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poszczególnych dziedzin sięgają do tradycji liturgicznej oraz do źródeł starożytnych, śre
dniowiecznych i współczesnych. Natomiast ich interpretacja różni się w zależności od użytej 
metody i sposobu naświetlania problemu. Dzięki temu podręcznik wyróżnia się ogrom
nym bogactwem i staje się bardzo interesujący. Autorzy niejednokrotnie przedstawiają 
własne poglądy, ale zawsze w odniesieniu do posłuszeństwa Kościołowi. Czytelnik może 
więc zrozumieć ducha wierności Kościołowi, jego nauce i tradycji oraz jego misji w dzi
siejszym świecie.

M anuale di Liturgia, będąc już drugim podręcznikiem Instytutu Liturgicznego w Rzy
mie (pierwszym był siedmiotomowy Anam nesis, publikowany od 1977 roku), zawiera 
wszystkie podstawowe informacje do naukowego zrozumienia liturgii, ale także pozwala 
na jak najgłębsze docenienie jej wartości duchowych. Zadaniem publikacji jest doprowa
dzenie czytelnika do aktywnego i owocującego duchowo uczestnictwa w celebracjach 
misterium Chrystusa, tak bardzo postulowanego przez Vaticanum II.

ks. P aw eł Cem browicz

Ks. Paweł Cembrowicz GANOCZY Alexandre, Unendliche We
iten... Naturwissenschaftliches Weltbild und christlicher Glaube 

Verl. Herder, Freiburg im Br., Basel, Wien, 1998; ss. 191

Jedną z charakterystycznych cech współczesnej nauki jest jej dążenie do osiągnięcia 
wymiaru interdyscyplinarnego. To zmaganie nauki staje się dobrze widoczne przy rozwa
żaniu problemów granicznych, które mogą być przedmiotem badań dwu lub kilku dzie
dzin naukowych. Do klasycznej współcześnie problematyki pogranicza można zaliczyć 
m.in. : relację między czasem a wiecznością, ewolucją a stworzeniem czy chaosem a po
rządkiem. Celem przebadania wymienionych relacji potrzebny jest udział nauk przyrodni
czych, teologii i filozofii.

