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N iniejsza pozycja książkowa jest nieco zmienioną wersją rozprawy doktorskiej napi
sanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Karola Baia w Instytucie F ilozofii Uniwersytetu Wro
cław skiego. Autor monografii odbył studia magisterskie z zakresu filozofii na Katolickim  
U niw ersytecie Lubelskim  (1987-1993). Tam też pod kierunkiem o. prof. dr. hab. M ieczy
sława Alberta Krąpca napisał pracę magisterską. Obecnie jest m łodszym  pracownikiem  
naukowym  w Instytucie F ilozofii Uniwersytetu W rocławskiego, gdzie rozwija w  tamtej
szym  środowisku filozoficznym  problematykę klasycznej filozofii bytu.

Praca autora składa się z dwóch głównych części, poświęconych kolejno epistem ologii 
i ontologii Christiana W olffa. W  ramach części pierwszej autor zajmuje się głów nie episte- 
m ologicznym i zasadami ontologii niemieckiego myśliciela. Omawia tu przejętą przez Wolffa 
kartezjańską m etodologię, następnie myślenie i refleksję jako podm iotowo-poznawczą bazę 
ontologiczną oraz reprezentację jako epistemologiczne pryncypium jego ontologii. W  części 
drugiej dokonuje najpierw wstępnej charakterystyki ontologii Wolffa. Następnie om awia  
jej zasady oraz syntezę ontologiczną i jej uwarunkowania.

Autor na przestrzeni całej rozprawy ukazuje Chrystiana Wolffa jako m yśliciela, który 
doprowadził esencjalizaćję ontologii do najwyższego stopnia, kontynuując stanowisko  
ep istem ologiczne Kartezjusza. W olff przyjął prymat świadom ości przed bytem transcen
dentnym. Jego zdaniem , przedmiotem poznania ludzkiego nie jest byt obiektywnie istnie
jący, ale jego  reprezentacja obecna w świadom ości. Ów zwrot od bytu do jego  reprezen
tacji jest w yw ołany obecnością  refleksyjnie ukonstytuowanej poznawczej zasady co g ito . 
Zatem  sam podm iot poznający, a ściślej: obecna w nim świadom ość w ypełniona ideam i, 
jest p ierw szym  przedm iotem  ludzkiego poznania, a nie byt zewnętrzny w stosunku do 
niego. B yt w ięc  uczynił W olff w poznaniu nie punktem w yjścia, ale punktem dojścia. 
Autor rozprawy w ykazuje jednak, że ten cel jest poznaw czo nieosiągalny, gdyż przy 
obraniu pojęciow ej reprezentacji bytu za punkt w yjściow y podm iot poznający zostaje 
zam knięty w sferze znaków. Poznanie ludzkie zatem nie informuje nas o bycie, a jed y
nie o jego  znakowej reprezentacji obecnej w św iadom ości. Stąd też w olffiańska ep iste
m ologia  w stosunku do epistem ologii arsytotelesowsko-tom istycznej ma charakter ide
alistyczny.

Sygnalizow ana rozprawa autora jest pozycją w ysoce specjalistyczną. D la zw ykłych  
czytelników  m oże uchodzić za pozycję trudną. Jednakże dla dzisiejszych badań historycz- 
n o-filozoficznych  ma ona dużą wartość, tym bardziej że jest napisana precyzyjnym, spe
cjalistycznym  językiem . Znakomite świadectwo o niej złożył o. prof. M ieczysław  Albert 
Krąpiec, gdy w  recenzji wydawniczej napisał: „Książka Bogusława Pazia na temat ontolo
gii W olffa jest w ybitnym  osiągnięciem  filozoficzno-poznaw czym  dotyczącym  sw oistego  
przełomu kultury europejskiej. Ontologia Christiana Wolffa stanowi jakby centralny punkt 
zwrotny w dziejach uniwersyteckiego nauczania filozofii. Zawiera przy tym w iele m yślo
w ych wątków ze starożytności, średniowiecza i w spółczesnych W olffowi m yślicieli, które
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należało w ykryć i uznać ich funkcjonowanie w jego  w ielkim  system ie ontologii. B ogu 
sław  Paź dokonał tego znakom icie”.

