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cepcja daje podstaw y do ciągłego doskonalen ia się praw a. G ardner w szczególny  
sposób odnosi się do m iłości, gdyż w zajem na m iłość zapobiega rozpow szechnian iu  
form  niespraw iedliw ości. M iłość i spraw iedliw ość, w brew  niektórym  teoriom , m ogą 
iść ze sobą w parze.

Z darza się często, że po przeczytaniu  książki na dany tem at odczuw a się, że 
tem at ten nie został do końca w yczerpany. Takie odczucie jednak  nie po jaw ia się po 
przeczytan iu  książki G ardnera, gdyż autor m obilizuje czy te ln ika w yjaśniając skom 
plikow ane problem y w oparciu o konkretne, najczęściej h isto ryczne przykłady. Po
zycja ta zaw iera doskonale zorganizow any m ateriał, w yczerpującą bib liografię oraz 
obszerny  indeks. Z  pew nością okaże się p rzydatna, zarów no w ykładow com , jak  i 
studentom . W arto przeczytać.

Anna Abram

Stanisław Kowalczyk, Z  refleksji nad człowiekiem, Człowiek - spo
łeczność - wartość, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1995, 
ss. 309.

„Czyni jest człowiek, że o nim pamiętasz,
i czym - syn człowieczy, że się nim zajmujesz?”

Słow a psalm isty, pytanie skierow ane do Boga o naturę i sens osoby ludzkiej jak  
echo daje się słyszeć w ciągu całej historii ludzkości. O dkąd bow iem  człow iek  uśw ia
dom ił sobie sw oją w yjątkow ą pozycję w śród bytów  w otaczającym  go św iecie, zaczął 
staw iać ow e fundam entalne pytania: kim  jestem ? dlaczego istn ieję? po co istn ieję? Z 
biegiem  czasu obok zajm ow ania się ow ym i kw estiam i w sposób n ieuporządkow any, 
n ieusystem atyzow any, zaczęto  badać je  też w sposób naukow y. Tak rodziła  się an tro 
pologia - nauka filozoficzna o człow ieku. O dpow iedzi na pytania pow yższe padały  
różne, ale nie odkryły one całej istoty człow ieczeństw a i ciągle człow iek pozostaje w 
znacznej m ierze tajem nicą. Toteż problem atyka an tropologiczna je s t ak tualna rów 
nież obecnie, a naw et m ożna zauw ażyć, iż problem  człow ieka staw iany je s t często  w 
centrum  zainteresow ania. S łyszy się pow szechnie takie słow a jak : hum anizm , p erso 
nalizm , często  jednak  opacznie czy w ręcz celow o fałszyw ie po jm ow anie (chociażby 
bardzo m odny dzisiaj tzw. hum anizm  bez Boga). P ow staje w iele prac poruszających  
problem atykę człow ieka. W śród nich znajduje się w ydana przez W ydaw nictw o N a
ukow e K U L książka S tanisław a K ow alczyka zatytułow ana: Z  refleksji nad człowie
kiem. Człowiek - społeczność - wartość. A utor je s t znanym  i cen ionym  filozofem , 
pracow nik iem  naukow ym  K U L-u. toteż praca ta zajm uje się w yłącznie filozo ficzny 
mi koncepcjam i człow ieka.

Jak w skazuje tytuł dzieła, podstaw ow ym i problem am i, które porusza autor są: 
człow iek, spo łeczność oraz w artość. P roblem y te rozw aża S tanisław  K ow alczyk  z 
punktu w idzenia antropologii filozoficznej, filozofii społecznej i aksjo log ii ch rześc i
jańsk ie j. Jak stw ierdza autor, w iele fragm entów  pracy było w cześniej publikow anych  
na łam ach czasopism  m.in. Ateneum Kapłańskiego. Ładu, czy też Roczników Nauk
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Społecznych.
R ecenzow ana praca składa się z zasadniczych trzech części. W pierw szej z nich, 

