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przejrzystość i rozgranicza poszczególne kroki w całościowej prezentacji problemu.
Na szczególne zwrócenie uwagi zasługuje dokumentacja bibliograficzna w
przypisach. Jest ona bardzo obfita i wskazuje na kontakt autora z bogatą literaturą
źródłową i opracowaniami. W dziedzinie kwalifikacji formalnych należy też zwrócić
uwagę na dobry styl autora, na klarowność w wyrażaniu myśli. W pracy odnajdujemy
ideę przewodnią, wokół której narasta treść. Dzięki temu praca nie jest zlepkiem
przypadkowych tekstów, ale jest w swoim całościowym wymiarze zwarta. Wszystko
to sprawia, że pracę czyta się z łatwością i przyjemnością.

Należy też zauważyć, że autor potrafił z bogatego skarbca papieskiego nauczania
powybierać, wyselekcjonować, odpowiednie teksty i je trafnie zinterpretować. Także
jego korzystanie z opracowań i literatury pomocniczej jest bogate. W wielu
przypadkach wyczuwa się dystans autora do cudzych poglądów, co też wskazuje na
jego samodzielność i intelektualną dojrzałość. 

Jedynym zastrzeżeniem, które można by zgłosić do autora, jest to, iż rozdział
trzeci jest trochę „klerykalny”. Za mało uwzględnia w nim autor udział świeckich w
realizacji wspomnianych wyżej funkcji Kościoła. Można też się zastanawiać,
dlaczego autor przedstawiając działalność liturgiczną Kościoła, omówił głównie
Eucharystię, Sakrament Pokuty i modlitwę. Wydaje się, że w funkcji tej, nazywanej
niekiedy funkcją uświęcania, mieszczą się również takie akty kultyczne, jak:
nabożeństwa, adoracje, sakramentalia – to, co niektórzy nazywają paraliturgią.

Prezentowana książka ks. Drożdża stanowi pokaźny przyczynek do literatury
teologiczno-pastoralnej. Może okazać się dużą pomocą dla tych, którzy szukają
nowych dróg i sposobów oddziaływania Kościoła na dzisiejsze pluralistyczne
społeczeństwo.
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Ks. Stanisław K o w a l c z y k, Teoria poznania, Sandomierz 1997,
ss. 184.

Od dłuższego już czasu odczuwaliśmy w Polsce brak dobrego podręcznika do
teorii poznania. Studenci filozofii, w tym także alumni seminariów duchownych,
żalili się trochę, że nie mają zwięzłych pomocy do przyswojenia sobie zagadnień tego
działu filozofii. Polska literatura filozoficzna obfituje, owszem, w wiele prac z
zakresu teorii poznania. Przykładowo można by wymienić obszerną monografię
M. A. Krąpca Realizm ludzkiego poznania czy prace A. B. Stępnia (O metodzie teorii
poznania, Lublin 1966 oraz Teoria poznania. Zarys kursu uniwersyteckiego, Lublin
1971), czy także prace takich autorów, jak: S. Adamczyk (Krytyka ludzkiego
poznania, Lublin 1962), K. Ajdukiewicz (Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa
1949), T. Czeżowski (Odczyty filozoficzne, Toruń 1958), J. Kalinowski (Teoria
poznania praktycznego, Lublin 1960), T. Kotarbiński (Elementy teorii poznania,
logiki formalnej i metodologii nauk, Warszawa 1961), T. Rutkowski (Teoria pozna-
nia, Płock 1994), A. Schaff (Teoria poznania, Warszawa 1958), jednakże autorzy ci
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w swoich pracach prezentują zagadnienia teoriopoznawcze w różnej optyce
merytorycznej i metodologicznej, w zależności od przyjmowanej i realizowanej przez
siebie koncepcji filozofii. Wydaje się, iż zupełnie usprawiedliwiony jest pomysł ks.
Stanisława Kowalczyka, profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
ogłoszenia w takiej sytuacji zwięzłej prezentacji zagadnień teoriopoznawczych w
optyce filozofii klasycznej. 

Autor podzielił prezentowany materiał na 4 części, według zagadnień omawianych
w klasycznej teorii poznania. Pierwsza część to zagadnienia wstępne. Przedstawił tu:
nazwy i opis tej dyscypliny, jej stosunek do nauk pokrewnych, historię problematyki
teoriopoznawczej, ujęcia i metody, punkt wyjścia analiz oraz relację do zdrowego
rozsądku.

Druga część książki zatytułowana „Prawdziwość i pewność poznania” poświęcona
jest głównie zagadnieniu prawdy. Autor omawia najpierw klasyczną koncepcję
prawdy. Następnie rozważa zasadność nurtów sceptycyzmu i relatywizmu oraz
prezentuje podstawowe kryteria prawdy.

W trzeciej, najobszerniejszej części pracy znajdujemy omówienie źródeł ludz-
kiego poznania. Najpierw autor wyjaśnia czym jest aprioryzm, a czym aposte-
rioryzm. Następnie omawia doświadczenie wewnętrzne i intuicję pierwszych zasad.
Kolejne dwa duże paragrafy poświęca prezentacji poznania zmysłowego i intelek-
tualnego.

Część czwarta dotyka problemu granic poznania. Mamy tu omówione takie
stanowiska jak: racjonalizm i irracjonalizm, idealizm w różnych jego odmianach,
realizm i sensualizm.

Po każdej części autor zamieszcza bibliografię, użyteczną dla polskiego czytel-
nika, gdzie można znaleźć pogłębienie omawianej problematyki. Podobnie jak
wcześniejsze prace autora, tak i ta odznacza się solidną dokumentacją źródłową,
jasnością stylu, umiejętnością ujmowania zagadnień podstawowych dla poszczegól-
nych działów wchodzących w zakres teorii poznania. Książka ks. Kowalczyka
powinna się znaleźć nie tylko w bibliotekach o profilu humanistycznym, ale winna
także trafić do bibliotek prywatnych, szczególnie do bibliotek wykładowców i
studentów filozofii i teologii.
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Władysław  P i w o w a r s k i, Socjologia religii, Redakcja Wydawnictw
KUL, Lublin 1996, ss. 474.

W ostatnich latach obserwuje się wzmożone zainteresowanie zagadnieniami
religijnymi. Nie dziwi to, gdyż religia w każdej kulturze i w każdym społeczeństwie
stanowi znaczące zjawisko społeczne. Chociaż w społeczeństwach wysoko rozwinię-
tych zaobserwować można spadek religijności zorientowanej „kościelnie”, to jednak
nie oznacza to zaniku religijności w ogóle. Przeczyć temu wydaje się rozwój


