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Ks. Ireneusz MROCZKOWSKI

BLASKII CIENIE TEOLOGII WSPDLCZESNEJ
JeSli jest prawdy, ze „najlepsz4
por^, by siad i sadzid jest czas burzy i
niepokoju” (Lacordaire), to teologowie w Polsce powinni teraz szczeg61nie
wiele zasiad i zasadzid. W czasie konfrontacji z komunizmem musieliSmy
zacie€niad szeregi i budowad twierdze
obronne, lecz wysilek intelektualny w
„zdawaniu
sprawy
z
nadziei
chrze&ijariskiej” byt proporcjonalny
do sity argument6w i spotecznych bled6w marksizmu. Teraz stajemy nagle
na otwartym rynku idei, przes$d6w i
zwyktej niewiedzy.
Okazuje sie, ze nie mozemy pozwolid sobie na przezywanie radoSci
zwyciezc6w. Mozna zapytad zreszt$,
czy teologia, jako metodyczna i systematyczna refleksja nad misterium Boga
i czlowieka, moze kiedykolwiek pozwolid sobie na co£ takiego. Czy nie jest
ona raczej ci^glym budowaniem mo*
st6w miedzy Ewangelii Jezusa Chry
stusa i doSwiadczeniem czlowieka? Czy
nie jest pr6b$ zrozumienia Tajemnicy
przerastaj^cej czlowieka?
Niew^tpliwie sposobn^ okazj$ do
refleksji nad tymi zagadnieniami w dzisiejszej sytuacji KoSciola w Polsce
moze stad sie ksi^zka Raymonda Winlinga Teologia wspdlczesna 1945-19801.
Na Zachodzie jest to jedna z wielu

pr6b syntezy teologii katolickiej po II
wojnie Swiatowej. U nas prdby takie
pojawiaty sie po Soborze, ale byly to
przewaznie prace zbiorowe, ograniczaj^ce sie do komentowania Vaticanum II2.
R. Winling wyrdznia w katolickiej
teologii wsp6tczesnej trzy okresy:
1945-1958; 1958-1%5; 1965-1980. Nie
znaczy to, ze daty te wyznaczaj^ zupetnie nowe etapy rozwoju. Decyduj^cym
wydarzeniem teologicznym po wojnie
byt Sob6r Watykaliski II, ale autor nie
stara sie tego podkreSlad. Wydaje sie,
ze Winling traktuje Sob6r jako etap
zamkniety, kt6ry wni6sl trwale wartoSci, chod nie byl pozbawiony ograniczeti.
W bogatym nurcie teologii katolic
kiej, kt6r$ opisuje Winling, spotykamy
przeplataj^ce sie trzy motywy: impulsy
czerpane z autentycznej przeszto£ci
chrzeScij aiiskiej, nowe pr$dy ideowe
towarzysz$ce egzystencji czlowieka
oraz dorobek teologdw protestanckich,
ktdry przenikal do teologii katolickiej
wraz z dialogiem ekumenicznym. Trzeba powiedzied, ze z tych trzech motyw6w najmniej uwagi poSwieca Winling
pierwszemu.

2 W 1972 r. Wydawnictwo „Znak” wyda1 R. W in lin g, Teologia wspdlczesnato ciekaw^ ksi^zke M. Schoofa: Przetom w te
1945-1980 {La thtologie contemporaine 1945- ologii katolickiej. Sit? rzeczy autor nie mdgl
1980), przeki. K. Kisielewska-Stawiriska, przewidzied rozwoju teologii katolickiej w
Krak6w 1990, ss. 494.
ostatnim dwudziestoleciu.
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w sp Ol c z e sn e p r a d y um yslo w e
Autor starannie na og6t notuje
przemiany, wyzwania i bodice wyplywaj see ze zmieniajscych sis radykalnie
warunk6w spoleczno-politycznych i
£wiatopoglsdowych. Okres powojenny
charakteryzowal sis na Zachodzie
odrzuceniem idealizowania przeszloSci,
pogards dla tradyeji i zakwestionowaniem zar6wno struktur chronionych
przez religis chrzeScijarisks, jak i tradycyjnych wartoSci chrzeScijariskich. W
pierwszych latach po II wojnie gwiatowej zrodzilo sis pytanie o sens tej straszliwej tragedii. Egzystencjalizm, marksizm i ateizm rzucily wyzwanie teolo
gii. Filozofowie przestali oddawad sis
spekulacjom metafizycznym na temat
natury ludzkiej, a podjsli analizs funkcjonalns zachowania czlowieka oraz
jego zwi$zk6w z otaczajscym go Srodowiskiem.
