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teologii nadziei, krzyza, miości, miosierdzia, zmartwychwstania, u podstaw których
znajduje sie trauma Auschwitz, choć moze nie zawsze w sposób nieuświadomiony.
W zwiazku

z tym brakiem niech wolno bedzie w tym miejscu zaanonsować kolejna publikacje pod redakcja ks. M. Deselaersa, która bedzie ściśle teologiczna. Be dzie
ona zawierać materiay z IV zjazdu Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych
w Polsce, noszacego

tytu ,,Perspektywy teologii po Auschwitz”. Odby sie on
w dniach 26-27 września 2008 r. w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświecimiu
i zosta w duzej mierze przygotowany przez wspomnianego autora. Spotkay sie
w nim trzy perspektywy: zydowska, niemiecka i polska. Co wyniko z tego spotkania? O tym we waściwym czasie.
Ks. Krzysztof Kaucha
Instytut Teologii Fundamentalnej KUL

Teologia religii. Chrześcijański punkt widzenia. Red. ks. G. Dziewulski
(Biblioteka Teologii Fundamentalnej 2), ódź–Kraków: Wydawnictwo Ksiezy
Sercanów 2007 ss. 342.
Ksiaz
 ka ta jest drugim tomem serii Biblioteki Teologii Fundamentalnej; zawiera
zbiór artykuów poświeconych problematyce teologii religii; jest on owocem dorocznego zjazdu Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce; odby sie on
w Wyzszym Seminarium Duchownym w odzi w dniach 21–22 września 2006 roku
i zgromadzi 71 osób. Pierwsza cześć tego tomu stanowi zbiór wygoszonych referatów i dyskusji nad nimi. Tematyka referatów i dyskusji jest niezwykle aktualna
i potrzebna. Na duze uznanie zasuguje podjecie tej problematyki; referaty powierzono bardzo kompetentnym autorom, co widać z najnowszej literatury, jaka cytuja
i z ustosunkowania sie do niej krytycznie.
Druga cześć tomu zawiera studia poszerzajace
 i uzupeniajace
 tematyke spotkania.
Krytyczne omówienie tomu podzielimy na dwie cześci: 1º Referaty i dyskusje wygoszone na spotkaniu w odzi; 2º Teksty uzupeniajace.

1. Wykad rozpoczynajacy
 obrady wygosi ks. prof. dr hab. ukasz Kamykowski
(PAT). Referat mia charakter wprowadzajacy;

autor wyjaśni w nim samo pojecie
teologii religii, zwracajac
 uwage na trudności precyzyjnego przedstawienia tego
pojecia oraz natury tej nowej dyscypliny; zakwestionowa jej formalny punkt widzenia. Nie neguje jednak praktycznej potrzeby tych badań w naszych czasach. Artyku
jest niezwykle wnikliwy i precyzyjny. Przestrzega przed skrajnymi ujeciami – wielość religii jako „wcielenie abstrakcyjnej religii” (s. 31). Droge skrajna,
 nie do przyjecia, wybra John Hick, zrównowazona zaś Jacques Dupuis (s. 31). Bardzo dobrze,
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ze artyku ten ukaza sie jako pierwszy, poniewaz świetnie uczuli uczestników na
zozona i skomplikowana problematyke teologii religii. W dyskusji doprecyzowano
pewne pojecia.
Nastepny prelegent, o. Ireneusz Ledwoń OFM, przedstawi tzw. pluralistyczna
teologie religii (s. 35 n.). Pluralistyczna teologia religii, zwana równiez „pluralizmem”, obok ekskluzywizmu i inkluzywizmu stanowi we wspóczesnej teologii religii
trzeci, chronologicznie najmodszy paradygmat teologiczno-religijny. Nazwa ta wyraza sama istote tego kierunku, która jest akceptacja wielości (pluralność) mozliwych
nie tylko dróg, ale przede wszystkim pośrednictw zbawczych. Jako cechy charakterystyczne tego systemu podaje sie zazwyczaj uznawanie przez nia równorzedności
wszystkich religii jako prowadzacych

