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cy Autor skoncentrował się na najstarszej tradycji synoptycznej o tym wydarzeniu, czyli 
na narracji Markowej (Mk 1,9-11), uwypuklając przy tym pneumatologiczne aspekty tej 
narracji. Na weselu w Kanie Galilejskiej Jezus dokonał pierwszego cudu, który sprawił, iż 
„uwierzyli w Niego Jego uczniowie”. Modląc się tą tajemnicą, orant dotyka tajemnicy 
wiary, której głębię w sercach zna jedynie Bóg. Tajemnica ta odsyła również do sceny 
ukrzyżowania Jezusa, któremu towarzyszyła Matka, a także posiada wymiar eklezjolo
giczny, co zostało trafnie uwypuklone w komentarzu O. Prof. Langkammera. Wezwanie 
do nawrócenia i głoszenie dobrej nowiny należy do istoty działalności nauczycielskiej Je
zusa. W tej tajemnicy rozważa się wszystko to, czego Jezus nauczał: o Bogu, królestwie 
niebieskim, relacjach między ludźmi i kwestiach etycznych. Niezwykle cenne w komenta
rzu okazuje się omówienie relacji: m etanoia  -  królestwo Boże. Tajemnica przemienienia 
zapowiada przyszłą chwałę wierzących w Chrystusa; kieruje myśli rozważających ją ku 
czasom ostatecznym, kiedy wierzący trwać będą w bliskości Boga. Oprócz wnikliwych 
analiz wszystkich ewangelijnych relacji o Przemienieniu komentarz zwraca uwagę na pa- 
renetyczny wymiar wydarzenia. Ustanowienie Eucharystii zbliża natomiast do najgłębsze
go sposobu spotkania za Zbawicielem w czasie ziemskiej wędrówki człowieka wierzące
go -  do sakramentu M szy św., w czasie której najściślej łączy się ze Zbawicielem. Oprócz 
omówienia zagadnień egzegetycznych i teologicznych wynikających z lektury narracji
0 ustanowieniu Eucharystii Autor dołącza rozważania na temat tego sakramentu, rozumia
nego jako ośrodek życia Kościoła i w Kościele.

Część III (ss. 165-213) posiada charakter praktyczny i duszpasterski. Składają się na 
nią materiały do kazań i medytacji. Stosunkowo wiele miejsca poświęcił Autor zagadnie
niu modlitwy, które porusza przy omawianiu tajemnicy Przemienienia Pańskiego (pojawia 
się tu omówienie modlitwy w Starym Testamencie, modlitwy Jezusa, Modlitwy Pańskiej
1 modlitwy Maryi). W Aneksie (ss. 214-222) Autor proponuje -  na bazie swych osobistych 
wspomnień z rodzinnej parafii -  odmawianie różańca z tzw. aklamacjami, podając ich 
zwięzłe przykłady. Książkę wieńczy wybór polskiej literatury mariologicznej, która może 
stanowić uzupełnienie treści przedstawionej lektury.

Podsumowując, warto podkreślić jeszcze dwie niezwykłe cechy omawianej pozycji. 
Po pierwsze, grono czytelników, do których książka jest skierowana, obejmuje swym za
sięgiem szeroki wachlarz osób: książka okazuje się cenna zarówno dla egzegetów i bibli- 
stów, teologów, osób szukających pogłębienia rozumienia swej wiary, duszpasterzy i kate
chetów. Po drugie, książka ukazała się na rynku niezwykle szybko po ogłoszeniu przez Ojca 
Świętego listu Rosarium  Virginis M ariae; jest więc publikacją bardzo na czasie, potrzebną 
i wypełniającą w bibliotekach teologicznych tę lukę, którą dotychczas zapełniały jedynie 
krótkie artykuły, których autorzy podjęli się omówienia nowych tajemnic różańcowych.

ks. M ariusz R osik

Błąd antropologiczny, red. A. Maryniarczyk SDS, K. Stępień, 
Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2003, ss. 407

Publikacja niniejsza zwiera materiały z V Międzynarodowego Sympozjum Metafizycz
nego z cyklu Z adania  w spó łczesn ej m etafizyki, organizowanego corocznie przez Zakład
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Metafizyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Polskie Towarzystwo Tomasza 
z Akwinu, będące oddziałem Società In tem azionale Tommaso d ’Aquino (SITA). Sympo
zjum odbyło się 13 grudnia 2002 roku na temat: „Błąd antropologiczny ” i jeg o  konsekwencje 
w kulturze. Celem sympozjum było przedyskutowanie w gronie specjalistów z Polski i z za
granicy problemów kryzysu kultury, wynikających z przyjętej błędnej koncepcji człowieka.

Wyrażenie „błąd antropologiczny”, widniejące w temacie sympozjum, pochodzi z En
cykliki Jana Pawła II Centesim us annus (1991). W encyklice tej Papież zwrócił uwagę na 
fakt, że u podstaw fałszywej ideologii i niesprawiedliwego systemu społeczno-polityczne- 
go, jakim był socjalizm, znajdował się błędny wizerunek, fałszywe rozumienie człowieka.

Prezentowana książka dokumentująca wspomniane sympozjum posiada trzy części. 
Pierwsza zatytułowana: B łędy w  rozumieniu człowieka  dokumentuje cztery główne wykła
dy plenarne. Autorem pierwszego jest nestor polskiego tomizmu egzystencjalnego, o. prof. 
Mieczysław Albert Krąpiec. W zaprezentowanym tekście przypomina, że rozumienie oso
by pojawiło się w kulturze chrześcijańskiej i było związane z wyjaśnianiem tajemnicy 
Chrystusa, w którym dwie natury egzystowały w jednej Osobie. Osoba Chrystusa jako 
istniejąca istnieniem podmiotu (Logosu) stała się ważnym odniesieniem pojmowania oso
by. Osoba ludzka istnieje istnieniem swej duszy jako ducha stworzonego przez Boga. Du
sza swego podmiotowego istnienia udziela ciału, które sobie nieustannie formuje. Czło
wiek zatem istnieje istnieniem swej duszy i dlatego jako człowiek może działać tylko poprzez 
swoje ciało. Stąd też w ludzkiej osobie nie ma czynności, nawet duchowych, niezależnych 
od ciała. Człowiek, jako byt osobowy w swym działaniu zależny od ciała, jest też bytem 
dynamiczno-potencjalnym realizującym się w ludzkiej społeczności. Spełnianie siebie 
w życiu społecznym dokonuje się w aktach decyzyjnych, czyli w procesie autodetermina- 
cji suponującej używanie rozumu, czytającego rzeczywistość, cel ludzkiego życia i sądy 
praktyczne o dobru, które wola wybiera do spełniania. Poprzez akty poznania, miłości, 
wolności osoba transcenduje siebie, świat i społeczeństwo, będąc celem, a nigdy środkiem 
działań osobowych. Jako uczestnik życia społecznego osoba jest podmiotem prawa, jest 
zupełnością i całością. Jako byt religijny jest celem życia społecznego. W dziejach filozo
fii europejskiej miały miejsce błędne rozumienia człowieka. Mają one swoje korzenie w fi
lozofii Platona i po części Arystotelesa. Z platonizmu wywodzą się, zdaniem Krąpca, nie
które współczesne liberalizmy, zaś wizję naukowo-przyrodniczą Arystotelesa wykorzystano 
w koncepcjach materialistyczno-ewolucyjnych.

Drugi tekst w tej części jest autorstwa ks. prof. Ignacego Deca z Papieskiego Wydziału 
Teologicznego we Wrocławiu. Autor przedłożył w nim temat temat: H um anizmy i ich rosz
czenia w  w yjaśnianiu  człowieka. Najpierw zauważył ks. Dec, że humanizm jako nurt filo- 
zoficzno-kulturowy pojawił się dopiero w filozofii nowożytnej i współczesnej. Następnie 
dokonał klasyfikacji i charakterystyki poszczególnych odmian humanizmów. Głównymi 
odmianami humanizmu nowożytnego były humanizm renesansowy i humanizm oświece
niowy. Pierwszy był reakcją na średniowieczny teocentryzm i kształtował się na bazie po
wrotu do antyku greckiego. Drugi wiązał się z nowożytnym antropocentryzmem episte- 
mologicznym i ontologicznym. Często przybierał formę an ty religijną, an ty chrześcijańską. 
W czasach współczesnych pojawiła się bogata mozaika odmian humanizmów. Można tu 
mówić o humanizmie teistycznym i ateistycznym, kolektywistycznym i indywidualistycz
nym, personalistycznym i apersonalistycznym. Szczególną odmianę humanizmu stanowi
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humanizm personalistyczny, mający także wiele odmian takich, jak: personalistyczno-spo- 
łeczny (E. Mounier, M. Blondel, G. Madinier), fenomenologiczno-aksjologiczny (M. Sche- 
ler, R. Ingarden), egzystencjalistyczno-dialogiczny (K. Jaspers, G. Marcel), ewolucyjno- 
-kosmiczny (R Teilhard de Chardin), tomistyczny klasyczny (J. Maritain -  humanizm inte
gralny, K. Wojtyła -  humanizm personalistyczny o orientacji tomistyczno-fenomenolo- 
gicznej, M.A. Krąpiec -  personalizm tomistyczny). Wszystkie odmiany humanizmu w y
suwają roszczenia do monopolu na prawdę o człowieku. Roszczenia niektórych odmian są 
jednak bezpodstawne. Jeżeli owe humanizmy poddamy gruntownej analizie i skonfrontu
jem y z danymi pierwotnego doświadczenia, okaże się, że jedynie humanizm personali
styczny w wydaniu tomistycznym najobiektywniej i najbardziej integralnie opisuje i w y
jaśnia człowieka, ukazując go jako byt osobowy, jako ducha wcielonego, spełniającego się 
w życiu w kontekście prawdy, dobra i piękna, jako istotę rozumną i wolną, zdolną do po
znawania i miłowania.

Autorem kolejnego tekstu tej części zatytułowanego Rozumienie bytu a rozumienie czło 
w ieka  jest ks. prof. Andrzej Maryniarczyk z KUL-u. Autor zauważył, że na przestrzeni 
wieków pojawiły się różne obrazy człowieka. Wśród nich jako najbardziej nośne były: 
obraz człowieka jako agregatu pracząstek, jako ducha-duszy, jako zwierzęcia rozumnego, 
jako res cogitans, jako ewolutu świata przyrody. U podstaw tych obrazów legły określone 
koncepcje bytu. I tak: u podstaw rozumienia człowieka jako agregatu pracząsteczek leży 
fizykalna koncepcja bytu; u podstaw rozumienia człowieka jako ducha-duszy -  idealistyczna 
koncepcja bytu-idei; u podstaw rozumienia człowieka jako zwierzęcia rozumnego leży 
naturalistyczna, przyrodnicza koncepcja bytu-zwierzęcia; u podstaw rozumienia człow ie
ka jako res cogitans leży dualistyczna koncepcja bytu; u podstaw zaś rozumienia człow ie
ka jako osoby leży egzystencjalna koncepcja bytu-podmiotu. To ścisłe powiązanie rozu
mienia człowieka z koncepcją bytu potwierdza cała historia filozofii. W zależności od 
rozumienia bytu kształtowało się rozumienie człowieka. Stąd też u podstaw „błędu antro
pologicznego” leży błąd ontologiczny, czyli błędna koncepcja bytu.

Czwarty tekst tej części, noszący tytuł: „ B łąd antropologiczny ” i je g o  skutki w e w sp ó ł
czesnej f ilo zo fii jest autorstwa prof. Bertholda Walda z Uniwersytetu z Paderborn. Autor 
zarysował trzy koncepcje człowieka, które pozostają ze sobą w konflikcie. Pierwszą z nich 
jest koncepcja przyrodnicza, monizująca. Człowiek był tu pojmowany jako część przyro
dy, a przyroda jako proces, który ma być wyjaśniony za pomocą odwołania się jedynie do 
przemian materii. Taki holistyczny pogląd na człowieka pojawił się dziś w obrębie filozo
ficznego materializmu. Druga koncepcja człowieka to koncepcja dualistyczna wywodząca 
się od Platona, a wyeksponowana przez Kartezjusza. Trzecia koncepcja to koncepcja hyle- 
morficzna, stworzona przez Arystotelesa, podkreślająca jedność człowieka. Autor bronił 
tezy, iż błąd antropologiczny jest nie do uniknięcia tak w obrębie monistycznej, jak i duali
stycznej koncepcji osoby ludzkiej. Jego zdaniem, aby odnaleźć prawdę, należy się naj
pierw uwolnić od fałszywej alternatywy. Należy odnaleźć z powrotem drogę do zrozumie
nia tego, co odnośnie do tych kwestii ustalono w tradycji Arystotelesa i Tomasza z Akwinu. 
Innymi słowy, należy zacząć jeszcze raz od metafizyki substancji i stamtąd przejść do an
tropologii. Ukazując filozoficzne konsekwencje błędu antropologicznego, autor niejako na 
nowo starał się potwierdzić słuszność ostrzeżenia Arystotelesa, że parvu s error in p rin c i
p io  m agnus e s t in fin e  (m ały b łą d  na początku  sta je  się wielkim  na końcu).
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Część druga publikacji nosi tytuł: Konsekwencje „błędu an tropo log iczn ego” w  kultu
rze. Konsekwencje te ukazano w podstawowych dziedzinach kultury: w nauce, etyce, sztuce 
i religii. Skutki błędnego rozumienia człowieka widoczne są we współczesnej nauce (wpro
wadzenie dr P. Kawalec). Skutki te mają swe źródło w zmianie celu poznania naukowego 
(prof. R Jaroszyński), w absolutyzacji podmiotu poznania (prof. H. Jakuszko), a przeja
wiają się w tzw. antynaukach ( dr A. Lekka-Kowalik).

Skutki błędu antropologicznego w etyce ukazali: dr M. Czachorowski (ogólnie -  we 
wprowadzeniu), ks. prof. T. Biegasa -  w bioetyce, prof. W. Chudy -  w życiu społecznym, 
dr R Skrzydlewski -  w polityce, mgr K. Stępień -  w teorii prawa, oraz dr P. Mazur -  
w dziedzinie wychowania w perspektywie celu ostatecznego.

Dziedzina sztuki również odczuła skutki błędnego rozumienia człowieka. Traktują o tym 
teksty: prof. H. Kieresia (skutki w humanistyce), ks. prof. J. Sochonia i prof. A. Stoffa ( 
skutki w literaturze).

Czwarta grupa tekstów tej części ukazuje konsekwencje błędu antropologicznego w dzie
dzinie religii. Znajdują się tu teksty: A. Gudańca (W prow adzenie), s. prof. Z. Zdybickiej 
(Rozumienie człowieka a wyjaśnianie faktu  religii) ks. dr. hab. R Moskala (Realistyczna an
tropologia ja k o  narzędzie rozumienia charakteru relacji religijnejj, mgr M. Lasik (Antropo
logiczne im plikacje w  mistyce. D roga zjednoczenia z Bogiem: uwolnienie duszy czy ciała).

Trzecia, najkrótsza część prezentowanej książki, nosząca tytuł: P róby uniknięcia „b łę 
du an tropologicznego” zawiera podsumowanie dyskusji panelowych oraz tekst ostatniego 
wykładu prof. R Jaroszyńskiego: K ultura chrześcijańska szansą uniknięcia błędu antropo
logicznego.

Książka B łąd  an tropologiczny  godna jest polecenia studentom filozofii i teologii, a tak
że wszystkim  interesującym się kondycją współczesnej kultury. Jej problematyka za
wiera doniosłą treść i m oże być traktowana jako początek ważnego i bardzo potrzebne
go namysłu nad kulturą naszego czasu, nad jej zagrożeniami, chorobami i środkami jej 
uleczenia.

ks. Ignacy D ec

Paweł Mazanka CSSR, Źródła sekularyzacji i sekularyzmu w kul
turze europejskiej, Warszawa 2003, ss. 383

Czasy nowożytne upływają na naszym kontynencie pod znakiem procesów sekulary- 
zacyjnych i ugruntowywania się tzw. sekularyzmu. Narastająca w ostatnich wiekach kry
tyka religii doprowadziła do ogłoszenia „śmierci Boga” i do deifikacji człowieka. W wyni
ku przemian cywilizacyjnych i spotęgowania się doktryn naturalistycznych Bóg -  wedle 
wyrażenia Jana Pawła II -  stał się „wielkim nieobecnym w kulturze i społecznej świado
mości narodów”. Właśnie o. Paweł Mazanka w przedstawionej tu pracy podjął się charak
terystyki zjawiska sekularyzacji i sekularyzmu, zachodzących w kulturze europejskiej, oraz 
wskazał na niektóre źródła tychże zjawisk

Autor podzielił rozprawę na cztery rozdziały. W pierwszym zatytułowanym: R ozum ie
nie seku laryzacji i sekularyzm u  (s. 25-85) autor wyjaśnia znaczenie tych dwóch terminów. 
Wychodzi od objaśnień etymologicznych, a następnie podaje określenia sekularyzacji funk-


