powinno si ono dokonywa ? 2) P. Jaskó a, Misyjny nakaz Chrystusa i tolerancja chrze cijan: w artykule ukazano zasadnicze
kierunki podwa ania misyjnego nakazu Chrystusa przez dawnych i wspó czesnych ideologów antychrze cija skich. Przeciwstawiono im warto misji rozumianych jako promowanie prawdy i zaproszenie do ycia Ewangeli . 3) U. P kala, Misja czy dialog? Chrze cija stwo w spotkaniu z innymi religiami:
autorka, bazuj c g ównie na dokumentach Soboru Watyka skiego II i rozwa aniach W. Pannenberga, kwestionuje przeciwstawianie s ów „misja” i „dialog”.
Sw refleksj prowadzi w czterech etapach: omówienie zagadnienia misji, analiza poj „prawda” i „dialog” oraz ukazanie zale no ci mi dzy dialogiem i misj . W teologicznych uzasadnieniach odwo uje si do definicji Objawienia.
4) S.A Siepelin CHR, Liturgia r kojmi ekumenicznej «missio Ecclesiae»:
s. Adelajda koncentruje si na to samo ci cz owieka i jej znaczeniu w dialogu
misyjnym i ekumenicznym oraz podejmuje temat komunii z Chrystusem, doceniaj c konieczno ci g ego nawracania si misjonarzy i uczestników tego dialogu. Prezentuje tak e zr by teologiczne nowych formularzy mszalnych liturgii
rzymskiej, widz c w nich pomoc na drodze w a ciwego podej cia do misyjnoci. Ca o osadzona jest w tre ci encykliki Redemptoris missio; w tek cie bardzo mocno wybrzmiewa donios a rola liturgii w prowadzeniu misji Ko cio a.
Damian W sek (Kraków)

KA U NY Tadeusz SCJ, Na progach jedno ci. Dwustronne dialogi doktrynalne Ko cio a rzymskokatolickiego na p aszczy nie wiatowej, Warszawa:
Wydaw. Ksi y Marianów 2012, 298 s., bibliogr., indeks, ISBN 978-83-7519166-0.
Publikacja stanowi niezwykle cenne wprowadzenie w przebieg i osi gni cia
ekumenicznych dialogów doktrynalnych z udzia em Ko cio a rzymskokatolickiego. Powo uj c si na do powszechn nieznajomo tre ci ekumenicznych
uzgodnie , autor niniejszej publikacji „pragnie przybli y histori i owoce trzynastu dwustronnych dialogów doktrynalnych, prowadzonych przez Ko ció
rzymskokatolicki na forum wiatowym” (s. 17). W trzynastu rozdzia ach zatem
zapoznaje czytelnika z trzynastoma dialogami, prowadzonymi na p aszczy nie
wiatowej przez katolików z: prawos awnymi, chrze cijanami asyryjskimi,
chrze cijanami orientalnymi, luteranami, metodystami, anglikanami, reformowanymi, zielono wi tkowcami, uczniami Chrystusa, chrze cijanami ewangelikalnymi, baptystami, mennonitami oraz starokatolikami. Prezentacja ka dego
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z dialogu przebiega wed ug sta ego schematu: przedstawienie partnera dialogu,
geneza i przebieg dialogu, istotne tre ci dokumentów dialogowych. Jak zauwa a sam autor, opracowanie ma charakter syntetyczny i nie wyczerpuje ca ego
bogactwa problematyki dialogów mi dzywyznaniowych. Jednak e – wypada
przyzna – ju w tej formie stanowi solidnie udokumentowany przegl d g ównych w tków tematycznych i problemów podejmowanych w poszczególnych
dialogach oraz osi gni tych rezultatów.
Warto publikacji dodatkowo podnosi zamieszczona bibliografia. Dokumentuje ona zarówno „miejsce” publikacji poszczególnych dokumentów dialogu, zaprezentowanych w niniejszej pracy, w tym – co dla polskiego czytelnika
istotne – tak e ich polskie t umaczenia (o ile takie zosta y sporz dzone i opublikowane), jak i opracowania po wi cone problematyce dialogów ekumenicznych. W tej drugiej cz ci dominuj opracowania, które ukaza y si w j zyku
polskim, co z jednej strony obrazuje stopie teologicznej recepcji uzgodnie
doktrynalnych w naszym kraju, zw aszcza polskiej teologii, z drugiej za mo e
stanowi ród o dodatkowej zach ty dla polskiego czytelnika do zainteresowa nia si tre ci ekumenicznych raportów. Trzeci punkt bibliografii zbiera literatur pomocnicz w podejmowaniu problematyki dialogów, co w tym przypadku
dotyczy zw aszcza publikacji z zakresu wiedzy o poszczególnych wyznaniach
chrze cija skich b d te relacji z przebiegu ró nych dialogów lub innych wydarze ekumenicznych.
