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 Tym bardziej nale!y !ałowa', !e – przynajmniej do tej pory – ksi#!ka Antony’ego 

Flewa Bóg istnieje nie wzbudziła zainteresowania adekwatnego do jej warto%ci i nau-

kowej pozycji Autora. Obawiam si", !e jej polskie wydanie niezasłu!enie trafi' mo!e

na półk" z tak dyskredytuj#cym dzi% napisem „apologetyka religijna”. Mam jednak 

nadziej", !e tak si" nie stanie, bo jest to publikacja zdecydowanie warta przeczytania 

i przemy%lenia. Publikacja, która pokazuje, !e podejmuj#c decyzje w kwestiach tak 

doniosłych dla człowieka, jak przyj"cie lub odrzucenie Boga, nie powinni%my si"
kierowa' jedynie subiektywnymi odczuciami. Istniej# bowiem odwołuj#ce si" do wy-

ników najnowszych bada& naukowych racjonalne argumenty za istnieniem Boga, 

które nale!y przed podj"ciem takich decyzji starannie rozwa!y'.
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 We współczesnej nauce du!# popularno%ci# ciesz# si" badania interdyscyplinarne. 

Przekraczanie tradycyjnych standardów metodologicznych (przedmiot, metoda, cel) 

stało si" wr"cz jedn# z reguł badawczych. W anarchii metodologicznej upatruje si"
antidotum na bariery limituj#ce inwencj" heurystyczn#. Takie jednak podej%cie do 

nauki, zapewne wbrew intencjom uczonych, bardziej sprzyja relatywizmowi, scepty-

cyzmowi, a nawet irracjonalizmowi ni! racjonalnemu i zarazem komplementarnemu 

wyja%nianiu %wiata. Główn# przyczyn# tego stanu rzeczy jest brak wła%ciwej pod-

budowy filozoficznej współczesnych nauk. Jedyn# bowiem płaszczyzn#, na której 

mo!na poszukiwa' jedno%ci nauki, jest filozoficzna interpretacja rzeczywisto%ci. 

Obecne trudno%ci w relacji mi"dzy nauk# i filozofi# wynikaj# w du!ej mierze ze 

słabo%ci tej ostatniej, która przestała pretendowa' do roli, jak# posiadała w minionych 

stuleciach, polegaj#cej na dostarczaniu podstawowego obrazu %wiata oraz instru-

mentariów badawczych dla pozostałych dziedzin wiedzy. Minimalizm w filozofii 

sprawił, !e niektóre nauki (np. fizyka, biologia, socjologia) przej"ły jej funkcje, 

wskutek czego poznanie naukowe zostało zaw"!one do odpowiednio skonstruo-

wanego obrazu %wiata. Reakcj# na tego rodzaju redukcjonizm s# badania interdys-

cyplinarne, które w ostatecznym rozrachunku nie spełniaj# !ywionych wobec nich 

oczekiwa&, poniewa! nie tylko nie poszerzaj# obrazu %wiata, ale tak!e anarchizuj#
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poznanie, osłabiaj#c jego skuteczno%'. Maj#c na uwadze zasygnalizowane trudno%ci, 

z uznaniem nale!y odnotowa' ukazanie si" ksi#!ki Metaphysik heute. Metaphysics 

today, po%wi"conej znaczeniu filozofii zarówno w badaniach interdyscyplinarnych, 

jak i w obr"bie poszczególnych nauk. Publikacja ta jest zbiorem artykułów przed-

stawicieli ró!nych dyscyplin naukowych wydanym w serii „Ad Fontes. Schriften zur 

Philosophie”1, zainicjowanej i redagowanej przez ks. prof. Tadeusza G u z a, dziekana 

Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie 

Lubelskim i kierownika Katedry Filozofii Prawa na tym!e Wydziale.  