do zbawienia, przy czym miayby one być
rezultatem powszechnie dokonujacego

sie objawienia Bozego, stanowiacego

wyraz
uniwersalnej woli zbawczej Boga. Poniewaz problematyka zwiazana

z tym typem
teologii religii jest bardzo obszerna, referent susznie zaprezentowa jedynie podstawowe zagadnienia dotyczace
 pluralistycznej teologii religii – jej geneze i najbardziej
charakterystyczne zaozenia filozoficzne i teologiczne. Poniewaz ta teologia jest
uwazana za wielkie zagrozenie dla chrześcijaństwa, dlatego susznie I. S. Ledwoń
w zakończeniu wypunktowa te zagrozenia: przypomina ona antyczne pogaństwo
z jego panteonem róznych równorzednych bóstw; negowanie Jezusa Chrystusa; wrogość wobec chrześcijaństwa. Pluralistyczna teologia religii wysuwa postulaty, by
chrześcijaństwo zrezygnowao ze swej tozsamości. Wymaga ona dyskusji i polemiki
nie tylko na poziomie teoretycznym, ale i praktycznym. W dyskusji uwypuklono
niebezpieczeństwa tego systemu i pytano, czy jest mozliwa ortodoksyjna pluralistyczna teologia religii.
Ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola zaja
 sie „krytyka pluralistycznej teologii religii”
(s. 83). Krytyka pluralistycznej teologii religii zmierza w trzech kierunkach: analiza
stosowanej metodologii; stawiane przez nia problemy i sposoby ich rozwiazania;

konstruktywna polemika z tezami pluralistów. Ks. Dola w dwu pierwszych punktach
wykadu zaja
 sie metodologia pluralistycznej teologii; w dwu nastepnych przeprowadzi krytyke tez tej teologii religii, szczególnie jej poglady
 chrystologiczne. Ostatni
punkt poświeci dialogowi chrześcijaństwa z judaizmem. Bardzo cenna jest pogebiona i przekonujaca
 krytyka pogladów

J. Hicka (s. 65 n.). Zdaniem autora artykuu nie
do przyjecia jest chrystologia pluralistów; pozbawia bowiem chrześcijaństwo jego
tozsamości. Artyku ten z samego zaozenia przedstawia „przykadowe opinie reprezentujace
 wspomniane trzy kierunki krytycznych analiz”. Ma wiec charakter sprawozdawczy. Opinie omówione sa jednak bardzo reprezentatywne.
Artyku dra Piotra Sikory jest niezwykle erudycyjny i logicznie zbudowany. Najpierw wyjaśnia terminy stosowane w artykule: dialog, religia, dialog miedzyreligijny.
Nastepnie podaje wyzwania, jakie stawia wspóczesnej teologii „pluralistyczna teologia religii”. Sa one nastepujace:

1) Dialog winien być partnerski, co wymaga rezygnacji z roszczenia do posiadania Objawienia w Jezusie; 2) Dialog tzw. pochyy jest
skandalem ograniczonego dostepu do peni Objawienia i podwaza absolutna dobroć
Boga; 3) „Dobre poty warunkiem dobrego sasiedztwa”.

Na te trzy wyzwania autor
daje zwieze, ale przekonujace
 odpowiedzi. Dialog miedzyreligijny jest mozliwy;
wymaga jednak rzeczywistego zaangazowania sie w tradycje religijna partnera dialo-
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gu. Autor naszkicowa zarys chrystologii, która zachowuje wiare w Jezusa jako
penie Objawienia, ale rozpoznaje zarazem, ze penia ta dana jest na sposób apofatyczny, tak nam chrześcijanom, jak i wszystkim ludziom. Wydaje mi sie, ze rozumienie chrystologii wymagaoby pogebienia, czego nie uczyniono w dyskusji.
Ks. prof. dr hab. Jan Perszon w swym studium Jedność i powszechność zbawcza
Jezusa Chrystusa w kontekście religii pozachrześcijańskich (s. 115 n.) zdecydowanie
opowiada sie za opcja inkluzywna,
 która wyprowadza przede wszystkim z istoty
zbawczego dziea Jezusa Chrystusa. Konkretny ksztat chrześcijańskiego uniwersalizmu wyrasta „z wydarzenia Chrystusa” i sensu Jego misji. W historycznej Osobie
Jezusa Chrystusa Bóg manifestuje swa powszechna wole zbawcza w sposób ostateczny i nieprzekraczalny. Wcielenie wychodzi jednak poza concretum jednego momentu
historii zbawienia, które obejmuje poczatek