W latach 1959-1966 utwierdzal sis i
wywolywal zachwyt strukturalizm, zajmujsc na rynku idei miejsce egzysten
cjalizmu. Wspdlns cechs takich ludzi,
jak C. Ldvi-Strauss, R. Jacobson, J.
Lacan, L. Althusser czy R. Barthes
bylo przekonanie o porazce historyzmu
i atomizmu psychologicznego. Zaczsto
m6wic o strukturze, kt6ra charakteryzowalaby sis calogciows zdolnogci$
transformacji i samoregulacjs* Dla teo
logii waznym pr$dem okazala sis w la
tach szegddziesi^tych hermeneutyka, a
wise interpretacja jszyka, w kt6rej
skrzyzowaly sis dociekania L. Wittgensteina, filozofia lingwistyczna Anglik6w, fenomenologia E. Husserla, niekt6re poszukiwania M. Heideggera
oraz psychoanaliza.
Wielogd i riznorodnogd pr$d6w
umyslowych nie wystarczyla do ogarniscia sytuacji spoieczno-ideologicznej

po roku 1965. Mimo odbudowy gospodarczej Zachodu po wojnie, pod koniec lat szegddziesi^tych w szerokich
krsgach ludzi, zwlaszcza mlodych, nastspilo zachwianie wiary w postsp. Ufnogd pokladana w wolnych instytucjach
ust$pila miejsca rozczarowaniu. Zachodnia cywilizacja przezyla bunt mlo
dych. Kogci61, kt6ry wyszedl z Soboru
z wielkimi nadziejami, nie unikn^l gls*
bokiego kryzysu duchowietistwa, starcia tradycjonalist6w i progresist6w, zagubienia wielu swoich cztonk6w, oddalaj^cych sis od KoSdola wraz z postspuj^cs laicyzacjs. Mozna wise powie
dzied, ze w okresie powojennym chrzegdj anstwo zostalo skonfrontowane na
ptaszczy£nie ideologicznej z twierdzeniami mistrz6w podejrzliwoSci: F.
Nietzschego, Z. Freuda i K. Marksa
oraz ich uczni6w. KoSci61 znalazl sis w
gwiede, gdzie panuje prymat rzeczy
przed osob$, techniki przed etyks, usiluje sis „wiscej mied” niz „bardziej
byd” oraz czsgdej m6wi sis o sprawiedliwogd niz milosierdziu.

TEOLOGIA PROTESTANCKA
Z tak? rzeczywistoScis zaczsli sis
zmagad najpierw teologowie protestanecy. W ksi$zce Winlinga spotykamy
tych, ktdrzy odpowiadali na znaki czasu glosem donoSnym, docieraj$cym da
leko poza granice protestantyzmu. Takim teologiem byl K. Barth. Rzadko
historia teologii ulegala tak radykalnej
i tw6rczej przemianie jak ta, ktdra rozpoczsla sis wraz z teologia Slowa Bozego. K. Barth poddal kuracji wstrz$sowej tzw. liberalizm teologii protestanckiej. Pokazal, ze teologia liberalna nie jest niczym innym jak „plytkim
humanizmem” . Przedwstawiaj 4c sis
metodzie historyczno-krytycznej poka-

Omdwienia i recenzje
zal Boga jako zupelnie Innego. Zdecydowanie podkreSlajec prymat Obj awienia pom6gl protestantom zachowad
swoje tozsamoSd.
Jego uczniami byli P. Tillich i R.
Niebuhr. Pierwszy nie poszedl co pra
wda dokladnie Sladami mistrza, ale wyrainie stwierdzal, ze role teologii nie
jest nasycanie kultury sensem, lecz wyjawianie sensu ostatecznoSciowego. To
wlaSnie wiara w Boga - jako wyraz troski ostatecznej - nadaje sp6jnoSd kulturze. R. Niebuhr byl zaS przekonany,
ze chrzeScijaiistwo liberalne przyswoilo
sobie kategorie kultury burzuazyjnej
(leseferyzm, zupelna swoboda dziala
nia w gospodarce, nieograniczona wia
ra w postep) i stracilo poczucie tajem
nicy i transcendencji.
