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Lexikon der katholischen Dogmatik, wyd. Wolfgang B e i n e r t, 
Herder, Freiburg—Basel—Wien 1987, ss. 594.

Różnorodność może być znakiem płodności refleksji teologicznej. 
Najczęściej jednak budzi obawę, ponieważ łatwo staje się nieprzejrzy
sta. Teologia miała dawno z tym syndromem do czynienia. Jeżeli 
różnorodność wyrasta z jednego korzenia i pozostaje nosicielką całoś
ci, staje się drogowskazem na drogach zbawienia. Dzieło, którego wy
dawcą i współautorem jest W. Beinert, potwierdza to ostatnie. Zawiera 
ono bowiem podstawową wiedzę teologiczną. Wychodzi naprzeciw po
trzebom ząrówno studiujących jak i nauczających, syntetycznego ujęcia 
całości teologii, jako naukowej refleksji nad wiarą. Z dydaktycznym 
talentem i jasnością myśli przygotował Beinert cenny podręcznik — 
Leksykon dogmatyki katolickiej.

To nowe standardowe dzieło, owoc pracy dwunastu profesorów te
ologii, podaje całość wiedzy z zakresu Dogmatyki katolickiej w łatwo 
przystępnej leksykalnej formie. Hasła poszczególnych artykułów są 
ułożone w porządku alfabetycznym. Obejmują one cały materiał jede
nastu traktatów dogmatyki. Tematy z zakresu jednego traktatu opra
cował ten sam autor (z wyjątkiem traktatu chrystologiczno-soteriologi- 
cznego). Przegląd tematów przyporządkowanych poszczególnym trak
tatom ułatwia orientację w poszczególnych działach dogmatyki i ich 
podstawowych pojęciach. Tytuły traktatów oraz nazwiska autorów po
dane zostały w następującej kolejności: 1. Theologische Erkenntnislehre 
(Prof. Dr. Wolfgang Beinert, Regensburg), 2. Gotteslehre (Prof. Dr. 
Wilhelm Breuning, Bonn), 3. Schöpfungslehre (Prof. Dr. Dr. Alexan
dre Gamoczy, Wurzburg), 4. Theologische Anthropologie (Prof. Dr 
Bernhard Georg Langemeyer, Bochum), 5. Christologie/Soteriologie 
(Prof. Dr. Gerhard Ludwig Müller, München; Prof. Dr. Lothar Ullrich, 
Erfurt), 6. Mariologie (Prof. Dr. Franz Courth, Vallendar), 7. Ekklesio
logie (Prof. Dr. Werne Löser, Frankfurt a. Main), 8. Pneumatologie 
(Prof. Dr. Dr. Karl Heinz Neufeld, Rom), 9. Gnadenlehre (Prof. Dr. ' 
Georg Kraus, Bamberg), 10. Sakramentenlehre (Prof. Dr. Günter Koch, 
Würzbürg), ll.- Eschatologie (Prof. Dr. Josef Finkenzeller, München).

Każde hasło zostało opracowane według następującego schematu:
1. podstawy biblijne, 2. spojrzenie w świetle historii dogmatów, 3. wy
powiedzi Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, 4. perspektywy ekumenicz
ne, 5. komentarz teologiczny. Na końcu opracowania każdego hasła
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znajduje się bibliografia. Nie jest ona wyczerpująca. Jedynie ma słu
żyć pomocą w dalszym zajmowaniu się tą problematyką. W biblio
grafii uwzględniono w miarę możliwości najpierw dzieła wprowadza
jące do danego zagadnienia, następnie standardową literaturę, a także 
inne dzieła z dobrą bibliografią oraz ważniejsze monografie. Pojęcia, 
których nazwy nie pokrywają się z nazwami haseł zostały zestawione 
w skorowidzu rzeczowym umieszczonym na końcu Leksykonu (ss. 580— 
594). Szczególną pomocą w korzystaniu z Leksykonu służą różnego ro
dzaju tabele, synopsy, grafiki i syntezy.

Lexikon der katholischen Dogmatik podaje podstawowe informacje 
na temat wszystkich istotnych kwestii dotyczących wiary chrześci
jańskiej. Książka ta powinna znajdować się w podręcznej bibliotece 
zarówno studentów, docentów, profesorów, jak również duszpasterzy 
katechetów, a także interesujących się problematyką * teologiczną ka
tolików świeckich. Nie może jej zabraknąć w bibliotekach Uczelni i In
stytutów katolickich oraz Wyższych Seminariów Duchownych.

To nowe kompendium zasługuje na szczególną uwagę. Stanowi bo
wiem niezbędnie potrzebną pomoc w studium i .w  praktyce. Autorom 
■należy się uznanie i wdzięczność za tego rodzaju dzieło. Wydaje się 
być na miejscu życzenie, aby autorzy niniejszego opracowania, którzy 
wykazali swą kompetencję, opracowali krótki podręcznik lub podstawo
wy zarys dogmatyki..

R. Karwacki

Texte zur Theologie, wyd. Wolfgang B e i n e r t ,  Gerfried W. 
H u n o 1 d, Karl-Heinz W e g e r  SJ, Styria, Graz—Wien—Köln 
1989.

W roku 1989 zaczęły ukazywać się w wydawnictwie Styria pierwsze 
tomy wielkiej nowej serii tekstów do studium teologii. Seria Texte 
zur Theologie prezentuje te teksty i świadectwa, które mają istotne 
znaczenie dla teologii. Czyni to precyzyjnie i w przejrzystej formie. 
Ma na celu uczynić łatwo dostępnym dziedzictwo myśli chrześcijań
skiej na przykładach wziętych z tradycji i współczesności. Seria za
wiera zestaw ciekawych informacji i tekstów, które zwykle zdobywa 
się mozolnie. Dlatego jest niezbędnym instrumentem w pracy pro
fesorów, docentów, studentów teologii, duszpasterzy, katechetów. Po
winna znaleźć się w bibliotekach Wydziałów Teologicznych, Semina
riów Duchownych, domów zakonnych.

Cała seria, obejmująca dwadzieścia cztery tomy, dzieli się na trzy 
części, odpowiadające trzem głównym dyscyplinom teologii systema