Cennym, pogl dowym, uzupe nieniem publikacji jest aneks, obejmuj cy
graficzne przedstawienia „siatki” Ko cio ów wschodnich, zachodnich oraz
dwustronnych dialogów doktrynalnych prowadzonych przez Ko ció rzymskokatolicki na forum wiatowym.
Trzeba zgodzi si ze s owami Z.J. Kijasa, który w recenzji wydawniczej
stwierdzi , e niniejszej ksi ce „bardzo blisko do podr cznika albo te s ownika czy encyklopedii wspó czesnego ekumenizmu. Autor pokazuje, jak wiele zosta o ju uczynione na polu ekumenii i jak bardzo Ko cio y zbli y y si ju do
siebie. Jednocze nie nie ukrywa, e kwestii trudnych nadal jest wiele, a wzywania, jakie stoj jeszcze przed Ko cio ami, s nader powa ne”. Nie ulega w tpliwo ci, e omawiana publikacja stanowi znakomite kompendium wiedzy o historii i dokonaniach wymienionych dialogów doktrynalnych. Mo e ono by
pomocne w studium teologii ekumenicznej zarówno przez studentów teologii,
jak i wszystkich szczerze zainteresowanych spraw poszukiwania jedno ci
chrze cijan.
Rajmund Porada (Opole)
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PAW OWSKI S awomir SAC, „Katechizm Ko cio a Katolickiego” w ekumenicznej perspektywie dogmatycznoteologicznej, Lublin: Wydawnictwo KUL,
2012, 252 s., ISBN 978-83-7702-465-2
Opracowanie i wydanie w 1992 roku – w trzydziest rocznic rozpocz cia
II Soboru Watyka skiego, nowego Katechizmu Ko cio a Katolickiego uznaje si
za wydarzenie epokowe, kontynuuj ce soborow odnow Ko cio a. Donios o
tego wydarzenia mo na stwierdzi obecnie, po up ywie dwudziestu lat, gdy pa pie Benedykt XVI og osi Rok Wiary. W li cie apostolskim Porta fidei papie
napisa , e Katechizm Ko cio a Katolickiego jest „cenn i niezb dn pomoc
w systematycznym poznawaniu tre ci wiary” i „jednym z najwa niejszych owoców II Soboru Watyka skiego”, stanowi c „trwa y zapis wielu sposobów, w jakie Ko ció medytowa nad wiar i rozwija nauczanie” (tam e, nr 11).
Epokowe znaczenie Soboru Watyka skiego II, wydania Katechizm Ko cio a
Katolickiego i Roku Wiary, epokowe znaczenie jubileuszowych rocznic, docenia ks. S awomir Paw owski, wydaj c w a nie w tym czasie ksi k : „Katechizm Ko cio a Katolickiego w ekumenicznej perspektywie dogmatycznoteologicznej” (Lublin 2012, ss. 252), któr przed o y Radzie Wydzia u Teologii
KUL jako rozpraw habilitacyjn . O aktualno ci opracowania S. Paw owskiego
mo e wiadczy ju sam ten fakt, e jedna trzecia wskaza duszpasterskich Noty Kongregacji Nauki Wiary mówi cej o sposobach obchodzenia Roku Wiary
dotyczy Katechizmu Ko cio a Katolickiego (wznowie jego publikacji, przek adów, studiów, oceny jego recepcji oraz analizy, na ile sta si punktem odniesienia w katechezie i formacji teologicznej). Aktualno i teologiczne znaczenie
podj tego problemu same w sobie jeszcze nie gwarantuj poprawno ci dobrych
wyników bada . Jako dokona S. Paw owskiego wymaga bardziej szczegó owych ocen.
