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Okazywanie miłosierdzia -  jak pisze Padovani w następnym rozdziale -  jest przeja
wem najwyższego stopnia naszego człowieczeństwa, jego istotą. Miłosierdzie zbliża nas 
do Boga. Łaskę Bożą możemy odczuwać jak silny magnes wydobywający z nas miłosier
dzie i człowieczeństwo.

Czternasty rozdział podnosi zagadnienie konieczności przemiany. Padovani podkre
śla, że jeżeli zmieniamy w sobie to, co możemy zmienić, zaczynamy mieć pozytywny 
wpływ na innych. Przemieniać siebie oznacza kochać siebie.

Autor, kapłan i terapeuta, przypomina w rozdziale piętnastym czytelnikowi, że bez lepsze
go zrozumienia historii rodzinnej, naszego dzieciństwa, naszych korzeni, nie poznamy siebie. 
Dystansując się w stosunku do naszych rodzin, aby wyzwolić się od nich, mamy ogromną 
szansę na powtórzenie ich słabości. Dotyczy to zwłaszcza poczucia tożsamości i rodzinnej 
komunikacji.

Ostatni rozdział poświęcony jest afirmacji. Zaspokojenie potrzeby afirmacji jest koniecz
ne, jeśli mamy pozostać ludźmi zdrowymi emocjonalnie. Jeżeli uprzytomnimy sobie potrze
bę afirmacji i przyznamy się do niej, będziemy bardziej świadomi jej istnienia u innych. 
Padovani kończy swoje rozważania takimi słowami: musimy podziękować Bogu za to, kim 
jesteśmy, i za to, co mamy. Nie ma lepszego sposobu na uznanie Bożych darów od codzien
nej afirmacji siebie.

Dobrze się stało, że Wydawnictwo Księży Jezuitów dało okazję polskiemu czytelnikowi 
do zapoznania się z tym Autorem. Książka jaką oddaje nam do rąk M.H. Padovani zasługuje 
na naszą szczególną uwagę. Na tle innych publikacji tego typu wyróżnia się bowiem jasno
ścią formułowania myśli, konkretnym odpowiadaniem na postawione pytania i ładnym sty
lem. Choć stanowisko Autora w niektórych kwestiach, np. przeżywanego gniewu, może 
budzić dyskusję, to wartość merytoryczna książki jest duża. Może stać się bardzo pożytecz
ną lekturą dla duszpasterzy i katechetów. Warto więc starannie ją  przeczytać.

ks. Andrzej Jagiełło

Piotr Lenartowicz SJ, Wprowadzenie do zagadnień filozoficznych, 
Kraków 1998, ss. 151

Człowiek każdej epoki stawia sobie samemu najbardziej zasadnicze pytania dotyczące 
tak jego samego, jak i otaczającej go rzeczywistości. Jednym z obszarów, na którym od 
setek już lat trwa człowiecza przygoda poszukiwania prawdy, jest obszar refleksji filozo
ficznej. Współcześnie łatwo jest się zagubić w całym bogactwie myśli filozoficznej, której 
studiowanie może niekiedy prowadzić do zniechęcenia i sceptycyzmu, a nawet rodzić 
pokusę kapitulacji. Ale czy człowiek, który jako jedyne stworzenie wyposażony w świa
domość swojego istnienia, może zrezygnować z poszukiwań, zaspokajających tkwiący 
w nim głód poznawczy? Szukanie prawdy jest naszym obowiązkiem, fundamentem na
szej godności, nawet gdy odbywa się w trudzie i wymaga wysiłku. Wprowadzenie do za
gadnień filozoficznych, autorstwa ks. Piotra Lenartowicza, stanowi pewnego rodzaju pró
bę towarzyszenia współczesnemu człowiekowi w jego najistotniejszych poszukiwaniach.