i koniec czasów. Jezus Chrystus przez
swe wcielenie staje sie jedynym pośrednikiem wszystkich Bozych dziaań, poniewaz
jest do tego odwiecznie przeznaczony (J 17, 24). Dzieo odkupienia i zbawienia,
ekskluzywne ze wzgledu na Jedna Osobe Zbawiciela, jest jednocześnie uniwersalne,
bo dokonane semel i obejmuje wszystkich. Jest to skrajny ekskluzywizm. Autor
odwouje sie przede wszystkim do dokumentów Magisterium Ecclesiae. Jest to najbardziej tradycyjny tekst w caej ksiaz
 ce.
Artyku prof. dra hab. Józefa Kulisza SJ idzie troche pod prad
 wszystkich artykuów sympozjum. Jego zdaniem znakiem czasu nie jest pluralizm teologii religii, ale
wspóczesna świadomość tego, ze religie te sa,
 ze ludzie powierzaja swoje zycie
jakze róznie rozumianej Tajemnicy. Jest to wydarzenie, z którym trzeba sie liczyć,
które trzeba tolerować. Znakiem czasu dla teologii europejskiej nie sa religie pozachrześcijańskie, lecz świadomość czowieka zrodzona w Europie przez ateizm, agnostycyzm i indyferentyzm. A wiec nie ateizm jako taki, nie agnostycyzm ani indyferentyzm sa znakami czasu, lecz świadomość czowieka uksztatowana przez te treści.
Zdaniem autora teologom europejskim zabrako w pewnym momencie odwagi, by
zajać
 sie tymi tematami. Artyku ma charakter praktyczny o zabarwieniu futurystycznym. Co nalezy czynić, by wyzwolić Europe z tej zapaści religijnej? Jak wskazać
droge do jedności rodzaju ludzkiego w Chrystusie? Czy przezywamy zmierzch chrześcijaństwa? Sa to bardzo wazne pytania stawiane z profetyczna pasja.
 Odpowiedzi
jednak o. Kulisz nie daje. Wartość jego tekstu polega gównie na postawieniu waznych pytań.
W artykule Objawienie Boze podstawa religii (s. 257 n.) ks. Marian Rusecki
zajmuje sie jednym z najtrudniejszych problemów wspóczesnej teologii religii, który
nie doczeka sie jeszcze zadowalajacych

rozwiazań.

Chodzi o zagadnienie zbawczych
wartości w religiach pozachrześcijańskich. Problem ten jest tak stary jak chrześcijaństwo; nie zawsze pojawia sie wprost, lecz zwykle wtórnie, na kanwie chrześcijańskiej soteriologii, eklezjologii lub nauki o asce. Autor ujmuje zagadnienie historycznie, ukazujac
 bardzo dobra znajomość historii problematyki. Rozpoczyna od Ojców
Kościoa. Szczególnie jednak skupia sie na rozwiazaniach

wspóczesnych, duzo miejsca poświeca ekskluzywizmowi, relatywistycznemu pluralizmowi i inkluzywizmowi.
Systemy te nastepnie ocenia w świetle wypowiedzi Kościoa – soborowych i posoborowych. aczy

