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Autor książki, ks. Walerian Bugel, już od wielu lat legitymować 
się może znaczącą pozycją na czeskiej i słowackiej scenie teologicznej 
i ekumenicznej. Nie jest człowiekiem znikąd czy z cienia. Uznanie dla 
swojej myśli teologiczno-pastoralnej zawdzięcza nie tylko twórczo-
ści naukowej, lecz również aktywnej działalności na rzecz zbliżenia 
i pojednania chrześcijan różnych tradycji konfesyjnych, proweniencji 
wschodniej i zachodniej.

Recenzowana rozprawa jest w pewnym sensie kontynuacją, 
a przede wszystkim poszerzeniem i pogłębieniem dotychczasowych 
zainteresowań Autora, który już wcześniej podejmował badania nad 
problematyką „teologii anaforycznej” w tradycji starochrześcijańskiej, 
zwłaszcza wschodniej. Pisząc niniejszą rozprawę, Autor ma więc za 
sobą doświadczenie heurystyczno-metodologiczne i komparatystycz-
ne, które zaowocowało rzetelnością i poprawnością badań nad współ-
czesnymi anaforami eucharystycznymi.

Z metodologicznego punktu widzenia na podkreślenie zasłu-
guje jasna, przejrzysta i logicznie uporządkowana struktura pracy. 
Ważne dla czytelnika, ale przede wszystkim dla waloru książki, jest 
ukazanie we wstępie formalnych elementów konstytuujących treść, 
a więc: wprowadzenie w problematykę, postawienie problemu (celu) 
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rozprawy, wyjaśnienia semantyczne, omówienie krytyczne literatury 
źródłowej i przedmiotowej, określenie metody oraz syntetyczne przed-
stawienie treści poszczególnych rozdziałów. Eksponuję te elementy 
zarówno dlatego, że świadczą o opanowaniu podstawowych zasad 
metody i metodologii pracy naukowej, jak również i z tego tytułu, że 
coraz rzadziej spotyka się tak klasyczne i klarowne wprowadzenia 
w perspektywę prowadzonych działań naukowych.

Merytoryczna część rozprawy zawiera trzy rozdziały uszere-
gowane w kluczu chronologicznym; przy czym cezurami czasowymi 
są tutaj terminy opublikowania oficjalnych tekstów liturgicznych oraz 
innych ważnych dokumentów kościelnych w odniesieniu do anafor 
posoborowych. Układ rozprawy podporządkowany jest główne-
mu założeniu badawczemu i wynika z zebranej bibliografii. Łatwo 
także dostrzec, że W. Bugel podszedł do konstruowania swojej pracy 
z klarowną koncepcją. Potwierdzają to między innymi wprowadzenia 
do rozdziałów, które zawierają uzasadnienia podejmowanej proble-
matyki. Poszczególne jednostki w rozdziałach zwieńczone są wnio-
skowaniem. Należy także docenić wskazywanie na logiczne związki 
pomiędzy kolejnymi rozdziałami.

Nowe Modlitwy Eucharystyczne (anafory) przełamały w okre-
sie posoborowej odnowy pastoralną wyłączność stosowania od wieków 
w tradycji Kościoła zachodniego – jednego i jedynego „kanonu” rzym-
skiego. Znany autorytet liturgiczny S.M. Marsili OSB orzekł zasadnie, 
że nowe anafory eucharystyczne stanowią najcenniejszy dar posobo-
rowej odnowy liturgicznej i są jednocześnie najważniejszą częścią całej 
reformy liturgicznej w Kościele rzymskim (Le nuove preghiere eucharisti-
che. Problemi di creazioni, teologia, traduzione. „Rivista Liturgica”, vol. 55, 
1968, s. 808). Ks. Walerian Bugel, podejmując swoją rozprawą proble-
matykę teologii anafor posoborowych, dołączył do grona znaczących 
liturgistów Europy Środkowej i Wschodniej.

Oryginalność przeprowadzonych przez Autora rozprawy 
badań i wniosków polega nie tylko na porównawczej analizie teolo-
gicznej projektów nowych anafor z lat 60. ubiegłego stulecia, np.  
C.M. Bertiego i I. Calabuiga (s. 41-446), C. Vagagginiego (s. 46-49), ale 
również na analizie krytycznej projektów i rokowań (pod-) komisji tzw. 
Coetus X (s. 57-67 i 70-73) oraz wybranych anafor nieautoryzowanych.

