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112 o m ó w ie n ia  i r e c e n z je

jakże ważnym sektorze tematycznym, jakim jest problem atyka cywilizacji miłości. 
Prezentowana m onografia jest ow ocem  dojrzałej, w dużej mierze, sam odzielnej, 
filozoficznej refleksji nad dziełem  myślowym obecnego papieża. Jest napisana  
pięknym, niekonwencjonalnym  językiem . Posiada klarowną strukturę i przejrzysty 
tok myślowy. Jest godna polecenia nie tylko studentom  teologii, ale szerszym  
gremiom, interesującym się głębiej nauczaniem  obecnego papieża.

ks. Ignacy D ec

Jacques Maritain -  prekursor soborowego humanizmu. Myśl filozo
ficzno-teologiczna Jacquesa Maritaina, red. ks. Stanisław Kowalczyk 
i Edward Balawajder, RW KUL, Lublin 1992. ss. 298.

Poszczególne wieki historii chrześcijaństwa mają swoich bohaterów, myślicieli 
i świętych. N ie m oże już dzisiaj ulegać wątpliwości, żc jednym  z najwybitniejszych 
myślicieli katolickich X X  wieku był francuski filozof tom ista Jacques M aritain 
(1882-1973). Jego intelektualny wkład w duchową kulturę naszego stulecia jest 
wyjątkowo duży. Nic też dziwnego, że wielu sięga do skarbca jego myśli. Szczególnie 
myśl jego staje się przedm iotem  refleksji i inspiracji w ośrodkach naukowych, 
kulturowych i społecznych o profilu tomistycznym. Twórczość pisarska francuskiego 
personalisty wzbudziła także duże zainteresow anie w Polsce, szczególnie w środo
wisku Katolickiego U niwersytetu Lubelskiego i środowisku warszawskim.

W 1979 r. powstała w W arszawie przy Ośrodku D okum entacji i Studiów  
Społecznych Komisja Jacquesa M aritaina. W  jej skład weszli przedstawiciele 
katolickiej nauki społecznej, filozofow ie i teologow ie, wywodzący się z różnych 
ośrodków teologicznych w Polsce, szczególnie pracownicy naukowi Katolickiego  
Uniwersytetu Lubelskiego, papieskich fakultetów  teologicznych oraz wyższych 
seminariów duchownych. Istotnym  zadaniem  powstałej Komisji stało się organizo
wanie ogólnopolskich sympozjów oraz aktywny udział w m iędzynarodowych  
spotkaniach naukowych poświęconych M aritainowi, organizowanych głównie przez 
M iędzynarodowy Instytut Jacquesa M aritaina w Rzymie.

Prezentowana książka zawiera dokum entację działalności wyżej wspom nianej 
Komisji J. Maritaina przy O D iSS w W arszawie za lata 1979 -  1985. W  tymże czasie 
Komisja zdołała zorganizować 4 ogólnopolskie sympozja (Sandom ierz -  13 V  1980; 
Warszawa -  3-4 V  1982; W arszawa -  25 X  1983 oraz Płock -  21-22 II 1985), a jej 
członkowie aktywnie uczestniczyli w kilku spotkaniach międzynarodowych.

M ateriały z sympozjów -  przede wszystkim -  krajowych, zostały u łożone w cztery 
działy. Pierwszy z nich zawiera referaty obejm ujące problem atykę filozoficzno- 
antropologiczną (o. L.A. Nowicki, ks. S. Kowalczyk, ks. A . W ołczyński, ks. T. Ru- 
towski). W drugim dziale są um ieszczone referaty pośw ięcone myśli filozof iczno- 
społecznej (Cz. Strzeszewki, ks. L. W ciórka, ks. F.J. M azurek, ks. S. Olejnik). Trzeci 
dział obejmuje referaty o charakterze teologicznym  (ks. W. Słom ka, ks. E. W eron,
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o. L.A. Nowicki). W reszcie, w dziale czwartym um ieszczone są teksty m ówiące 
o myśli J. M aritaina w Polsce. C ałość poprzedzona jest „Słowem  w stępnym ” pióra 
Czesława Strzeszewskiego oraz dwom a wykładami wprowadzającymi autorstwa ks.
S. Kowalczyka (Jacques Maritain 1882-1973  -  tomista otwarty na współczesność) i E. 
Balawajdera (Prekursor soborowego hum anizm u). N a końcu znajdujemy bibliografię 
maritainowską w Polsce, zarówno podm iotow ą, jak i przedm iotową, ułożoną  
w porządku chronologicznym .

Prezentowana pozycja jest cennym  przyczynkiem do badań nad dorobkiem  
myślowym Jacquesa M aritaina w naszym kraju. U dostępnia polskiem u czytelnikowi 
owoc filozoficzno-teologicznych poszukiwań wybitnych specjalistów, znawców myśli 
Maritaina w Polsce. B ędzie z pew nością dużą pom ocą dla wszystkich, którzy 
w przyszłości będą szukać wstępnych informacji o tym znakom itym  myślicielu  
katolickim naszego stulecia.

ks. Ignacy D ec

Religia a sens bycia człowiekiem , red. Zofia J. Zdybicka, RW KUL, 
Lublin 1994, ss. 215.

Religia uchodzi za jedną z czterech dziedzin ludzkiej kultury. O prócz nauki, 
sztuki i m oralności jest ona przejawem  aktywności ducha ludzkiego w  świecie. 
Dzięki aktywności kulturowej człowiek transcenduje przyrodę i jawi się tu na ziem i 
jako byt wyjątkowy, m ogący panow ać nad materią i wyciskać na niej swoje duchowe 
piętno. Religia jest nabudowana na podstawowym  doświadczeniu ludzkim, na 
przeżyciu skończoności i kruchości w łasnego istnienia i w  związku z tym -  na 
potrzebie związania się z Kimś, kto m oże człowieka wybawić z tej niekorzystnej 
sytuacji i zapewnić w ieczne trwanie. C złowiek zatem  jest „skazany” na religię, na 
kontakt z istotą silniejszą od  niego. Jeśli tą istotą nie jest dla niego B óg transcen
dentny, to tworzy sobie inne „absoluty”, tym groźniejsze, im są on e słabsze.

Tak jak każde zjawisko, tak i religia m oże stać się przedm iotem  refleksji 
naukowej. W  siatce nauk dziś uprawianych w iele jest takich, które zajmują się 
zjawiskiem religii. W śród nich szczególne m iejsce zajmuje filozofia religii, zwłaszcza 
ta, która jest uprawiana w  nurcie klasycznym. O to na półkach księgarskich pojawiła 
się nowa pozycja książkowa na tem at religii, powstała w środowisku K atolickiego  
Uniwersytetu Lubelskiego. Tam  bowiem , wśród wielu dyscyplin filozoficznych, 
uprawia się także filozofię religii w  powiązaniu z m etafizyką i tradycją filozofii 
klasycznej.

Prezentowana książka zawiera m ateriały z odbytego w dniach 6 i 7 listopada  
1992 r. w Lublinie sympozjum, zorganizow anego przez W ydział F ilozofii K atolic
kiego Uniwersytetu Lubelskiego. Prelegenci i uczestnicy dyskusji reprezentowali 
różne środowiska filozoficzne w Polsce. W iększość z nich rekrutowała się spośród  
pracowników naukowych KUL.


