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należało w ykryć i uznać ich funkcjonowanie w jego  w ielkim  system ie ontologii. B ogu 
sław  Paź dokonał tego znakom icie”.

Opierając się na św iadectw ie tak kom petentnego recenzenta -  m yśliciela , należy skon
statować, że m onografia B ogusław a Pazia stanowi w ielkie osiągnięcie i w zbogacenie p o l
skiej m yśli filozoficznej w  dziedzinie badań nad filozofią  Christiana W olffa.

ks. Ignacy D ec

Ks. Ignacy Dec, Siejba słowa, tom VII: Ku integralnej prawdzie. 
Homilie do środowiska akademickiego, Wrocław 2002

„Blask prawdy jaśnieje w e w szystkich dziełach Stwórcy, w szczególny  zaś sposób  
w człow ieku, stw orzonym  na obraz i podobieństw o Boga (por. Rdz 1,26): prawda ośw ieca  
rozum i kształtuje w olność człow ieka, który w ten sposób prowadzony jest ku poznaniu  
i um iłow aniu Pana” . Tymi słow am i rozpoczyna Ojciec Św ięty Jan Paw eł II encyklikę Ve
rita tis sp lendor. Tej w łaśnie prawdzie, która ośw ieca  rozum i kształtuje w o ln ość  człow ieka  
p ośw ięcił ks. prof. dr hab. Ignacy D ec, rektor Papieskiego W ydziału T eologicznego w e 
W rocławiu, siódm y już tom sw oich  hom iletycznych rozważań w znanej serii Siejba słow a. 
Tom ten zatytułow any jest: K u in tegralnej p ra w d zie , i został dedykowany społeczności 
akademickiej naszego miasta w  300-lecie  W ydziału T eologicznego we W rocławiu.

N iniejszy tom  zawiera hom ilie, jakie w yg łosił ks. Rektor do środowiska akadem ickie
go. Są one zebrane w trzech częściach. Pierw sza z nich zawiera hom ilie w yg łoszon e do 
w rocław skiego środow iska naukow ego. M am y tutaj dw ie grupy rozważań: hom ilie w y 
głoszon e do pracow ników  nauki oraz hom ilie do całych społeczności akademickich.

Druga część hom ilii zawartych w  siódm ym  tom ie Siejby słow a  to hom ilie w ygłoszon e  
do m łodzieży akademickiej Papieskiego W ydziału T eologicznego w e W rocławiu. Jest to 
część najobszerniejsza i zawiera cztery działy: hom ilie do m łodzieży studiów  stacjonar
nych, do słuchaczy studiów  zaocznych, do absolwentów  PW T i do słuchaczy K olegiów  
oraz Studiów Podyplom ow ych.

W  kolejnej, trzeciej częśc i autor um ieścił hom ilie okoliczn ościow e, w yg łoszon e do 
różnych grem iów  kościelnych  i św ieckich, mających zw iązek  z nauką i kulturą. W czte
rech działach ks. I. D ec publikuje tutaj hom ilie do ludzi nauki i kultury, hom ilie do alum 
nów  M W SD  w e W rocławiu, hom ilie do słuchaczy Studium Społecznego Akcji K atolic
kiej oraz hom ilie do absolw entów  PWT, którzy po ukończonych studiach spotykali się w 
murach w rocław skiej uczelni.

W  hom iliach um ieszczonych  w VII tom ie Siejby słow a  odbija się bardzo wyraźnie 
zatroskanie Ks. Rektora PW T w e W rocławiu o formację duchową członków  kierowanej 
przez n iego w spólnoty akademickiej. Czas przeżywany w spólnie podczas liturgii przed 
pełnią Prawdy, Dobra i Piękna, kiedy są prowadzone także rozważania na temat słow a  
B ożego , jest dla ks. I. D eca św iadectw em , że w uczelni teologicznej nie tylko m ów i się „o 
B ogu ”, ale m ów i się też „do B oga”.

