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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
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zapoznane przez m yśl ośw ieceniow ą, która przeniknęła do kultury intelektualnej naszych  
czasów , stając się przyczyną jej kryzysu. U zdrow ienie jej leży w ponow nym  odkryciu  
prawdy o człow ieku  jako osobie, która m oże się sensow nie spełniać jedynie w życiu w e
wnętrznym , uzewnętrzniającym  się w postaw ie m iłości. Autorką ostatniego tekstu części 
pierwszej: R elig ia  drogą  spełn iania się człow ieka , jest s. prof. dr hab. Z ofia J. Zdybicka. 
Stara się w nim  odpow iedzieć na pytanie, w jakim znaczeniu religia przyczynia się do 
urzeczyw istniania się, spełniania się osoby ludzkiej.

Drugą część  prezentowanej książki otwiera artykuł o. prof. dr. hab. M .A . Krąpca C zyn
niki realizm u filo zo ficzn ego . Autor ukazuje tu te elem enty w uprawianiu filozofii, które 
decydują o realizm ie filozoficzn ego  poznania. Odnoszą się one do przedmiotu filozo ficz
nego poznania, do podm iotu poznającego oraz do m etody filozofow ania. Następny tekst: 
P rzedm io t filo zo fii rea listyczn ej, autorstwa Horsta Seidla, przedstawia przedm iot m etafi
zyki realistycznej na tle now ożytnej i w spółczesnej dyskusji w okół koncepcji m etafizyki. 
W  kolejnym  tekście pt. Spontan iczność czy refleksyjność poznania. Punkt w yjścia  p o zn a 
nia rea listyczn ego , prof. dr hab. Henryk K iereś przypomina, jak w ażny jest punkt w yjścia  
filozofow ania. Jeżeli nie jest nim  konkretny byt, to filozofia  przestaje być wyjaśnianiem  
rzeczyw istości, a staje się konstrukcją obrazów tejże rzeczyw istości. Z kolei znajdujemy 
tekst ks. dr. Bogdana Czupryna na temat: W artość poznania  zdrow orozsądkow ego  d la  re
a listyczn ej refleksji nad  człow iekiem  w edług M.A. K rąpca . Autor podejmuje w nim pro
blem  wykorzystania w iedzy przednaukowej w antropologii filozoficznej oraz jej wartości 
dla realistycznego poznania świata i człow ieka. W  artykule Rola intelektu ja k o  recta ratio  w 
poznaniu realistycznym , prof. dr hab. W ojciech Chudy przedstawia uwarunkowania intelek
tu nastawionego na poznawanie świata realnego i dążącego do uniknięcia błędu. Następnie -  
po tekście dr. W łodzim ierza Dłubacza wprowadzającym do dyskusji -  znajdujemy w pre
zentowanej publikacji cztery artykuły, których przedmiotem jest analiza źródeł aktywności 
ludzkiego rozumu w  dziedzinie czterech gałęzi kultury: nauki, moralności, sztuki i religii. Są 
to odpowiednio następujące prace: Byt ja k o  ratio recta speculabilium  i p odstaw a  w yróżnie
nia dziedziny poznania  teoretycznego  (ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SD S), D obro  
ja k o  ratio cognitionis practicae  i podstaw a  wyróżnienia dziedziny praxis  (ks. prof. dr hab. 
Tadeusz B iegasa SD S), Piękno ja k o  ratio cognitionis poeticae  i podstaw a  dziedziny poesis  
(prof. dr hab. Piotr Jaroszyński) oraz Bóg ja k o  recta ratio decyzyjności człow ieka i podstaw a  
wyróżnienia religii (s. prof. dr hab. Zofia J. Zdybicka). C zęść drugą publikacji zamyka tekst 
Vittorio Possentiego pt. M etafizyka i humanizm. Wkład Akwinaty w  p rzyszło ść  filo zo fii , w 
którym autor ukazuje m yśl św. Tomasza jako zdolną do ożyw ienia współczesnej filozofii.

Ostatnie trzy teksty książki, stanowiące jej trzecią część zatytułowaną W  p o d zięk o w a 
niu za  w iern ość  rzeczyw is to śc i, są dedykow ane o. prof. dr. hab. M ieczysław ow i Albertowi 
Krąpcowi z okazji jeg o  złotego jubileuszu działalności naukowo-dydaktycznej na K atolic
kim  U niw ersytecie Lubelskim . Autorami tekstów są: prof. dr hab. Piotr Jaroszyński, ks. 
prof., dr hab. Andrzej Szostek, rektor KUL, oraz prof. dr hab. Stanisław Kiczuk, dziekan  
W ydziału F ilozofii KUL.

Sygnalizow ana książka godna jest polecenia nie tylko w ykładow com  i studentom filo 
zofii oraz teologii, ale m oże służyć dużą pom ocą w szystkim  tym, którym drogie są sprawy 
nauki i kultury, a przede w szystkim  człow ieka w dzisiejszym  św iecie.

ks. Ignacy D ec


