
Bohdan Bejze

Wykłady otwarte z filozofii Boga i
religii w Akademii Teologii
Katolickiej
Studia Philosophiae Christianae 32/1, 303-304

1996



Studia Philosophiae Christianae 
ATK 

32 (1996) 1

SPRAWOZDANIA

BOHDAN BEIZE

WYKŁADY OTWARTE Z FILOZOFII BOGA I RELIGII 
W AKADEMII TEOLOGII KATOLICKIEJ

W ciągu czterech lat akademickich 1991/92 -  1994/95 niżej podpisany organizował 
w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie wykłady otwarte poświęcone filozoficz
nej problematyce Boga i religii. N a wykłady te mieli wstęp wolny pracownicy naukowi 
i studenci wyższych uczelni wszelkiego typu, a także duszpasterze, publicyści 
i dziennikarze. Wykłady były głoszone w budynku ATK w Warszawie przy ul. 
Dewajtis 5 w sali 17.

I. W roku akadem. 1991/92 odbył się cykl wykładów pt. O filozoficznym poznaniu 
Boga dziś. Każdy wykład w tym cyklu przynosił odpowiedź danego wykładowcy na 
dwa pytania:

Jakie stanowisko w kwestii filozoficznego poznanih Boga uznaję za słuszne?
Jak oceniam inne poglądy głoszone współcześnie w tej kwestii?
W cyklu tym wykłady wygłosili: 27.XI.1991 r. Mieczysław Gogacz (z Akademii 

Teologii Katolickiej), 18.XII.1991 r. Stanisław Kowalczyk (z Katolickiego Uniwer
sytetu Lubelskiego), 22.1.1992 r. Bronisław Dembowski (z Papieskiego Wydziału 
Teologicznego w Warszawie), 26 11.1992 r. Stanisław Ziemiański (z Wydziału 
Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie), 25 marca 1992 r. Ludwik 
Wciórka (z Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu), 29.IV. 1992 r. Włodzi
mierz Skoczny (z Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie), 20.V.1992 r. 
Edward I. Zieliński (z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego).

Teksty wszystkich wykładów, jak  również teksty zgłoszonych przez słuchaczy pytań 
i udzielonych na nie odpowiedzi zostały wydane drukiem w książce O filozoficznym  
poznaniu Boga dziś (praca zbiorowa pod red. Bohdana Bejze), Warszawa 1992, Wyd. 
ATK, SS.269.

II. Cykl wykładów wygłoszonych w roku akad. 1992/93 nosił tytuł Jak dzisiejszemu 
człowiekowi mówić o Bogu. Treścią każdego z tych wykładów była odpowiedź na 
pytania objęte kwestionariuszem, który ogłosiła Papieska Rada do Spraw Dialogu 
z Niewierzącymi (tekst kwestionariusza ukazał się w wydawanym w Rzymie kwartal
niku „Athéisme et Foi” , 1991, nr 4, s.256-260, nadto w styczniu 1992 r. został przesłany 
przez Papieską Radę do Spraw Dialogu z Niewierzącymi do episkopatów krajowych, 
do katolickich uczelni i licznych ośrodkow kulturalnych).

Wykłady należące do tego cyklu wygłosili: 21.X.1992r. Stefan Wilkanowicz,
18.XI.1992 r. Jan Pałyga, 16 grudnia 1992 r. Jan Ruman, 13 stycznia 1993 r. 
Mieczysław Gogacz, 24.11.1993 r. Zachariasz S.Jabłoński, 24.III. 1993 r. Jerzy Szymik, 
21.IV.1993 r. Marcin A. Babraj, 19.V. 1993 r. Marek Jędraszewski.

Wszystkie teksty powyższych autorów wraz z tekstami 38 innych autorów znalazły 
się w książce Jak dzisiejszemu człowiekowi mówić o Bogu (praca zbiorowa pod red.



Bohdana Bejze), Warszawa 1993, Wyd. ATK, ss.305. Wydanie drugie, poprawione 
i poszerzone tej książki ukazało się nakładem Wydawnictwa Civitas Christiana, 
Warszawa 1994, ss.510. W roku 1995 nastąpił dodruk tej pozycji.

