
Jerzy J. Kolarzowski

"Przeciw nicości. Eseje", Jan Krasicki,
Kraków 2002 : [recenzja]
Nowa Krytyka 14, 394

2003



3 9 4 Panorama nowości filozoficznych i humanistycznych

są: metodologia fenomenologii religii wsparta analizą Listów  do Tesaloniczan, fenome
nologiczna interpretacja św. Augustyna i neoplatonizmu oraz filozoficzne podstawy 
mistyki średniowiecznej. Niełatwa lektura skryptów wykładowych Heideggera zadziwia 
wnikliwością analiz i aktualnością poruszanych problemów.

Boris Uspienski: Religia i sem iotyka. Wybór, przekład i przedmowa B. Żyłko. 
Wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2001, seria Idee. Uspienski, znany w Polsce przede 
wszystkim z książki Car i bóg , w wyborze B. Żyłki jest prezentowany następującymi 
studiami: Teologia staroruska: problem  doświadczenia zm ysłowego i duchowego (wy

obrażenia o raju w połow ie X IV  wieku); Percepcja historii w  dawnej Rusi i doktryna  

„ M oskwa -  Trzeci Rzym Wesele D ym itra Samozwańca; Raskoł i konflikt kulturowy  

X V II wieku; Inteligencja rosyjska ja k o  fenom en  kultury rosyjskiej,

Willgis Jäger OSB: Fala je s t  morzem. Rozm owy o m istyce. Przekład Z. Mazur- 
czak. J. Santorski & Co, Warszawa 2001, seria Biblioteka Świata Z ofii. Benedyktyn, 
który w swym nauczaniu syntetyzuje kontemplacyjną tradycję Zachodu z mistyką zen. 
Spędził sześć lat w japońskim klasztorze Kamakura i został mistrzem zen szkoły 
sambo-kyodan. W 1983 r. założył w Wtirzburgu centrum medytacyjne, którym kieruje 
do dzisiaj.

Jan Krasicki: Przeciw  nicości. Eseje. Księgarnia Akademicka, Kraków 2002. 
Tematyka esejów jest ciekawa, ale wnioski i tezy budzą wiele wątpliwości. Autor wy
biera z myśli poszczególnych filozofów te fragmenty, w których krytykują oni innych 
wybitnych filozofów i streszcza je (np. Kołakowski jest przedstawiony jako przeciwnik 
gnozy, a Bierdiajew jako wróg całej filozofii niemieckiej). Wszystko po to, żeby po
gnębić filozofię jako taką-w  imię racji tyleż żałosnych, co płytkich i konfesyjnych.

Nowatorskie łączenie nauk

Anthony Aveni; Schody do gwiazd. Obserwacje nieba w trzech w ielkich starożyt

nych kulturach. Przekład J. Bieroń. Zysk i S-ka, Poznań 2002. Autor, profesor astrono
mii i antropologii w Colgate University, zapoczątkował badania w dziedzinie antropo
logii astronomicznej i archeoastronomii. Prezentowana książka, czwarta z kolei po 
Rozm owach z  p lanetam i, Poza kryształowa kulą  i Im periach czasu , omawia wiedzę 
astronomiczną Celtów, Inków i Majów.

Erik Davis: TechGnoza. Mit, magia + mistycyzm w  wieku informacji. Przekład 
J. Kierul. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2002, Biblioteka Nowej Myśli. Od platoni- 
zmu do postmodernizmu, szamanizm i buddyzm, Homer, Tolkien i Dick, Biblioteka


