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podręcznika. B ęd zie  on  z  p ew nośc ią  dużą pom ocą dydaktyczną zarów no dla w ykładow 
ców, jak  i dla studentów tego przedm iotu, który stanow i podstaw ow y dział f ilo zo fii k la
sycznej. W  książce znajdą też w ie le  dla sieb ie c i w szyscy, którzy szukają w  f ilo zo fii 
mądrości.

ks. Ignacy Dec

Robert C. Solomon i Kathleen M. Higgins, Krótka historia filozofii, 
tłum. Natalia Szczucka-Kubisz, Warszawa 1997, s. 376

Żyjem y w  epoce niezw ykłego pośpiechu.. N iem al w szyscy narzekamy na brak czasu. 
N ie mamy ochoty czytać obszernych książek, oglądać długich fdm ów, uczestniczyć w  dłu- 
gotrwających uroczystościach. W  nauce szukamy dobrych syntez. W  wyniku ogromnej 
specjalizacji i rozczłonkowania dyscyplin  naukowych m ów i się dziś coraz częściej o p o 
trzebie unifikacji wiedzy. Tendencje pow yższe dają się także zauważyć na terenie filozofii. 
D ziś ju ż  nie sposób jest  ogarnąć w szystk ich  (nawet tych  najważniejszych) publikacji f ilo 
zoficznych, pośw ięconych  poszczególnym  filozofom , czy też kierunkom filozoficznym , 
ukazującym  się w  skali całego świata. Potrzebne są  tu też syntezy, skróty, zarysy.

U kazała się ostatnio na pólkach księgarskich w  P olsce książka pt.: „Krótka historia 
filozo fii” . Jest to tłum aczenie angielskiej w ersji tej książki, której autorami są  Robert C. 
Solom on i K athleen M. H iggins. Przekładu dokonała Natalia Szczucka-Kubisz. K siążka  
jest  godna nie tylko zauważenia, ale i zareklamowania ze w zględu na posiadane walory. 
M ożna pytać o zasadność takiej reklamy. W iadomo bow iem , że w  P olsce posiadam y n ie
zw ykle cenny podręcznik do dziejów  filozofii pióra prof. W ładysława Tatarkiewicza. N a  
tym że podręczniku w ychow ały się ju ż  całe pokolenia filozo fów  i nauczycieli filozofii. Jest 
to podręcznik o w ysokich  walorach form alnych i merytorycznych. Jego najważniejsza ce 
cha to niespotykany obiektywizm . Autor, prezentując m yślicieli czy też kierunki f ilozo ficz
ne, wykazał się ogrom nym  kunsztem  filozoficznym  i historycznym. Starał się zaw sze za
chow yw ać ob iek tyw izm  i w ielk i szacunek d la przedstaw ianych autorów i poglądów . 
Jednakże, w  ostatnim  czasie, w  zw iązku z ze  w zrostem  liczby studentów studiów zaocz
nych i pow ołaniu na uczelniach państw owych studiów licencjackich, a w  K ościele -  k o le
giów  teologicznych, pojaw iła się potrzeba bardziej skondensowanych syntez dziejów  f ilo 
zofii, niż ta, którą zawiera monumentalna Historia filozo fii W ł. Tatarkiewicza.

Jakie walory posiada prezentowana tu „Krótka historia filozo fii”? Jest to przede w szyst
kim  krótki szkic dziejów  filozofii, gdyż m ieści się on  na 376 stronicach. Jest to także pre
zentacja o w ysokim  stopniu obiektyw ności i -  co ważne -  prezentacja dziejów  filozofii 
w  skali całego świata (wiadomo, że podręcznik prof. Tatarkiewicza prezentuje przede w szyst
kim  dzieje filozo fii europejskiej). Oprócz m yślicieli z  kręgu kultury europejskiej, spotyka
my w  niej także postaci z filozo fii krajów afrykańskich, azjatyckich, i obydw u Ameryk.