Tytu pracy „Katechizm Ko cio a Katolickiego” w ekumenicznej perspektywie teologicznodogmatycznej” we Wst pie rozwija Autor w opis problemu
badawczego pracy. Wed ug jego zamierzenia polega on „na znalezieniu odpowiedzi na pytanie: Jak Katechizm Ko cio a Katolickiego sprzyja d eniu do jedno ci chrze cijan w sposobie i w tre ciach swojego wyk adu, które nale do
dziedziny teologii dogmatycznej?” (s. 20). W tym kontek cie okre la te cel
pracy, którym jest „ukazanie ekumenicznego wymiaru tego Katechizmu w jego
teologicznodogmatycznej warstwie”. Dla klarowniejszego uj cia syntetycznie
postawionego problemu rozprawy Autor do cza pytania szczegó owe dotycz ce problematyki badawczej. B dzie poszukiwa odpowiedzi na nast puj ce pytania: „W jakich zagadnieniach nast pi a w Katechizmie Ko cio a Katolickiego
recepcja teologicznych dialogów mi dzyko cielnych? Co w jego nauce zbli a
katolików do teologicznej wra liwo ci innych chrze cijan? Jakie jego tre ci da j podstaw do post pu w dialogach ekumenicznych? Jaka jest opinia teologów
niekatolickich na wy o one w Katechizmie kwestie? Jakie jest zdanie teologów
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katolickich o jego wymiarze ekumenicznym? Na ile Katechizm sprosta zadaniu
postawionemu mu przez Jana Paw a II (konstytucja Fidei depositum), e ma te
wspiera d enia ekumeniczne”? (s. 20).
Zgodnie z formaln perspektyw zaznaczon ju w tytule rozprawy odpowiedzi na postawione pytania maj pozosta w kr gu zagadnie teologii dogmatycznej, a wi c w kr gu tematyki tradycyjnie wymienianych traktatów z tej
dziedziny teologii: topika teologiczna, nauka o Bogu Jedynym, trynitologia,
chrystologia, pneumatologia, protologia, soteriologia, mariologia, eklezjologia,
sakramentologia, charytologia, eschatologia itd. We Wst pie wyja nia równie ,
e samo „ograniczenie pola bada do warstwy dogmatycznej Katechizmu wskazuje, e b dzie si unika o poruszania zagadnie wchodz cych w zakres teologii
fundamentalnej, teologii moralnej, teologii duchowo ci, a tak e dziedzin liturgiki czy katechetyki. Jednak ich cis e rozgraniczenie jest czasem niemo liwe.
(...) Ujawnia si tutaj natura teologii, której poszczególne dziedziny powinny
by ujmowana w kontek cie” (s. 21).
Syntetycznie i precyzyjnie opisa autor metod , któr zamierza si pos u y
w realizacji celu studium. B dzie ona polega w pierwszym etapie „na odnalezieniu tych publikacji na temat Katechizmu Ko cio a Katolickiego, które bezporednio (w ca o ci lub w cz ci), a nast pnie po rednio dotycz jego aspektu
ekumenicznego”. W kolejnej fazie bada zamierza dokona analizy zebranej
w ten sposób literatury o Katechizmie polskiej i obcoj zycznej, katolickiej
(magisterialnej i teologicznej) i niekatolickiej – co pozwoli ustali najcz ciej
wymieniane ekumeniczne walory i deficyty Katechizmu. Przewiduje te , e
w wielu miejscach konieczny b dzie nast pny krok badawczy trzeba b dzie
dokona analizy ró nych wersji t umacze tekstu Katechizmu. Autor nie wspomina o wewn trznej porównawczej analizie tekstu, ale mo na przypuszcza , e
b dzie j stosowa .