JeSli Barth zrezygnowal z oparcia
swej teologii na filozofii egzystencji, to
R. Bultmann zafascynowal sie Heideggerem. Byl on przy tym Swietnym egzegete, jednym z tw6rc6w metody
„Formgeschichte” . Od 1941 r. zaczel
Bultmann „odmitologizowywanie” Biblii i religii. To, co w osobie Jezusa ma
znaczenie dla wiary, to nie szczegdly
Jego czyn6w, lecz fakt, ze chcial sie w
Nim objawid B6g. Wazne jest jedynie
to, czy opowiadamy sie za Bogiem, czy
jesteSmy gotowi na ukrzyzowanie z
Chrystusem i powstanie z Nim z martwych.
Z takim programem Bultmann stal
sie przedmiotem spor6w w lonie same
go protestantyzmu. K. Barth twierdzil,
ze Jezus Chrystus wazniejszy jest niz
nasza wiara, poniewaz je poprzedza,
rozbudza i trwa niezaleznie od naszych
wahari i sprzeniewierzeri. Egzystencj alizm nie jest w stanie dostarczyd wstepnego zrozumienia Nowego Testamentu, poniewaz nie moze mied pretensji
do bycia uniwersalnym. Nawet tacy
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uczniowie Bultmanna, jak G. Bomkamm, G. Ebeling, E. Fuchs, H. Conzelmann i H. Braun, uwazaje, ze for
mula Bultmannowska „prostego faktu,
ze Jezus sie pojawil” nie moze wystarczyd teologowi do wyjaSnienia wydarzenia Jezusa i wiary chrzeScija^skiej.
W tej sytuacji W. Pannenberg staral sie
podkreSlid ciegloSd miedzy Jezusem historii a Chrystusem przepowiadania
apostolskiego, natomiast J. Moltmann
uwazal, ze g!6wnymi obowiezkami
chrystologii jest zar6wno krytyczna weryfikacja poczetkdw wiary chrzeScijanskiej w historii Jezusa, jak i konsekwencje tej wiary dla terainiejszoSci i przyszloSci.
W kregach teolog6w protestanckich zapoczetkowana zostala powazna
dyskusja nad sekularyzacje i laicyzacje.
Wedlug F. Gogartena, korzenie sekularyzacji tkwie w wierze chrzeScij ariskiej, poniewaz wiara wyrywa czlowie
ka z ciemnych mocy. Jezeli wiec sekularyzacja odb6stwia Swiat i czyni czlo
wieka dojrzalszym, moze byd uwazana
za proces pozytywny. Nie powinna jed
nak przemieniad sie w laicyzm i prowadzid do przekonania o absolutnym panowaniu czlowieka nad Swiatem. We
dlug D. Bonhoeffera, laicyzacja pociega za sobe zmierzch wiary i stwarza powazne trudnoSci w jej gloszeniu. Trze
ba odejSd od pojmowania Boga jako
zapewniajecego bezpieczenstwo czlo
wiekowi. B6g cierpi w Swiecie i dla
Swiata, jest Bogiem krzyza. Kosci6l
powinien byd miejscem w Swiecie,
gdzie B6g i czlowiek sie spotykaje, aby
sluzyd ludziom.
Tezy te odbily sie szerokim echem
w Swiecie anglosaskim, a zwlaszcza w
Stanach Zjednoczonych, gdzie nastepila radykalizacja tzw. teologii laicyzacji
i pojawily sie dziela teolog6w o „£mier-
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ci Boga” . O ile H. Cox chciat przeksztatcid teologia w polityks, P. van
Buren czut siQ juz zmuszony odrzucid
stowo „Bdg” pod pretekstem, ze nie
ma ono sensu. Wypowiedzi dotycz?ce
Boga, jakie znajdujemy w Ewangelii,
s$ - wedlug van Burena - tylko przestarzalym sposobem wyrazania tego, co
chce sis orzec o samym czlowieku. Byd
chrze€cijaninem to otworzyd si$ na „zarailiw? wolno$d” i zyc dla innych tak,
jak uczynil to Jezus.
Podobne pogl?dy glosili: G. Vahanian, W. Hamilton, Th. J. J. Altizer, J.