Całość dziejów filozofii światowej autorzy podzielili na cztery części. Pierwszą (ss. 13-99) 
zatytułowali: „Poszukiwanie poiządku świata: filozofia starożytna”. Druga część (ss. 101-205) 
nosi tytuł: „Bóg i filozofowie: filozofia religijna i filozofia średniowieczna”. Oprócz tradycyj
nych nazwisk z filozofii europejskiej, m any w  niej ukazane kierunki filozoficzno-religijne B li
skiego i Dalekiego Wschodu. W  trzeciej części, której tytuł brzmi: „Pomiędzy nauką a religią:
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filozofia nowożytna i Oświecenie” (ss. 207-279), autorzy skupiają się wokół nazwisk filozofii 
europejskiej, poczynając od Montaigne'a i Kartezjusza, a kończąc na Millu, Darwinie i Nietz- 
schem oraz wczesnej filozofii w  Ameryce. Czwarta część nosi tytuł: „Od modernizmu do post
modernizmu: wiek X X ” (ss. 281-349) prezentuje filozofie naszego stulecia również w  wymia
rze ogólnoświatowym . N a końcow ych stronicach znajdujemy: bibliografię, uzupełnienia 
bibliograficzne (pozycje polskojęzyczne), chronologię biograficzną oraz indeks nazwisk.

Niniej szy podręcznik m ożna zalecić uczniom  starszych klas szkół średnich i studentom  
studiów pomaturalnych i w yższych, głów nie zaocznych i w ieczorow ych. Pozycja m oże 
oddać także duże usługi tym  wszystkim , którzy szukają podstaw ow ych danych o dziejach  
filozo fii i to w  skali ogólnośw iatowej.

ks. Ignacy Dec

Abp Zenon Gorchowleski, Śtudie z procesného Kanonického prava, 
Spisská Kapituła 1995, s. 244

Opublikowanie studium sekretarza N ajw yższego Trybunału Sygnatury A postolskiej ar
cybiskupa Zenona Grocholew kiego z zakresu kościelnego prawa procesow ego, wydanego  
w  języku  słowackim , zasługuje nie tylko na odnotowanie jako godnej uwagi pozycji. Jej 
znaczenie wykracza poza tę granicę.

W spomniana pozycja obejmuje wykłady w ygłoszone przez Autora w  latach 1991-1994  
podczas sym pozjum  prawa kanonicznego, organizowanych od t. 1991 corocznie w  m iesią
cach w akacyjnych w  północno-słow ackim  m ieście Spisske Podhrade-Kapitula, siedzibie  
biskupiej d iecezji spiskiej. Podczas wspom nianych sym pozjów, przeznaczonych głów nie  
dla pracowników sądów kościelnych Republiki Słowackiej i C zeskiej, wykłady w ygłaszali 
znani kanoniści z  zagranicy, głów nie z  Rzymu. N ie brakowało wśród nich Polaków. Sym 
pozja są  liczn ie uczęszczane nie tylko przez głów nych adresatów tematyki -  pracowników  
sądów duchownych.

B iorą w  nich udział także biskupi. Arcybiskup Z. Grochowski, głów ny promotor w spo
mnianych sym pozjów, służył ich  uczestnikom  jak  dotąd (do r. 1997) co roku sw oją w iedzą  
kanonistyczną i znajom ością praktyki sądowej. Przez tę jeg o  służbę Sygnatura A postolska  
spełnia zadanie czuwania nad należytym  w ykonyw aniem  posługi sądowniczej w  K ościele, 
przewidziane w  Konstytucji A postolskiej „Pastor bonus” z 28 .06 .1988  r. art. 124 10. Warto 
dodać, że znaczenie wspom nianych sym pozjów  jest szczególe ze  w zględu  na brak dobrze 
przygotowanych pracowników sądów kościelnych, z którym boryka się K ośció ł u  naszych  
południow ych sąsiadów po odzyskaniu w olności w  1989 r. i nadal ten  brak w  pew nym  
stopniu odczuwa. Wydanie w  form ie książkowej 6 w ykładów  abpa G rocholew skiego, cho
ciaż ju ż  publikowanych w  różnych periodykach, stanowi dla K ościo ła  w  S łow acji i C ze
chach ważne wydarzenie. Pracownicy sądowi otrzymali kom pendium  w iedzy i praktycz
nych wskazań potrzebnych w  ich  posłudze. Znaczenia publikacji dodaje fakt, że  jej Autor 
w  dziedzinie prawa procesow ego w ypow iada się niejako z  urzędu z  tytułu rangi swojej 
posługi w  N ajw yższym  Trybunale Sygnatury A postolskiej.

B ogata tematyka publikacji została poprzedzona słow em  w stępnym  metropolity k o 
szyckiego arcybiskupa A lojzego Tkaca, dającego wyraz wielkiej aktualności pozycji dla