ściśle Objawienie ze zbawieniem. „Ostatecznym celem kazdego Objawienia jest zbawienie czowieka” (s. 177). Wszystkie religie, które maja naprawde
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prowadzić do zbawienia, sa wynikiem objawienia Bozego. Przyjecie objawieniowej
genezy religii pozachrześcijańskich rozwiazuje

problemy ich zbawczego charakteru,
jako ze powszechna wola zbawcza Boga nie wyklucza ludzkiej wolności i konieczności podjecia przez czowieka decyzji wiary. Nie dokonuje sie tu relatywizacja
Osoby Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, poniewaz kazde Objawienie odnosi sie do
Niego (s. 182). Artyku napisany klarownie i przekonujaco
 uzasadniony. Jest polskim
oryginalnym wkadem w trudna problematyke teologii religii.
Ostatni wykad ks. prof. dra hab. Henryka Seweryniaka zosta poświecony relacji
istniejacej

miedzy teologia religii a teologia fundamentalna (s. 183 n.). Omawia
w nim jedynie aspekt metodologiczno-pedagogiczny. W pierwszych dwóch paragrafach zajmuje sie relacja teologii do nauk o religii w aspekcie historycznym. W trzecim paragrafie pisze o relacji teologii religii do teologii fundamentalnej. Najciekawsze sa dwa ostatnie paragrafy. W czwartym wskazuje, co sie powinno zmienić metodycznie w teologii fundamentalnej. Po pierwsze – odejście od tradycyjnej konstrukcji
dziaów w teologii fundamentalnej. Nie zaczynać od tego, co „najdalsze” wierze
chrześcijańskiej (demonstratio religiosa), ale od oredzia chrześcijańskiego (demonstratio christiana, demonstratio catholica). Dopiero po ukazaniu wiarygodności oredzia chrześcijańskiego umieścić problematyke homo capax Dei. Po drugie – uświadomienie sobie, ze wiarygodności, prawdziwości chrześcijaństwa nie wykazemy bez
rzetelnej komparatystyki religii. Ma ona polegać na rozumieniu róznic a nie ich
niwelowaniu czy negowaniu; winna czerpać z rzetelnych konkluzji nauk religioznawczych a nie z hipotez; porównywać idea wasnej religii z praktyka pozostaych.
W ostatnim paragrafie zastanawia sie jak waczyć

elementy teologii religii do wykadów seminaryjnych. Susznie stwierdza, ze polskie Ratio studiorum w maym stopniu
uwzglednia elementy teologii religii. Proponuje liste tematów, które powinny być
uwzglednione w studium seminaryjnym. Propozycja bardzo interesujaca,

ale chyba
za obszerna. Artyku jest bardzo cenny metodologicznie. Teoretyczne wywody poprzednich referentów sprowadza do poziomu pedagogicznego: pokazuje jak i co
mówić o teologii religii w instytutach teologicznych.
2. W cześci drugiej tomu znajduja sie teksty poszerzajace
 i uzupeniajace
 tematyke spotkania. Zostana one omówione krócej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na
te elementy, które poszerzaja tematyke teologii religii.
Na pierwszym miejscu postawibym bardzo rzeczowa i krytyczna recenzje ksiaz
 ki
J. Hicka Piaty
 wymiar. Odkrywanie duchowego królestwa, Poznań 2005. Autor tej
ksiaz
 ki jest jednym z najbardziej znanych przedstawicieli pluralistycznej teologii
religii. Niektórzy uwazaja go za ojca tej opcji. Wspomniana wyzej ksiaz
 ka adresowana jest do masowego odbiorcy. Jest to podsumowanie caego jego bardzo kontrowersyjnego dorobku. Autor recenzji bardzo precyzyjnie przedstawia poglady