Klarowno opisu podj tego problemu i zastosowanej metody wp yn y na
ostateczn struktur rozprawy, na któr oprócz Wst pu (s. 16–23) i Zako czenia
(s. 215–226) sk ada si sze rozdzia ów. Odzwierciedlaj one odpowiednio
kwestie szczegó owe (rozdzia y I–V) i ogólne (rozdzia VI) katechizmowego
wyk adu. Rozdzia y I–V obejmuj kolejne zagadnienia teologii dogmatycznej
i s odbiciem jej poszczególnych traktatów, pocz wszy od trynitologii, chrystologii, pneumatologii oraz tematyki zwi zanej z Objawieniem i wiar . Jednak ich
kompozycja, a zatem i kolejno omawianych tre ci, zosta a podyktowana wielko ci materia u otrzymanego w trakcie analiz. Poniewa kwestie eklezjologiczne i sakramentologiczne dominowa y wielo ci materia u nad zagadnienia mi protologicznymi, charytologicznymi, mariologicznymi i eschatologicznymi
(rozdzia III), dlatego zosta y uj te w osobnych rozdzia ach (odpowiednio rozdzia IV i V). Ostatni rozdzia (VI) jest po wi cony ogólnym cechom Katechizmu Ko cio a Katolickiego, które, pozostaj c ci gle w zwi zku z teologi do-
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gmatyczn , dotycz sposobu zastosowanego przeze wyk adu jego ca o ciowej
ewaluacji ekumenicznej.
Dla ca o ci rozprawy cenne s : streszczenie w j zyku angielskim (s. 241–
245), spis tre ci w j zyku angielskim (s. 9–11) oraz indeks osób (s. 247–252).
Od strony formalnej rozprawa legitymuje si metodologiczn poprawnoci . Ju w tytule sformu owano problem badawczy. W zwi zku z problemem
badawczym cenne s zamieszczone we Wst pie u ci lenia (s. 20n). Nie wyja niono tam jednak poj cia tytu owej perspektywy „dogmatycznoteologicznej”.
Mo na przypuszcza i mie nadziej , e tej perspektywy nie tworz „dogma tyczni teolodzy”, gdy takim trudno by oby tworzy „w ekumenicznej perspektywie”, która te jest przecie w tytule.
Konstrukcja pracy, jak to wynika ju nawet z przedstawionej we Wst pie
struktury rozprawy, jest logiczna i spójna. Roz o enie tematów poszczególnych
rozdzia ów jest do oczywiste, gdy uwarunkowane ród ami i zastosowan
metod . Wszystkie rozdzia y pracy respektuj w pe ni zasad dysjunkcji, i to
zarówno w swej kompozycyjnej ca o ci, jak i w swym zakresie immanentnym.
Rozdzia y zosta y nale ycie zaplanowane i posiadaj swoj ma „architektur ”,
tj. swoj pozycj wyj ciow , polegaj c na wprowadzeniu ogólnym, i na analitycznym ci gu. Na podsumowania i wnioski przychodzi czytelnikowi czeka do
Zako czenia. Intelektualnej dyscypliny i metodologicznej systematyczno ci
trudno jednak Autorowi odmówi .
Recenzent musi przyzna , e tok wywodów podany jest w bardzo jasnym,
rzeczowym, komunikatywnym j zyku. Czytanie tekstu nie nu y, raczej towarzyszy mu aprobata dla logiki wielu rozumowa Autora. Nietrudno te dostrzec, e
twierdzenia i wnioski zawsze uwiarygodnione s rzetelnym cytowaniem róde
i pomocniczych opracowa , które sk din d dowodz heurystycznej bieg o ci
Autora i jego erudycji. Ró norodno tematyczna analizowanych wypowiedzi,
zwi zki problematyki ekumenicznej z innymi dziedzinami wiedzy teologicznej,
a tak e sama wielo poszczególnych w tków katechizmowych wymaga a dog bnej i szerokiej wiedzy teologiczno-dogmatycznej i ekumenicznej.
Studium S. Paw owskiego oparte jest na bardzo rozleg ej literaturze (s. 227–
240). W nale ytym stopniu wykorzystano ród a a pozosta e pozycje te sprzyja y prowadzeniu dog bnych analiz. W analizach teologiczno-ekumenicznych
wykorzystano pogl dy tak autorów zagranicznych, jak i polskich. Podzia bibliografii nie zosta bli ej scharakteryzowany we Wst pie. Same nag ówki wyznaczaj jednak jasn lini podzia u. Dyskusyjnym pozostaje tylko fakt, czy do kumenty Magisterium Ko cio a nie s ród ami dla ka dej pracy teologicznej?
(s. 21, 236).
Zestaw przypisów za cznikowych dokumentuj cych oraz komentuj cych
sporz dzano starannie i poprawnie.