Robinson. Swiadomie i zdecydowanie
wystspowali przeciwko pojmowaniu
Boga jako „wyja£niania” zagadek wiedzy czy alibi dla ludzkich zaniechan.
Rezygnuj?c z metafizyki rozwijali takie
kategorie opisu religii, jak spotkanie i
obecno£6 . W Chrystusie B6g spotkal
sis z ludzkoSci? i zachsca nas do bycia
odpowiedzialnymi oraz do spelnienia
naszej dojrzato€ci.
Trzeba powiedzied, ze liczne pojscia i analizy „teo!og6w laicyzacji” byly
i s? dwuznaczne. Laicyzacja jako zjawisko socjokulturowe stala sis zasad?
teologiczne objaSnian? za pomoc? Biblii. Nie mozna przeoczyd, ze teologia
ta znalazla podatniejszy grunt w protestantyzmie, przywyklym do radykalnego rozdziatu mi^dzy Bogiem transcendentnym i cztowiekiem grzesznym. W
teologii katolickiej jest znacznie trudniej wl?czyd laicyzacja w poj^cie wiary
religijnej. Ponadto warto zauwazyd, ze
radykalizm twierdzen „teolog6w laicy
zacji” okazywal sis z reguty mniejszy w
stosunku do spoleczenstwa niz KoSciota. Musi zastanawiad tez fakt, ze w spoleczenstwie znajdowaty sis zawsze inne
ruchy kontestacyjne, ktdre na og6t
wchtaniaty w siebie krytycyzm spoteczny tej „teologii”.
►

PANORAMA KATOLICKIEJ TEOLOGII
WSP6LCZESNEJ
Opisuj ?c powojenn? teologis katolick?, R. Winling pokazuje zardwno jej
wielkie osi?gniscia, jak i braki. Warto
pami^tad, ze teologia ta jest ci?gle konfrontowana z Urzsdem Nauczycielskim
KoSciota, co nadaje jej swoisty rytm
rozwoju i pozwala zachowad dtuzsz?
pamisd. Przygl?daj?c sis np. wysilkom
Piusa XII w poszukiwaniu odpowiedzi
na wyzwania czasu powojennego, trze
ba przyznad, ze Papiez starat sis stworzyd wsp61n? doktryns zdoln? do zapewnienia solidnej formacji przysztych
ksiszy i do zachowania jednoSci wiary.
Ko£ci61 odziedziczyt po nim Mystici
corporis (1943), Divino afflante Spiritu
(1943), Mediator Dei (1947) i Humani
generis (1950). Pius XII przedstawi! zasadnicze elementy doktryny KoSciota z
precyzj?, jakiej niewiele przyktaddw
mozna znale£d w historii papiestwa.
Nie mozna zapomnied, ze za jego
pontyfikatu pojawity sis pr6by odnowy
w biblistyce; uczeni katoliccy wnieSli
wklad do badari nad rskopisami z
Qumran, a szkota biblijna w Jerozolimie opublikowala Biblis Jerozolimsk?.
Biblistyka katolicka moze poszczycid
sis pracami: L. Cerfaux, J. Duponta,
H. Schurmanna, R. Schnackenburga.
Benedyktyni ze Stennbrugge opublikowali now? edycjs Ojcdw KoSciola
(„Corpus christianorum”), we Francji
zaczsto wydawad Sources chrttiennes, a
w angielskim obszarze jszykowym Ancient Christian Writers (J. Quasten i
J. C. Plumpe).
Liturgi&i francuscy, poprzez „La
Maison Dieu” i seris wydawnicz? „Lex
orandi” , stawiaj? sobie za cel odnows
duszpasterstwa, a teolodzy odkrywaj?
liturgis jako 2r6dto teologiczne. W
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eklezjologii obok okreSlenia KoSciola
jako Ciala Mistycznego pojawia sis co
raz czsSciej kategoria uzupetniaj^ca Lud Bozy (M. D. Koster, K. Morsdorf,
M. Schmaus). Wielu teologom nie wystarcza negatywna definicja laikatu.
Tacy mySliciele, jak Y . Congar, E.
Schillebeeckx, G. Philips, F. X. Ar
nold, K. Rahner, podkreSlaj?, ze dzialanie apostolskie Swieckich jest zdeterminowane przez miejsce, jakie zajmuj?
w Swiecie, i powszechne kaplaristwo
wiemych.
