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Poniew aż n ie w szy scy  uczestnicy m ieszkali w  D om u kard. K öniga, stąd n ie w szyscy  
uczestniczyli w  porannej M szy św ., której przew odniczył—w  dniu rozpoczęcia kolokw ium  
— biskup p om ocn iczy  W iednia.

W  dniu 2 6  X  2 0 0 0  obrady X I K olokw ium  B ib lijnego otw orzył G. Vanoni S V D  
(M ödling) witając zebranych i przedstawiając program spotkania. N astępnie G. H enschel 
(Erfurt) w prow adził sw ój referat zatytułowany Grzech świata i nasze zadośćuczynienie. 
Po spokojnej w ym ianie zdań, burzliwą dyskusję w yw ołało  kontrowersyjne w ystąpienie  
Ch. N iem anda (Linz), którego referat dotyczył znaczenia zbawczej śm ierci Jezusa w  św ie
tle w spółczesnych  herm eneutyczno-biblijnych, teologicznych i egzegetycznych  poglądów. 
Referent naw iązyw ał do poglądów  czasu pobultm anowskiego i w ysunął m .in. tezę o nie
m ożności stwierdzenia czegokolw iek  odnośnie do św iadom ości Jezusa ziem skiego, po
niew aż przekaz o Jezusie pochodzi z  czasu pow ielkanocnego.

Pierw szy dzień spotkania zakończyła prezentacja m ożliw ości wykorzystania kompu
tera w  pracy biblisty.

D rugiego dnia (27 X  2000) przed południem  kontynuowano dyskusje nad referatem  
Ch. N iem anda, a następnie w ysłuchano streszczenia referatu J. Schm atovicha (G yör), za
tytułow anego Pojednanie (kattalagę) wśród wiernych w Chrystusa (2 Kor 5,11-21 i Rz 
5,10-11). Profesor Schm atovich pokazał, na podstaw ie tekstów  z  2 Kor i Rz, praktykę aktu 
pojednania w  pierwotnym  kościele.

W spólna kolacja kończąca ten dzień, przekształciła s ię  w  spotkanie towarzyskie, w  
w ym ianę spostrzeżeń i doświadczeń.

W  ostatnim  dniu kolokw ium  podstawą rozm ów  i dyskusji było  opracowanie G. Vano- 
niego (M ödling) zw iązane z  tematem jubileuszy: Zadłużenie i darowanie długów. Biblijna 
tradycja i praktyka chrześcijańska. Dyskutanci podkreślali socjalny wym iar czasu jub ile
uszu w  ST i NT, wyrażający się  w  darowaniu długów, trosce o ubogich, przebaczeniu  
krzywd.

XI Colloquium Biblicum zakończyło się zarysowaniem  tematu (zw iązany on będzie z 
księgą D ziejów  A postolskich) i daty spotkania w  2002 r.

Dodać jeszcze  trzeba, że stroną materialną (finansową) spotkania zajął s ię  austriacki 
„Bibelw erk”. W ydawnictwo to zorganizowało dla biblistów  także kiermasz książek teo lo
gicznych, ponadto ufundowało bon książkow y dla każdego uczestnika kolokwium .

s. Ewa J. Jezierska OSU

Sprawozdanie z konferencji naukowej Nauka i R elig ia  
(Wrocław, 9-10 XI 2000 r.)

Encyklika Ojca Św. Jana Pawła II Fides et ratio, ogłoszona w e wrześniu 1998 roku, już 
przyniosła obfity ow oc w  postaci w ielu  sym pozjów, konferencji i dyskusji akademickich. 
W  ślad za nim i ukazują s ię  coraz to now e publikacje pośw ięcone fundamentalnemu za
gadnieniu relacji pom iędzy wiarą a rozumem, teologią  a filozofią, m iędzy poznaniem  na
ukow ym  a poznaniem  przez wiarę. Każde now e wydarzenie na tym  polu, zainspirowane 
papieską encykliką, przyczynia się do w łaściw ego ukazania w agi obydwu sposobów  po
znawania człow ieka. Twórcze zgłębianie tej problematyki trwa, pozwalając nie tylko usu
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w ać narosłe przez w ieki nieporozumienia, ale coraz bardziej ukazuje kom plem entam ość 
tych dw óch w ielkich  postaw  poznawczych.