W spomniana problematyka jest zasadniczym przedmiotem rozważań najnowszej książki 
A. Ganoczego Unendliche Weiten... Z zakresu problematyki wzajemnych relacji pomię
dzy naukowo-przyrodniczym obrazem świata a chrześcijańską wiarą. Zamiarem emeryto
wanego już dziś profesora teologii dogmatycznej na uniwersytecie w Würzburgujest stwo
rzenie interdyscyplinarnego studium, które mogłoby posłużyć jako pomost pomiędzy 
naukami przyrodniczymi a teologicznymi (s. 11, 188).
Prezentowana książka składa się z dziewięciu rozdziałów, których zasadnicza struktura 
(za wyjątkiem dziewiątego) jest dwustopniowa: najpierw badane zagadnienie jest 
przedstawiane w aspekcie przyrodniczym, a następnie w teologicznym, względnie 
filozoficzno-teologicznym. Całość rozważań poprzedza metodologicznie zorientowane 
wprowadzenie (s. 13-27), ukazujące najważniejsze cechy metody przyrodniczej 
i teologicznej. Rozdział pierwszy G ott und  das Göttliche (s. 29-47) przedstawia dwa różne 
sposoby podchodzenia do problematyki Boga. Najpierw jest to sposób mówienia o Bogu 
względnie o tym, co boskie, u takich przyrodników, jak: Newton, Einstein, Planck, 
Heisenberg, Jordan, von Weizsäcker, Prigogine i Davies. Następnie dragajego część zawiera 
sposób mówienia o Bogu w perspektywie teologii chrześcijańskiej. Rozdział dragi Urknall
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und Evolution versus anfängliche und fortgesetzte Schöpfung (s. 49-65) jest prezentacją 
w głównej mierze poglądów P. Daviesa, które, zdaniem Ganoczego, dobrze obrazują 
aktualny stan dyskusji na temat teorii prawybuchu oraz uwzględniają teologiczne 
wypowiedzi na ten temat (s. 53). W części teologicznej ukazane zostają najważniejsze 
kwestie chrześcijańskiej teologii stworzenia: stworzenie świata oraz kontynuacja stworzenia. 
Rozdział trzeci Das Ende des Universums und die Vollendung der Schöpfung (s. 67-79) 
ukazuje najpierw trzy przyrodnicze modele kosmicznego końca świata autorstwa uznanych 
fizyków: F. von Weizsäckera, P. Daviesa i P. Tiplera. Następnie w części drugiej Autor 
podejmuje temat końca świata, śmierci i jego wypełnienia w wieczności. Rozdział czwarty 
Zufall und Notwendigkeit (s. 81-90) zawiera w części przyrodniczej krytyczne omówienie 
teorii J. Monodsa na temat przypadku i konieczności przy powstaniu życia i człowieka. 
W części drugiej znajdują się najpierw filozoficzne objaśnienia pojęć przypadku 
i konieczności, a następnie ukazana zostaje teologiczna treść tych pojęć. Rozdział piąty 
Chaos und Ordnung (s. 91-108) poświecony jest teorii chaosu i porządku. Ganoczy 
przedstawia w części przyrodniczej ogólnie znaczenie tej teorii oraz prezentuje poglądy 
jej prekursorów J. C. Maxwella i H. Poincare’go i propagatorów E. Lorenza i I. Prigogine. 
W filozoficzno-teologicznej części wychodzi od krótkiej próby umiej scowicnia słowa chaos 
w filozofii i Piśmie świętym. Po czym przedstawia obecne we współczesnej teologii poglądy 
na temat chaosu oraz tzw. biblijne analogie chaosu (np.: doświadczenie boskiego jako 
napięcie pom iędzy niepokojem  a pokojem , m ęką a radością; n iem ożliw ością 
przepowiedzenia a eschatologią-s. 103-106). W rozdziale szóstym Geist und Gehirn versus 
leib-seelische Ganzheit des Menschen (s. 109-125) Ganoczy prezentuje przyrodnicze 
hipotezy wyjaśniające stosunek ciała do duszy (hipoteza identyfikacji i behawioryzmu, 
interakcji) oraz ukazuje różne aspekty bycia człowiekiem (np.: jako istota zmysłowa, 
bezprzedmiotowa, podobna zwierzętom, jako istota żywa obdarzona wolą pragnienia) 
w perspektywie biblijnego obrazu człowieka. Omawiając powyższe zagadnienia autor, 
wyraźniej niż w pozostałych rozdziałach, wskazuje na trudności, jakie pojawiają się 
w interdyscyplinarnych dialogach dotyczących ciała i duszy człowieka. Trudności te 
wynikają najczęściej z przypisywania przez przyrodników i teologów różnych treści tym 
samym pojęciom. Rozdział siódmy Raumzeit versus Ewigkeit (s. 127-148) w części 
przyrodniczej zawiera głównie poglądy Newtona i Einsteina na temat rozumienia przestrzeni 
i czasu. W części teologicznej natomiast refleksję na temat czaso-przestrzennej ciągłości, 
jej implikacji teologicznych. Już na wstępie, zawartych w tym rozdziale rozważań, autor 
jest przekonany o braku jakichkolwiek trudności ze strony teologii w przyjęciu teorii 
Einsteina (s. 135). W rozdziale ósmym Das sogenannte und das eigentliche Böse (s. 
149-163) Autor po wyjaśnieniu pojęć zła fizycznego i moralnego, przedstawia 
naukowo-przyrodnicze teorie na temat zła według K. Lorenza oraz podsuwa propozycje 
terapii zwalczających zło. W części teologicznej ukazuje teologię zła i grzechu, w tym 
szczególnie dokonuje omówienia teorii dotyczących grzechu pierworodnego. Rozdział 
ostatni Sterben, Tod und Leben über den Tod hinaus (s. 165-188) dotyczy, w części 
pierwszej, kwestii podchodzenia do fenomenu śmierci we współczesnym społeczeństwie, 
empirycznych badań nad procesem umierania oraz wyjścia w perspektywie religijnej poza 
obszar mówienia o śmierci jedynie w kategoriach empirycznych. Część drugą tworzą 
wypowiedzi teologiczne związane z tematyką śmierci (śmierć jako eschatologiczny spokój
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ducha, wiara w zmartwychwstanie, śmierć jako miejsce ostatecznego zadecydowania 
według K. Rahnera, czy też jako alienacja według E. Jüngel, zmartwychwstanie w śmierci).

