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Ks. Ignacy D e c, Transcendencja człowieka w przyrodzie. Uj!cie Mieczysława A. Kr'pca
OP i kard. Karola Wojtyły, Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny 2011, ss. 324. ISBN:
978-83-7454-173-2
Przypisywany Talesowi z Miletu fragment słynnego poematu zawiera wiele gł#bokich
intuicji wyra$aj"cych pi#kno ludzkiego, m"dro%ciowego mierzenia si# z otaczaj"c"
rzeczywisto%ci" i naczelnymi jej faktorami: „Najstarsz" z rzeczy istniej"cych jest Bóg –
zauwa$a Jo ski Filozof – jest bowiem niezrodzony. Najpi#kniejsz" – %wiat; jest bowiem
dziełem Boga. Najwi#ksz" – miejsce; wszystko bowiem w sobie mie%ci. Najszybsz" –
my%l; poprzez wszystko bowiem przebiega. Najsilniejsz" – konieczno%&; wszystkim bowiem rz"dzi. Najm"drzejsz" – czas; wszystko bowiem ujawni”1. Zainicjowane przez
Jo czyka refleksje nad %wiatem i jego naczelnym sensem przybierały i wci"$ na nowo
przybieraj" kolejne oblicza filozoficznych aporii. Wydaje si# jednak, $e apori" najcz#%ciej
ponawian" i nieustannie aktualn" jest ta, która dotyka sedna samego bytu człowieka. I to
wła%nie Talesowi jako pierwszemu chronologicznie w panteonie greckich my%licieli przypisuje si# słynny m"dro%ciowy apel – „poznaj samego siebie”2.
Człowiek sam dla siebie jest tajemnic"; jest „istot" niezrozumiał"” – podkre%li wiele
wieków pó'niej filozof, my%liciel i błogosławiony – papie$ Jan Paweł II, inicjuj"c swoje
powszechne pasterskie nauczanie i zwracaj"c tym samym uwag# na to, co jest kluczowe
dla rozumienia egzystencji i powołania ludzkiej osoby (zob. RH 10). Antropologiczna
i etyczna my%l Ojca !wi#tego wyrosła i przybrała jedyn" w swoim rodzaju naukow"
i m"dro%ciow" gł#bi# w %rodowisku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (od sze%ciu
lat nosz"cego Jego imi#), gdzie refleksja wokół człowieka, i to wokół wszystkich centralnych wymiarów jego bytowania, jest szczególnie pieczołowicie piel#gnowana i rozwijana. Cały ów twórczy, oryginalny wysiłek osadzony jest w całokształcie my%li filozoficznej (i wtórnie – teologicznej), ale zwłaszcza zakorzenia si# w glebie analiz fundamentalnych, jakimi s" badania w obr#bie ogólnej teorii bytu, czyli w metafizyce. My%li1