Opierając się na św iadectw ie tak kom petentnego recenzenta -  m yśliciela , należy skon
statować, że m onografia B ogusław a Pazia stanowi w ielkie osiągnięcie i w zbogacenie p o l
skiej m yśli filozoficznej w  dziedzinie badań nad filozofią  Christiana W olffa.

ks. Ignacy D ec

Ks. Ignacy Dec, Siejba słowa, tom VII: Ku integralnej prawdzie. 
Homilie do środowiska akademickiego, Wrocław 2002

„Blask prawdy jaśnieje w e w szystkich dziełach Stwórcy, w szczególny  zaś sposób  
w człow ieku, stw orzonym  na obraz i podobieństw o Boga (por. Rdz 1,26): prawda ośw ieca  
rozum i kształtuje w olność człow ieka, który w ten sposób prowadzony jest ku poznaniu  
i um iłow aniu Pana” . Tymi słow am i rozpoczyna Ojciec Św ięty Jan Paw eł II encyklikę Ve
rita tis sp lendor. Tej w łaśnie prawdzie, która ośw ieca  rozum i kształtuje w o ln ość  człow ieka  
p ośw ięcił ks. prof. dr hab. Ignacy D ec, rektor Papieskiego W ydziału T eologicznego w e 
W rocławiu, siódm y już tom sw oich  hom iletycznych rozważań w znanej serii Siejba słow a. 
Tom ten zatytułow any jest: K u in tegralnej p ra w d zie , i został dedykowany społeczności 
akademickiej naszego miasta w  300-lecie  W ydziału T eologicznego we W rocławiu.

N iniejszy tom  zawiera hom ilie, jakie w yg łosił ks. Rektor do środowiska akadem ickie
go. Są one zebrane w trzech częściach. Pierw sza z nich zawiera hom ilie w yg łoszon e do 
w rocław skiego środow iska naukow ego. M am y tutaj dw ie grupy rozważań: hom ilie w y 
głoszon e do pracow ników  nauki oraz hom ilie do całych społeczności akademickich.

Druga część hom ilii zawartych w  siódm ym  tom ie Siejby słow a  to hom ilie w ygłoszon e  
do m łodzieży akademickiej Papieskiego W ydziału T eologicznego w e W rocławiu. Jest to 
część najobszerniejsza i zawiera cztery działy: hom ilie do m łodzieży studiów  stacjonar
nych, do słuchaczy studiów  zaocznych, do absolwentów  PW T i do słuchaczy K olegiów  
oraz Studiów Podyplom ow ych.

W  kolejnej, trzeciej częśc i autor um ieścił hom ilie okoliczn ościow e, w yg łoszon e do 
różnych grem iów  kościelnych  i św ieckich, mających zw iązek  z nauką i kulturą. W czte
rech działach ks. I. D ec publikuje tutaj hom ilie do ludzi nauki i kultury, hom ilie do alum 
nów  M W SD  w e W rocławiu, hom ilie do słuchaczy Studium Społecznego Akcji K atolic
kiej oraz hom ilie do absolw entów  PWT, którzy po ukończonych studiach spotykali się w 
murach w rocław skiej uczelni.

W  hom iliach um ieszczonych  w VII tom ie Siejby słow a  odbija się bardzo wyraźnie 
zatroskanie Ks. Rektora PW T w e W rocławiu o formację duchową członków  kierowanej 
przez n iego w spólnoty akademickiej. Czas przeżywany w spólnie podczas liturgii przed 
pełnią Prawdy, Dobra i Piękna, kiedy są prowadzone także rozważania na temat słow a  
B ożego , jest dla ks. I. D eca św iadectw em , że w uczelni teologicznej nie tylko m ów i się „o 
B ogu ”, ale m ów i się też „do B oga”.

Środow isko akadem ickie otrzym ało w omawianej publikacji ogrom ny materiał ku re
fleksji nad prawdą. O dkrywanie prawdy to w yzw anie najbardziej godne człow ieka, bo