 Ksi#!ka składa si" z sze%ciu cz"%ci, spo%ród których najobszerniejsza jest pierw-

sza, koncentruj#ca si" na problematyce %ci%le filozoficznej, głównie z zakresu meta-

fizyki. Prezentacj" otwiera artykuł Leo J. E l d e r s a  The Metaphysics of St. Thomas 

Aquinas: A Concise Presentation, przedstawiaj#cy w zarysie zr"by metafizyki %w.

Tomasza z Akwinu. Wychodz#c od naszkicowania dziejów kształtowania si" meta-

fizyki, Autor podkre%la rol" metody redukcyjnej w jej uprawianiu, umo!liwiaj#cej 

przechodzenie od wielu do jednego, od szczegółu do ogółu, od skutku do przyczyny. 

Obok tego du!e znaczenie przypisuje tak!e metodzie historycznej i logicznej. Meta-

fizyka Akwinaty nie stanowi wprawdzie w %cisłym sensie systemu, ale nie znaczy to, 

!e nie pozwala si" systemowo uporz#dkowa', stosownie do natury poznawanego 

przedmiotu. Tak wi"c naczelne miejsce zajmuje problematyka bytu i jego transcen-

dentalnych wła%ciwo%ci, jak te! pierwszych zasad, natomiast w dalszej kolejno%ci byt 

rozwa!any jest pod k#tem głównych zło!e&, jak akt i mo!no%', istnienie i istota oraz 

substancja i przypadło%ci. Dyskurs wie&czy problematyka przyczynowo%ci, toruj#ca 

drog" do przyczyny pierwszej.  

 Kolejny tekst, autorstwa Roberta A. D e l f i n o, zatytułowany Bound Idealities 

and the Metaphysics of Edmund Husserl, skupia si" na metafizycznym charakterze 

filozofii Edmunda Husserla, rozwa!aj#c problem poznawalno%ci tego, co realne i nie-

realne, na bazie rozró!nienia idealno%ci ograniczonej i nieograniczonej, posiadaj#cego 

istotny wpływ na rozumienie tego, czym jest znaczenie, zwłaszcza pod k#tem jego 

statusu ontologicznego. Filozofii Husserla po%wi"cone jest tak!e studium Magdaleny 

B ö r s i n g - H o v e r  Zum Verhältnis von Phänomenologie und Metaphysik, usiłuj#ce 

komplementarnie uj#' metod" scholastyczn# z metod# fenomenologiczn#, co zdaniem 

1 W ramach tej serii wcze%niej ukazały si": 1. D. L u s s e r. Individua substantia. Interpretation 

und Umdeutung des Aristotelischen ousia-Begriffs bei Thomas von Aquin und Johannes Duns 

Scotus. Frankfurt a.M.: Peter Lang Verlag 2006 ss. 251; 2. M. B ö r s i g - H o v e r. Zur Ontologie 

und Metaphysik der Wahrheit. Der Wahrheitsbegriff Edith Steins in Auseinandersetzung mit 

Aristoteles, Thomas von Aquin und Edmund Husserl. Frankfurt a.M.: Peter Lang Verlag 2006 

ss. 293; 3. T. G u z  (Hrsg.), Das Naturrecht und Europa. Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag 2007 

ss. 462; 4. E.M. M ø r s t a d. Der Tod und die Erinnerung. Eine kulturphilosophische und theo-

logische Auseinandersetzung mit der Erinnerung an Jesus von Nazareth und an den Menschen.

Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag 2007 ss. 436; 5. M. B ö r s i g - H o v e r. Romano Guardini 

(1885-1968). Wegbereiter des 21. Jahrhunderts. Frankfurt a. M.: Peter Lang. Internationaler Ver-

lag der Wissenschaften 2009 ss. 111. 
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Autorki stało si" mo!liwe dzi"ki innowacjom wprowadzonym głównie przez Edyt"
Stein, które pozwoliły przezwyci"!y' idealizm transcendentalny Husserla. Główny 

wkład Edyty Stein polegał na odkryciu i opisaniu kluczowej roli konkretnego, indy-

widualnego „ja”, jako punktu wyj%cia w poznaniu ludzkim, poprzez który staje si"
mo!liwe dotarcie do samych rzeczy.  

