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ludźmi i byw a, że  czasam i n ie rozum ieją siebie. Tym czasem  na użytek pacjenta (i sw ój!) 
m uszą stawiać s ię  w  pozycji w szystkowiedzącej „w orożychy”. Znakom icie tę  rolę um oż
liw ia psychoanaliza, gdzie każdy ludzki grzech i n iepow odzenie m ożna zrzucić na karb 
kompleksu Edypa. N a tej zasadzie tworzy się system  determinizmów, których w ykw item  
jest doktryna K. Lorenza, a z których wynika, że  człow iek  w  zasadzie m usi być „poza 
dobrem i z łem ”, i to z  powodu sw ojego instynktowego w yposażenia (w szak nawet u pod
łoża zachow ań godow ych  leży  agresja!). Teraz ju ż  duchowe struktury w olnej w o li i rozu
mu m ożna zam ienić w  pusty dźw ięk i człow iek  n ie musi ju ż  zdobyw ać sw ojego cz łow ie
czeństwa. D la  w iększego  zaspokojenia zapotrzebowania na rozgrzeszenie m ożna dodać 
do tego przyczynow e fenom eny ekonom iczno-społeczne (Marks), które determinują za
chowanie człow ieka. Tak oto mamy skompletowanych „mistrzów podejrzeń” Marksa, Freu
da i N ietzschego  oraz wyraźnie skonstruowany (zredukowany) przedm iot pracy p sych olo
ga -  człow ieka. A le  cz łow iek  taki nie jest...

C zego zatem, w edług autorów omawianej pracy, boją się psychoanalitycy? Boją  
s ię  tego, że  w reszcie pow szechnie odżyje stara prawda, że człow iek  jest jednością  psycho
fizyczną, że  dysponuje rozum em  i w olą, że  dzięki temu jest osobą i ma sw oją n iezbyw alną  
godność oraz to, że  m usi przynajmniej usiłow ać zrealizować sw oje człow ieczeństw o (ma 
do tego dyspozycje); a w reszcie, że  nie takie to w szystko proste jak  z lorenzow ym i kacz
kami. A le w tedy trzeba będzie swój przedmiot pokornie badać, a nie konstruować. W yj
dzie zaś na to, że  „przedmiotem psychologii jest człow iek  jako osoba. C echą dystynktyw- 
ną człow ieka jest św iadom ość przeżywania świata i sw ojego w  nim  istnienia, co  powoduje, 
że człow iek  należy do świata duchow ego” (s. 59). I co w tedy z  satysfakcją (g łów nie m ate
rialną) czerpaną z kozetki psychoanalityka?

Jaki jest zatem człow iek  przełom u tysiącleci? Jest dalej człow iekiem , ale przepeł
nionym  lękiem . Jakim zresztą ma być, skoro dźw iga na sobie dośw iadczenie dw óch w ojen  
św iatow ych, dwóch totalitaryzmów, kilku redukcjonizmów i dośw iadczenie dużej ilości 
rewolucji społecznych, politycznych, obyczajowych, by nie w spom inać o technologicz
nych i gospodarczych. W  efekcie tego w szystkiego zapomniał, co  to znaczy być cz łow ie
kiem , a now ożytne doktryny psychologiczne wydatnie mu w  tym  pom ogły.

Dobrze się w ięc stało, że  na koniec drugiego tysiąclecia otrzymujemy do ręki zbiorowe 
studium, które stawia realistyczną diagnozę i dobrze um otyw owane postulaty pod adre
sem  przyszłej psychologii. Ten kierunek badań napawa optym izm em , bo sprowadza się  on 
do poszukiw ania człow ieczeństw a, i to tego prawdziwego, a nie sztucznie skonstruowane
go. W szelki realizm  leczy, tak jak prawda wyzwala.

ks. Janusz Czarny

W prow adzenie do f ilo zo fii. Przewodnik,
Wyd. Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2000.