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Konsekwentna realizacja za o e formalnych zaowocowa a wielkimi osi gni ciami tre ciowymi. Analizy przeprowadzone w kolejnych rozdzia ach pozwoli y Autorowi na jednoznaczne stwierdzenia o „symfoniczno ci” Katechizmu , co podkre lono zw aszcza w rozdziale VI (s. 191–213). T symfoniczno
mo na postrzega nie tylko w wymiarze synchronicznym, ale tak e diachronicznym, to znaczy nie tylko „w przestrzeni”, ale tak e „w czasie”. W niniejszej
ocenie nie sposób wchodzi w szczegó y oceny tej „symfonii”. Rozprawa
S. Paw owskiego daje jednak wgl d w ca o depozytu wiary zawartego w Katechizmie, daje te syntetyczn panoram pogl dów na temat ca o ciowych
i cz stkowych aspektów katolickich uj prawd wiary widzianych z perspektywy innych wyzna . Lektura dysertacji jest nie tylko ubogacaj cym do wiadczeniem Katechizmu z jego ca o ciow prezentacj nauki katolickiej, ale pozwala
tak e widzie odnow Ko cio a zainspirowan przez II Sobór Watyka ski przez
pryzmat recepcji osi gni dialogów ekumenicznych. Ona u wiadamia katolikowi jego katolicko widzian z niekatolickiej strony.
Poniewa prac oparto na tek cie Katechizmu oraz na opracowaniach, które
– bezpo rednio lub po rednio – podejmuj problem jego ekumenicznego wymiaru, st d sama prezentacja tre ci prawd katechizmowych nie musia a si wi za z wi kszymi problemami, ale ka da próba ich oceny z pewno ci natrafia a
na wiele trudno ci. Autor by ich wiadom i w Zako czeniu wskazuje nawet na
niektóre ród a ich pochodzenia: „Po pierwsze, te same fragmenty, albo aspekty
katechizmowego wyk adu s ró nie oceniane przez poszczególnych autorów
opracowa teologicznych, nawet w ramach jednego wyznania. Po drugie, w odniesieniu do p aszczyzny ekumenicznej, trudno o absolutny punkt odniesienia:
zdarza si , e to, co zbli a doktryn jednego Ko cio a do drugiego, oddala od
innych (...)” (s. 215).
Autor nie unika wyra ania w asnych ocen w trakcie prowadzonych analiz –
np. nie zgadza si z opiniami znanych teologów, jak np. J. H. Pescha (s. 86)
i W. Panneneberga (s. 111, p. 30), dostrzega b dy czy niedok adno ci polskiego
t umaczenia Katechizmu (np. s. 68, 81, 87, 120, 129, 133, 182, 190, 193) – ale
czytelnik zbyt cz sto skazany jest na rozpoznawanie takiej odautorskiej oceny
tylko po braku przypisu odsy aj cego do dzie innych autorów. Wyniki bada
i oceny w sposób zbiorczy w punktach przedstawiono w Zako czeniu, wskazuj c na ogólne i szczegó owe ekumeniczne walory Katechizmu (s. 216–222), na
ekumeniczne s abo ci (s. 222–224 ) i na elementy o dyskusyjnym wymiarze
ekumenicznym (s. 224–226). Wprawdzie z w asnego do wiadczenia naukowego i ekumenicznego niektóre punkty z dzia u „ekumeniczne s abo ci” przeniós bym do dzia u „elementy o dyskusyjnym wymiarze ekumenicznym”, ale tym
samym równie przyzna bym racj Autorowi, gdy elementy dyskusyjne w jakiej mierze s te s abe.
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Lektura rozprawy S. Paw owskiego przy ca ym wielkim bogactwie poruszonych w tków zwi zanych z teologi i yciem z wiary pozostawia pewien niedosyt tre ciowy tylko odno nie do kilku aspektów, które prawdopodobnie i w samym Katechizmie w niewielkim stopni zosta y rozwini te: po pierwsze, zbyt
ma o uwagi zwrócono na zbawczy charakter promulgacji s owa Bo ego – za równo w kontek cie wiary (por. Rz 10,14), w kontek cie sakramentów (nie tylko samej Eucharystii), w relacji do dzia ania Ducha wi tego; po drugie, zbyt
pobie nie i powierzchownie potraktowano teologi laikatu, kap a stwa powszechnego – czego nie mo na powiedzie o kap a stwie urz dowym.
