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Na podkreślenie zasługuje w artość pastoraln a książki G. Lohfinka o wspólnocie.
Lata 60-te, a zwłaszcza przed soborem W atykańskim II, charakteryzow ały się inten
sywnymi badaniam i socjologicznym i w teologii pastoralnej. Wyniki uzyskane
z tychże badań dały wgląd w aktu alną sytuację K ościoła, ale z drugiej strony n arzu 
ciły teologii pastoralnej pewien profil socjologiczny, zresztą konieczny do właściwego
pojm ow ania teologii pastoralnej względnie praktycznej. Zaraz po soborze na
początku lat 80-tych, najpierw oczywiście na Zachodzie, zintensyfikow ano poszuki
w ania biblijne także dla teologii pastoralnej. U kazało się wiele wartościow ych pozycji
na ten tem at. D o tych w artościowych dzieł należy także książka G. Lohfinka na tem at
w spólnoty w Nowym Testam encie, k tó ra nie będąc p ar excellence dziełem o ch arak te
rze pastoralnym , staje się przez swą praktyczność i aktualność ważnym przyczynkiem
do nauk pastoralnych. W ielokrotnie odw ołuje się au to r do obecnej sytuacji Kościoła,
do aktualnej praktyki duszpasterskiej i do sytuacji Kościoła we współczesnym świe
cie. Stara się daw ać konkretne odpowiedzi na wiele palących problem ów nurtujących
dzisiejszych wierzących, myśląc rzecz jasna najbardziej o katolikach niemieckich.
Pozycja G. L ohfinka jest zatem ze wszech m iar do polecenia zarów no egzegetom,
jak i pastoralistom , duszpasterzom i katechetom . Zasięg jej jest niestety ograniczony
dla polskiego czytelnika, napisana jest bowiem po niem iecku. Nie m oże jej jednak
zabrakn ąć w porządnej bibliotece teologicznej.
Ks. M ieczysław Olszewski

H. S ta u d in g e r und W. B e h le r, Grundprobleme menschlichen Nachdenkens - Eine
Einführung in modernes Philosophieren, Verlag H erder, Feiburg im Breisgau 1984, ss.
191.
I. H ugo S ta u d in g e r (ur. w 1921 r.) jest od 1962 r. profesorem U niwersytetu
w P adeborn i kierow nikiem Instytutu Teoretycznych Podstaw N auki, który funkcjo
nuje w ram ach Deutschen Instituts fü r Bildung und Wissen. W olfgang B e h le r (ur.
w 1927 r.) jest od 1970 r. profesorem w Feiburgu im Breisgau i członkiem prezydium
tego Instytutu.
Prezentow ana tutaj praca jest kolejnym wspólnym dziełem Staudingera i Behlera
z zakresu podstaw ow ych problem ów egzystencjalnych współczesnego człowieka oraz
zagadnień teoriopoznaw czych dzisiejszej nauki wraz z filozofią i teologią. Ze znanych
prac tych autorów należy wymienić następujące: H. S ta u d in g e r und W. B eh ler,
Chance und Risiko der Gegenwart - Eine kritische Analyse der wissenschaftlichtechnischen Welt, P aderborn 19762; H. S ta u d in g e r, Die historische Glaubwürdigkeit
der Evangelien, W ürzburg 19 7 74; H. S t a u d i n g e r , Der Atheismus als politisches Prob
lem, Ibw -Journal 1978, z. 8; H. S ta u d in g e r und J. S c h lü te r, Wer ist der Mensch? E n tw u rf einer offenen und imperativen Anthropologie, Stuttgart 1981; R. S ta u d in g e r,
Die Frankfurter Schule - M enetekel der Gegenwart und Herausforderung an die christli
che Theologie, W ürzburg 1982.
Praca Grundprobleme menschlichen Nachdenkens, poza w prow adzeniem H. Stau
dingera (7-11), zakończeniem (161-162), indeksem nazwisk (180-181) i indeksem
rzeczowym (182-191) zawiera cztery rozdziały.
W pierwszym rozdziale na tem at konieczności filozoficznego myślenia autorzy
przeanalizow ali właściwości filozoficznego m yślenia, podali charakterystykę zachod
niej filozofii, ukazali relację pom iędzy filozofią zachodnią a klasycznym i naukam i
przyrodniczym i i zasygnalizowali zagadnienie kryzysu europejskiej myśli tradycyjnej
(13-41).
Rozdział drugi (42—83) zawiera charakterystykę sytuacji wyjściowej współczesnej
refleksji filozoficznej, która pow inna brać pod uwagę poznanie em piryczne, dotyczące
naszej planety i rozw ijającego się wszechświata, oraz ukazuje zagadnienie jedności
i dynam ikę istot żywych, miejsce człowieka w' ewolucji tych istot i stosunek pom iędzy
człowiekiem a tym światem.
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Do podstaw ow ych zagadnień i pytań filozoficznego myślenia autorzy w rozdziale
trzecim (84-121 ) zaliczają pytania o sens i bezsens ludzkiej egzystencji, zastanaw iając
się nad granicam i i m ożliwościam i ludzkiej wiedzy, nad problem am i ogólnego znacze
nia rzeczywistości oraz nad jednością i zróżnicow aniem tej rzeczywistości.
W końcowym rozdziale czwartym (122-160) pod tytułem: Filozoficzne pytania
a transcendentna rzeczywistość - autorzy przedstaw ili stosunek filozofii do O bjawie
nia, ukazując filozofię jak o pośredniczkę pom iędzy teologią a nauką, sygnalizując
współczesne możliwości takiego pośrednictw a oraz przedstawili szczegółowe zagad
nienie ludzkiego cierpienia ja k o problem filozoficzny i teologiczny.
