
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

Title: La responsabilite des theologiens - recenzja 

 

Author: Grzegorz Strzelczyk 

 

 
Citation style: Strzelczyk Grzegorz. (2004). La responsabilite des theologiens - recenzja. 
"Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" (T. 37, z. 1 (2004), 187-188). 



RECENZJE 187

 

 

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2004, t. 37, z. 1, s. 187–188

La responsabilité des théologiens. Mélanges offerts a Joseph Doré, Paris: Des clée 
2002, 885 s.

Nieczęsto się zdarza, by redaktorom jakiegoś dzieła zbiorowego udało się 
zgromadzić teksty najlepszych specjalistów z danej dziedziny. Jeszcze rzadziej, 
by wokół jednego projektu udało się zgromadzić najlepszych teologów z różnych 
dziedzin i z różnych stron świata. W przypadku La responsabilité des théologiens 
to się zdecydowanie udało (wśród autorów znaleźli się G. Alberigo, B. Sesbouë, 
J. Wolinski, L. F. Ladaria, K. Neufeld, G. Colombo, O. H. Pesch, B. Forte, S. Pie
Ninot, W. Pannenberg, by wymienić tylko niektórych). Co więcej: wynikiem pra-
cy redakcyjnej nie jest więcej lub mniej przypadkowy zbiór tekstów – jak często
się zdarza w przypadku ksiąg pamiątkowych – lecz praca bardziej przypominająca
monografię, z jasną, logiczną strukturą.

Joseph Doré, arcybiskup Strasbourga, wieloletni wykładowca Instytutu Ka-
tolickiego w Paryżu, sporą część swojej pracy naukowej poświęcił kwestiom 
związanym z funkcją teologa w Kościele i świecie (redakcja Introduction à l’étu-
de de la théologie, monografie). Zamierzeniem redaktorów La responsabilité... 
było kontynuowanie tej linii myśli francuskiego teologa poprzez zaangażowanie 
szerokiej wspólnoty teologów. W ten sposób powstała praca skomponowana we-
dług precyzyjnych założeń teologicznych, stanowiąca swego rodzaju raport lub 
diagnozę samoświadomości teologii (teologów) co do własnych zadań, trudno-
ści, możliwości we współczesnym Kościele i świecie. Zaangażowanie olbrzymiej 
wręcz liczby badaczy (książka zawiera 65 artykułów!) z różnych dziedzin teo-
logii i nie tylko, pozwoliło na podjęcie refleksji, także interdyscyplinarnej, nad 
różnymi aspektami misji teologii i teologa. Ostatecznie dzieło zostało podzielone 
na trzy części: „Nauczanie”, „Służba dyskusjom eklezjalnym i uniwersyteckim”, 
„Artykułowanie wymiarów praktycznych teologii, naukowych i przynależących 
do porządku świadectwa” 
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Pierwsza część książki wychodzi od niektórych zagadnień z historii teologii, 
dotyczących jej statusu naukowego. Kolejne artykuły poświęcone są wpływowi, 
jakie na poszczególne dziedziny teologii lub obszary badań wywarły metody hi-
storyczne, zwłaszcza krytyka źródeł (i dostęp do nowych). Wreszcie ostatnie tek-
sty części pierwszej zajmują się różnymi problemami, które stają przed teologią 
na skutek głębszego zrozumienia historyczności ludzkiej egzystencji (ekumenizm, 
dialog międzyreligijny, inkulturacja).

Druga część La responsabilité... jest próbą podsumowania stanu teologii współ-
czesnej. Rozpoczyna się od tekstów omawiających różne style teologiczne (zwią-
zane z obszarami językowo-kulturowymi lub konkretnymi szkołami teologiczny-
mi). Z przykrością trzeba zaznaczyć tutaj brak polskiego wkładu. Kolejne artyku-
ły omawiają problemy rodzące się na styku teologii i innych nauk (pomocniczych 
teologii lub nieteologicznych). Osiem artykułów zamykających tę część poświę-
conych jest kwestiom związanym z instytucjami kościelnymi odpowiedzialnymi 
za doktrynalne czuwanie nad stanem teologii. Oprócz zagadnień ściśle związa-
nych z Magisterium, omówiona zostaje również rola Papieskiej Komisji Biblijnej 
i Międzynarodowej Komisji Teologicznej.

Trzecia część tomu poświęcona jest zagadnieniom praktycznym teologii. 
Najpierw rozważany jest aspekt pastoralny – omawiane są różne zadania teologii 
we wspieraniu misji pasterskiej i ewangelizacyjnej. Następne artykuły koncen-
trują się na samym stylu uprawiania teologii, która pozostając naukową, powinna 
być zarazem uwrażliwiona na wymiar żywego świadectwa wiary. Wreszcie uwa-
ga koncentruje się na niektórych najbardziej aktualnych i otwartych obszarach ba-
dań teologicznych, czy też na aspektach, które wymagają odnowy albo przemia-
ny myślenia.

Tom zamykają: krótki profil biograficzny Josepha Doré oraz jego bibliografia 
(1977–2001) z listą prac, których był promotorem.

Ks. Grzegorz Strzelczyk

 

 