Z perspektywy ca o ci rozprawa sk ania do wysokiej oceny. Tak od strony
formalnej, jak tre ciowej, ko cowy efekt wydaje si by nawet wi kszy ni to,
czego mo na by o oczekiwa przeczytawszy Wst p rozprawy.
Piotr Jaskó a (Opole)

KLEJNOWSKI-RÓ YCKI Dariusz, Teologia chi ska. uwarunkowania kulturowe poj trynitarnych, Opole: Redakcja Wydawnictw Wydzia u Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2012, 318 s., ISBN 978-83-61756-85-9
Kultura polska, szczególnie religijna i teologiczna, d ugo czeka a na swego
rodzimego znawc chrze cija skiej teologii chi skiej. Gdy si ju jednak doczeka a, od razu okaza si on znawc znakomitym, teologiem i sinologiem
w jednej osobie, do tego wydawniczo p odnym. Ks. dr Dariusz Klejnowski-Ró ycki od dobrych kilku lat z podziwu godnym mozo em stara si zape nia dojmuj ce luki na pó kach naszej biblioteki chrze cija skiej teologii Azji, a konkretnie regionu spod znaku j zyka i kultury Pa stwa rodka. Do tej pory
teologia chi ska w a ciwie by a nieznana w naszym kraju. Przed o ona mi do
recenzji ostatnia praca tego autora – „Teologia chi ska. Uwarunkowania kulturowe poj trynitarnych” – to jego najwa niejsze, monograficzne dokonanie
w tej dziedzinie. Nie waham si powiedzie , e w ko cu doczekali my si tu
pozycji fundamentalnej – i to nie tylko na miar polsk – która winna jak najszybciej ukaza si drukiem, do czego niniejszym zach cam i przekonuj .
Ksi ka „Teologia chi ska” w istocie jest pasjonuj c i finezyjn polifoniczn odpowiedzi na pytanie o wiadome siebie inkulturacyjne chi skie oblicze chrze cija skiego zbawczego przes ania Bogu Jezusa Chrystusa, pytania
konkretnie koncentruj cego si na uwarunkowaniach kulturowych chi skich
poj trynitarnych. Mówi o odpowiedzi polifonicznej, bo te w uj ciu autora to
jedno fundamentalne pytanie rozk ada si na kilka innych: „Czy w j zyku,
szczególnie w j zyku chi skim, zawiera si jaki okre lony obraz wiata, a je li
tak to w jaki sposób? Na czym polega chi skie oblicze teologii i jak si kszta -
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towa o zarówno w historii, jak i u wspó czesnych teologów? W jaki sposób s
uwarunkowane kulturowo podstawowe chi skie poj cia trynitarne odnosz ce
si do poszczególnych Hipostaz Trójcy wi tej? Czy i jak chi skie ideogramy,
okre laj ce poszczególne poj cia trynitarne, s «uwik ane» w odmienny od europejskiego obraz wiata? W jaki sposób tre ci chrze cija skie «inkulturuj »
w poj cia chi skie?”
Na ksi k sk ada si pi rozdzia ów. Pierwszy – pt. „Obszary chi skiej
specyfiki teologii” – stanowi teologiczny, filozoficzno-religijny, historyczno-kulturowy i j zykoznawczy fundament dla kolejnych rozdzia ów. Kolejne trzy
rozdzia y po wi cone s analizie chi skich poj , które odnosi si do poszcze gólnych Hipostaz Trójcy wi tej: drugi: „Chi skie poj cia zwi zane z Hipostaz Ojca”; trzeci: „Chi skie poj cia zwi zane z Hipostaz Syna”; czwarty:
„Chi skie poj cia zwi zane z Hipostaz Ducha wi tego”. Wszystkie trzy posiadaj podobn struktur : analiza wewn trznego obrazu znaku odpowiadaj cego jednej z Hipostaz, obejmuj ca etymologi , wspó czesne znaczenie, jego
zwi zki z innymi znaczeniami, analiz staro ytnych znacze znaków; kolejny
krok to prezentacja filozofii zwi zanej z omawianym znakiem; w ko cu przechodzi si do ukazania „konotacji teologicznych” poszczególnych poj .