Jeszcze przed Soborem Watykanskim II teologowie otwieraj? sis na
nowe pr?dy i idee. Dyskutuj? z takimi
filozofami, jak G. Marcel, J. Lacrois,
J. Maritain, E. Mounier, M. Buber, F.
Ebner, F. Rosenzweig. M. D. Chenu
tworzy teologis rzeczywistosci ziemskich. J. Danidlou pisze w 1946 r. slynny
artykul O dzisiejszych tendencjach myfff religijnej. Bez ogrddek stwierdza, ze
czas najwyzszy zabrad sis do usuwania
rozlamu, jaki panuje misdzy teologi? a
zyciem. Moze to nast^pid poprzez powr6t do ir6del biblijnych, patrystycznych i liturgicznych oraz nawi^zanie
blizszego kontaktu z marksizmem i egzystencjalizmem, a wise kierunkami
mySlowymi, ktdre rozbudowaly pojscia
MhistorycznoSci” i „subiektywnoSci” .
Nie mozna tez - wedlug Danidlou - zaniedbad apostolskiego zaangazowania
w zycie spoleczne.
Dyskusje na te tematy rozwinsly
sis w ramach tzw. nowej teologii, na jezuickim wydziale w Lyon-Fourvi&re.
Mianem „nowej teologii” okresla sis
takie prace Chenu i Congara, a nawet
w ogdle wszystkie inicjatywy duszpasterskie w KoSciele francuskim po wojnie. W istocie sp6r szedl o miejsce neotomizmu we wspdlczesnej refleksji teologicznej. Czy powr6t do przeszloSci z
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pominisciem scholastyki jest uzasadniony? Co moze wnieSd teologia historyczna? Spierano sis o rozumienie intelektualistyczne wiary, pojscie tradyeji,
laski i natury, apologetyki chrzeScijanskiej. R. Garrigou-Lagrange atakuj^cz
werw? teolog6w jezuickich wywolal
ducha krucjaty „antymodemistycznej” .
W 1950 r. posluguj^c sis encyklikf Humani generis potspil on relatywizm filozoficzny i dogmatyczny „nowej teolo
gii” . Owczesne dyskusje daj$ wiele do
mySlenia w dzisiejszej dobie teologicznej, bsd?cej w duzej mierze powt6rzeniem - lub kontynuacj? - tamtych konflikt6w postaw.
Dyskusje wokdl „nowej teologii”
znalazly echo w pracach Soboru Watykanskiego II. Wystarczy przypomnied,
ze jedn? z zasadniczych kategorii teolo
gii Vaticanum II byla „historia Zbawienia” . W perspektywie Boga historia Biblii wi^ze sis z historic powszechn? re
ligijnych poszukiwaii ludzkoSci. KoSci61 jest Ludem Bozym w drodze do
niebieskiej ojezyzny. Jako sakrament
zbawienia dla wszystkich ludzi otwiera
sis na problemy, niepokoje i nadzieje
Swiata. Dokumenty soborowe wi$z? te
zagadnienia z teologi? trynitarn?. WlaSnie w KoSciele urzeczywistnia sis plan
milosci Ojca, w ktdrym ludzie d^z? do
zjednoczenia z Bogiem. Syn Bozy dokonuj$c odkupienia zaczyna budows
krdlestwa niebieskiego na ziemi. KoSci61 wywodz?cy sis z ofiary krzyza jest
ozywiany przez Ducha Swistego. Ta
perspektywa trynitama znajduje sis w
nauce o Ludzie Bozym, o katolikach
Swieckich, powszechnym powolaniu do
SwistoSci i w eschatologii.
Na Soborze Watykanskim II teologis scholastyczn? zast^piono okreSleniami wzistymi z Pisma Sw., Ojc6w
KoSciola i mySlicieli nowozytnych. So
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b6r zaakceptowal liczne tematy wysuwane przez teologia odnowy: sakramentologic, kt6r$ budowal O. Casel,
Ko§ci6l jako Lud Bozy otwarty na hi
storic, ekumenizm, autonomic rzeczywistoSci ziemskich, misyjny charakter
KoSciola. Wielka soborowa dyskusja
na temat „dwu 2r6del” Objawienia
przyznala racjc „nowej teologii” , ktdra
walczyla o jak naj£ci£lejsz$ w i p o micdzy Biblis i Tradycji. Biblia stanowi utrwalone w piSmie j^dro apostolskiej Tradycji, tradycja za&jest przekazywaniem rzeczywistoSci Objawienia i
rozwijajscym sic koscielnym rozumieniem Pisma.
