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przyczynia s ię  do urzeczywistniania się, spełniania się osoby ludzkiej. Drugi referat na 
temat: Kultura drogą realizacji życia osobowego człowieka w yg łosił prof, dr hab. Henryk 
Kiereś. S łuchacze zostali uwrażliw ieni przez prelegenta na znaczenie działalności kultu
rowej (poznaw czo-w olityw nej) w  realizacji życia  osoby ludzkiej.

C zęść druga sym pozjum  została pośw ięcona prom ocji pierw szego tomu Powszechnej 
Encyklopedii Filozofii. N a  jej program złożyły  s ię  trzy wystąpienia. Prof, dr hab. Piotr 
Jaroszyński m ów ił najpierw o encyklopedii jako formie klasycznego kształcenia cz łow ie
ka. O. prof, dr hab. M ieczysław  A . Krąpiec przekonywał słuchaczy o potrzebie Powszech
nej Encyklopedii Filozofii dla kultury polskiej, zaś ks. prof, dr hab. Andrzej M aryniarczyk  
przedstawił strukturę i specyfikę Powszechnej Encyklopedii Filozofii. Encyklopedia jest 
zaplanowana na 8 tom ów, które będą ukazywać s ię  w  cyklu jeden tom  rocznie. K ażdy tom  
będzie zaw ierał około  500 haseł i będzie obejm ow ał około 800 stronic druku. Encyklope
dia prezentuje biogram y wybitnych filozofów  (ze szczególnym  uw zględnieniem  wkładu  
filozo fów  polskich w  kulturę narodową), przeglądy w ażniejszych stanow isk filozoficz
nych oraz w ykład egzystencjalnie nośnych problemów.

Encyklopedia ukazuje się na przełom ie w ieków  i na progu trzeciego tysiąclecia chrze
ścijaństwa, i jest ofiarowana Narodowi Polskiem u na ręce jeg o  najw iększego Syna, Ojca 
Św iętego Jana Pawła II.
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Andrzej Bronk, Zrozum ieć św ia t w spó łczesn y  
TN KUL, Lublin 1998, ss. 335

N iezm iernie w ażną dyscypliną naukow ąjest m etodologia nauk. Podejmuje ona reflek
sję nad różnym i naukami, w skazuje na ich przedmiot, cel, a zw łaszcza na stosow ane przez 
nich metody. W  środowisku K atolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przez w ie le  lat zaj
m ował się  tą dyscypliną zm arły w  r. 1986 ks. prof. Stanisław Kam iński, w ybitny m etodo
log, logik  i filozof. O becnie dyscyplinę tę reprezentuje następca ks. Stanisława Kam iń- 
skiego na Katedrze M etodologii Nauk KUL -  ks. prof, dr hab. Andrzej Bronk. Staje się  
naukowo coraz płodniejszy. Przed kilkoma laty opublikował bardzo ciekaw ą książkę: Nauka 
wobec religii (Lublin 1996). Po dwóch latach ogłasza drugą cenną pozycję pt. Zrozumieć 
świat współczesny. Książka ma m ało filozoficzny tytuł, jednakże w  swojej treści jest na 
wskroś filozoficzna.

Praca składa s ię  z siedm iu jednostek tematycznych. Pierwszą pośw ięca autor sporowi 
o postm odernizm. Bardzo kompetentnie i skrótowo przedstawia tu w spółczesną filozofię  
postm odernistyczną. N a uw agę zasługuje fakt, iż -  wbrew ob iegow ym  tendencjom -  autor 
stara się w ydobyć z tej filozofii cechy pozytywne, uważając ją  za szansę dla rozwoju  
w spółczesnej kultury i cyw ilizacji.

