
RECENZJE 166 

Do rozwoju tradycji katolickiej – podkre;la MacIntyre – potrzebne sA wBa;ciwe insty-
tucje, przede wszystkim uniwersytety, a uniwersytety katolickie na;ladujA ;wieckie i dla-
tego widoki na przyszBo;G katolickiej tradycji nie wyglAdajA zachIcajAco. Swe pesymi-
styczne rozwaLania o kondycji uniwersytetów katolickich MacIntyre koNczy jednakLe 
gBosem nadziei: „Augustyn zawsze gotów jest nam [przypomnieG], Le skoNczono;G i grzesz-
no;G owocujA krucho;ciA wszystkich naszych projektów, wBAcznie z tym. Podobni jak oni 
moLemy czerpaG odwagI z my;li, Le w Lyciu umysBu tak samo jak gdzie indziej nadzieja 
zawsze moLne siIgnAG dalej niL racjonalne oczekiwania” (s. 246). A taka nadzieja jest 
najgBIbszym wyrazem katolickiej tradycji i pozwoli zebraG siBy do wypeBnienia kolejnych 
formularzy, pod którymi powoli ugina siI polskie Lycie akademickie, i przetrwaG relego-
wanie filozofii z innych kierunków czy wrIcz z uniwersytetów. Lektura ksiALki MacIntyre’a 
z pewno;ciA bIdzie wiIc z poLytkiem dla umysBu i serca nie tylko katolickich filozofów. 
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W ostatnich latach powoli daje siI zauwaLyG w Polsce wzrost zainteresowania twór-
czo;ciA niemieckiego filozofa Roberta Spaemanna (ur. 1927). W przekBadzie na jIzyk 
polski ukazaBo siI juL kilka jego waLniejszych prac, wydanych nakBadem „Oficyny Nau-
kowej” (Osoby: o róGnicy miIdzy czymJ a kimJ, tB. J. Merecki, Warszawa 2001; Granice: 
o etycznym wymiarze dziaKania, tB. J. Merecki, Warszawa 2006; Cele naturalne: dzieje 

i ponowne odkrycie myJlenia teleologicznego, tB. A. PóBtawski, Warszawa 2008; Odwiecz-
na pogKoska: pytanie o Boga i zKudzenie nowoGytnoJci, tB. J. Merecki, Warszawa 2009; 
Rousseau – czKowiek czy obywatel: dylemat nowoGytnoJci, tB. J. Merecki, Warszawa 2011; 
Kroki poza siebie. Przemówienia i eseje, tB. J. Merecki, Warszawa 2012). Poza tym 
w polskim przekBadzie dostIpne jest równieL tBumaczenie pracy Glück und Wohlwollen, 
wydane przez RedakcjI Wydawnictw KUL (SzczIJcie a GyczliwoJT: esej o etyce, tB. J. Me-
recki, Lublin 1997). Przy tym nie bIdzie przesady w stwierdzeniu, Le filozoficzna twórczo;G 
tego wspóBczesnego niemieckiego filozofa wydaje siI w naszych czasach bardzo potrzebna, 
a zarazem Le z upBywem lat nic nie traci ze swej aktualno;ci. Wprawdzie Spaemann swojA 
my;l kieruje przede wszystkim do spoBeczeNstwa niemieckiego, moLna jednak powiedzieG, 
Le jego filozofia zdALyBa juL nabraG charakteru uniwersalnego, czego ;wiadectwem sA wBa;-
nie przekBady jego dorobku na inne jIzyki. Robert Spaemnn zabiera bowiem gBos w najistot-
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niejszych sprawach wspóBczesnego ;wiata. Jego uwagi nie uchodzA miIdzy innymi jakLe 
aktualne problemy wiary i religii oraz Ko;cioBa, w tym takLe Ko;cioBa katolickiego.  