To, co łączy wszystkie prezentowane rozdziały, to podejmowana w nich interdyscy
plinarna próba ukazania ściśle określonych możliwości analogii pomiędzy naukami przy
rodniczymi a teologią. Omawiana książka w jasny sposób ukazuje jednąz charakterystycz
nych cech współczesnej nauki, jak ą  je s t jej dążenie do osiągnięcia wymiaru 
interdyscyplinarnego. Autor w jasny i komunikatywny sposób przedstawia niektóre trud
ne zagadnienia przyrodnicze, poglądy przedstawicieli fizyki, filozofii i teologii. Wielość 
poruszanych tematów, szczególnie ich wymiarów przyrodniczych, zostaje okupiona ogól
nym ich ujęciem. Trudno jednak poczytać to Autorowi za brak, gdyż nie jest jego celem 
stworzenie szczegółowego, wysoce specjalistycznego studium. Więcej, idzie mu o ukaza
nie komplementarnego wymiaru naukowo-przyrodniczego obrazu świata i wiary chrze
ścijańskiej. Należy zauważyć, iż praca Unendliche Weiten... stanowi pewnego rodzaju 
podsumowanie dotychczasowych badań Autora. Stąd też można odnaleźć w niej treści 
znane ze wcześniejszych jego prac (por. Suche nach G ott a u f  den Wegen der Natur: The
ologie, M ystik, Naturwissenschaften -  ein kritischer Versuch, Düsseldorf 1992; Chaos -  
Zufall -  Schöpfungsglaube: die Chaostheorie a ls H erausforderung der Theologie, Mainz 
1995).

Prezentowana książka stanowi udane studium na temat relacji teologia -  nauki przy
rodnicze, które dostarcza w sposób przystępny wielu interesujących danych przemawiają
cych za komplementamością poznania przyrodniczego i teologicznego. Pozycja ta jest 
zatem godna polecenia nie tylko interesującym się problematyką relacji teologia -  nauki 
przyrodnicze, ale także interdyscyplinarności i komplementamością współczesnych ba
dań naukowych.

Ks. A ndrzej A nderw ald

Krzysztof Mądel SJ (red.), Rozum i wiara mówią do mnie 
Wokół encykliki Jana Pawła II Fides et ratio 
Wydawnictwo WAM Kraków 1999, ss. 264

W najnowszej encyklice Fides et ratio  papież Jan Paweł II zwraca się w pierwszym 
rzędzie do biskupów, jako nauczycieli wiary odpowiedzialnych za jej przekaz, wskazując 
na zawsze ważną w myśli chrześcijańskiej relację między wiarą a rozumem. Zawarte we 
wstępie przesłanie, a szczególnie użyty przez Papieża obraz dwóch skrzydeł, za pomocą 
których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy, można odczytać także jako zapro
szenie nie tylko dla chrześcijan, ale dla wszystkich poszukujących sensu. Zaproszenie to 
dotyczy nowego przemyślenia mającego swoją długą i burzliwą historię w chrześcijań
stwie procesu przenikania się wiary i rozumu, prawdy objawionej przez Boga i myśli ludz
kiej, poznania teologicznego i filozoficznego. Zaproszenie to dotyczy również próby po
szukiwania nowych dróg prowadzących do budowania harmonii pomiędzy wiarą 
a rozumem. Odpowiedzią na to zaproszenie stały się zorganizowane w bieżącym roku liczne 
sympozja, konferencje oraz będące nierzadko ich wynikiem opracowania inspirowane