 O realizmie w metafizyce traktuje artykuł Mieczysława A. K r # p c a, zatytuło-

wany On the Realism of Metaphysics, który porusza problem dyskusji mi"dzy dwoma 

tradycjami filozoficznymi: obiektywistyczn# arystotelesowsk# i subiektywistyczn#
kantowsk#, poszukuj#c rozwi#zania punktów spornych poprzez odwołanie si" do 

ogólnie poj"tego do%wiadczenia filozoficznego. Autor jest zdania, !e istotny wpływ 

na ukształtowanie si" metody transcendentalnej wywarła arystotelesowska teoria 

abstrakcji w interpretacji Awicenny i Dunsa Szkota. To na gruncie tej tradycji współ-

cze%ni my%liciele chrze%cija&scy (min. J. Marechal, J.B. Lotz, K. Rahner, E. Coreth) 

podj"li prób" ukrytycznienia klasycznej metafizyki. O realistycznym rozumieniu 

prawdy pisze Andrzej M a r y n i a r c z y k  w rozprawie pt. Veritas sequitur esse: 

Truth as a Consequence of the Existence of Things, ukazuj#c w %wietle filozofii %w.

Tomasza z Akwinu trzy aspekty prawdy: metafizyczny, ontologiczny i logiczny, 

w %wietle których prawda jest miar# zawart# w rzeczach moc# intelektu Stwórcy b#d$
twórcy, odczytywan# przez intelekt poznaj#cy. Problematyk" filozofii realistycznej 

podejmuje tak!e nast"pny artykuł autorstwa Mieczysława A. K r # p c a  i Andrzeja 

M a r y n i a r c z y k a  pt. Metaphysics in the Lublin Philosophical School, przed-

stawiaj#cy rozumienie metafizyki wypracowane w Szkole Lubelskiej. Uwzgl"dniaj#c

perspektyw" historyczn#, Autorzy omawiaj# problem definicji metafizyki, rozumienia 

metafizycznego poznania, przedmiotu i metody metafizycznego poznania, uwydat-

niaj#c metafizyczne wyja%nianie i uzasadnianie, jak te! ukazuj# relacj" metafizyki do 

innych dziedzin filozofii. Kolejny tekst – The Lublin Philosophical School, tych 

samych Autorów, prezentuje Lubelsk# Szkoł" Filozofii, wychodz#c od przyczyn po-

wstania i rozwoju szkoły, poprzez jej specyfik", nastawienie metafizyczne, po dzie-

dzictwo i nowe inicjatywy. Cz"%' filozoficzn# ko&cz# artykuły Leszka B r u % n i a k a  

(Die Spanische Schule des Naturrechts) i Tadeusza G u z a  (Die Liebe zum göttlichen 

und endlichen Logos – Wesen und Ziel der Wissenschaft). Pierwszy omawia stanowis-

ka wybranych przedstawicieli teorii prawa naturalnego drugiej złotej scholastyki 

(F. de Vitoria, D. de Soto, L. de Molina, G. Vázquez, F. Suárez), drugi za% jest prób#
prze%ledzenia dziejów poj"cia „logos” w tradycji europejskiej. 

 W cz"%ci drugiej, po%wi"conej muzyce i sztuce, El!bieta S z c z u r k o  w dwóch 

artykułach: Aspekte der Transzendenz in der künstlerischen Tätigkeit von Henryk 

Mikołaj Górecki und Krzysztof Penderecki oraz „Totus Tuus” von Henryk Mikołaj 

Górecki dem Denken von Johannes Paul II. über die Kunst verpflichtet zajmuje si"
religijnymi i filozoficznymi inspiracjami twórczo%ci znanych kompozytorów pol-

skich: Henryka Mikołaja Góreckiego i Krzysztofa Pendereckiego. O problemie 

ideologizacji sztuki traktuje studium Romana K o n i k a  Art as Ideology. About the 
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Crisis of Art: Attempts of Putting the Case in Order, podkre%laj#ce ró!nice mi"dzy 

tradycyjnym i współczesnym pojmowaniem sztuki oraz uwydatniaj#ce główne oznaki 

kryzysu w sztuce wraz z odnotowaniem jego praktycznych konsekwencji.  

 Kolejna cz"%' („Neurochirurgie und Psychiatrie”) dotyczy filozoficznych aspek-

tów współczesnej psychologii oraz innych empirycznych dziedzin zajmuj#cych si"
!yciem psychicznym człowieka. Winfried R o h r  w studium Das ‘Medium rationis’ 

des Thomas von Aquin in seiner Bedeutung für den Sinnbegriff Viktor E. Frankls

poddaje analizie kluczowe momenty poj"cia sensu V.E. Frankla, dowodz#c, !e staje 

si" ono zrozumiałe dopiero w %wietle metafizyki %w. Tomasza z Akwinu. Natomiast 

Charles P r o b s t  w tek%cie zatytułowanym Was bedeutet Metaphysik für Neuro-

chirurgie und Hirnforschung? Mit Grenzfragen Medizin – Philosophie – Theologie

podejmuje refleksj" nad tymi aspektami bada& neurologicznych, które wskazuj# na 

potrzeb" wykraczania poza granic" empirii, umo!liwiaj#c m.in. rozwa!anie problemu 

duszy, jak i kontynuacji !ycia po %mierci. T" cz"%' ko&czy artykuł Ermanno P a v e -

s i e g o Von den Neurowissenschaften zur Neurophilosophie, omawiaj#cy trudno%ci 

zwi#zane z redukowaniem procesów my%lowych wył#cznie do neurobiologicznych 

czynno%ci mózgu. 

 Dział zatytułowany „Jura” obejmuje artykuły z pogranicza filozofii i prawa. Tekst 

Pawła S k r z y d l e w s k i e g o  The Role of Realistic Philosophy in Domain of Law.

Positive Law-lex and the Goal of Human Life in the Light of St. Thomas Aquina’s 

Considerations traktuje o relacji prawa pozytywnego do celu ludzkiego !ycia w %wietle 

my%li Akwinaty. Elementom transcendencji w polskich konstytucjach po%wi"cone jest 

studium Waldemara B e d n a r u k a  Element of Transcendence in Polish Constitutions 

Throughout the Centuries. Natomiast tekst Adama B a l i c k i e g o  Philosophy Edu-

cation as Part of the New General Curriculum Content Standards in Polish Schools

omawia problem edukacji filozoficznej w aktualnym polskim systemie szkolnictwa.  

 W dziale „Soziologie” zamieszczono obszerne studium Heinza-Georga K u t t -

n e r a  Die Soziologie als Wirklichkeitwissenschaft in Abgrenzung zur Soziologie als 

Gesetzeswissenschaft, w którym Autor przeprowadza analiz" obrazu %wiata i czło-

wieka rozwijanego przez współczesne nauki humanistyczne i społeczne, uwydatniaj#c

istotne ró!nice, jakie zachodz# w porównaniu do interpretacji chrze%cija&skiej. Zda-

niem Autora jedynie w ramach tej ostatniej interpretacji mo!na cało%ciowo, a nie 

tylko funkcjonalnie wyja%nia' ludzkie działanie, daj#c tym samym podstawy dla no-

wego rozumienia socjologii – jako nauki o rzeczywisto%ci, a nie o prawach. 