Wedle słów samego autora Wprowadzenie nie jest ani „zarysem”, ani „przewodnikiem”, 
ani „informatorem”. Świadomie pomija ono wiele istotnych dla filozofii zagadnień i nie
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stanowi jakiejś systematycznej całości. Jako takie stanowi raczej zbiór ilustracji, przykła
dów filozofii in statu nascendi. Omawiana publikacja w kilku miejscach obszerniej poru
sza stanowisko Kościoła Katolickiego wobec filozofii. Jego ukazanie pozwala wyraźniej 
odgraniczyć to, co w religii pochodzi z wiary nadprzyrodzonej, od tego, co może wynikać 
z naturalnych kontaktów z rzeczywistością otoczenia i Wszechświata. Spośród wielu nur
tów, filozofia arystotelesowsko-tomistyczna ma w omawianej publikacji pozycję uprzy
wilejowaną. W przedmowie ks. R Lenatrowicz wyraża nadzieję, że jego stronniczość w tej 
dziedzinie, posłuży jako ilustracja pewnych tendencji spotykanych w filozofii i przyczyni 
się w ten sposób do pogłębienia obiektywizmu i krytycyzmu czytelnika.

Książka składa się z ośmiu rozdziałów. Rozpoczyna się rozważaniami o istocie filozo
fowania. Autor wyjaśniając czym jest filozofia, odwołuje się najpierw do jej definicji ety
mologicznej. Stwierdza, że filozofia może oznaczać albo program (zespół pytań, proble
mów do rozwiązania), albo metodę (zespół środków koniecznych do realizacji 
wyznaczonego programu), albo wnioski filozoficzne (wyniki osiągnięte na drodze realiza
cji programu dzięki zastosowaniu określonej metody). Omawiając każdy z wymienionych 
aspektów, autor posługuje się konkretnymi przykładami z historii myśli filozoficznej. Po 
tych wstępnych wyjaśnieniach podaje i omawia klasyczną definicję filozofii, która w jego 
sformułowaniu brzmi następująco: filozofia to poznanie całej rzeczywistości, fundamen
talne, metodyczne, naturalną świadomością człowieka. Poruszając, przynależący do za
gadnień wstępnych, problem podziału dyscyplin filozoficznych, odwołuje się do klasyfi
kacji dokonanej przez Arystotelesa oraz Ch. Wolfa, prezentując także ich współcześnie 
funkcjonujący odpowiednik.

Do niezwykle istotnych kwestii poruszonych we Wprowadzeniu należy problem zna
czenia filozofii dla wiary. Na początek autor, odwołując się do tekstu dekretu Vaticanum 
II, ukazuje sens studium filozofii dla osób przygotowujących się do apostolstwa. Cennym 
byłoby tu także odwołanie się do wydanego w 1972 r. dokumentu Kongregacji ds. wycho
wania katolickiego poświęconemu nauczaniu filozofii w seminariach. Na kanwie proble
mu relacji wiara -  rozum omówione zostało zagadnienie naturalnego poznania Boga, tak 
w Jego istnieniu, jak i naturze. W tym kontekście znajdujemy szereg tekstów Magisterium 
Ecclesiae, a także opartą na fragmentach tekstów źródłowych krytykę tzw. modernizmu. 
Odpowiedź na pytanie: Czy istnieje filozofia chrześcijańska?, stanowi kolejne zagadnie
nie podejmowane w tej części książki. W tym kontekście znajdujemy także prezentację 
teologii jako „normy negatywnej” filozofii oraz zasygnalizowanie tzw. teorii dwóch prawd.

Wyjaśnienie niektórych podstawowych terminów używanych na terenie filozofii, stano
wi kolejny element zbioru przemyśleń filozoficznych ks. Lenartowicza. Do wyjaśnianych 
terminów należą: podmiot, przedmiot, pojęcie, znak, świadomość. W tej perspektywie uka
zany został cały szereg różnych sposobów ujmowania relacji pomiędzy wyżej wymieniony
mi. Między innymi autor przedstawia fizjologiczną teorię pojęć, która, dokonując redukcji 
pojęcia do przedmiotu, traktuje świadomość i jej pojęcia jako złożone procesy biochemiczne 
i elektryczne zachodzące w komórkach centralnego układu nerwowego. Powstałe w ich wy
niku pojęcia byłyby ostatecznie zjawiskiem fizyczno -  chemicznym, wywoływanym przez 
materię w materialnych strukturach komórek, synaps, włókien nerwowych. Autor dokonuje 
krytyki tej teorii z pozycji arystotelesowsko -  tomistycznej. Natomiast krytyka redukcji po
jęć do znaków językowych, przejawiająca się szczególnie w poglądach L. Wittgensteina,



OMÓWIENIA I RECENZJE 2 1 7

stanowi treść kolejnego fragmentu książki, który kończy omówienie relacji podmiot -  przed
miot poznania oraz wyjaśnienie zagadnienia obiektywności.

