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cie wychowanie religijne i rehabilitacja niewidomych na przykładzie pracy Za
kładu w Laskach, z którym autor w sposób szczególny jest związany, jest ukaza
niem trudu, historii i efektów tej pracy.

Na szczególne podkreślenie zasługuje podjęcie tematu z życia Kościoła współ
czesnego, a mianowicie: Zagadnienie ruchów charyzmatycznych. Czytelnik może 
t.utaj zapoznać się z historią, aktualnością, nadziejami i obawami — które łączą się 
z tym ruchem.

Artykuły są napisane językiem zwięzłym, klarownym i jasnym, co umożliwia 
lekturę tej pozycji naWet nie profesjonalistom. Język w niektórych konferencjach 
jest jeszcze bardziej przystępny a redakcja niektórych zespołów wypowiedzi za
wiera duży ładunek elementu dydaktycznego, co ułatwia lekturę i przyswojenie 
treści tam zawartych. Niektóre z prac były już wcześniej drukowane (np.: Czlo- 
iciek w poszukiwaniu Boga), o czym autor zaznacza.

Praca wydana w  Wydawnictwie ATK, ma charakter praktyczny i powinna słu
żyć szerokiemu gronu duszpasterzy, a niektóre artykuły tej pracy mogą być pod
stawą do pracy naukowej zarówno w płaszczyźnie poznania filozoficznego, jak
i teologicznego. Dlatego może być wykorzystana przez studentów filozofii i teologii. 
Praca ta zawiera również dane biorgaficzne o autorze i jest przez niego dedyko
wana: „Pamięci Ojca mojego Włodzimierza, zmarłego 17 II 1937 w Grajewie, Matki 
mojej Henryki z Sokołowskich i siostry mojej Małgorzaty rozstrzelanych w obozie 
koncentracyjnym Ravensbrlick we wrześniu 1942 oraz Stryja mojego Kazimierza, 
zmarłego 6 VI 1-953, Ks. Aleksandra Fedorowicza, Proboszcza z Izabelina, zmarłego
15 VII 1965 i Siostry Teresy Landy z Lasek, zmarłej 5 I 1972” .

Ks. Józef M. Dołęga

K r ą p i e c  A. M., Człowiek— Kultura— Uniwersytet, wybór i opraco
wanie A„ Wawrzyniak, RWKUL, Lublin 1982, ss.520.

Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wydała pracę 
Mieczysława Alberta K r ą p  ca pt.: Człowiek-Kultura-Uniwersytet, która jest wy
borem artykułów,, przemówień i odczytów czołowego filozofa polskiego z nurtu 
filozofii chrześcijańskiej. Wyboru tego dokonał ks. Andrzej W a w r z y n i a k ,  który 
od siebie tak pisze: „Książkę dedykujemy wszystkim Przyjaciołom Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego; przynosi im ona raz jeszcze przyrzeczenie służebnej 
obecności Uczelni w  życiu Narodu i Kościoła i wyrazy wdzięcznej pamięci o 
wszystkim dobru, jakim ją stale, a zwłaszcza w ostatnich latach, obdarzają Ro
dacy w kraju i na obczyźnie i inni ludzie dobrej woli z wielu narodów.

Licznemu gronu uczniów Autora i wiernym czytelnikom jego publikacji filozo
ficznych książka ta przypomni, być może, ich własną przygodę intelektualną — 
przywołując chwile spoktań z żywą myślą filozoficzną, twórczo podejmującą trud 
odpowiedzialnego poznawczo zgłębiania odwiecznej tajemnicy człowieka. Oddajemy 
ją w ręce tych wszystkich, których napawa troska o kształt współczesnej kultury
i którym bliskie są sprawy współczesnego uniwersytetu” (11).

Reprezentowana tutaj praca składa się, poza notą Od red&ktom (5—14), posło- 
wiem O filozofię uniwersytetu (473—511), notą Bibliograficzną (511—516) i wyka
zem Cytowanych publikacji książkowych Autora (517) — Z trzech części: Człowiek 

społeczeństwo — kultura (15—174),' Nauka — filozofia — religia (175—326) i 
Uniwersytet (327—478).

W części pierwszej, Człowiek — społeczeństwo — kultura, redaktor umieścił na
stępujące opracowania: Człowiek — dramat natury i osobyh Człowiek i wartość, 
Świętość spełnieniem osoby, O humanizm chrześcijański, Karola Wojtyły „Osoba
i czyn” (Osoba jako podmiot moralności, Człowiek — Suwerenny byt osobowy, Su-
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■mienie i refleksja), Człowiek twórcą kultury, Kultura i wartość, Człowiek a spo
łeczeństwo oraz osoba i społeczność.

Do drugiej części, Nauka — filozofia — religia, włączył redaktor tej książki na
stępujące artykuły: Nauka i religia, Wiara a nauka, Nauka i głupota, O potrzebie 
filozofii, Sens uprawiania filozofii, Metafizyka, Egzystencjalizm tomistyczny, Neoto- 
mizm, Filozoficzna szkoła lubelska (O naszej filozofii, Metafizyka — ale jaka?, 
O filozoficznej szkole lubelskiej, Zrozumieć człowieka, Filozoficzna szkoła lubelska 
w 60-lecie KUL), Filozofia i filozofie, Arystoteles i św. Tomasz z Akwinu.

W trzeciej części — Uniwersytet — zgrupował redaktor następujące prace: 
O otwartość uniwersytetu, Wobec kultury współczesnej, O antropologiczny profil 
KUL, Deo et Patriae, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Rozmowy o KUL (W przed
dzień sześćdziesięciolecia, Sześćdziesięciolecie KUL, W dobie odnowy, Społeczne 
poszukiwanie prawdy);. Profesor KUL papieżem, Stefan Kardynał Wyszyński a KUL, 
Których dziełem żyjemy, Z rodakami w świecie (KUL w służbie Polonii, Do Po
lonii), Do Przyjaciół KUL.

Zebrane artykuły w jedną całość ułatwiają czytelnikowi ocenić i uzmysłowić 
bogactwo problematyki podjętej i opracowanej przez A. M. Krapca. Zasługą redak
tora A. Wawrzyniaka jest to, że materiał został uporządkowany i pogrupowany 
wokół naczelnych zagadnień współczesnej myśli filozoficznej, a mianowicie: czło
wieka, społeczeństwa, kultury, nauki, filozofii, i religii.

Materiał zawarty w tej pozycji może stać się podstawą do rozwinięcia następu
jących dziedzzin poznania: filozofii człowieka filozofii kultury, filozofii społecznej, 
koncepcji filozofii, filozofii nauki, filozofii religii. Ponadto uważny czytelnik może 
znaleźć potwierdzenie tezy, że rozwój nauki, kultury, filozofii jest możliwy przy 
dobrym funkcjonowaniu wyższych uczelni. Również na tle wielu tekstów możemy 
znaleźć przesłanki do filozofii narodu. W zbiorze tym widzimy również współczes
ny obraz życia Kościoła i zdarzeń jakie miały miejsce w związku z wyborem na 
papieża Karola KardynałaWojtyłę oraz z pracą i odejściem Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego.

Powyższa publikacja jest dobrą lekturą dla studentów wielu specjalizacji oraz 
tych którzy interesują się człowiekiem, kulturą i filozofią.

Ks. Józef M. Dołęga


