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nauki szczegółowe byłyby zawieszone w próżni i pozbawione naw et
najbardziej elem entarnych refleksji nad swoimi założeniami. Twórca
OTW przypisywał jej ważne znaczenie w rozwoju nauk fizykalnych.
Uważał filozofię za główny czynnik wyznaczający problem atykę b a
dawczą danego oktresu i w skazujący sposób jej rozwiązania. Tak rozu
miana filozofia spełnia wobec nauk przyrodniczych rolę program u
badawczego, albo tzw. idei regulatyw nych. Ponadto au to r nasz widział
w filozofii czynnik psychologiczno-motywacyjny w upraw ianiu nauki.
Inspiruje ona badacza do podejmowania i rozwiązywania problemów
badawczych z jednej strony, a z drugiej ukazuje mu cel badań n au 
kowych i podtrzym uje w iarę w możliwość jego realizacji”. (94).
Znaczenie dorobku naukowego Einsteina można wyrazić słowami
Stanisława Mazierskdego: „Osiągnięcia teorii względności, spotęgowa
ne jeszcze nim bem tajemniczości, jaki ją otaczał z racji wysokiego
stopnia ab strakcji i skomplikowanego ap aratu m atem atycznego, zjed
nały Einsteinowi ogrom ną isławę, większą, aniżeli była udziałem ja
kiegokolwiek innego fizyka w historii nauki”.
Zagadnienie .podjęto w sposób całościowy i spójny. Treść została
przedstawiana klarow nym i zwięzłym językiem, co podnosi w alor tej
pracy oraz ułatw ia jej lekturę. Dlatego powyższa praca powinna stać
się lekturą studentów filozofii przyrody i filozofii przyrodoznawstwa.
Józef M. Dołęga .

L. Wciórka, Filozofia człowieka — Studia i szkice, ODiSS, Warszawa
1982, 184.
Ks. Ludwik Wciórka pracuje w Wyższym Sem inarium Duchownym
1 w Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Problem atyka an 
tropologiczna istanowi w jego twórczości centralną płaszczyznę badań
naukowych. Poza licznymi artykułam i z zakresu antropologii filozo
ficznej, au to r prezentow anej pracy w ydał: Szkice o Teilhardzie (Poznań
1973) i Ewolucja i stworzenie (Poznań 1975). Obecna praca jest w yra
zem ogólnej tendencji, jaką można zaobserwować w e współczesnym
życiu naukowym; jest nią problem atyka człowieka (w różnych aspe
ktach: od przyrodniczego aż do mistycznego). Jest ooa przedmiotem
badań wielu autorów a jednocześnie istnieje w ielkie zapotrzebowanie
na tego rodzaju prace u szerokiego grona odbiorców.
Materiał w prezntow anej pracy został zgrupowany wokół trzech
zagadnień: 1 — człowiek — tw ó r ewolucji czy istota stworzenia;
2 — w kręgu problem atyki personalistycznej;
3 — Homo — anim al religiosum.
W pierwszym zbiorze studiów wokół problemu: czy człowiek jest
tworem ewolucji czy istotą stworzenia, autor zamieścił analizy nastę
pujących zagadnień: Filozoficzne aspekty sporu o antropologię (9—24);
Antropogeneza jako teoria naukowa (25—34); Problem paleontologii
człowieka (35—46); Ewolucja czy stworzenie (47—56); Odrębność sposo
bów poznania i niebezpieczeństwa ich absolutyzacji (57—62).
Druga grupa artykułów skupia się wokół problem atyki personali
stycznej i zawiera następujące studia: między tradycją a współczes-

nością (65—78); personalizm a ewolucja (79—90); osobowy w ym iar tech
niki (91—108); podstaw y transcendencji człowieka (109—122).
Homo — animat religiosum, to ty tu ł trzeciego zbioru studiów, w któ
rym zamieszczone zostały następujące szkice: od religii objaw ionej do
teologii n atu raln ej (125—134); wieloznaczność w interpretacji feno
menu religijnego (135—148); z problem atyki istnienia Boga (149—152);
spór o pochodzenie religii (153—166); religią a technika (167—176). P ra 
cę kończy bibliografia (177—182).
P raca L. Wciórki, mimo że — jak pisze autor — „nie pretenduje
do całościowego i wyczerpującego w ykładu problem atyki antropolo
gicznej” (5), -to jednak stanow i cenną i interesującą pozycję w filozoficz
nej literatu rze antropologicznej. Przez to, że w pracy są zamieszczone
szkice ii m ateriały a nie opracow ania monograficzne, może stać się ona
podstaw ą do dialogu i dyskusji z w ysuniętym i przez autora rozw iąza
niam i podjętych w ielorakich zagadnień.
Wyróżnione podstawowe problemy z zakresu antropologii filozoficz
nej, tak ie jak: zagadnienie hominizacji, ewolucji, stworzenia, tra d y 
cji, personalizmu, techniki, transcendencji i religii ukazane w kon
tekście współczesnej m yśli filozoficznej i osiągnięć nauk szczegółowych,
są źródłem zainteresow ania szerszego grona czytelników.
W ydaje się, że ukazanie takich tem atów jak: transcendencja człowie
ka, m etafizyka ewolucji, znaczenie trady cji i transm isji kulturow ej,
świadomość osobowego -charakteru -techniki, religii jako elem entu isto
tnego w życiu i działaniu człowieka a może w jego strukturze byto
wej, współczesnych źródeł zagrożeń życia i zdrowia człowieka — u k a
zywanie i świadomość tej problem atyki jest wyraizem rozum ienia po
trzeb współczesnego człowieka zagubionego ii bezradnego „wobec ta 
jemnic w łasnej egzystencji” (5).
P raca jest napisana zwięzłym językiem, opartym n a obszernej li
teratu rze może stać się podstaw ą do dialogi i -dyskusji a jednocześ
nie może być źródłem inspiracji naukow ych, opracowań monograficz
nych wysuniętych lub tylko zasygnalizowanych problemów. Dlatego
pozycja t-а pow inna być -c-enną lekturą studentów specjalizacji antro
pologii przyrodniczej, kulturow ej, filozoficznej i teologicznej.
Józef M. Dołęga
Ks. Stanislaw Kowalczyk, Odkrywanie Boga. Centralne problem y fi
lozofii Boga. Wydawnictwo diecezjalne. Sandomierz 1981, ss. 342.
Odkrywanie Boga nie jest pierwszą książkow ą publikacją A utora
w zakresie filozofii Boga, W roku 1979 ukazała się jego książka pt.
„Bóg w myśli współczesnej. PtrobimaŁyka Boga i religii u czołowych
filozofów współczesnych”, a w roku 1980 — „Filozofia Boga”. „Odkrywa
nie Boga” to dalsze rozw ijanie i pogłębianie problem atyki teody-cealnej, podjętej w poprzednich opracowaniach. W -swej strukturze O dkry
wanie Boga przypomina Filozofię Boga. Na ostatnią, om aw ianą przez
nas pozycję książkow ą w zakresie filozofii Boga składają się, podobnie
jak na poprzednią: zagadnienia w stępne, zagadnienia argum entacji na
istnienie Boga i zagadnienie n atu ry Boga. S tru k tu ra ta jednak w ypeł