Ponieważ celem uprawiania filozofii jest ogólne a przy tym poprawne rozumienie ota
czającego nas świata, stąd też autor nie może nie podjąć rozważania na temat sporu o moż
liwość systematycznego poznania rzeczywistości oraz związanej z nim określonej kon
cepcja teorii poznania. W tej kwestii zostały omówione następujące stanowiska: 
nominalistyczne, konceputalistyczne, ultra -  realistyczne oraz realizmu umiarkowanego. 
Stojąc na gruncie arystotelesowsko -  tomistycznym, dokonuje autor krytyki trzech z wy
mienionych poglądów, polemizując z głoszącymi je myślicielami.

Ukazanie w jaki sposób punkt wyjścia i metoda, przyjęte przez danego filozofa, mogą 
wpływać na głoszoną przezeń teorię bytu, konstytuuje istotę sporu o teorię bytu zmienne
go. W związku z tym autor przedstawia trzy różne koncepcje, ujmujące zjawisko różno
rodności i zmienności otaczającego nas świata. Należą do nich następujące teorie bytu: 
statyczna (reprezentowana przez Parmenidesa i eleatów), dynamiczna (jako jej najbardziej 
typowi przedstawiciele omówieni zostali Heraklit i H. Bergson) oraz perypatetycka. Pre
zentacja niektórych cech arystotelesowskiej metody filozofowania oraz zależności pomię
dzy teorią poznania a teorią bytu uzupełnia poruszone tu zagadnienia.

Jakiej natury jest otaczająca nas rzeczywistość? Co należy do podstawowych cech ma
terii a co stanowi fundamentalną charakterystykę ducha? Czy między materią a duchem 
możliwa jest jakakolwiek komunikacja? Odpowiedzi na te i im podobne pytania poszuku
je autor w kolejnym rozdziale Wprowadzenia. W swoich analizach zauważa, że zarówno 
pojęcie materii jak i ducha powstały w wyniku abstrakcyjnego spojrzenia na rzeczywi
stość. Kontynuując, prezentuje podstawowe dylematy sporu pomiędzy materializmem a roz
wiązaniem w duchu arystotelesowskim.

Podejmując w kolejnym rozdziale rozważania na temat związku pomiędzy wynikami 
procesu poznania a mechanizmem tego procesu, autor zauważa, że wyniki procesu pozna
nia bada epistemologia, natomiast mechanizm działania naszej świadomości jest przed
miotem dociekań fizjologii i psychologii z jednej strony, oraz antropologii filozoficznej 
z drugiej. Kontynuując, analizuje cztery teorie tłumaczące mechanizm poznania. Zbudo
wane one zostały w oparciu o określone koncepcje antropologiczne. Do omawianych teo
rii poznania należą: arystotelesowsko-tomistyczna, kartezjańska, fenomenalistyczna i mark
sistowska.

Ponieważ konkretne twierdzenia filozoficzne wywierają znaczący wpływ na funda
mentalne sprawy dotyczące życia ludzkiego, stąd też do niezmiernie ważnych problemów 
należy kwestia sposobu weryfikacji prawdziwości głoszonych przez filozofię tez. Słowem 
chodzi o metodę rozstrzygania, które koncepcje filozoficzne są bezbłędne, a które mogą 
budzić uzasadnione wątpliwości. Autor, podejmując ten temat, wychodzi od omówienia 
natury aktu krytycznego, by następnie przedstawić proces sprowadzania do sprzeczności 
oraz pojęcie tzw. pewności pozytywnej, jako dwa sposoby osiągania pewności intelektual
nej. Analizując zagadnienie w perspektywie historycznej, ks. Lenartowicz zauważa, że 
poszczególni filozofowie i całe szkoły filozoficzne oscylowały zazwyczaj pomiędzy dwo
ma skrajnościami: bezkrytycyzmem z jednej strony a ultra -  krytycyzmem z drugiej. Jako 
przykład nurtów filozoficznych należących z pierwszej grupy, autor podaje starożytną gnozę 
oraz neoplatonizm, które uznaje za rodzaj mitologii filozoficznej. Natomiast omawiając
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formy ultra -  krytycyzmu, dokonuje krytyki agnostycyzmu, sceptycyzmu i relatywizmu. 
Prezentacja tzw. nieklasycznych definicji prawdy, oraz typowych błędów logicznych za
myka całość problematyki zawartej w prezentowanej książce.