D i o g e n e s L a e r t i o s, ywoty i pogl'dy słynnych filozofów, tł. I. Kro ska, K. Le%niak,
W. Olszewski, Warszawa: PWN 1988, I, 1, 35.
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Tam$e, I, 1, 40.
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cielem i zarazem najwybitniejszym twórc" owego „nachylenia” metafizycznego w badaniu rzeczywisto%ci, a w niej samego człowieka, w tym %rodowisku naukowym był o. prof.
Mieczysław A. Kr"piec OP.
Bardzo dobrze si# stało, $e %rodowisko naukowe skupione przy Papieskim Wydziale
Teologicznym we Wrocławiu wzbogaciło si# o trzecie ju$ wydanie bardzo dobrze znanej
we wszystkich %rodowiskach naukowych w Polsce, a tak$e poza jej granicami, ksi"$ki ks.
bpa prof. Ignacego Deca – wieloletniego rektora wrocławskiej papieskiej uczelni teologicznej, jej profesora, a aktualnie tak$e pierwszego biskupa ordynariusza powstałej
w 2004 r. diecezji %widnickiej – zatytułowanej Transcendencja człowieka w przyrodzie.
Uj!cie Mieczysława A. Kr'pca OP i kard. Karola Wojtyły. Pozycja ta miała ju$ dwa
wydania, pierwsze – Transcendencja bytu ludzkiego w uj!ciu twórców szkoły lubelskiej
(Wrocław–Lublin 1991) oraz wydanie drugie ju$ pod aktualnym tytułem (Wrocław 1993).
Trzecie wydanie ksi"$ki ukazuje si# zatem w dwudziestolecie jej wydania pierwszego,
a tak$e w dwudziestolecie uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie filozofii przez jej Autora na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Praca ukazuje
si# jako trzeci tom serii wydawniczej „Rozprawy Naukowe” PWT we Wrocławiu.
Ksi"$ka składa si# z trzech cz#%ci ukonstytuowanych ł"cznie z o%miu rozdziałów.
Ka$da z cz#%ci, jak i ka$dy z rozdziałów poprzedza wprowadzenie. Natomiast – analogicznie – ka$dy kolejny segment rozprawy zaopatrzony jest w syntetyczne podsumowania, zbieraj"ce dotychczasowe ustalenia i jednocze%nie otwieraj"cy perspektyw# dalszych bada . Jako $e jest to ju$ trzecie wydanie, wydawnictwo zawiera tak$e przedmowy
do wyda poprzednich. Tre%& i struktura formalna publikacji – ze wzgl#du na no%no%& jej
problematyki, sposób wykładu, jak i wyj"tkowo przejrzysty sposób przedstawienia – jest
ju$ bardzo dobrze znana, dlatego niniejsze omówienie przybli$y tylko najbardziej istotne
jej elementy. Problematyk# ksi"$ki inicjuje cz#%& pierwsza po%wi#cona epistemicznej
genezie ludzkiej transcendencji, wypływaj"cej z wi"zki podstawowych osobowych do%wiadcze – „Poznawcze 'ródło transcendencji – do%wiadczenie człowieka”. Pojawia si#
tutaj zatem najpierw prezentacja stanowiska M.A. Kr"pca, jak i kard. K. Wojtyły w dziedzinie samego układu i odmian do%wiadczenia (s. 29-50). Te analizy staj" si# nast#pnie
tłem dla wyłuskania zagadnie bardziej szczegółowych, a mianowicie odsłony dwóch
spraw: po pierwsze, „przedmiotu do%wiadczenia wewn#trznego” (w uj#ciu o. Kr"pca
analiza tego, co „ja”, i tego, co wielopłaszczyznowo „moje”, oraz K. Wojtyły rozumienie
ludzkiego podmiotu jako suppositum humanum) – s. 51-75, po drugie za% „udziału
%wiadomo%ci” w horyzoncie ludzkich do%wiadcze (s. 77-97). Ta ostatnia porcja bada
przynosi przybli$enie faktu ontycznej „pozycji” ludzkiej %wiadomo%ci, jej podstawowych
funkcji, jak i „granic”.
„Fenomenologia transcendencji – formy ujawniania si# transcendencji” to tytuł cz#%ci
drugiej pracy bpa Ignacego Deca. Jest to cz#%& pracy ujmuj"ca zasadnicze obszary ujawniania si# tytułowej – ludzkiej, osobowej transcendencji. Niesie ona bowiem trzy fundamentalne swoiste „obrazy” wn#trza człowieka, jakimi s" akty poznawcze, szczytowe akty,
czyli akty miło%ci, jak te$ akty wolitywne. I tak kolejno pojawiaj" si# tu takie płaszczyzny
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rozwa$a , jak przejawy ludzkiej transcendencji w dziedzinie „poznania intelektualnego”
(s. 109-139), gdzie Autor przytacza i analizuje w#złowe momenty składowych tego wymiaru transcendencji, jakie zostały uwypuklone w my%li obydwu Współtwórców Lubelskiej Szkoły Filozofii Klasycznej. Nast#pna porcja materiału zaproponowana w tym obszarze problematyki to fenomen ludzkiej transcendencji, ujawniaj"cej si# w tych niepowtarzalnych aktach, których 'ródło, naczeln" tre%& oraz specyficzne cele stanowi osobowa miło%& (s. 141-173). Refleksje tutaj poczynione skupiaj" si# na takich zakresach
zagadnie jak ontyczny „charakter miło%ci”, jej dogł#bna analiza fenomenologiczna i wreszcie – jej aspekt natury psychologicznej oraz etycznej. T# cz#%& bada zamyka kwestia
odsłaniania si# ludzkiej transcendencji w palecie „aktów wolnego wyboru” (s. 175-208).
Autor pokazuje tutaj specyfik# uj#cia i rozumienia wolno%ci w dziedzictwie my%li o. M.A.
Kr"pca i kard. K. Wojtyły, zwracaj"c uwag# na istotne faktory tego wymiaru ludzkiego
bytowania, a zatem na woln" decyzj# jako grunt „do%wiadczenia wolno%ci” (jak sygnalizuje to analiza monografii Ja – człowiek o. Kr"pca) oraz samo do%wiadczenie „wolno%ci
w czynie” (jak to wyra$a tre%& dzieła Osoba i czyn kard. Wojtyły). Na tym dopiero tle
dokonuje si# namysłu nad bardziej detaliczn" interpretacj" faktu wolno%ci – jej struktur",
jak i determinantami.
Tre%& ksi"$ki zamyka zło$ona z dwóch rozdziałów cz#%& trzecia, zatytułowana
„Metafizyka transcendencji – ontyczne racje transcendencji”. Wyłuskanie „bli$szych racji
transcendencji”, czyli zasadniczych duchowych władz człowieka (s. 223-238) to zadanie
tre%ci rozdziału siódmego, którego fundamentalnym ustaleniem jest zwrócenie uwagi na
ontyczn" – personalnie pojmowan" – współgr# rozumu, b#d"cego racj", jaka uniesprzecznia poznanie intelektualne, oraz woli, b#d"cej racj", która z kolei uniesprzecznia „po$"danie umysłowe”. I wreszcie tre%& rozdziału ósmego niesie cały splot zagadnie oscyluj"cych wokół rozumienia ludzkiej duszy jako „ostatecznej podmiotowej racji” uzasadniaj"cej fakt transcendencji człowieka wobec przyrody (s. 239-260). W zwi"zku z tym
bp Ignacy Dec koncentruje tutaj swoj" uwag# na wyja%nieniu faktu realnego istnienia
duszy jako (1) racji osobowego dynamizmu człowieka w aspekcie „wegetatywno-zmysłowym” oraz duchowym, a tak$e (2) jako racji ontycznej jedno%ci bytu ludzkiego. Cennym
dopełnieniem wszystkich zawartych w ksi"$ce tre%ci s" doł"czone do niej takie elementy,
jak: wykaz literatury, streszczenia w j#zykach obcych: angielskim, francuskim, włoskim
i niemieckim, jak te$ zaprezentowany w tych$e j#zykach szczegółowy spis tre%ci.
Przedstawione powy$ej skrótowo bogactwo, zarówno w wymiarze %ci%le merytorycznym, jak i formalnym, ksi"$ki bpa prof. dra hab. Ignacego Deca w trzecim ju$ jej wydaniu
zasługuje na specjaln" uwag# i podkre%lenie jej znaczenia z wielu istotnych powodów.
W tym miejscu pozwolimy sobie na wyakcentowanie tylko niektórych z nich. Po pierwsze, pomimo $e jest to monumentalna praca komparatystyczna i syntetyzuj"ca podstawowe tre%ci antropologiczne (tak$e metafizyczne i etyczne), to jednak, nios"c fundamentalne
tre%ci ustale w interesuj"cym nas zakresie problematyki, odsłania ona – i to w ka$dym
swoim segmencie – wiele cennych i przy tym nowatorskich uj#&, które s" interpretacjami
i propozycjami autorskimi. Oczywi%cie My%liciele, których filozoficzny dorobek jest tu