Druga część nosząca tytuł Filozofia w czasach postmodernistycznych jest przedłuże
niem  rozważań części pierwszej. Autor konstatuje tu -  także wbrew obiegow ym  opiniom  
-  że nie m ożna m ów ić o kryzysie w spółczesnej filozofii i kultury, bow iem  filozofia  jest 
dzisiaj prężną dziedziną badań, zarówno ze w zględu na w ielką liczbę ludzi ją  uprawiają
cych, jak i ukazujące się now e publikacje.
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W  kolejnej jednostce pt. Filozoficzna hermeneutyka w sporze o obiektywność pozna
nia autor porusza problem obiektywizm u i obiektywności poznania, g łów nie z  punktu 
w idzenia filozoficznej hermeneutyki Hansa-Georga Gadamera. Autor w yróżnia i charak
teryzuje następujące typy obiektywizmu: ontologiczny, epistem ologiczny, m etodologicz
ny i aksjologiczny.

Czwartą jednostkę pośw ięca autor zagadnieniu fundamentalizmu. O m awia tu funda
mentalizm filozoficzny, epistem ologiczny, metodologiczny, aksjologiczny, kulturowy, spo
łeczno-polityczny i religijny.

K olejna jednostka nosi tytuł Wartości chrześcijańskie. Po wstępnych ustaleniach ter
m inologicznych autor rozważa karierę pojęcia wartości w  czasach nowożytnych, stanow i
ska filozofów  w obec sposobu istnienia wartości oraz ich poznawania, kryteria wyboru  
w artości oraz relację m iędzy wartościami ogólnoludzkim i a chrześcijańskimi. Wydaje się, 
iż autor podjął pow yższe zagadnienia w  związku z  dyskusjami toczonym i w  ostatnich latach 
w  Polsce nad m iejscem  religii w  życiu społecznym  i prawną ochroną wartości religijnych.

Przedostatnia jednostka nosi tytuł Religia a nauka i poświęcona jest relacji zachodzącej 
m iędzy tymi dwom a podstawowym i dziedzinami ludzkiej kultury. Sporo uwagi pośw ięca, 
autor sprawie konfliktów m iędzy tymi dziedzinami -  w  historii i w  czasach współczesnych.

Ostatnia jednostka pośw ięcona jest Mircei Eliadego fenomenologii religii. Autor cha
rakteryzuje tu sylw etkę naukową, badania religioznawcze i poglądy na religię jednego z 
najwybitniejszych teoretyków religii naszych czasów, jakim  w łaśnie był M ircea Eliade 
(1907-1986).

Autor dołącza do całości rozważań tekst Hermeneutyka autorstwa Hansa-Geor-ga G a
damera w e w łasnym  tłumaczeniu. Pozycję zamyka bogaty spis bibliograficzny.

Książka autora godna jest polecenia studentom w ydziałów teologicznych i filozoficz
nych. Powinni wziąć ją  do ręki alumni seminariów duchownych. M oże być stosowną lekturą 
uzupełniającą do wykładu z zakresu filozofii współczesnej. Praca tego typu m oże okazać się 
bardzo potrzebna i pomocna także wykładowcom przedmiotów filozoficznych. Książka po
winna trafić nie tylko do bibliotek teologicznych w  naszym kraju, ale także winna ubogacić 
księgozbiory prywatne interesujących się w spółczesną filozofią, nauką religią i kulturą.
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Pavel Ambros, K festan  a z ivo t ve svëtë. O dkaź p redkon cilin i 
diskuse teo log ie  „ laikatu ” a D ruhého Vatikànského K oncilu  

dn eśn ip ra x i cifkve. Olomouc 1998.

Jak samo sform ułowanie podtytułu rozprawy wskazuje, autor -  obecny dziekan W y
działu T eologicznego Uniwersytetu Palackiego w  Ołomuńcu -  w  swojej refleksji pastoral
nej zajmuje się zarówno przedsoborowym  zam ów ieniem  na w łaściw e um iejscow ienie la
ikatu w  życiu  K ościoła oraz odpow iedzią Soboru W atykańskiego II na to oczekiw anie.

Omawiana publikacja składa się  z obszernego wprowadzenia na temat teologii laikatu 
i nowej ew angelizacji, trzech części i zakończenia.

C zęść pierwsza została pośw ięcona w ierze i ogólnym  warunkom życia w e w spó łcze
sności. C zytelnik znajdzie w  niej najpierw charakterystykę życia w  dzisiejszym  św iecie,