noszącej tytuł Człowiek, om ów ione są w iodące w spółczesne koncepcje osoby ludz
kiej oraz nurty personalizm u, w tym  polskiego. O to tytułu kole jnych  rozdziałów  tej 
części, ty tu ły  w iele nam  m ów iące o całej treści: W spółczesne koncepcje wiodące 
człowieka (str. 7-23). Polski personalizm współczesny (str. 23-45), Personalizm dia- 
logicz.ny M. Bubera  (str. 45-59). Ewolucyjna - kosmiczna koncepcja człowieka P. 
Teilharda de Chardin (str. 59-85). Rozumienie śmierci w głównych kierunkach filozo
ficznych  (neotom izm ie, fenom enologii, egzystencjalizm ie, m arksizm ie) (str. 85-101), 
Wolność i je j deformacje (str. 101-115), Koncepcja wolności odpowiedzialnej ./. M a
ritaina  (str. 115-127). A utor w sposób  bardziej obszerny  ana lizu je  koncepcje  M. 
Bubera i T. de C hardin  oraz zagadnien ia s'mierei i w olności. M nie osobiście za in tere
sow ał rozdział dotyczący poglądów  T. de C hardin. P rzedstaw ione zostały w sposób 
klarow ny jego założenia m etodologiczno-ep isleino log iczne, podstaw y system ow o- 
antropologiczne antropologii francuskiego Jezuity, geneza człow ieka i jego struktura 
by tow a, proces tzw. totalizacji, jak o  kres rozw oju ludzkości i w reszcie krótkie pod su 
m ow anie zaw arte w uw agach końcow ych. Jak stw ierdza autor, T. de C hardin  jako  
jedyny filozof odw ołujący się do nauk szczegółow ych, w tym  do biologii, pa leon to 
logii, a szczególn ie uw zględniający teorię ew olucji, nie popadl w antropologiczny  
redukcjonizm  i potrafił połączyć em piryczną m etodę z personalistyczną on to log ią. 
zapożyczoną z klasycznej m yśli chrześcijańskiej.

D ruga część książki zaty tu łow ana Społeczność skupia uw agę na zasadach życia 
spo łecznego , na m odelu dem okracji personalistycznej, relacji m iędzy  jed n o stk ą  a 
spo łeczeństw em  oraz na idei rozw oju. A by nieco przybliżyć treść tej części podaję, iż 
ko le jne rozdziały  noszą tytuły: Personalizm i solidaryzm jako  zasady życia społeczne
go (str. 127-145). Demokracja personalistyczna w ujęciu J. Maritaina (str. 145-153), 
Jednostka a społeczeństwo w interpretacji marksizmu  (str. 153-165). M arksizm w roz
waża/dach encykliki Centesimus annus Jana Pawła II (str. 165-177), Jednostka a 
społeczeństwo w interpretacji egzystencjalizniu  (str. 177-187), Współczesny neolibe
rali zm  (str. 187-199) i Personalistyczna koncepcja rozwoju Jana Pawła (str. 199- 
218). A utor w tej części najw ięcej m iejsca pośw ięca om ów ieniu  poglądów  m arksi
stow skich oraz nauce papieża Jana Paw ia II dotyczącej kw estii spo łecznych  (jego 
poglądom  filozoficznym , personalistycznym ). W ym ienione pow yżej zagadnien ia są 
analizow ane w trzech perspektyw ach: m arksistow skiej, liberalnej, personalistycznej. 
D aje to bardzo ciekaw y obraz kw estii spo łecznych w ujęciu filozoficznym , obraz 
m oim  zdaniem , obiektyw ny.

