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jednakże często jest to podział do pewnego stopnia arbitralny. Matematykę
należałoby raczej widzieć globalnie. Takie jednak potraktowanie wiedzy
matematycznej powoduje, że nie jest możliwe zamknięcie jej w jednym sys
temie aksjomatyczno-dedukcyjnym (wynika to z twierdzeń limitacyjnych).
Historia wielkiego twierdzenia Fermata rzuca nowe światło na istotę
wiedzy matematycznej. Metoda aksjomatyczno-dedukcyjna jest uważana
powszechnie za najw łaściw szą metodę wykładu teorii matematycznej.
Jednak nie daje się odizolować od siebie poszczególnych teorii matematy
cznych. Z reguły interesujące wyniki matematyczne są uzyskiwane przy
w ykorzystywaniu wielu różnych teorii matematycznych. Matematyka musi
być w idziana całościowo, jako jedna integralna nauka.
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Problemem, którego rozwiązania na łamach swej książki poszukiwał J.M.
Schnarrer, jest kwestia przemian społecznych, jakie zachodzą w następstwie
upadku komunistycznych totalitaryzmów. W momencie obalania marksis
towskich systemów polityczno-ekonomicznych panowało dość powszechne
przekonanie, że wydarzenia w środkowo-wschodniej Europie nie będą odd
ziaływały na stosunki społeczne w krajach o utrwalonej gospodarce rynkowej.
Dopuszczano najwyżej możliwość marginalnych wpływów. Rzeczywistość
jednak nie potwierdziła optymistycznych prognoz, zwłaszcza w odniesieniu
do Niemiec. Ujawniło się przede wszystkim jak słabo jest zakorzeniona w
ludzkich postawach zasada solidarności, która wydawała się być nadrzędnym
kryterium wyborów poszczególnych osób i całych społeczności.
Swoje badania autor zawężył jedynie do Niemiec. Zachodzące bowiem
tam przem iany, zdaniem w ielu badaczy w spółczesnych procesów
społecznych, ujaw niają w sposób najbardziej jaskrawy zjawiska, które m ają
miejsce w całej Europie. Przedmiotem zaś swych badań uczynił on kwestię
przeobrażeń w zakresie rynku pracy i dominujących na nim wartości.
Zmiany tam zachodzące są wręcz symptomatyczne dla procesów obej
mujących całość zjawisk społecznych.
Praca J.M. Schnarrera dzieli się na trzy rozdziały. Pierwszy z nich ma
charakter historyczny. Autor w syntetycznej formie przedstawił zagadnienie
pracy w myśli filozoficznej od starożytności po czasy współczesne.
W rozdziale drugim natomiast podjął się on zadania analizy fenomenu
w spółczesnych zmian w dziedzinie pracy. Jego rozważania w tym rozdziale
koncentrowały się wokół kwestii rozumienia prawa do pracy w kontekście
aktualnego stanu bezrobocia i stref ubóstwa materialnego. W trakcie tych

analiz wydobył on pozytywne i negatywne, jego zdaniem, przemiany w
zakresie praktycznie akceptowanych wartości. Do negatywnych zmian zal
iczył on m.in. osłabienie wrażliwości na dobro i zło, nasilenie postaw permisywistycznych i hedonistycznych, zmniejszające się poczucie solidarnoś
ci z osobami nie radzącymi sobie w życiu. Wśród pozytywnych przemian
umieścił on wzrost przekonania o potrzebie przyjęcia na siebie większych
obciążeń ze względu na recesję gospodarczą, upowszechnienie postaw to
lerancji wobec inaczej myślących oraz zwiększające się docenianie wartoś
ci rodziny.
Konstatacje poczynione przez J.M. Schnarrera w rozdziale drugim stały się
podstawą do wyciągnięcia konsekwencji etycznych w ostatniej partii książki.
Autor poddał tu krytycznej ocenie opisany przez siebie stan rzeczy i podjął
próbę wskazania oraz uzasadnienia kryteriów etycznych, których wzięcie pod
uwagę jest warunkiem pomyślnego rozwiązania istniejących problemów. Do
takich kryteriów zaliczył on następujące zasady: godności osoby, solidarnoś
ci, pomocniczości oraz dobra wspólnego. Ukazał też praktyczne implikacje
owych zasad w rozwiązywaniu współczesnych problemów pracy i ubóstwa.
W książce J.M. Schnarrera znajdujemy wiele interesujących spostrzeżeń na
temat współczesnych przemian. Nie wszystkie z nich są gruntownie uzasad
nione, co jednak wydaje się być zrozumiałe. Autor podjął się bowiem badań
materii, która jest w trakcie przemian. Brak odpowiedniego dystansu do
przedmiotu badań z konieczności staje się przyczyną niedokładności w jego
ujmowaniu. Badania takie sąjednak pożyteczne, nawet jeżeli też i metodolog
icznie nie będą w pełni poprawne. Dobór metod badań adekwatnych do przed
miotu jest możliwy po dokładnym rozpoznaniu tego ostatniego.
Pomimo pewnych braków, jakie można dostrzec w omawianej pozycji,
jest ona świadectwem oceny przemian cywilizacyjnych w trakcie ich trwa
nia. Zawarte w niej przemyślenia wnoszą sporo pożytecznych spostrzeżeń,
których nie sposób pominąć w dalszych badaniach współczesnych przeo
brażeń kulturowych. Wiele inspiracji w niej m ogą odnaleźć także osoby
zawodowo trudniące się rozwiązywaniem problemów społecznych.
Zbigniew Sarelo
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Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych przy Wydziale Filozofii PAT w
Krakowie oraz Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos” oddają do rąk
czytelnika kolejną pracę, tym razem poruszającą zagadnienie granic i
racjonalności nauki. Inspiracją do podjęcia tej tematyki jest obserwowany
proces przesuwania się granic nauki. Wraz z postępem nauki poszerza się
wiedza naukowa, a to z kolei prowadzi do formułowania nowych pytań.