R. Winling oceniaj^c Sob6r Watykafiski II stwierdza, ze zwyciczyla tarn
teologia odnowy, czcsto uwazana przed
Soborem za niebezpieczn^. Teologia
odnowy polegala na powrocie do ir6del i jednoznacznym otwarciu na €wiat.
Przynioslo to zar6wno precyzyjn^ analizQ KoSciola i gwiata, jak i rozbudowanie metody indukcyjnej, docenienie
antropologii personalistycznej. Zdaniem Winlinga, osisgnicciom Soboru
towarzyszyly jednak okreSlone ograniczenia. Poza brakami w zharmonizowaniu tekst6w nalezy zanotowad niedostateczne rozwiniccie takich temat6w, jak
objawienie naturalne, eschatologia czy
powszechne kaplaiistwo wiemych.
Nie jest naszym zadaniem dyskusja
z Winlinga ocen$ Soboru, ale moze budzid w$tpliwo£ci jego roztozenie akcent6w. JeSli obserwuje sic posoborowe
drogi teologii, widad, ze dyskusje ogniskujs sic wok6l teologii politycznej (J.
B. Metz), teologii nadziei (J. Moltmann), zaangazowania spolecznego
chrzegcijan (teologia wyzwolenia,
chrzeScijariskie rozumienie praw cztowieka). Niew^tpliwym wyrazem rozwoju myglenia spolecznoteologicznego

staly sic encykliki spoleczne Jana
XXIII i Pawla VI. Ten pierwszy nie tyl
ko uznal prawa czlowieka, ale uczynil
ich obronc jednym z wazniejszych ce16w dzialalno€ci. Pawel VI dal jasno do
zrozumienia, ze KoScidl zrezygnowal
ze Sredniowiecznej pretensji do sprawowania wladzy absolutnej nad paristwem ziemskim. Jedyns misjs w tej
plaszczyfnie jest sluzba czlowiekowi.
Jednak nie mozna w zwiezku z tym zapominad o zadaniu, jakie staje przed
teologis moralns. Winling nie docenia
jakby tego aspektu (np. pomija zupelnie sprawc encykliki Humanae vitae i
zwi^zanej z ni$ dyskusji). Jan Pawel II
kontynuuje my&\ poprzednik6w rozwijaj^c tingle antropologii chrzeScijansks, zarysowans w Gaudium et spes.
Winling slusznie podkreSla, ze obecny
Papiez zaproponowal humanizm Chrystusowy, oparty na soborowej analizie
czlowieka jako obrazu Bozego i cisglej
analizie znak6w czasu.
Wydaje sic, ze taki program jest
tym bardziej potrzebny, im glcbszy sta
je sic kryzys zachodniego humanizmu,
a prawdziwe doSwiadczenie religijne
wspierane jest przez wsp61czesn$ gnozc. Rozbicie obszaru nauk humanistycznych ma niezaprzeczalne reperkusje
w teologii. Co wiccej, wewnctrzna
sp6jno£d teologii zagrozona jest przez
rozdzial micdzy teologia spekulatywns
i praktyk$ wspblnotow^. Krytykuje sic
tradycjc, oskarza onto-teologic, m6wi
o ateizmie w chrzescijaristwie. D. Solle
nie waha sic oSwiadczyd, ze teizm stal
sic niemozliwy, „ bowiem nie mozna
przedstawiad Boga transcendentnego, z
kt6rym czlowiek utrzymuje relacje
osobowe” .
Wydaje sic, ze Zach6d poprzez rezygnacjc z metafizyki i poslugiwanie
sic analogic zmierza w kierunku teolo-
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gii apofatycznej. Zadne stwierdzenie
ludzkie nie sisga ostatecznej gl^bi tajemnicy Boga. Nie jest on elementem
Swiata obok innych element6w. Jest
NieskoriczonoSci?, zawsze uprzedni?