III. W dwu następnych latach akad.: 1993/94 i 1994/95 został zorganizowany długi 
cykl wykładów pt. Przekonania dotyczące Boga a postawy moralne. W cyklu tym na 
temat wyrażony powyższym tytułem wypowiadali się przedstawiciele różnych dyscyp
lin naukowych.

W roku akad. 1993/94 wykłady te wygłosili: 20.X. 1993 r. Józef Życiński, 17.XI.1993 
r. Zofia J. Zdybicka, 15.XII.1993 r. Tadeusz Dajczer, 19.1.1994 r. Michał Czajkowski, 
23.11.1994 r. Tadeusz Ślipko, 23.III .1994 r. Mieczysław Gogacz, 20.IV.1994 r. Jacek 
Salij, 11.V.1994 r. Mieczysław A. Krąpiec, 11.V.1994 r. Jan Łach.

W dalszym ciągu tegoż cyklu, w roku akad. 1994/95 z wykładami wystąpili:
19.X.1994 r. Bohdan Bejze, 16.XI. 1994 r. Karol Meissner, 7.XII.1994 r. Włodzimierz 
Bojarski, 11.1.1995 r. Adam Lepa, 22.11.1995 r. Wiesław Niewęgłowski, 15.III .1995 r. 
Stanisław Kuczkowski, 5.IV .1995 r. Janina Słomińska, 10.V.1995 r. Franciszek 
Adamski.

W okresie wakacji 1995 r. w drukam i znalazła się książka, w której pomieszczone 
zostały teksty wszystkich wykładów z wymienionych wyżej dwu lat akademickich. 
Tytuł tej pozycji brzmi: Wobec Boga i moralności (praca zbiorowa pod red. Bohdana 
Bejze), Wydawnictwo Civitas Christiana, Warszawa 1996.

ZBIGNIEW  SAREŁO

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ 
M ORALNOŚĆ I  ETYKA W  PONOW OCZESNOŚCI

W dniach 23-24 listopada 1995 roku w gmachu Akademnii Teologii Katolickiej 
w Warszawie odbyła się Konferencja Naukowa nt. Moralność i etyka w ponowoczesno- 
ści. Miała ona charakter interdyscyplinarny oraz pluralistyczny. Nad problemem 
możliwości i potrzeby wychowania moralnego zastanawiali się filozofowie, socjologowie 
i pedagodzy, którzy reprezentowali trzynaście ośrodków naukowych z całej Polski.

Konferencję otworzył Rektor ATK, ks. prof, dr hab. Jan Łach. Skierował on pod 
adresem uczestników życzenie, aby ich obrady były owocne i oddziaływały na tych, 
którzy nie znają Prawdy i podlegają destrukcji ładu etycznego.

Podjęta na Konferencji tematyka została zgrupowana w trzech częściach: filozoficz
nej, socjologicznej i pedagogicznej. W części pierwszej prelegenci zmagali się głównie 
z kwestią zdolności rozumu ludzkiego poznawania wartości moralnych. Sposób 
rozwiązywania tego zagadnienia posiada istotne znaczenie dla koncepcji pedagogiki, 
ponieważ rozstrzyga o celach wychowania. Autorzy referatów, uznając niektóre ze 
spostrzeżeń filozofii postmodernistycznej za trafne i biorąc je pod uwagę, próbowali 
w zasadzie bronić kompetencji rozumu w poznawaniu prawdy i wartości moralnych.

Dwa referaty w tej części Konferencji były poświęcone (pośrednio lub bezpośrednio) 
myśli Zygmunta Baumana, który po ich wysłuchaniu zabrał głos w dyskusji. Wskazał 
on m.in., że krytycy jego poglądów nie zawsze trafnie odczytują zamierzony przez 
niego sens wypowiedzi.

W referatach wygłoszonych w drugiej części Konferencji autorzy zaprezentowali 
rezultaty socjologicznych badań kwestii poglądów i postaw moralnych oraz za
chodzących w nich przemian. Przedstawione przez nich wyniki, aczkolwiek nie dają 
całościowego obrazu aktualnego stanu, gdyż ich badania dotyczyły tylko pewnych 
szczegółów, mogą one jednak stanowić przyczynek do bardziej globalnego ujęcia 
rzeczywistości.