N ie m ożem y ostatnio narzekać na brak publikacji z  zakresu filozofii. N ajw ięcej z nich  
ukazuje się w  środowisku K atolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie funkcjonuje od 
lat W ydział F ilozofii, gdzie też ukształtowała się po drugiej w ojnie światowej i do dziś 
prężnie działa Lubelska Szkoła Filozoficzna. Grono uczonych uprawiających filozofię w  tej
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Szkole jest  w ierne tradycji filozofii klasycznej. G łównym  twórcą szkoły i dziś czołow ym  
jej przedstaw icielem  jest ojciec profesor M ieczysław  Albert Krąpiec, w ieloletni rektor 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego .W ostatnich latach ukazało się jego  autorstwa ponad 
dw adzieścia tom ów  w  serii: Dzieła, zaś w  grudniu 2000 roku odbyła się na Katolickim  
U niw ersytecie Lubelskim  promocja p ierw szego tomu Powszechnej Encyklopedii Filozo
fii, której inicjatorem i głów nym  promotorem jest także lubelski tomista.

Z inicjatywy i za usilnym  staraniem o. M ieczysław a Alberta Krąpca ukazało się w  
Roku W ielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa trzytom owe dzieło: Wprowadzenie do Filo
zofii. Zostało ono dedykowane Ojcu Świętem u Janowi Paw łow i II Pow szechnem u N a
u czycielow i Prawdy.

Sygnalizow ane dzieło składa się z trzech tomów. Pierwszy nosi tytuł: Rozumieć rze
czywistość (ss. 281). Autorem tego tomu jest o. M ieczysław  Albert Krąpiec. Trzon tomu 
stanowią zagadnienia klasycznej metafizyki {Rozumienie rzeczywistości, Struktura bytu, 
Ku afirmacji Absolutu). Są one poprzedzone krótką prezentacją okresów  i głów nych nur
tów  filozofii oraz dopełnione w  końcowej partii tomu sygnalizacją g łów nych  zagadnień  
filozofii przyrody ożyw ionej (byt materialny żyjący, niektóre aspekty filozofii przyrody).

Drugi tom  nosi tytuł: Rozumieć człowieka i jego działanie ( ss. 335). Tom składa się z  
pięciu  jednostek tem atycznych. N a pierwszym  planie znajdujemy zarys klasycznej filozo
fii człow ieka, autorstwa M .A. Krąpca (Kim jest człowiek?). D w a następne działy: Drogi 
afirmacji Boga oraz Człowiek i rełigia napisała s. Zofia J. Zdybicka. Jak łatw o zauważyć, 
działy te obejmują zagadnienia z dwóch w ażnych dyscyplin filozoficznych: filozofii B oga  
i filozofii religii. Autorem części czwartej i piątej jest Piotr Jaroszyński. Najpierw prezen
tuje zarys filozofii kultury {Filozofia kultury), a następnie zarys filozofii m oralności {Ety
ka -  dramat życia moralnego). Tom zamyka aneks autorstwa W łodzim ierza Dłubacza, 
p ośw ięcony A B C  etyki społecznej -  polityki.

Trzeci tom  prezentowanego dzieła nosi tytuł: Rozumieć filozofią i nauką (ss. 298). Sam  
tytuł sugeruje, że  m a on charakter metateoretyczny. Tom ten przygotowało kilku autorów. 
Pierw szym  z nich jest  znow u M .A . Krąpiec. Jego tekst zawiera prawie p ołow ę objętości 
tomu i prezentuje następujące zagadnienia: Koncepcje nauki i poznania, Rozumienie filo
zofii, Podstawy rozbieżności systemów filozofii oraz Elementy filozofii poznania. Następna 
jednostka tem atyczna nosi tytuł: Logika formalna a metafizyka. Jej autorem jest Andrzej 
Maryniarczyk. Z kolei zam ieszczono tekst zm arłego w  roku 1986 księdza Stanisława Ka- 
m ińskiego pt: Elementy logiki formalnej". Następny fragment tomu nosi tytuł: „Elementy 
retoryki klasycznej i jest  autorstwa Piotra Jaroszyńskiego. Tom zam yka tekst Andrzeja 
Maryniarczyka: Aktualność tomizmu.