Rodzi siI wszelako pytanie, czy poznanie samej twórczo;ci jakiego; my;liciela wy-
starczy, by stwierdziG, Le poznaBo siI w peBni jego osobI. Z pewno;ciA nie. Lektura 
samych tylko tekstów to za maBo. Poznanie czyjego; dorobku nie oznacza zrozumienia 
jego twórczo;ci. Dorobek kaLdego my;liciela rozwija siI bowiem w okre;lonym kon-
tek;cie, który wyznaczony jest przez koleje jego Lycia. Konieczne zatem wydaje siI po-
znanie takLe losów Lycia interesujAcego nas autora. Znajomo;G pospoBu Lycia i twórczo;ci 
filozofa pozwala dopiero w peBni zrozumieG osobI konkretnego my;liciela. Wydaje siI 
wiIc, Le nie jest moLliwe studiowanie dorobku my;lowego konkretnego filozofa w ode-
rwaniu od jego biografii. Najlepiej przy tym, je;li to sam filozof zdecyduje siI, aby 
mówiAc o swoim Lyciu, jeszcze bliLej i gBIbiej przedstawiG siI swoim czytelnikom. TakA 
drogI wybraB Robert Spaemann w swojej najnowszej, opublikowanej w Niemczech, 
ksiALce Über Gott und die Welt („O Bogu i ;wiecie”).  

 Jest to ksiALka niezwykBa. Spaemann jawi siI w niej w zupeBnie innym wymiarze, niL 
znamy go z jego pism filozoficznych. Poznajemy mianowicie Spaemanna, który nie tylko 
jest sprawnym szermierzem filozoficznego sBowa, ale przede wszystkim poznajemy czBo-
wieka, który swoim do;wiadczeniem Lyciowym wzbogaca swojA twórczo;G filozoficznA. 
MoLna odnie;G wraLenie, Le my;l Spaemanna wypBywa z jego Lyciowego do;wiadczenia. 
W trakcie lektury ksiALki moLna bowiem zauwaLyG, Le owo Lyciowe do;wiadczenie jest 
u Spaemanna bardzo bogate i chce on podzieliG siI nim z czytelnikami. Owo dzielenie siI 
do;wiadczeniem przybiera formI dialogu, w którym partnerem jest niemiecki dziennikarz 
Stephan Sattler. Z rozmów Sattlera ze Spaemannem powoli wyBania siI obraz Lycia nie-
mieckiego filozofa. Jest to specyficzna autobiografia Spaemanna, przekazana – o czym 
informuje podtytuB (Eine Autobiographie in Gesprächen) – w formie Lywej rozmowy. Ta 
niezwykBa Lywo;G tre;ci to w pewnej mierze rezultat charakteru obu rozmówców – naj-
pierw Spaemanna, który potrafi opowiadaG w sposób nader obrazowy, a nastIpnie Satt-
lera, który w bardzo plastyczny sposób stara siI to Lyciowe do;wiadczenie Spaemanna 
przekazaG.  

 LekturI ksiALki uBatwia bardzo dobre wprowadzenie, którego autorem jest Stephan 
Sattler. GBównym przesBaniem tego wprowadzenia Sattlera jest pytanie, jak to siI staBo, Le 
Robert Spaemann zostaB filozofem. Jak stwierdza autor wprowadzenia, czym; zadziwia-
jAcym jest, Le my;l Spaemanna nie zamknIBa siI w wAskim ;wiecie akademickich dys-
kusji, ale wypBynIBa daleko poza akademicki krAg. GBos Spaemanna nie jest tylko gBosem 
akademickich dysput, lecz jest to gBos czBowieka poszukujAcego i my;lAcego. 

W dziesiIciu rozmowach, które Stephan Sattler przeprowadziB z Robertem Spae-
mannem, czytelnik ma moLliwo;G zapoznaG siI z poszczególnymi etapami Lycia Spae-
manna. Te dziesiIG rozmów to dziesiIG elementów jakby pewnej ukBadanki, majAcych za 
zadanie udzieliG caBo;ciowej odpowiedzi na pytanie, jak to siI staBo, Le Robert Spaemann 
jednak zostaB filozofem. Dlatego poszczególnych elementów nie da siI czytaG w oderwa-
niu od pozostaBych. Wszystkie bowiem tworzA pewnA konstrukcjI, która pozwala zoba-
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czyG, Le Lycie Roberta Spaemanna to rzeczywi;cie Lycie filozofa. Znamienne jest bowiem 
stwierdzenie samego Spaemanna, Le gdyby Hitler wygraB wojnI, to Spaemann raczej nie 
zostaBby filozofem, ale byBby moLe ogrodnikiem. MoLna siI zastanawiaG, co Spaemann 
chciaB przez to powiedzieG: czy jest to jaka; forma humoru, czy raczej realistyczne, peBne 
powagi podej;cie do Lycia. 