W rocławskie środowisko naukowe zorganizowało dotychczas dw ie sesje pośw ięcone  
wprost encyklice Fides et ratio, ale w  kontekst pokłosia tej ważnej enuncjacji papieskiej 
zaliczyć trzeba ostatnią, trzecią konferencję Nauka i Religia, która stanowi w  nurcie tych  
wydarzeń precedens pod w ielom a względam i znaczący i bardzo obiecujący. O dbyła się  
ona w e W rocławiu w  dniach 9 i 11 listopada tego roku na Papieskim W ydziale T eologicz
nym i Akadem ii M edycznej im. Piastów Śląskich. Została ona bow iem  zorganizowana  
w łaśnie przez te dw ie wrocław skie uczelnie. I jest to pierwszy precedens; przy czym  nale
ży  podkreślić, że  inicjatywa zorganizowania takiej debaty akademickiej w yszła od  JM 
Rektora Akadem ii M edycznej i została zlecona Zakładowi Humanistycznych Nauk L e
karskich w  tejże Akademii. Papieski Wydział Teologiczny chętnie podjął propozycję w spół
pracy, która okazała się tak owocna. Taka geneza konferencji w yznaczyła bow iem  następ
ne precedensy zw iązane z jej przebiegiem.

Zgromadziła ona uczonych reprezentujących z jednej strony nauki szczegółow e, zw łasz
cza m edyczne, z drugiej zaś reprezentantów teologii i filozofii. W sposób czynny, przed
stawiając sw e przem yślenia, w zięło w  niej udział trzydziestu dwóch badaczy z  w ielu  ośrod
ków  akadem ickich naszego kraju. Z w cześniej planowanej debaty m iędzyuczelnianej 
konferencja przekształciła s ię  w  wydarzenie ogólnokrajowe. Jeśli natomiast w eźm ie się 
pod uw agę bierne uczestnictwo, to można m ów ić o wymiarze m iędzynarodowym . Obra
dom  konferencji przysłuchiwało się ok. trzysta osób. Odzew  zatem okazał s ię  nadspodzie
wany, co ukazuje rów nocześnie skalę zapotrzebowania na tego typu dyskusje.

Konferencja Nauka i religia została poprzedzona M szą św. sprawowaną w  katedrze 
w rocławskiej pod przewodnictwem  JE ks. kard. dr. Henryka G ulbinowicza, M etropolity 
W rocław skiego, który objął honorowy patronat tego wydarzenia naukowego. H om ilię  
w  czasie tej M szy św. w ygłosił ks. dr Janusz Czarny, współorganizator konferencji z  ra
m ienia Papieskiego W ydziału Teologicznego. Już w  auli PW T obrady otworzyła prof. 
Wanda W ojtkiewicz-Rok, współorganizator ze strony Akademii M edycznej. Pierwsze prze
m ów ienie, mające charakter uroczystego zagajenia, w yg łosił rektor Akadem ii M edycznej 
prof, dr hab. L eszek  Paradowski.

Obrady sekcyjne (w  dwóch sekcjach „A ” i „B”) przyniosły przez dwa dni dwadzieścia  
cztery przedłożenia, a zostały one poprzedzone w  pierwszym  dniu trzema głów nym i refe
ratami autorstwa: ks. prof. Ignacego D eca (rektora Papieskiego W ydziału Teologicznego), 
prof. Andrzeja Kiiblera (z  Akadem ii M edycznej) i prof. Józefa Kosiana (z Uniwersytetu  
W rocław skiego). Zw łaszcza wystąpienie ks. prof. I. D eca Nauka i religia -  związki histo
ryczne i merytoryczne spełniło rolę fundamentu i zakreśliło pole spotkania refleksji na
ukowej i religijnej. W  tym obszarze została następnie um ieszczona problematyka kosm o
logiczna, antropogeniczna i psychologiczna. B yła ona rozpatrywana na bazie danych  
rozum ow ych (np. ks. dr G. Bugajak -  Nauka i religia -  spotkanie na Początku, dr hab. 
Anna Lemańska -  Prawidłowości przyrody a stanowisko kreacjonizmu) oraz w  perspekty
w ie Objawienia (np. o. prof. F. Rosiński —Powstanie człowieka w aspekcie biblijnym i przy
rodniczym czy  Koniec świata w ujęciu eschatologii biblijnej i astronomii).

