Recenzje

Damian Wąsek (red.) Teologia w dialogu z innymi naukami. Spotkania – kontrowersje – perspektywy, Kraków 2021, ss. 174.
Praca pod redakcją ks. Damiana Wąska jest interdyscyplinarną monografią
wieloautorską, składającą się z pięciu, wyraźnie zdefiniowanych części (I. O innych naukach z perspektywy teologii; II. O teologii z perspektywy innych
nauk; III. O grzechu pierworodnym; IV. O duszy; V. O religii). W każdej z nich
znajdują się po dwa teksty. Ponadto monografia posiada wstęp i zakończenie.
Przedkładana monografia wieloautorska charakteryzuje się wysokim poziomem naukowym. Teksty są merytoryczne, interesujące od strony tematycznej, napisane piękną polszczyzną. W pełni oddają treść zawartą w tytule.
Pokazują bowiem tożsamość teologii w relacji do innych nauk, a także pytają
inne dyscypliny naukowe o postrzeganie teologii. Stąd pojawiające się w tytule dopowiedzenie „spotkania – kontrowersje – perspektywy”.
Z pewnością cechą wyróżniającą monografię pozostaje jej interdyscyplinarność. Jest ona widoczna na dwóch poziomach. Po pierwsze, redaktor
tomu zaprosił do współpracy naukowców, którzy nie są teologami. Wnoszą oni własną metodologię oraz indywidualne spojrzenie na teologię. Po
drugie, publikujący w tomie teolodzy pozostają otwarci na doświadczenia
i wyniki badań innych nauk, przez co wzbogacają poznanie teologiczne.
Wprawdzie cała przedkładana praca jest monografią wieloautorską, pragnę jednak zwrócić uwagę, iż niektóre z tekstów same w sobie stanowią
małe monografie. Jest tak w przypadku artykułu A. Nadbrzeżnego, K. Kałuży czy R.J. Woźniaka. Stanowią one doskonałe syntezy wybranych tematów, pełne kompetentnych uwag i ważkich pytań. Czyta się je z przyjemnością, dostrzegając ogromną erudycję autorów i głębię refleksji.
Dialogiczność to kolejna cecha monografii. Objawia się przede wszystkim w pytaniach, jakie stawiają teologii badacze innych dyscyplin. Widzą
oni miejsce teologii w naukowym świecie, odczytują jej transcendentny
wymiar i naukową metodologię. Postulują kontynuowanie dialogu, który
wykuwa się w twórczym żywiole tworzenia.
Praca jest wyraźnie wychylona ku przyszłości. Wymiar perspektywiczny przedkładanych analiz wskazuje na ich aktualność i ponadczasowość.
Kontekst, w jakim egzystuje teologii, nieustannie się zmienia. Ważne, żeby
teolodzy potrafili go rozpoznać i udzielić odpowiedzi na pytania, jakie stawiają im badacze innych dyscyplin naukowych.
Ks. Przemysław Artemiuk

322