Jak w idać z  pow yższej sygnalizacji zawartości treściowej Wprowadzenia do filozofii 
dzieło  to zaw iera kompendium zagadnień filozofii klasycznej. Jest to z  pew nością mniej 
niż ca łościow y  w ykład zagadnień poszczególnych dyscyplin filozoficznych, a zarazem  
w ięcej aniżeli w ykaz zagadnień um ieszczanych w  tradycyjnych wstępach lub wprowadze
niach do filozofii. M ożna by pow iedzieć, że  jest to znakomity skrót podstaw ow ych zagad
nień klasycznej filozofii. Publikacja jest bardzo interesująca i jest adresowana do tych  
czytelników , którzy pragną zapoznać się  z  podstawowym i zagadnieniami filozofii w  jej 
w ydaniu k lasycznym  (najstarszym i najdłuższym  czasow o). M ożna go  polecić nie tylko 
studiującym  filozofię , a także tym, którzy filozofią  interesują się  „po amatorsku”. Publika
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cja będzie stanowić pom oc podręcznikow ą dla studentów i powinna się  znaleźć w e  w szyst
kim bibliotekach w ydziałów  filozoficznych i teologicznych, zw łaszcza w  bibliotekach se 
m inariów duchow nych, a także w  bibliotekach prywatnych.

ks. Ignacy Dec

Stefan Swieżawski, D zie je  europejskiej f ilo zo fii k lasyczn ej, 
PWN ,Warszawa-Wrocław 2000, ss. 955

N azw isko profesora Stefana Sw ieżaw skiego jest  dobrze znane w  kręgach polskich f i
lozofów  drugiej p o łow y  dw udziestego wieku. Profesor Sw ieżaw ski jest bow iem  dziś św ia
towej sław y historykiem  filozofii średniowiecznej, w ychow aw cą i mistrzem  całego poko
lenia polsk ich  m ediew istów . Któż nie słyszał o  jeg o  m onografiach: Byt. Zagadnienia 
metafizyki tomistycznej, Traktacie o człowieku, czy o ośm iotom ow ej m onografii Dzieje 
filozofii europejskiej XV wieku.

N akładem  W ydawnictwa N aukow ego PW N ukazała s ię  ostatnio kolejna, obszerna jego  
pozycja książkowa. Publikacja zawiera w ykłady historii filozofii, jakie prowadził Profe
sor po drugiej w ojnie światowej g łów nie w  Katolickim  U niw ersytecie Lubelskim  (1946-  
1976) i w  Akadem ii T eologii Katolickiej w  W arszawie. Przedstawianą filozofię  nazyw a  
autor klasyczną, gdyż filozofia ta -  jako um iłowanie mądrości -  w  centralnym m iejscu  
swej problematyki um ieszcza m etafizykę.

Prezentowane dzieło składa się  z  trzech części pośw ięconych kolejno: filozofii okresu 
starożytnego, O jców  K ościoła i czasów  średniowiecza. W  ramach Starożytności autor 
om awia kolejno okres presokratejski, k lasyczny okres filozofii greckiej, okres hellen i
styczny i f ilozo fię  Cesarstwa R zym skiego. Część druga obejmuje m yśl filozoficzno-teo lo
giczną O jców  W schodnich i Zachodnich. W części trzeciej znajdujemy prezentację f ilo 
zofii m yślic ieli średniow iecza poczynając od przedstawicieli odrodzenia karolińskiego  
(Alkuina i Hrabana Maura), a kończąc na Dantem Alighieri i Franciszku Petrarce.

C iekaw y jest sposób prezentacji problematyki filozoficznej przez pana Profesora. B ę
dąc wiernym  sw oim  założeniom  m etodologicznym , autor ukazuje przede w szystk im  cią
głość i rozwój problematyki filozoficznej, um ieszczając ją  w e w łaściw ie rozum ianym  kon
tekście czasow o-przestrzennym . Autor zam ieszcza także raz po raz autentyczne teksty  
filozofów , by w  ten sposób ułatwić czytelnikowi lepsze zrozum ienie klimatu duchow ego  
środowiska, w  którym oni żyli i tworzyli.

K siążka jest godna polecenia nie tylko studentom w ydziałów  filozoficznych , teo lo 
gicznych czy  hum anistycznych, ale m oże być dużą pom ocą dla w ykładow ców  historii 
filozofii na w ydziałach teologicznych i w  seminariach duchownych. Stanowi bow iem  do
skonałe uzupełnienie słynnej Historii filozofii W ładysława Tatarkiewicza. M im o stosun
kow o w ysokiej ceny  i znacznej objętości (955 stron) zasługuje na nabycie i p ilne studio
wanie.

ks. Ignacy Dec