 W związku z fenomenem tzw. nieautoryzowanych anafor 
większość liturgistów ogranicza się do wzmiankowania o tym fakcie 
w bardzo negatywnym świetle, a najczęściej sprowadza swoją reflek-
sję do krytyki przejętej z dokumentów Coetus X (np. J. Stefański,  
M. Przybylak). Ks. Bugel stara się natomiast nie tylko zarysować tło 
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historyczno-społeczne i religijne tych procesów (s. 82-110), ale przynosi 
przede wszystkim liturgiczną i teologiczną analizę treści kilkunastu 
takich anafor (s. 111-133). Okazjonalnie autor informuje, odnośnie 
do prywatnych anafor, o zaniżonych szacunkach rzymskiej Kongre-
gacji Obrzędów w sprawie ilości stosowanych anafor (w Watykanie 
wiedziano jedynie o istnieniu ok. 10% takich anafor). Z pracy Bugla 
wynika też, że anafory zatwierdzone do użytku regionalnego albo 
też będące wynikiem prób inkulturacji, zwłaszcza na terenach Afryki 
i Azji (s. 203-215), były przez liturgistów europejskich jedynie wzmian-
kowane i często bez głębszej analizy krytykowane (np. kanadyjska 
anafora do mszy świętej łączonej z sakramentem małżeństwa), inne 
natomiast (np. kenijska lub filipińska anafora) pozostawały całkowi-
cie nieznane. Doczekały się pogłębionej analizy teologicznej dopiero 
w monografii W. Bugla. Elementem wyróżniającym tę monografię jest 
także zastosowanie przez Autora analizy komparatywnej w relacji do 
słownictwa teologicznego, posoborowej „Piątej anafory eucharystycz-
nej” w poszczególnych wersjach narodowych oraz przepracowanej 
wersji łacińskiej (s. 197-203).

Oryginalności recenzowanej monografii dowodzi także znaczą-
cy Aneks zawierający tłumaczenie 17 anafor omawianych w ramach 
poszczególnych rozdziałów (s. 241-313). Pośród nich na wyróżnienie 
zasługują: 1. Anafora holenderska, ze względu na jej biblijność, zwłasz-
cza przez nawiązanie do kenotycznego hymnu chrystologicznego 
św. Pawła z listu do Flp 2,8-11 (por. komentarz s. 182-183); 2. Anafo-
ra tematyczna nt. „droga”, będąca rekonstrukcją na wzór tradycji 
syryjskiej, oparta na tekstach Ewangelii Janowej, a odznaczająca się 
wysokim stopniem inkluzyjności wobec rzeczywistości stworzonej 
(s. 124-127); 3. Anafora „teologiczna” dla eucharystycznej wspólnoty 
wiary – odznacza się licznymi aluzjami do różnych miejsc biblijnych 
i koncepcji teologicznych, ponadto wprowadza możliwość adaptacji 
tematycznych w ramach „próśb” (s. 131-132); 4. Anafora o „poszuki-
waniu Boga”, łącząca nie tylko wiele wątków teologicznych z różnych 
tradycji (wschodniej, zachodniej oraz współczesnej refleksji pastoral-
nej), lecz również wykorzystująca język poezji (s. 132-133); 5. Inkultu-
rowana anafora kenijska z cechą dialogiczności, wykorzystująca liczne 
sformułowania rodzime (np. prośby zbudowane na kanwie tradycji 
różnych plemion, s. 211).

 Celem zamieszczenia tych anafor było nie tylko samo przybli-
żenie tekstów, ale również możliwość zweryfikowania przez czytelnika 
poczynionych wcześniej krytycznych analiz. Pewnym jednak brakiem 
jest to, że Autor nie umieścił w Aneksie bardzo interesującej od strony 
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strukturalnej i tekstowej wschodnio-syryjskiej anafory Addaja i Mariego, 
mającej oryginalną strukturę oraz ważne wątki teologiczne (osiągalna 
w j. polskim: H. Paprocki, Wieczerza Mistyczna. Warszawa 1988; lub 
w przekładzie Eugeniusza Senko: www.prexeucharistica.org/_pdf/AM/
AM-Anaf-11-polacco.pdf). Tłumaczyć należy to jednak faktem, że anafo-
ra ta nie stanowiła formalnie przedmiotu badań, aczkolwiek pojawia 
się w nich jako „tło” porównawcze analiz.

Celem uchwycenia szczegółowych analiz podjętych w wątkach 
merytorycznych oraz dla odnalezienie ich autorów wielką pomocą 
służą zazwyczaj indeksy – rzeczowy i osobowy. Zabrakło ich w recen-
zowanej pozycji. Lukę tę częściowo tylko wypełnia spis treści.

W podsumowaniu swoich spostrzeżeń formalnych i mery-
torycznych chcę podkreślić, że monografia W. Bugla jest nie tylko 
swoistym remanentem procesu przemian teologiczno-liturgicznych 
po II Soborze Watykańskim, ale także skierowaniem uwagi na nowe 
procesy przemian życia religijnego na płaszczyźnie teologiczno-pasto-
ralnej. Ponadto ma charakter interdyscyplinarny. Będąc rozważnym 
obserwatorem i interpretatorem zmian w zakresie życia społeczno-reli-
gijnego, Autor ustrzegł się nie tylko jednostronnej analizy zjawisk, ale 
też kościelnego czy wyznaniowego integryzmu, na rzecz zachowania 
stanowiska otwartego, równoważącego. Rozprawa została napisana 
z widoczną wiedzą teoretyczną i porównawczą. Zagadnienia wydo-
byte i osadzone zostały w bogatej literaturze źródłowej. W konse-
kwencji monografia przybliża czytelnikowi interesującą i progresywną 
koncepcję rozwoju form i tekstów liturgicznych i przypomina zarazem,  
że mogą one stanowić cenną topikę dla myśli teologiczno-pastoralnej.
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