2. U podstaw treści tej książki leżą odpow iedzi (lub próba takich odpow iedzi) na
podstaw ow e pytania związane z egzystencją człowieka w świecie współczesnym
końca XX w. i początku XXI w. Pytania te m ożna sform ułow ać w sposób następu
jący: Czy moje życie ma sens? Czy moje życie jest związane z Bogiem i światem?; Jakie
jest ogólne zadanie ludzkości?; W edług czego pow inna kierow ać się ludzkość?; Ja k
pow inna postępow ać i zachow yw ać się jednostka?; Jak i cel stoi przed światem i czy
on będzie wiecznie trwać?; Ja k wygląda spraw a jednostki we współczesnym świecie?;
Czy śmierć jest absolutynm końcem istnienia człowieka?
H istoria odpow iedzi na te pytania wskazuje, że trudno na nie odpow iadać bez
filozofii i teologii. O kazało się, że stanow isko klasycznego pozytywizm u nie jest
słuszne. N atom iast człowiek współczesny jest zainteresow any i dom aga się odpow ie
dzi w całym zakresie. Treść tych odpow iedzi pow inna wynikać nie tylko z danych
przyrodniczych ale również z danych filozofii i teologii. Dla nauk przyrodniczych nie
jest dostępne badanie takich problem ów , jak: godność człowieka, miłość, szacunek,
wierność, w spólnota, nienawiść, znieważenie. Praktyczne życie i problem atyka świa
topoglądu zawsze zawiera pewne ryzyko. Zm ieniają się w arunki życia w związku
z rozwojem naukow o-technicznym ale 10 nie wpływa na zm ianę znaczenia dla czło
wieka - daw anie odpow iedzi na podstaw ow e pytania egzystencjalne. W trosce o od
pow iedź na te pytania należy zdać spraw ę ze współczesnego stanu wiedzy z zakresu
poznania naukow ego w rozum ieniu ścisłym o raz z poznania płynącego z filozofii
i teologii. Należy również uwzględnić w tych odpow iedziach kontekst historyczny,
w którym te pytania pojawiały się i w którym szukano odpow iedzi od przeszło 3000
lat w europejskiej myśli filozoficznej. T aka postaw a poznaw cza dom aga się wyzbycia
się założeń klasycznego pozytywizmu, wzięcia pod uwagę danych z zakresu nauk
filozoficznych oraz otw arcia myśli ludzkiej na Objawienie. Należy w tym procesie
poznaw czym dążyć do rozstrzygnięć, co jest pewne, co możliwe, a co jest praw dopo
dobne. Praca powyższa - według autorów - nie jest gotowym systemem filozoficznym
dającym odpow iedź na postaw ione pytania, ale jest próbą szukania takich odpowiedzi
i w prow adzenia czytelnika we współczesne myślenie filozoficzne (por. s. 7-12, 161).
3. L ektura tej książki ukazuje m etodę szukania odpow iedzi na podstaw ow e pyta
nia egzystencjalne współczesnego człowieka oraz ukazuje zagadnienia teoriopoznawcze, dotyczące granic i źródeł poznania ludzkiego. Podobny styl pracy odnajdujem y
u takich autorów , jak: P. T eilhard de C hardin, A. D. Sertillanges, K. Rainier,
K. Kłósak i innych. Dla przykładu można tutaj wymienić problem hom inizacji,
podejm ow any przez wymienionych autorów , którzy w rozwiązywaniu jego uwzględ
niali im współczesne osiągnięcia i teorie nauk biologicznych oraz wymogi analizy
filozoficznej i teologicznej.
W rozw iązyw aniu zagadnień, związanych z hom inizacją, K. R ahner proponuje
w ykorzystanie osiągnięć z różnych dziedzin poznania, zarów no z nauk szczegóło
wych, jak i z filozofii i teologii (por. Die Hominisation ais theologische 1 ragc. W:
P. O v e rh a g e - K. R ń h n e r, Das Problem der Hominisation - Ober den biologischen
Ursprung des M enschen, Freiburg im Br. 1961, 13-90). Rozwiązanie swoje uważa za
niepełne i traktuje je ja k o w prow adzenie w żywą dyskusję, jednocześnie zaznacza, że
wyjście kom prom isow e, przyjęcie, iż człowiek co do ciała pochodzi z m aterialnego
św iata, a p od względem swej duchow ości nie może pochodzić z niego, nie da się dziś
utrzym ać. Pojawienie się człowieka wraz z duszą duchow a w historii ziemi tłum aczy
R ahner przy pom ocy pojęcia staw ania się czymś nowym, czymś więcej. Pojęcie to ma
swoje uzasadnienie przy założeniu ogólnym , że historia człowieka jest dalszym cią
giem rozwijającego się kosm osu i że człowiek jest elem entem historii świata.
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A utorzy prezentow anej pracy wykazali konieczność oparcia się, przy próbie daw a
nia odpow iedzi na postaw ione pytania, na osiągnięciach nauk przyrodniczych
z uwzględnieniem filozofii i teologii. W skazali oni również, że filozofia nie jest posia
daczką praw dy, ale jest poszukiw aniem praw dy w czasie. Zdecydow ać się na poszuki
wanie praw dy jest pierwszym krokiem do poznania rzeczywistości nas otaczającej
i człowieka w jego uw arunkow aniach biologicznych i kulturow ych.
L ektura tej pracy ma na celu w prow adzenie czytelnika w krytyczne myślenie
filozoficzne nad podstaw ow ym i zagadnieniam i poznania i istnienia człowieka. Uwa
żny czytelnik może przekonać się, że autorzy ten cel osiągnęli.
Ks. J ó ze f M. Dołęga

