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i dwadzieścia trzy seminaria duchowne. Następnie mówił na temat funkcji filozofii w dzi
siejszej formacji duchowieństwa polskiego.

Prelegent podkreślił, że jedną z ważniejszych funkcji filozofii chrześcijańskiej jest 
ustalenie i rozgraniczanie postaw ideowych, przerzucanie pomostu między współczesną 
ideologią,' występującą w różnych dziedzinach życia współczesnego, wskazywanie na 
„causae primae et universales" w dzisiejszym życiu umysłowym człowieka. Merytorycznie 
drugorzędną funkcją, chociaż dydaktycznie pierwszoplanową, jest opanowanie słownictwa 
filozoficznego, oraz doktrynalne opanowanie problematyki filozoficznej poszczególnych 
dyscyplin filozofii.

W części drugiej zagajenia Przewodniczący Sekcji Filozoficznej mówił na temat aktu
alnego stanu naukowo-dydaktycznego profesorów wyższych seminariów duchownych. 
Stwierdził konieczność większego akcentowania pracy naukowo-twórczej, a nie tylko dy
daktycznej. Zwrócił uwagę, że wśród profesorów seminariów „pokutują" jeszcze poglądy, 
że profesor wypełnia swoje obowiązki, jeśli ogianicza się do wykładania i wychowania. 
Nadto profesorowie przeciążeni są często pracą duszpasterską i dydaktyczną, niekiedy 
nawet pracą administracyjną, co sprawia brak właściwej atmosfery naukowej w semi
nariach duchownych. Prelegent wspomniał o innych jeszcze czynnikach utrudniających 
pracę naukową profesorów seminariów. Jako jeden z środków zaradczych wskazał bliższe 
związanie się profesorów-naukoweów wydziałów filozofii chrześcijańskiej z profesorami 
wyższych seminariów duchownych. Organizowane konferencje naukowe, jako jeden 
z celów mają właśnie umacnianie więzi organizacyjnej i naukowrej pomiędzy członkami 
Sekcji Filozoficznej, w skład której wchodzą wszyscy wykładowcy filozofii w Polsce.

2. Bp B. Bcjze, Aktualne problemy dyskusyjne w  zakresie tom isty- 
eznej filozofii Boga

Autor przedstawił ówczesne wyniki swych badań nad odpowiedziami, jakie uzyskał 
od wykładowców filozofii na pytania dotyczące ogólnej koncepcji teodycei i poszczegól
nych pięciu dróg. Referat ten na nowo opracowany i poszerzony o nowe odpowiedzi 
został wydrukowany w dziale artykułów.

3. K. Klósak 

Zagadnienie stworzenia wszechświata w  ujęciu P. Teillmrda dc Chardin

Gdy staramy się przemyśleć rozwiązanie klasycznej metafizyki, trudno nam  nie stanąć 
w pewnym momencie przed pytaniem, czy jest w jakimś zakresie możliwe nowe podejście 
poznawcze do Bożego aktu  stwarzania w znaczeniu ścisłym, a więc stwarzania z nicości 
własnej i nicości podmiotu (ex nihilo sui et subiecti)? Przy tym  pytaniu chodzi o możli
wość nowego oświetlenia nie tylko ze strony metafizyki, ale również ze strony innych dy
scyplin naukowych, w ramach których mogłaby ewentualnie otworzyć się dodatkowa 
perspektywa jakiegoś względnego przybliżenia dla naszego umysłu pojęcia wymienio