 Spaemann urodziB siI w tym samym roku, co dwóch innych, sBawnych Niemców, 
którzy w przyszBo;ci mieli odegraG wBa;ciwA sobie rolI, a swojA my;lA wpBynAG na rozwój 
ludzko;ci. Oto bowiem w 1927 r. urodzili siI takLe Günter Grass, póoniejszy pisarz 
i laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, oraz Josef Ratzinger, w przyszBo;ci kar-
dynaB i papieL Benedykt XVI. Spaemann krótko wspomina okres swojego dzieciNstwa. 
PrzyszedB na ;wiat w Berlinie. Jego matka byBa tancerkA, a ojciec historykiem sztuki. 
Oboje przejawiali orientacjI lewicowA, która wyraLaBa siI postawie ateistycznej. W domu 
rodzinnym nie byBo zatem miejsca na wychowanie religijne. Dopiero pewne wydarzenia 
w Lyciu rodziny zmieniBy radykalnie ich postawI i otworzyBy im drogI do Ko;cioBa kato-
lickiego. Rodzice Spaemanna zwiAzali siI z poBoLonym w pobliLu Münster benedyktyN-
skim klasztorem Gerleve. Tam w 1930 r. zostali przyjIci do Ko;cioBa katolickiego. TakLe 
Robert w wieku trzech lat zostaB ochrzczony w tymLe benedyktyNskim klasztorze.  