128

RECENZJE

omawiany i wieloaspektowo prezentowany, s" dla Autora prezentowanego wydawnictwa,
w pełnym tego słowa znaczeniu, Mistrzami i Przewodnikami. Nieocenion" jednak specyfik" bogactwa Ich my%li jest tak$e to, $e jest ona wci"$ płodna, a przez to poniek"d
naturalnie podatna na wci"$ ponawiane, oryginalne interpretacje, twórczo j" rozwijaj"ce.
Po drugie, dzieło bpa Ignacego Deca nale$y uzna& za klasyk# w dziedzinie antropologii
filozoficznej, i to nie tylko w filozoficznej literaturze polskiej, ale tak$e w wymiarze
szerszym, to znaczy wsz#dzie tam, gdzie czyni si# nawi"zania do my%li realistycznej oraz
my%li, której trosk" nadrz#dn" jest integralny, m"dro%ciowy i maksymalistyczny obraz
człowieka. Obraz, w którym człowiek jawi si# jako istota pod wieloma wzgl#dami
wyró$niona; istota, która transcenduje zarówno „poziom” otaczaj"cej j" przyrody, jak
i „poziom” rozmaitych współzale$no%ci $ycia społecznego. W tym horyzoncie ksi"$ka
bpa Ignacego Deca stanowi niezast"pione narz#dzie słu$"ce rzeczowemu namysłowi nad
wyj"tkowo%ci" i godno%ci" człowieka jako osoby, co w klimacie niektórych dyskusji
współczesnych jest szczególnie doniosłe. Po trzecie, od%wie$one wydanie przedstawianej
tutaj publikacji jako wybitne %wiadectwo filozoficznej erudycji, wyj"tkowo solidnego
warsztatu, doboru argumentacji i wa$ko%ci podejmowanych tematów stanowi niezwykle
cenne kompendium wiedzy w dziedzinie antropologii filozoficznej i, jako takie, jest
godne polecenia wszystkim studiuj"cym dyscypliny humanistyczne, zwłaszcza filozofi#
i nauki teologiczne, jak równie$ wszystkim osobom poszukuj"cym gł#bszego zrozumienia
swojego statusu w %wiecie rzeczy i osób. Jest to bowiem pozycja ksi"$kowa, która ł"czy
w sobie doskonale wszystkie rygory %ci%le naukowe z m"dro%ciow" i wyj"tkowo przyst#pn" form" przekazu.
Jerzy Tupikowski CMF
Instytut Filozofii Chrze"cija#skiej
PWT we Wrocławiu

Roger T e i c h m a n n, Nature, Reason and the Good Life. Ethics for Human
Beings, Oxford: Oxford University Press, 2011, ss. 185. ISBN: 9780199606177.
Autorem recenzowanej ksi"$ki Nature, Reason and the Good Life jest Roger Teichmann, wykładowca filozofii w St. Hilda’s College Uniwersytetu Oksfordzkiego. Zakres
jego filozoficznych zainteresowa jest bardzo szeroki, od problematyki czasu po problematyk# etyczn". Znana i ceniona jest jego monografia o Elizabeth Anscombe1. Teichmann
jest tak$e autorem wielu artykułów, po%wi#conych problematyce filozoficznej i etycznej,
drukowanych w ro$nych pracach zbiorowych i czasopismach filozoficznych.
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