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nietn w łaściw ego m iejsca człow ieka w refleksji przyrodniczej i filozo
ficznej; zagadnienia te zasadniczo rozpatrywano w  kontekście odkryć 
K. E. von Baera.

Piszący to Siprawozdanie w ygłosił, w  ram ach sym pozjum  num er 4, 
referat pt. „N aukow y” kreacjon izm  w  Polsce.  „Naulkowy” kreacjonizm  
to obcy nurt w  stosunku do tradycyjnej polskiej m yśli filozoficznej. 
N iem niej jednak przypom ina on, iż u początku w szystk iego jest Bóg. 
W szystko w  sw oim  istnieniu zależne jest od Boga. Prawda ta jednak  
może być zupełnie niezrozum iała. Pow ody są przynajm niej dwa: 1) nie 
można w spółcześnie (bez podania odpow iednich zastrzeżeń) utrzym y
wać, że stworzenie w szystk iego jest aktem  jednorazowym , 2) n ie  do 
przyjęcia jest literalna interpretacja tekstów  K sięgi Rodzaju; taika bo
w iem  interpretacja .prowadzi do naiw ności, ośm ieszania praw d relig ij
nych i zakw estionow ania prawa rozw ojowego Baera, kluczow ego dla 
potw ierdzenia procesów  ew olucyjnych.

U jem ną stroną K onferencji był brak podsum ow ania om aw ianych  
problem ów  i w yników  dyskusji podejm ow anych w  ramach czterech  
sym pozjów  podczas drugiej plenarnej sesji. W konsekw encji uczestn i
cy jednego sym pozjum  nie byli zupełnie zorientow ani w  tym, co działo 
się podczas obrad pozostałych trzech sym pozjów. Trzeba jednak w  tym  
m iejscu wispomnieć, że zorganizowano piękny koncert m uzyki XVI 
i X VII w ieku oraz zw iedzanie m uzeum  im. K. E. Baera. Na zakończe
n ie  czterodniowych spotkań wręczono też uczestnikom  i gościom  K on
ferencji pam iątkow e m edale oraz upominki.
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Praca składa się ze W stępu  <9—11), sześciu rozdziałów (.12—128) i za
kończenia (129—130). We w stęp ie autor przedstaw ia m otyw y, jakie sk ło
n iły  go do napisania jej i uzasadnia trafność sw ego wyboru, dokonuje 
przeglądu treści poszczególnych rozdziałów, na koniec uw ypukla ogólną  
koncepcję książki.

Cel pracy autor upatruje w  „ukazaniu problem atyki znaku, języka, 
sym bolu, inform acji, kom unikacji i św iadom ości jako podstaw  i środ
ków  um ożliw iających dialog, proces porozum ienia i zw iększenie zakre
su uzgodnień ekum enicznych w e w szystkich  m ożliw ych płaszczyznach” 
(s. 6). Wybór tego celu autor uzasadnia następująco: „Proces kom uni
kacji zachodzi w  płaszczyźnie dialogu społecinego, religijnego i poli
tycznego. Prawdy i stw ierdzenia prezentow ane w  tej pracy są w ażne 
w  dialogu, porozum ieniu i ekum enii zarówno w życiu naszego narodu, 
jak i w  kom unikacyjnym  procesie m iędzynarodow ym ” (s. 6).

Wybór celu — om ów ienie problem atyki sześciu wiskazanych w yżej 
i w  tytu łach  rozdziałów pojęć — należy uznać z w ielu  w zględów  za 
trafny. N ie podobna też nie zgodzić się  z jego uzasadnieniem . W szy
stkie z sześciu pojęć są w m niejszym  lu>b w iększym  stopniu uw ikłane  
w  procesach m iędzyludzkiego porozum ienia i kom unikac ji. Można tylko  
co najw yżej dyskutować ich stopień zaangażow ania w  tych procesach.



Doniosłość społeczna w spom nianych procesów  jest również pow szech
n ie  niekw estionow ana.