Ponieważ sam autor stwierdził w przedmowie, że jego książka nie jest rodzajem pod
ręcznika ze wstępu do filozofii, lecz jedynie zbiorem ilustracji, swego rodzaju albumem 
filozoficznym, stąd też trudno kierować pod jej adresem jakieś zarzuty, dotyczące np. bra
ków natury merytorycznej. Wprowadzenie, z uwagi bogactwo zawartej w nim problema
tyki oraz zasadniczej przystępności stylu, może stanowić bardzo cenną lekturę uzupełnia
jącą np. dla osób podejmujących studia filozoficzno-teologiczne.

ks. Mirosław Kiwka

Filozofia — wzloty i upadki. XXXIX Tydzień Filozoficzny KUL 3- 
6 marca 1997, Lublin 1998, ss. 118

Tydzień Filozoficzny organizowany corocznie przez Koło Filozoficzne Studentów Ka
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest bez wątpienia wielkim świętem filozofii przy
ciągającym rzesze zainteresowanych z wielu środowisk akademickich. Zeszłoroczne, trzy
dzieste dziewiąte już spotkania filozoficzne, przebiegały pod hasłem: Filozofia -  wzloty 
i upadki. Znaczna część wygłoszonych wówczas wykładów została pracowicie zebrana 
i opublikowana w postaci książki noszącej tytuł tożsamy z hasłem Tygodnia.

Otwiera ją  tekst autorstwa Aleksandry Nygi, stanowiący sprawozdanie z przebiegu 
Tygodnia Filozoficznego. Autorka podaje w nim kompletną listę zaprezentowanych przed- 
łożeń wraz z ich krótką charakterystyką.

Od „śmierci Boga” do śmierci filozofii. Kilka uwag i przyczynach samo-dekonstrukcji 
filozofii to tytuł pierwszego z prezentowanych artykułów. Jego autorem jest Sławomir 
Szczyrba. Autor stawia sobie za cel ukazanie związku jaki istnieje pomiędzy filozoficzną 
proklamacją „śmierci Boga” a współcześnie przeżywanym kryzysem myśli filozoficznej, 
zwanym także „śmiercią filozofii”. Ukazany tu został historyczny proces, w wyniku które
go filozofia stopniowo zatraciła charakter refleksji sapiencjalnej. Ukoronowaniem tego 
procesu było właśnie usunięcie z obszaru jej zainteresowań problemu Boga. Niejako w tym 
samym klimacie myślowym pozostaje tekst s. Zofii J. Zdybickiej zatytułowany Alienacja 
zasadnicza: człowiek bogiem. Autorka zwraca w nim uwagę na zjawisko z dziedziny rela
cji między człowiekiem a Bogiem, polegające na takich ujęciach poznawczych, w których 
człowiek stawia siebie na miejscu Boga. Fakt ten został uznany za jedną z najgroźniej
szych alienacji człowieka. S. Zdybicka podejmuje się ukazania historycznie uwarunkowa
nych przyczyn sytuacji, w której doszło do przypisania człowiekowi cech i funkcji bo
skich przy jednoczesnym zepchnięciu Boga na margines zainteresowań kultury wyrosłej 
na chrześcijaństwie i szczycącej się tak wielką tradycją filozoficzną. Realizując tak wy
znaczone zadanie, s. Zdybicka wyodrębnia z dziejów myśli filozoficznej trzy ciągi, 
których rozwój doprowadził do zafałszowania prawdy o Bogu i o człowieku. Wyznaczni
kami pierwszego są postacie Kartezjusza, Kanta i Fichtego, drugi przebiega od Hegla po
przez Fuerbacha do Marksa oraz trzeci na linii Nietzsche -  Sartre -  postmodernizm. W kon
sekwencji człowiek „uwolniony” od Boga stał się niewolnikiem stworzonych przez siebie 
rzeczywistości. Do zjawisk alienujących osobę ludzką zaliczone zostały między innymi:


