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zwanego sądzeniem egzystencjalnym. Refleksja in actu exercito współ
decyduje o pozna wczości poznania ludzkiego. Sytuacja zaś opisana
przez M.A. K rąpca (na s. 91) „po wypowiedzeniu sądu: Ά istnieje’
można wypowiedzieć sąd dirugi, bezwzględnie suiponujący sąd pierwszy:
’wiem, że A istnieje’. W sądzie dirugim jest już m om ent ’refleksji’
wzbudzanej afiirmacją poznawczą” (dotyczy innej refleksji: aktow ej re 
fleksji in actu signato); opis ten nie neguje w żadnej m ierze ustaleń
dwu ostatnich akapitów.
Drugą przyczyną tezy o absolutnie bezrefleksyjnym charakterze aktu
afirmacji istnienia jest — jak się w ydaje — dwuznaczność samej kon
cepcji afirm acji. Przytoczmy trzy fragm enty artykułu Analiza 'punktu
wyjścia'...
„Racją bowiem wzbudzenia się świadomości i refleksji jest sama
afirmacja istniejącej rzeczywistości” (s. 90).
„Ona (refleksja) budzi się w raz z aktem afirm acji istnienia (...). Z tym
momentem wiążą się pierw sze zaczątki refleksji tow arzyszącej” (s. 91).
Istotną cechą tych passusów jest dwuznaczność związku pomiędzy
momentem afirm acji w sądzie egzystencjalnym a refleksją tow arzy
szącą. Stopieniu ulega tu c h arak ter genetyczny lub stru k tu raln y tego
związku (fragm ent pierwszy) oraz charak ter czasowy (dwa pozostałe
fragmenty). Niejednoznaczność pogłębiona zostaje jeszcze przez różne
relacje czasowe opisywane pnzez fragm ent dirugi („wraz z”) i fragm ent
trzeci („jest następstw em ”); zgodnie z treścią fragm entu drugiego afir
macja istnienia nie jest aktem bezrefleksyjnym , a w związku z tym
teza K rąpca byłaby zgodna z tą, k tó rą uspraw iedliw ialiśm y w niniej
szej 'polemice.
Zakończenie
Szczegółowa kontrow ersja, której poświęciliśmy ostatnią część re 
cenzji, została rozbudowana raczej z tytułu specjalistycznych zainte
resowań recenzenta w dziedzinie teorii poznania metafizycznego i chę
ci posunięcia rzeczonego zagadnienia o drobny krok w kierunku ja
sności 1 wyraźności niż z ra c ji rangi, jaką posiada w całościowym
spojrzeniu na nowe w ydanie O bycie i istocie Tomasza z Akwinu.
Zarówno bowiem zdecydowana praca tłum acka M.A. Krąpca zorien
towana konsekw entnie co do n u rtu interpretacyjnego filozofii Toma
sza, jak i teksty oryginalne A utora wnoszące nowe. oświetlenia i pro
pozycje do filozofii klasycznej — czynią z książki w ydarzenie n a naszym
rynku filozoficznym ostatnich lat.
Wojciech Chudy

J. Turek, Kosmologia Alberta Einsteina i jej filozoficzne uw arunko
wania, RWKUL, Lublin 1982, 111.
Redakcja W ydawnictw Katolickiego U niw ersytetu Lubelskiego w y
dała rozprawę doktorską ks. Józefa T urka: Kosmologia Alberta Ein
steina i jej filozoficzne uwarunkow ania, której prom otorem był ks.
prof. Stanisław Mazienski a recenzentam i byli: ks. prof. Mieczysław
Lubański ii ks. d r hab. Michał Heller.
1. Dzieło A. Einsteina w postaci szczególnej i ogólnej teorii względ

ności jest ciągle interesujące i inspirujące dla badań naukowych, a
zwłaszcza do podejmowania zagadnień filozoficznych związanych z- całą
jego twórczością.
Prezentow ana tu ta j praca: Kosmologia Alberta Einsteina i jej uw a
runkowania filozoficzne, poza wykazem skrótów i(5—6), wstępem (7—
12), zakoczeniem (93—96), Appendixem I >(97), Appendiixem II (98—
100) i Bibliografią (101—109) składa się z trzech rozdziałów.
W rozdziale pierwszym (13—36) autor przedstaw ił początek kosmolo
gii relatyw istycznej z uwzględnieniem analizy modelu statycznego, uka
zując kosmologię przedrelatyw istyozną i jej trudności, zaprezentował
einisteinowską próbę przezwyciężania paradoksów kosmologii newtonow
skiej oraz zaprezentował geometryczne i fizyczne własności modelu
einst einowskiego.
Rozdział drugi zaw iera analizę ewolucji kosmologicznych poglądów
Einsteina i(37—62), prezentuje jego stanowisko wobec powstających
zmian w (kosmologii i krytyczną ocenę ekspandujących modeli Wszech
świata.
W rozdziale trzecim autor zaprezentował filozoficzne uw arunkow a
nia kosmologii Einsteina (63—92) zgrupowane wokół (problemu filo
zofia a nauki przyrodnicze oraz założeń i determ inatów einsteinowskiej kosmologii.
2.
Praca J. T urka zawiera całościowe opracowanie poglądów kos
mologicznych A. Einsteina d stanow i uzupełnienie lu k i w ocenie dorob
ku tw órcy fizyki relatyw istycznej. Okazało się, że (kosmologia re la 
tywistyczna obejm uje i w yjaśnia model statyczny i modele ekspandu
jące Wszechświata. Należy tu ta j zauważyć ewolucję poglądów Ein
steina w przedm iocie w yboru modelu Wszechświata, co wnikliw ie u k a
zał autor recenzowanej prycy. Oto w jaki sposó/b charakteryzuje on
ten problem: „Przeprowadzane analizy wykazały, że przejście od sta 
tycznego do dynamicznego obrazu W szechświata nie dokonało siię u Ein
steina od razu, lecz następow ało stopniowo pod wpływem 'szeregu czyn
ników. Przełomowe znaczenie m iały tu obserwacyjne w yniki H ubble’a
po (których au to r nasz zrezygnował ostatecznie ze statycznej wizji Kos
mosu. Swój w pływ zaznaczyły również w tym procesie takie w yda
rzenia, jak znalezienie przez de S ittera stacjonarnego rozwiązania rów
n ań pola OTW, dynamiczne rozwiązania tych samych rów nań podane
przez A. Ftriedmanma oraz w ykazanie niestabilności modelu einsteimowskiego. W konsekwencji autor nasz stał się zwolennikiem Wszech
św iata ekspandującego”. (94).
Interesującym elementem w pracy jest ukazanie filozoficznych uw a
runkow ań eiinsłeinowskiej kosmologii. Do założeń filozoficznych które
funkcjonują w twórczości Einsteina należy przede wszystkim zaliczyć
następujące:
— przekonanie o obiektywności badanego św iata i jego poznawal
ności,
— założenie, że W szechświat jest sam ouzgadniającą się machiną, któ
ra rządzi się w łasnym i, stałym i i powszechnymi prawami;
— zjaw iska w świecie powiązane są .powszechnym związkiem przy
czynowym.
Problem filozofia a nauiki przyrodnicze au to r ocenia w sposób n a
stępujący: „Zdaniem Einsteina filozofia odgrywa istotną rolę w stru k 
turze i rozwoju n auk przyrodniczych. Stanowi dla nich o r zed e wszy
stkim m etateoretyczną bazę, na któ rej mogą się rozwijać. Bez niej

nauki szczegółowe byłyby zawieszone w próżni i pozbawione naw et
najbardziej elem entarnych refleksji nad swoimi założeniami. Twórca
OTW przypisywał jej ważne znaczenie w rozwoju nauk fizykalnych.
Uważał filozofię za główny czynnik wyznaczający problem atykę b a
dawczą danego oktresu i w skazujący sposób jej rozwiązania. Tak rozu
miana filozofia spełnia wobec nauk przyrodniczych rolę program u
badawczego, albo tzw. idei regulatyw nych. Ponadto au to r nasz widział
w filozofii czynnik psychologiczno-motywacyjny w upraw ianiu nauki.
Inspiruje ona badacza do podejmowania i rozwiązywania problemów
badawczych z jednej strony, a z drugiej ukazuje mu cel badań n au 
kowych i podtrzym uje w iarę w możliwość jego realizacji”. (94).
Znaczenie dorobku naukowego Einsteina można wyrazić słowami
Stanisława Mazierskdego: „Osiągnięcia teorii względności, spotęgowa
ne jeszcze nim bem tajemniczości, jaki ją otaczał z racji wysokiego
stopnia ab strakcji i skomplikowanego ap aratu m atem atycznego, zjed
nały Einsteinowi ogrom ną isławę, większą, aniżeli była udziałem ja
kiegokolwiek innego fizyka w historii nauki”.
Zagadnienie .podjęto w sposób całościowy i spójny. Treść została
przedstawiana klarow nym i zwięzłym językiem, co podnosi w alor tej
pracy oraz ułatw ia jej lekturę. Dlatego powyższa praca powinna stać
się lekturą studentów filozofii przyrody i filozofii przyrodoznawstwa.
Józef M. Dołęga .

L. Wciórka, Filozofia człowieka — Studia i szkice, ODiSS, Warszawa
1982, 184.
Ks. Ludwik Wciórka pracuje w Wyższym Sem inarium Duchownym
1 w Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Problem atyka an 
tropologiczna istanowi w jego twórczości centralną płaszczyznę badań
naukowych. Poza licznymi artykułam i z zakresu antropologii filozo
ficznej, au to r prezentow anej pracy w ydał: Szkice o Teilhardzie (Poznań
1973) i Ewolucja i stworzenie (Poznań 1975). Obecna praca jest w yra
zem ogólnej tendencji, jaką można zaobserwować w e współczesnym
życiu naukowym; jest nią problem atyka człowieka (w różnych aspe
ktach: od przyrodniczego aż do mistycznego). Jest ooa przedmiotem
badań wielu autorów a jednocześnie istnieje w ielkie zapotrzebowanie
na tego rodzaju prace u szerokiego grona odbiorców.
Materiał w prezntow anej pracy został zgrupowany wokół trzech
zagadnień: 1 — człowiek — tw ó r ewolucji czy istota stworzenia;
2 — w kręgu problem atyki personalistycznej;
3 — Homo — anim al religiosum.
W pierwszym zbiorze studiów wokół problemu: czy człowiek jest
tworem ewolucji czy istotą stworzenia, autor zamieścił analizy nastę
pujących zagadnień: Filozoficzne aspekty sporu o antropologię (9—24);
Antropogeneza jako teoria naukowa (25—34); Problem paleontologii
człowieka (35—46); Ewolucja czy stworzenie (47—56); Odrębność sposo
bów poznania i niebezpieczeństwa ich absolutyzacji (57—62).
Druga grupa artykułów skupia się wokół problem atyki personali
stycznej i zawiera następujące studia: między tradycją a współczes-