O statnia część pracy zaty tu łow ana W m o.sćfkoncentruje się na w artościach: p raw 
dy. pracy pokoju i m iłości. K ażdy chyba m usi zauw ażyć, iż są to kw estie bardzo 
w ażne. K olejne rozdziały  tej części są zatytułow ane: Teocentryzm hierarchii wartości 
tr nauce ,vvr. Augustyna  (str. 213-225), Etos pracy, a etos człowieka (str. 225-235), 
Liberalizm, a kategoria prawdy  (str. 235-241 ), M arksistowska koncepcja prawdy  (str. 
241-253), Filozofia pokoju ,ίνκ Augustyna  (str. 253-275), Filozofia pokoju  ivi·. Toma
sza z. Akwinu  (str. 275-295) oraz Filozofie odrzucające m iłość i miłosierdzie (str. 295- 
309). W tej części m oją uw agę przykuły  rozdziały  do tyczące koncepcji poko ju  u 
dw óch w ielk ich  św iętych: A ugustyna i Tom asza z A kw inu. Porów nanie obu koncep
cji ubogaciio  m nie zarów no intelektualnie jak  i duchow o. U tkw iła mi w pam ięci na
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przykład jedna z myśli św. Tomasza zamieszczona w tej pracy: Cisza wewnętrznego 
pokoju polega na uspokojeniu w człowieku wszystkich zbędnych dążeń. Owa cisza 
pokoju jako wewnętrzne zintegrowanie się człowieka, nakierowanego na rozpozna
ne, prawdziwe dobro - oto moim zdaniem panaceum na wszelkie nerwice i stresy 
współczesnego człowieka! Ten, który był świętym najlepiej wiedział, jak znaleźć 
pokój wewnętrzny. Oczywiście jest to tylko jeden z rodzajów pokoju jakimi zajmuje 
się Stanisław Kowalczyk w swej pracy.

Książka, którą starałem się zrecenzować, napisana jest ładnym, przystępnym 
językiem. Także układ treści jest przejrzysty i logiczny, ułatwiający czytanie. Auto
rowi należy się, moim zdaniem, za całość dzieła głębokie i szczere uznanie. Sądzę, że 
książka ta będzie pożyteczną pomocą dla studentów filozofii, jak również zaciekawi 
wszystkich interesujących się problematyką antropologiczną.

Grzegorz Baczewski

Zdzisław I. Czarnecki (red.), Studia nad ideą wolności, Lublin 
1995, ss. 224

Studia nad ideą wolności są pracą zbiorową pod redakcją Zdzisława J. Czarnec
kiego w Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej Wydziału Filozofii i Socjologii 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zagadnienie to zajmuje istotne miejsce w 
pracach badawczych na powyższym wydziale.

Prace badawcze nad ideą wolności zostały przeprowadzone w wymiarze wielo
aspektowego rozumienia tejże idei. Teksty, które zostały zamieszczone w tej pozycji 
są tylko naszkicowaniem pewnej całościowej konstrukcji tematyczno-problemowej, 
w której znajduje się idea wolności. Niniejszy tom, jako szkic, jest ważnym materia
łem do refleksji nad tymże zagadnieniem, z uwzględnieniem różnorodności zapatry
wań. Studia te składają się z dwunastu prac, które podejmują dylematy związane z 
zagadnieniem wolności, patrząc nań od strony pojmowania jej przez twórców zajmu
jących się tym dylematem. Każdy artykuł jest ukazaniem idei wolności w wymiarze 
problematycznym.

Praca rozpoczynająca niniejszą pozycją zajmuje się granicami wolności, które 
ukazał Józef Lipiec. Autor w wartościowy i wszechstronny sposób podaje jak jest 
pojmowana w pojęciu ogólnym, kiedy się zaczyna, a kiedy kończy czy w ogóle 
ludzie posiadają świadomość występowania wolności. Natomiast praca kończąca ni
niejsze studia (podobnie jak rozpoczynająca) stawia sobie za zadanie przedstawienie 
powiązań między wolnością, a racjonalnością ludzkiego działania. Jej autorem jest 
Andrzej L. Zachariasz. Autorzy w sposób klarowny ukazują jak ważną rolę odgrywa 
samoświadomość bytu ludzkiego. Ona to świadczy o naszym człowieczeństwie. 
Upodmiotowiając nas do tego, że jako byt posiadamy władze do wykonania czegoś. 
Coś może lub coś jest od nas zależne. Badania powyżej przedstawione są istotne w 
prowadzeniu rozważań nad ideą wolności. Istotne one są, ponieważ dla dużej grupy 
ludzi w sensie znaczeniowym termin ten jest tak oczywisty i jasny, że nie podlega 
żadnym dywagacjom, refleksjom. Naturalnie, że w pewnym stopniu można z tym
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