wobec aktu poznania, NiepojstoSci?,
kt6ra zawsze znajduje sis ponad tym,
co jest i moze byd pomySlane poza
Nim. Dlatego pewnie po Soborze Watykariskim II rozwinsia sis tak zywa
refleksja chrystologiczna. Mimo zr6znicowania metodologicznego (D. Solle,
L. Boff, H. Kung, P. Schonenberg, E.
Schillebeeckx, H. Urs von Balthasar,
K. Rahner, W. Kasper), punktem wyjSda refleksji o Bogu jest rzeczywista
egzystencja Jezusa. Traktat o Wcieleniu zl^czony jest z traktatem o Odkupieniu, a chrystologis l?czy sis z pneumatologi?. W Jezusie Chrystusie odkrywa sis mozliwoSd „zrozumienia”
Boga. Jego „osobliwo$d” staje sis
dlem niezwykloSci i specyficznoSci

chrzeScijanstwa.

Chrystologiczna koncentracja teo
logii posoborowej naSwietla rozwdj
nauki o Duchu Swistym. Odnowa liturgiczna, ruchy charyzmatyczne w KoSciele i ekumenizm s? owocem dzialania
Ducha Swistego. St?d istotna jest dzi
siaj refleksja nad Jego rol? w zyciu indywidualnym i wsp61notowym.
Duze przemiany dokonuj? sis w te
ologii grzechu i sakramentologii. Do
roku 1970 grzech byl uwazany za klucz
do zrozumienia egzystencji chrzeScij anskiej. Sytuacja w ostatnim dwudziestoleciu zmienita sis na tyle, ze jakby zapomniano o tym aspekcie teologii. Na
tomiast w sakramentologii panuje r6znorodnoSd podejSd, chod po pracach
Schillebeeckxa i Rahnera widad bar
dziej personalistyczne i wspdlnotowe
nastawienie.
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Po przeczytaniu ksi^zki Winlinga
rodzi sis pytanie, na ile pomaga ona w
uchwyceniu gl6wnych trend6w wsp61czesnego mySlenia teologicznego. Nie
mozna przeciez oczekiwad od autora,
aby na 490 stronach przedstawil szczeg61y teologii powojennej. Dlatego nie
mozna mied za zle Winlingowi, ze
ograniczyl sis w zasadzie do teologii
dogmatycznej, ze sis obraca w krsgu
teologii Zachodniej i wiele zagadniefi
tylko szkicuje. Trzeba byd mu wdziscznym za pokazanie teologii katolickiej
na tie wsp61czesnych pr?d6w umyslowych oraz teologii protestanckiej. Winling zdaje sis przestrzegad teologdw
przed pogardzaniem naukami humanistycznymi, zwlaszcza hermeneutyk? i
filozofi?. Hermeneutyka uczy wystrzegania sis lektury naiwnej i apriorycznie
fundamentalistycznej, filozofia zaS
przypomina, ze czlowiek jest istot? naznaczon? czasowoSci?, cielesnoSci? i hi
storycznoSci?.
Mimo tych pozytyw6w pozostaje
nieco niedosytu po lekturze ksi$zki
Winlinga. Rodzi sis on przede wszyst
kim z tego, ze chronologia walczy tu o
lepsze z syntez?. Same podzialy czasowe niewiele wnosz?, jeSli wci^z pojawiaj? sis te same nazwiska i te same
problemy, jeSli nie pokazuje sis istoty
przemian teologicznych. Naj trudniej
bylo pokazad istots rozwoju teologii w
latach 1966-1980. Pojawilo sis tak wie
le rfznorodnych propozycji teologicz
nych, ze oddzielenie ziarna od plew nie
jest latwe.
Nie znaczy to, ze ksi^zka Winlinga
nie pomaga. w ocenie najnowszych pr?d6w teologicznych i nie uwrazliwia na
pewne zagrozenia. JeSli mielibySmy
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wymienic tu zagrozenia, nalezaloby
wspomnied o niedostatecznym rozwoju
teologii Stworzenia. Wi^ze sie to zardwno z zanikiem metafizyki, jak i zamykaniem sie czlowieka w tym, co em*
piryczne. Kard. J. Ratzinger mdwi, ze
w ten sposdb natura staje sie Slepa, a

ludzkie sumienie gluche. Chrystologia
moze przeksztalcid sie w Jezusologie, a
kr61estw o B o z e zo sta c zast^ pione mira-

zem raju ziemskiego. Dobrze sie stanie, jeSli ksi$zka Winlinga pomoze
nam tworzyd tak$ teologie, kt6ra ominie te zagrozenia.