W rozdziale ostatnim, pi tym – pt. „Kierunki rozwoju poj trynitarnych” –
ks. D. Klejnowski-Ró ycki formu uje propozycje dalszych teologiczno-j zykowych bada , w szczególny sposób wa nych dla kulturowej to samo ci wiata
chi skiego, a tym samym istotnych dla chrze cija stwa i teologii: „Bóg jako harmonia”, „Bóg jako Szcz cie”, „Medytacja” i „Kenoza / niewiedza Syna Bo ego”.
Ca o wie cz cenne aneksy: I. „Wykaz staro ytnych ksi g klasycznych”,
II. chi ski tekst i przek ad polski Wyznania wiary nicejsko-konstantynopolita skie, III. chi ski tekst i przek ad polski Ojcze Nasz, IV. „Tablica chronologiczna”, V. romanizacja w systemie hanyu.
O specyfice teologii chi skiej dobitnie wiadczy ju fakt, e w ksi ce nie
omawia si fundamentalnego dla zachodniej teologii trynitarnej poj cia
„osoby”, a stosuje si poj cie „hipostazy”, zreszt o g bokiej j zykowo-teologicznej tradycji, si gaj cym staro ytnych soborów.
Ks. dr Dariusz Klejnowski-Ró ycki stawia tez , e teologia azjatycka
w ogóle – w tym tak e teologia chi ska – znajduje si we wczesnej fazie rozwoju, analogicznej do pierwszych wieków chrze cija stwa w Europie, gdzie
pojawia y si ró ne herezje, o które „ocierali si ” najwybitniejsi ówcze ni teologowie, w tym biskupi i Ojcowie Ko cio a. Herezje s przez niego traktowane
jako nurty my lowe spe niaj ce pozytywn rol , poniewa kwestionuj c jakie
prawdy, przyczyniaj si do sprecyzowania granic ortodoksji. W takiej perspektywie jedynie mog by usprawiedliwione odnoszone do Jezusa Chrystusa kategorie – y nyáng Pe nia oraz uznanie konieczno ci odniesienia do Trójcy wi tej
poj : medytacja – chánnà, kenoza – wúmíng, a tak e: pustka – k ng i nie-dzia-
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anie – wú wéi. Jednoczesnie autor nie podaje rozwi za i odpowiedzi na pytanie, czy od strony ortodoksji chrze cija skiej jest usprawiedliwiony proces
uznawania owych poj za chrze cija skie. Autor usprawiedliwia si brakiem
orzecze na ten temat Urz du Nauczycielskiego Ko cio a. Zreszt mo na, jak
s dz , stawia pytanie, czy to akurat my, ludzie-teologowie Zachodu, w ogóle
jeste my predestynowani do tego rodzaju oceny teologicznych dokona rdzennie azjatyckich – czy te nie nale y zostawi tego w r kach biskupów Azji. Rodz ce si na naszych oczach nowe rodzime wersje teologii chrze cija skiej nie
tylko w Chinach czy Azji, ale i w innych regionach wiata prowokuj tego rodzaju uwagi.
Struktura „Teologii chi skiej” – jak s dz – jest spójna, niemniej jednak
mo na by o pomy le o bardziej proporocjonalnym – harmonijnym – roz o eniu materia u. Charakterystyczne, e rozdzia po wiecony Hipostazie Syna ma
89 stron, a proponuj cy kierunki rozwoju poj trynitarnych – tylko 10. W pracy mo na znale wiele rysunków ukazuj cych ewolucj omawianych znaków.
Rysunki te jednak nie s opisane i nale y si bardziej domy le , do czego si
odnosz .
Wydaje mi si , e w kolejnych wydaniach ks. Dariusz Klejnowski-Ró ycki winien pomy le nie tylko o szerszym uj ciu ostatniego rozdzia u, który
w obecnej formie jest zanadto szkicowy, ale tak e o wyra niejsze umieszczeniu chi skiej teologii trynitarnej w perspektywie pozachi skich azjatyckich
teologii trynitarnych, które przecie – równie m ode – tak e si rozwijaj , pog biaj i dojrzewaj .
Na skali od 1 do 6 ksi k „Teologia chi ska. Uwarunkowania kulturowe
poj trynitarnych” oceniam bardzo wysoko, bo na 6. Jej publikacja znacz co
wzbogaci aby polsk bibliotek teologiczn , ale przecie tak e sinologiczn , religioznawcz , kulturoznawcz , j zykoznawcz czy filozoficzn .
Józef Majewski (Gda sk)