Hicka
z sensownymi uwagami krytycznymi. Niektóre tezy Hicka powtarza T. Wecawski,
np. sprawa bóstwa Jezusa. Recenzja moze pomóc polskiemu czytelnikowi krytycznie
odbierać tezy Hicka. Recenzent pokazuje świetna znajomość literatury i zdrowy
zmys krytyczny.
Druga pozycja, która nawiazuje

do tematyki teologii religii, to Relacja miedzy
epistemologia J. Hicka i I. Knata pióra ks. dra Przemysawa Ćwieka. Autor pokazuje
powiazania

teorii Hicka z filozofia Immanuela Kanta. Stara sie uzasadnić, w jakim
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stopniu istnieje intelektualna zalezność Hicka od Kanta. Nie chodzi mu o caa filozofie, lecz tylko o epistemologie. Po analizach i porównaniach stwierdza, ze zalezność
epistemologiczna Hicka i Kanta jest widoczna tylko na paszczyźnie semantycznej
w postaci zapozyczeń terminologicznych. Aparat jezykowy wskazuje na kantowski
źródosów. Mozna wiec powiedzieć, ze Hick inspiruje sie kantowska struktura epistemologiczna,
 ale wykorzystuje ja do osiagnie
  cia zupenie innego celu. Szkic ten jest
bardzo cenny dla zrozumienia pogladów

Hicka. Autor zdradza świetna znajomość
filozofii Kanta.
Z tematem sympozjum aczy

sie równiez obszerne (s. 249-275) i gruntownie
uzasadnione studium ks. dra Grzegorza Dziewulskiego pt. Religia chrześcijańska
wobec problematyki prawdy i racjonalności. Celem tego studium jest ukazanie roli
prawdy w określaniu wasnej tozsamości przez religie chrześcijańska oraz w ksztatowaniu jej odniesień do innych religii. Autor podchodzi do przedstawionej problematyki historycznie, wykazujac,
 ze juz presokratycy i Sokrates odnieśli kategorie prawdy do religii. Natomiast uniwersalność chrześcijaństwa jest dziedzictwem przejetym
od Izraela. Równiez na problem racjonalności patrzy w aspekcie historycznym. Po
dokadnym sprecyzowaniu terminów przechodzi do zastosowania ich do religii chrześcijańskiej. Efektem tych analiz jest postulat „weryfikacji tradycyjnego empiryczno-logicznego modelu racjonalności” (s. 274) i sformuowanie takiej definicji racjonalności, która uwzgledniaby jeszcze inne aspekty, np. personalistyczny i ontologiczny.
Ostateczny osad
 o prawdziwości religii nalezy do teologii. W świetle tego studium
widać niewystarczalność kryteriów prawdziwości religii proponowanych przez Hicka.
Artyku zawiera wiele elementów oryginalnych.
Treścia artykuu ks. dra hab. Krzysztofa Kauchy, który zamyka cześć druga,
 jest
studium pt. Teologia religii a filozofia religii. Kilka uwag i propozycji (s. 313 n.).
W poprzednich studiach spotkaliśmy sie z krytyka pogladów

Hicka; autorzy wykazywali
jego zalezność od Kanta. Wynika z tego, ze wspóczesna teologia religii nie obejdzie
sie bez filozofii. Z tej racji potrzebny jest artyku ks. Kauchy. Najpierw przedstawia
stan badań nad filozofia religii w Polsce (np. nowe czasopismo „Filozofia Religii”).
Nastepnie mówi o relacjach istniejacych