Środow isko akadem ickie otrzym ało w omawianej publikacji ogrom ny materiał ku re
fleksji nad prawdą. O dkrywanie prawdy to w yzw anie najbardziej godne człow ieka, bo
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zw iązane z najw yższą sferą życia duchowego, z podstawową funkcją naszego intelektu. 
Ż ycie w  prawdzie i m iłości to zadanie szczególnie istotne zw łaszcza dla człow ieka nauki i 
kultury. U ważna lektura rozważań Ks. Rektora nie tylko pomaga w pełniejszym  odkrywa
niu i rozumieniu integralnej prawdy, ale także skłania, by służyć prawdzie, w sercu której 
znajduje się Ewangelia Jezusa Chrystusa.

ks. Adam  Bałabuch

Osoba i realizm w filozofii, red. A. Maryniarczyk SDS, K. Stę
pień, Lublin 2002, ss. 311

Książka niniejsza zwiera materiały z III i IV M iędzynarodowego Sympozjum M etafi
zycznego z cyklu Zadania w spółczesnej metafizyki, organizowanego corocznie przez Za
kład M etafizyki K atolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Polskie Towarzystwo Tomasza 
z A kwinu, będące oddziałem  Società Internazionale Tommaso d yAquino  (SITA). Trzecie 
Sym pozjum  M etafizyczne na temat: Osoba i sposoby je j spełniania się w kulturze, odbyło 
się 14 grudnia 2000 roku. B yło ono połączone z promocją pierwszego tomu Powszechnej 
encyklopedii filozofii. Czwarte Sympozjum natomiast miało miejsce 13 grudnia 2001. Pod
jęto na nim temat: O realizm  w uprawianiu filozofii. Było ono zorganizowane z okazji jubi
leuszu 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej o. prof. dr. hab. M ieczysława Alberta Krąpca.

Sygnalizow ana publikacja posiada dwie główne części dokumentujące oba sympozja. 
C zęść pierwszą otwiera tekst ks. prof. dr. hab. Andrzeja Szostka, rektora KUL, w ygłoszo
ny na otwarcie Sympozjum. Drugi tekst pt. Człowiek bytem osobow ym , pióra o. prof. dr. 
hab. M ieczysław a A. Krąpca, prezentuje najpierw główne tendencje antropologiczne w  
dziejach filozofii, wskazując na ich fragmentaryczność, aspektowość i niekiedy jedno
stronność. N astępnie szkicuje wizję człowieka jako osoby, wypracowaną w system ie filo 
zoficzno-teologicznym  św. Tomasza z Akwinu, uznając ją spośród różnych teorii antropo
logicznych za najbardziej integralną koncepcję człowieka. Autorem następnego tekstu pt.: 
P ersonalizm  czy personalizm y?  jest ks. prof. dr hab. Ignacy D ec. Autor podjął w nim  
próbę racjonalnego rozstrzygnięcia, jakiego typu personalizm godny jest w sensie podsta
w ow ym  tego miana, innym i słowy, który z kierunków antropologicznych nazywanych  
personalizm am i należy uznać za priorytetowy, najbardziej podstawowy, a które z kolei 
kierunki pretendujące do miana personalistycznych tak naprawdę nimi nie są albo zasłu
gują jedynie na miano personalizmów niejako drugorzędnych. Artykuł ten ma charakter 
sprawozdawczo-porządkujący. Autor podzielił personalizmy na trzy grupy: personalizmy 
horyzontalne (antropocentryczne, najczęściej ateistyczne), personalizmy teistyczne (teo- 
centryczne -  pozatom istyczne) i personalizmy klasyczne o orientacji m etafizycznej (w  
wersji francuskiej i polskiej). Kolejny artykuł zam ieszczony w części pierwszej publikacji 
K ultura m aski czy  kultura osoby, autorstwa prof. dr. hab. Henryka Kieresia, ukazuje sens 
kultury rozumianej jako uprawa świata natury. Autor przypomina, że celem  kultury jest 
człow iek, dlatego też pytanie o człow ieka -  podmiot, sprawcę i cel kultury -  musi ucho
dzić za pytanie kluczow e w każdej kulturze. Racjonalność i życie wewnętrzne: „siedliska  
osoby  ” -  to tytuł tekstu Vittorio Possentiego. Autor podkreśla, że racjonalność (ducho
w ość) i życie  w ewnętrzne są nieodłącznymi cechami bytu osobow ego. Cechy te zostały