W każdym z sześciu m niej w ięcej rów nej objętości rozdziałów, na 
jaikie dzieli się praca, autor przedstawia i om aw ia zagadnienia doty
czące jednego z sześciu następujących pojęć: znakiu (12—27), języka 
(28—54), sym bolu (55—75), inform acji (76— 93), kom unikacji (94—112) 
i św iadom ości (113— 128). Pojęcia te mają olbrzym ią literaturę, toteż  
om aw ianie ich w szczupłych ramach w ym agało licnych, dram atycznych  
w yborów, decyzji itp. Z trudności tych autorowi udaje się w ychodzić 
na 'ogół pom yślnie, podporządkowując dobór treści zam ierzonej kon
cepcji książki. Przedstaw ienie problem atyki om aw ianych pojęć w ydaje  
się być poprawnym, nie zauw ażyłem  w  tym  w zględzie usterek.

Praca jest zredagowana dobrze i celowo. Zawiera przypisy, b ib lio
grafię (131— 143), w ykaz skrótów bibliograficznych (144), indeks nazw isk  
(150— 154) i indeks rzeczowy (155— 157) oraz streszczenie i spis treści 
w  języku angielskim  (145— 149). Na szczególną uw agę .zasługują obszer
ne i pouczające przypisy odsłaniające w arsztat naukow y autora i za
w ierające krótkie dane biograficzne i bibliograficzne autorów, o k tó
rych mowa w  tekście pracy. Bogata jest też bibliografia zamieszczona  
w  pracy, a z której autor korzysta.

Główna koncepcja pracy J. M. D ołęgi polega na przedstaw ieniu i ana
lizie zagadnień zw iązanych .ze znakiem, językiem , sym bolem , inform a
cją, kom unikacją i św iadom ością. K lam rą spinającą te skądinąd auto
nom iczne .problematyki jest zagadnienie kom unikacji m iędzyludzkiej 
i porozumienia. Pogłębieniu  tego zagadnienia te analizy służą. Tak za
kreślona koncepcja pracy jest interesująca. Nadto książka może służyć, 
jako źródło zw ięzłych w iadom ości dotyczących któregoś (którychś) 
z sześciu w ym ienionych w yżej pojęć jako takich. Zauważm y, że w  P ol
sce n ie  ma dotychczas pozycji o .podobnym charakterze. Podkreślić na
leży również, że problem atyka, której praca dotyczy leży  w  centrum  
uw agi w spółczesnej nauki i filozofii.

Chciałbym jeszcze zasygnalizow ać następującą sprawę. We w stępie  
i zakończeniu pracy siln ie jest zaakcentowana m yśl, że przegląd i ana
liza sześciu pojęć, którą autor przeprowadza, jest niejako podporząd
kow ana nadrzędnem u pojęciu (procesowi) kom unikowania m iędzyludz
kiego i rozumienia. W tekście  pracy, w  realizacji poszczególnych roz
działów  ten elem ent jednoczący autonom iczne .rozdziały w  spójną ca
łość nie został należycie w yeksponow any, stąd gdyby n ie  deklaracje ze 
w stępu i zakończenia praca sprawiałaby w rażenie zbioru n iepow iąza
nych ze sobą tem atów. Przydałby s:ię rozdział na tem at w ykorzystania  
analiz doknanyoh w  poszczególnych rodziałach w  służbie kom unikacji 
m iędzyludzkiej.

Adresatam i książki mogą być przede w szystkim : osoby pragnące po
znać zagadnienie kom unikow ania m iędzyludzkiego i ew entualnie .uspraw
nić ten  proces; osoby pragnące zw ięźle poinform ow ać się o zagadnie
niach dotyczących któregoś z sześciu pojęć, którym i autor zajm uje się; 
studenci różnych kierunków, w  szczególności hum anistyki — dla w szy 
stkich tych osób praca ta może okazać się bardzo użyteczna. Ponadto 
należy  podkreślić estetyczny układ graficzny w ydanej książki.