Problematyka psychologiczna, dominująca w  sekcji „B”, ukazywała człow ieka posta
w ion ego  w  obliczu  ekstremalnych i przecież nieusuwalnych elem entów  jego  egzystencji,
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w  m iejscu, gd zie  zaw odzi rozum i nauka. Zasadniczą bow iem  charakterystykę życia  cz ło 
w ieczego  stanow ią tzw. egzystencjalia (choroba, śmierć, odczucie skończoności, pragnie
n ie n ieśm iertelności, pragnienie szczęścia  i spełnienia), w obec których nauka (zw łaszcza  
w e w spółczesnej postaci) okazuje s ię  bezradna. Stanowi to także teren spotkania nauki 
i religii, ale o innej charakterystyce, niż to określał p ierwszy plan rozpatrywany przez om a
w ianą debatę. W  nim  bow iem , w  pierwszym  planie, nauka niejako „potwierdza” B oże  
O bjaw ienie, a przynajmniej się z  nim  nie kłóci. W  drugim natomiast planie, egzystencjal
nym , nauka w ręcz potrzebuje religii jako sw ojego dopełnienia i przedłużenia. Okazuje się  
być niewystarczającą, pozbaw ioną narzędzi i kompetencji, by odpow iedzieć na najbar
dziej zasadnicze ludzkie pytania. Bynajmniej n ie na pytania o  to, skąd w zią ł s ię  W szech
świat, czy  -  w  efekcie jak iego procesu pow stał człow iek , lecz pytania krzyczące z  głębi 
ludzkiego życia: dlaczego cierpię, czy  będę ży ł w ieczn ie , czy  to, że s ię  urodziłem , m a jakiś 
sens, czy  warto być dobrym?! W aloryzacja tego typu pytań i rozterek n ie m oże om inąć 
nikogo: ani tego, kto przyjmuje jedynie czyste ratio, ani tego, kto w iarą przyjmuje B oży  
Absolut. K onkluzję taką zdaw ały s ię  zawierać referaty: prof. Z. D om osław skiego God
ność człowieka cierpiącego -  je j sacrum iprofanum, ks. dr. M. Wandrasza Religijność 
a postawa wobec choroby” czy  dr U . Dębskiej „Światło nadziei w niepełnosprawności. 
D la tej sekcji rozważań niejako patronalnym (z  serii wystąpień program owych) stał s ię  
znakom ity referat prof. A . Küblera Idea i praktyka medycyny paliatywnej.

Trzeci referat program owy prof. J. Kosiana nt. Wiara i religia u Anioła Ślepaka "uka
zał nie tylko fascynującą postać w rocław skiego m istyka, ale poszerzył w idzen ie paradok
su życia  cz łow ieczego , szukającego m ożliw ości w ypow iedzenia tego, co  n iew ypow iedzial- 
ne, sam ego B oga. Zobrazow ał w  ten sposób człow ieka, który w  racjonalne kategorie 
ludzkiego rozumu próbuje ubrać rzeczyw istość nieogarnionego B oga, w ym ykającą się  
w szelk im  definicjom . D efin icje bow iem  (dom ena nauki!) m ająza zadanie ograniczać i od
graniczać (definire\) K ogoś N ieograniczonego, kto m oże być objęty jedynie aktem żywej 
wiary.

Drugi dzień konferencji został pośw ięcony zagadnieniom  szeroko rozumianej b ioety
ki, w  której zogniskow ania doznały obydw ie optyki założone w  dniu pierwszym : optyka 
rozumu i wiary. W łaśnie przy łóżku chorego najpełniej spotykają się nauka (m edycyna) 
i religia, w  tej sytuacji granicznej życia ludzkiego, często terminalnej w ręcz, nauka zatrzy
muje s ię  na progu, który przekroczyć m oże jedynie religia. M ów iły  o tym w ystąpienia, 
które m iały różny status m etodologiczny -  począw szy od zdystansow anego referatu (np. 
prof. A . Latawiec -  Ból i cierpienie człowieka wobec śmierci, dr M. Szym ańska -  Pacjent 
a informacja o chorobie nowotworowej -  wybrane opinie, czy  dr M. W ojewoda -  Etyka 
społeczna P. Tillicha i R. Niebuhra) aż po niesłychanie zaangażowane św iadectw a (np. dr 
hab. L. Sadowska -  „ Co to znaczy towarzyszyć odchodzącym ”, czy  ks. J. P rejzner- Cier
pienie i ból w chorobie nowotworowej). Obydwa poziom y przedstawień zawarł w  bardzo 
kompetentnej syntezie prof. T. Chruściel (Kodeks Etyki w naukach medycznych), który 
sw oje w ystąpienie zakończył apelem, by lekarze byli nie tylko ludźmi nauki, lecz także 
ludźmi m odlitwy.