Po tej krótkiej opowie;ci wsprowadzajAcej, opisujAcej dzieciNstwo Spaemanna, czy-
telnik ma nastIpnie okazjI uczestniczyG w rozmowach Spaemanna z Sattlerem, które sta-
nowiA dziesiIG kolejnych rozdziaBów. Pierwsza rozmowa (rozdziaB pierwszy) dotyczy 
mBodo;ci Spaemanna, która przypadBa na czas panowania w Niemczech narodowego 
socjalizmu i na okres II wojny ;wiatowej. Spaemann wspomina, Le okoliczno;ci Lycia 
zmusiBy go do funkcjonowania w dwóch ;wiatach: z jednej strony ;wiat oficjalnego Lycia 
spoBecznego pod rzAdami nazistowskimi, a z drugiej strony przeciwny temu ;wiat idei 
chrze;cijaNskich. To Lycie w podwójnym ;wiecie w pewnym stopniu przyczyniBo siI do 
jego zainteresowania siI filozofiA. Druga rozmowa (rozdziaB drugi) koncentruje siI na 
okresie powojennym. Po 1945 r. Spaemann zdecydowaB siI na podjIcie studiów. PoczAt-
kowo chciaB studiowaG teologiI, aby zostaG zakonnikiem w klasztorze Gerleve. Na uwagI 
zasBuguje przy tym fakt, Le kiedy w 1936 r. zmarBa matka Spaemanna, jego ojciec zde-
cydowaB siI na Lycie duchowne i w rezultacie w 1942 r. przyjAB ;wiIcenia kapBaNskie 
w Ko;ciele rzymskokatolickim. Robert za; ostatecznie podjAB studia filozoficzne pod 
kierunkiem Joachima Rittera na uniwersytecie w Münster. Trzecia rozmowa (rozdziaB 
trzeci) dotyczy okresu lat piIGdziesiAtych. W tym czasie Robert Spaemann interesowaB siI 
egzystencjalizmem, poniewaL – jak sam zauwaLa – kaLdy, kto staraB siI LyG ;wiadomie, 
w tym czasie interesowaB siI tym nurtem. Pracuje teL nad swojA rozprawA doktorskA po-
;wiIconA my;li de Bonalda. Kolejna rozmowa (rozdziaB czwarty) koncentruje siI na 
okresie zwiAzanym z dziaBalno;ciA Spaemanna na uniwersytecie w Münster. W piAtej 
rozmowie (rozdziaB piAty) spotykamy siI ze Spaemannem juL jako profesorem na uni-
wersytetach w Stuttgarcie i w Heidelbergu. Ten rozdziaB jest o tyle waLny, Le znajdujemy 
w nim wspomnienia Spaemanna z niespokojnego czasu koNca lat sze;GdziesiAtych. W dal-
szej czI;ci Spaemann wspomina swój pobyt na uniwersytecie w Monachium. Jego zainte-
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resowania koncentrujA siI wówczas na zagadnieniu celowo;ci. Siódma rozmowa (rozdziaB 
siódmy) dotyczy wybranych aspektów filozofii Spaemanna. MoLna powiedzieG, Le jest to 
w rozwoju my;li Spaemanna czas bardzo pBodny. W okresie pracy na uniwersytecie 
w Monachium podejmuje zagadnienia historii filozofii oraz krytykI modernizmu. Ósma 
rozmowa (rozdziaB ósmy) to kontynuacja poprzedniego rozdziaBu. Dowiadujemy siI bo-
wiem, Le zainteresowania Spaemanna w latach osiemdziesiAtych koncentrowaBy siI na 
zagadnieniach etycznych, umieszczanych w kontek;cie kategorii szczI;cia i dobrobytu. 
W tym rozdziale czytelnik dowiaduje siI takLe, Le Spaemann zostaB powoBany przez 
papieLa Jana PawBa II na czBonka WatykaNskiej Akademii Nauk, dziIki czemu byB on 
uczestnikiem papieskich spotkaN w Castel Gandolfo. WaLnym faktem w dziaBalno;ci 
naukowej Spaemanna byBa jego wspóBpraca z Instytutem Nauk o CzBowieku w Wiedniu. 
DziewiAta rozmowa (rozdziaB dziewiAty) dotyczy Lycia Spaemanna juL po jego przej;ciu 
na emeryturI w 1992 r. Spaemann zakoNczyB wprawdzie swojA dziaBalno;G akademickA,  
nie zakoNczyB jednak dziaBalno;ci filozoficznej. W tym czasie jego zainteresowania kon-
centrujA siI wokóB zagadnienia osoby. Ostatnia rozmowa (rozdziaB dziesiAty) to prze-
my;lenia Spaemanna na temat wspóBczesnych problemów ;wiata i czBowieka.  

Zapoznawszy siI z omawianA publikacjA, czytelnik otrzymuje autentyczny obraz oso-
by Roberta Spaemanna. Jej lektura daje czytelnikowi szczegóBowy obraz Lycia niemiec-
kiego filozofa, stanowiAc zarazem zwiIzBe, acz bardzo dokBadne wprowadzenie do jego 
my;li. Na koNcu ksiALki znajduje siI sBowniczek najwaLniejszych postaci, które pojawiajA 
w trakcie rozmów Stephana Sattlera z Robertem Spaemannem. Trzeba tutaj wskazaG, Le 
wspóBrozmówcy Spaemanna udaBo siI odpowiedzieG na kluczowe pytanie, jak Spaemann 
zostaB filozofem, a takLe jakie czynniki ksztaBtowaBy jego postawI. Na koniec naleLy 
podkre;liG, Le jest to ksiALka niezwykle istotna dla tych wszystkich, którzy interesujA siI 
my;lA Spaemanna. Warto;G tej publikacji wyznacza rzeczowe przedstawienie róLnych eta-
pów Lycia Spaemanna. KsiALka na razie dostIpna jest tylko w jIzyku niemieckim, ale 
naleLy mieG nadziejI, Le juL niedBugo polscy czytelnicy bIdA mieli okazjI zapoznaG siI 
z tA prezentacjA Lycia Roberta Spamenna takLe w rodzimym przekBadzie. 
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