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Zachęcamy Państwa do przeczytania kilku esejów Jeana Ladriere'a z lat 1954-1971, które
zostały zamieszczone w książce pt. "NAUKA ŚWIAT WIARA" (La science, le monde et la
foi - Tournai 1972), tłumaczonej przez Adama Paygerta, a wydanej przez Instytut
Wydawniczy PAX, Warszawa 1978, 1989.
Redaktor Agnieszka Kuraś, w II Wydaniu zamieściła w imieniu Redakcji związłą
charakterystykę książki:
"Tytułowy problem książki Jean Ladriere'a należy do tych tematów myśli chrześcijańskiej,
które - choć znajdowały w przeszłości rozwiązania uznawane za klasyczne - narzucają się
z coraz to nową siłą kolejnym pokoleniom chrześcijan i domagają się rozwiązań
uwzględniających specyficzne doświadczenia każdego pokolenia. Jest zatem całkiem
naturalne, że myśliciele chrześcijańscy drugiej połowy naszego wieku uczestniczą
w dynamicznym rozwoju nauki i techniki oraz doświadczając na co dzień nie tylko
wielorakich skutków przeobrażającej mocy nauki, lecz także jej siły jako atrakcyjnej wizji
teoretycznej, jako pewnej całościowej perspektywy, próbują to swoje doświadczenie świata
konfrontować z przeobrażającym doświadczeniem wiary. (...)
Spotykamy się tutaj z sytuacją, w której chrześcijanin dostrzega i afirmuje w całej pełni
autonomie świata, nauki i techniki, i to do tego stopnia, że nie cofa się przed ich uznaniem
jako autentycznego wymiaru doświadczenia duchowego, zdolnego do nadania naszej
egzystencji sensu "czegoś pozornie samowystarczalnego". I cały wysiłek Autora skierowany
jest w tym kierunku, ażeby doprowadzić do dialogu między logosem nauki a logosem wiary,
ponieważ myśl o pojęciowej syntezie porządków wiary i rozumu (zdaje się mówić Autor)
należy do złudzeń czasu przeszłego. Szczególna rola w tym dialogu przypada naukowcom
chrześcijańskim, oni to bowiem, będąc jak wszyscy chrześcijanie powołani do uczestnictwa
w dziele zbawienia, "stanowią par excellence miejsce kontaktu miedzy zbawieniem
z nauką".(...)
Afirmacja autonomii rozumu to zarazem odkrycie pełnej odmienności i transcendencji
wiary, to zgoda na wewnętrzne napięcie powołania chrześcijańskiego. A zrozumienie,
określenie i ujecie wewnętrznej logiki tego napięcia to w istocie jedyny cel ksiązki Jean
Ladriere'a".

A oto, co sam Autor w przedmowie pisze nt. zamieszczonych poniżej treści:

"Chodzi o to, by zdać sobie sprawę, jak ten logos może być włączony w przeobrażające
doświadczenie wiary. (...) tekst podejmuje tą samą ideę włączenia, ale czyni to w bardzo
szczególnym kontekście znaczenia uniwersytetu katolickiego. Z wyżej wymienionej
problematyki ogólnej wyodrębnia się zagadnienie specjalne: chodzi o określenie, jak teologia
- pojmowana jako refleksja wiary nad samą sobą - i dyscypliny ściśle rozumowe, filozoficzne
i matematyczno przyrodnicze mogą łączyć się wewnątrz organicznej jedności. Idea
przewodnia jest nastę;pująca: nie chodzi o stworzenie jakiegoś systemu, ale o wzajemne
oddziaływanie, w którym wiara i rozum powołane są do wzajemnego oświecania się
w procesie, będącym w istocie badaniem opartym na nadziei objawienia się prawdy".