miedzy teologia a filozofia in genere i o niebezpieczeństwach pluralistyczno-relatywistycznej teologii (?) religii oraz problemie
definicji religii. Daje bardzo interesujacy
 projekt filozofii religii. Zacheca do wspópracy
teologów fundamentalnych z filozofami proponujac
 sympozjum na temat „Teologia
fundamentalna a filozofia”. Artyku jest inspirujacy
 do nowych badań.
Prezentowany tom Teologia religii. Chrześcijański punkt widzenia jest bardzo
dobrym, uzasadnionym naukowo wprowadzeniem w nowoczesna problematyke teologii religii. Temat sympozjum zosta omówiony wszechstronnie przez kompetentnych
prelegentów, którzy wykazali sie świetna znajomościa problematyki i najnowszej
literatury. Wykazali zmys krytyczny. Zagadnienie przedstawiono od strony teoretycznej, ale nie zaniedbano strony praktyczno-pedagogicznej. Bardzo interesujace
 sa
dyskusje, które pozwoliy doprecyzować problemy i wyjaśnić wiele spraw. Tom ten
dobrze świadczy o poziomie naukowym teologów fundamentalnych w Polsce. Z uwag
krytycznych jedna (uwagi szczegóowe byy podawane w tekście recenzji): spotyka
sie powtórzenia szczególnie w temacie teologii religii i jej podziaów. W pracy
zbiorowej jest to jednak nie do unikniecia. Tekst zosta wydany bardzo starannie.
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Znalazem tylko dwa razace
 bedy literowe: s. 275 wiersz ósmy od góry jest: adaecvatio intellectus and rei – winno być: adaequatio inellectus ad rem. Na tej samej
stronie wiersz dziewiaty
 jest: adecvatio rei and intellectus, winno być: adaequatio
rei ad intellectum. Trzeba koniecznie poprawić.
Praca zbiorowa pt. Teologia religii. Chrześcijański punkt widzenia jest powaznym
osiagnie
  ciem w dziedzinie teologii religii w Polsce, jest równiez praca pionierska.

Moze stanowić bardzo dobry fundament do opracowania nowoczesnego podrecznika,
który jest tak bardzo w Polsce potrzebny.
Ks. Józef Kudasiewicz

Andrzej A. N a p i ó r k o w s k i OSPPE. Jezus Chrystus objawiony
i objawiajacy.

Chrystologia fundamentalna (w serii Myśl teologiczna. Red.
A. Baron, H. Pietras SI. T. 61). Kraków: Wydawnictwo WAM 2008 ss. 208.
Na rynku wydawniczym pojawio sie niedawno dzieo naukowe z ogromnie waznej dziedziny teologicznej – teologii fundamentalnej. Jest nim opracowanie prof. dra
hab. Andrzeja A. Napiórkowskiego OSPPE, kierownika Katedry Eklezjologii PAT
w Krakowie, pod tytuem Jezus Chrystus objawiony i objawiajacy.

Chrystologia
fundamentalna. Ma ono charakter podrecznika do chrystologii fundamentalnej, stanowiacej

centralna cześć wspomnianej teologii fundamentalnej.
Jest ona dyscyplina o podstawowym znaczeniu dla teologii jako nauki, a takze dla
caej myśli chrześcijańskiej. Jej rola wzrasta wspócześnie, gdy studia ściśle teologiczne (a takze filozoficzne) podejmuje na świecie i w naszej Ojczyźnie coraz mniej
studentów na korzyść nauk ścisych i technicznych, gdy jednocześnie pojawia sie
coraz wiecej pytań o trzon rzeczywistości, nasila relatywizm i wypaczony obraz
chrześcijaństwa oraz Kościoa. Waśnie teologia fundamentalna obraa za swój przedmiot wiarygodność chrześcijaństwa, a ujmujac
 szerzej i zgodnie z aktualnymi tendencjami w niej, wiarygodność Bozego Objawienia i religii w ogóle. Jej celem jest
badanie wiarygodności religii, co oznacza naukowa analize objawienia religijnego
waśnie pod katem

wiarygodności, prawdziwości, co kazdego myślacego

czowieka,
zwaszcza czowieka nauki, powinno interesować. Podrecznik o. prof. dra hab. Andrzeja A. Napiórkowskiego obejmuje najwazniejsze zagadnienia zwiazane

z wiarygodnościa Objawienia lezacego

u podstaw jednej, wyrózniajacej
 sie religii, a mianowicie chrześcijaństwa. Chodzi o wiarygodność objawieniowych sów i czynów oraz
caej Osoby i dziea Jezusa Chrystusa.
Zanim bedzie mowa o strukturze tego podrecznika, a takze elementach nowatorskich i rodzacych

pytania, trzeba wspomnieć o szerszym kontekście, który w omaROCZNIKI TEOLOGII FUNDAMENTALNEJ I RELIGIOLOGII 1(56):2009