O dzw ierciedlenie ukazanej kom plem entam ości nauki i religii najpełniejszy wyraz zy 
skało w  dyskusji okrągłego stołu, przeprowadzonej na koniec konferencji. M iała one cha
rakter sumującej debaty, dlatego towarzyszyło jej znam ię interdyscyplinarności; w zięli
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w  niej bow iem  udział filozofow ie, fizycy, teologow ie, genetycy, m edycy i p sychologo
w ie. Spośród uczestników  należy wymienić: prof. prof. ks. Ignacego D eca, A licję  K ędzię, 
Andrzeja Küblera, Jana M ozrzymasa, ks. Romana R ogow skiego, Barbarę Świątek i R o
berta Saciuka. C hoć uczestnicy dyskusji starali się  wypowiadać w  granicach sw oich  kom 
petencji, to jednak okazało się, że  m iejscem  spotkania nauk i religii jest zaw sze godność  
osoby ludzkiej, zakorzeniona w  jej ontycznym  związku z Bogiem .

M erytoryczny plon konferencji okazał się nader obfity, ale jeszcze nie wyczerpał zapo
trzebowania na tego typu spotkania, dlatego pod jej koniec dom inow ały postulaty ko
n ieczności zorganizowania następnego takiego wydarzenia. Taki też ton zawierało słow o  
końcow e, w ygłoszone przez rektora Papieskiego W ydziału Teologicznego ks. prof. dr. 
hab. Ignacego D eca, w  którym -  oprócz podziękowań -  wyraził on nadzieję na dalsze  
rozbudowyw anie takiej p łaszczyzny współpracy.

ks. Janusz Czarny

Sympozjum metafizyczne: O soba i sp o so b y  
j e j  spełn ian ia  s ię  w  kulturze (KUL 14 XII 2000)

Zakład M etafizyki K atolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Polsk ie Towarzystwo  
Tom asza z Akwinu, będące oddziałem  Societa Internazionale Tommaso d 'Aquino (SITA) 
zorganizow ały w  ramach corocznego cyklu: Zadania współczesnej metafizyki sym pozjum  
na temat: Osoba i sposoby je j spełniania się w kulturze. Sympozjum odbyło s ię  14 grudnia 
2000 r. i było połączone z  promocją pierwszego tomu Powszechnej Encyklopedii Filozofii.

Otwarcia sym pozjum  dokonał ks. prof, dr hab. Andrzej Szostek, rektor KUL. W ykład 
pierw szy pt.: O integralną koncepcję człowieka w yg łosił o. prof, dr hab. M ieczysław  A. 
Krąpiec. W  sw oim  wystąpieniu zaprezentował on  najpierw głów ne tendencje antropolo
giczne w  dziejach filozofii, wskazując na ich fragmentaryczność, aspektow ność i niekie
dy jednostronność. Następnie naszkicował w izję człowieka jako osoby, wypracowaną w  sys
tem ie filozoficzno-teologicznym  św. Tomasza z  Akwinu, uznając ją  spośród różnych teorii 
antropologicznych za  najbardziej integralną koncepcję człowieka.

Drugim  prelegentem  był ks. prof, dr hab. Ignacy D ec. M ów ił na temat: Personalizm 
czy personalizmy? Prelegent podjął próbę racjonalnego rozstrzygnięcia, jakiego typu per
sonalizm  godny jest w  sensie podstaw owym  tego miana, innymi słow y, który z  kierunków  
antropologicznych nazywanych personalizm em  należy uznać za priorytetowy, najbardziej 
podstaw owy, i które z  kolei kierunki pretendujące do miana personalistycznych, tak na
prawdę nim i n ie są  albo zasługują jedynie na miano personalizm ów jakby drugorzędnych. 
Przedłożenie autora m iało charakter sprawozdawczo-porządkujący. Prelegent podzielił je  
na trzy części. W  pierwszej przedstawił personalizm y horyzontalne (antropocentryczne, 
najczęściej ateistyczne), w  drugiej -  personalizm y teistyczne, teocentryczne -  pozatom i- 
styczne, w  trzecim  zaś -  personalizm  klasyczny -  tom istyczny o orientacji m etafizycznej 
(w  w ersji francuskiej i polskiej).

Po przerwie w ygłoszono jeszcze  przed południem  dwa referaty. Pierw szy przedstawiła  
s. prof, dr hab. Z ofia J. Zdybicka. Podjęła w  nim  temat: Religia jako droga spełniania się 
osoby ludzkiej. Prelegentka starała s ię  odpow iedzieć na pytanie, w  jakim  znaczeniu religia