 Ostatni# cz"%', teologiczn#, otwiera artykuł Horsta S e i d l a  Zur traditionellen 

Metaphysik als Grundlage der Theologie, ukazuj#cy aktualno%' metafizyki i jej nie-

odzowno%' w badaniach teologicznych na przykładzie interpretacji objawienia Imie-

nia Bo!ego oraz Trójcy  wi"tej. Rozprawa autorstwa Erika M. M ø s t a r d a  Luther 

und Metaphysik podejmuje zagadnienie stosunku Lutra do metafizyki, odnotowuj#c te 

momenty, które potwierdzaj# odej%cie Lutra od tradycji biblijnej i ko%cielnej. Ksi#!k"
zamyka tekst Josepha S c h u m a c h e r a  Organspende und Organtransplantation: 
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Ihre Wertung im Licht der christlichen Ethik, przybli!aj#cy trudno%ci natury antropo-

logicznej i etycznej zwi#zane z transplantacj# organów. 

 Bogactwo problemów oraz jasny i rzeczowy sposób prezentacji upowa!nia do 

wysokiej oceny publikacji. Wydaje si", !e jednym z najcenniejszych jej walorów, 

prawdopodobnie zamierzonym przez Redaktorów, jest ukazanie jedno%ci poznania 

filozoficznego, któr# funduje metafizyka, stoj#ca u podstaw całej filozofii, jak 

i w ogóle wiedzy ludzkiej. Sukcesywna lektura kolejnych artykułów przekonuje 

o swoistej jedno%ci poznania ludzkiego, które mimo !e realizuje si" na obszarze 

bardzo ró!nych dyscyplin, to jednak ostatecznie bazuje na formułowanym przez 

metafizyk" rozumieniu rzeczywisto%ci. W ten sposób ujawnia si" klasycznie poj"ta 

rola poznania metafizycznego, w my%l której poznanie to dostarcza innym dziedzinom 

wiedzy pierwotnego obrazu %wiata oraz narz"dzi badawczych, umo!liwiaj#cych wy-

pracowywanie odpowiednich metod oraz adekwatnego j"zyka. Odpowiada temu sama 

struktura publikacji, w której pierwsza cz"%' traktuje o metafizyce, podczas gdy 

nast"pne dotycz# innych dyscyplin, nawi#zuj#cych w swoich podstawach do tej 

pierwszej. 

 Tym, co zwraca uwag" przy lekturze kolejnych rozpraw, jest cechuj#cy je realizm 

poznawczy, wyra!aj#cy si" w unikaniu jakichkolwiek apriorycznie przyjmowanych 

przesłanek czy te! w uwydatnianiu aspektu przedmiotowego przeprowadzanych ana-

liz i uzasadnie&. Innym walorem, cechuj#cym zwłaszcza cz"%' po%wi"con# filozofii, 

jest stałe nawi#zywanie do bogatej tradycji filozoficznej, w celu usprawnienia sta-

wiania i rozwi#zywania problemów, nie wył#czaj#c potrzeby weryfikacji dla unik-

ni"cia mo!liwych bł"dów.  

 Jasne sformułowanie metafizycznych podstaw poznania ludzkiego prowadzi do 

charakterystycznego optymizmu poznawczego, uwydatniaj#cego – wbrew rozpow-

szechnionemu współcze%nie agnostycyzmowi i sceptycyzmowi – nieograniczone 

mo!liwo%ci poznawcze człowieka, którym po stronie przedmiotu odpowiada niesko&-

czona gł"bia tajemnicy bytu. Obok optymizmu poznawczego z wielu rozpraw przebija 

tak!e optymizm moralny, unikaj#cy banalizowania aktualnych problemów społecz-

nych, wynikaj#cy z komplementarnego ujmowaniu bytu ludzkiego we współczesnym 

kontek%cie kulturowym i odkrywania tych faktorów, dzi"ki którym staje si" mo!liwe 

przezwyci"!enie relatywizmu. Inny rodzaj optymizmu, jaki płynie z recenzowanych 

studiów, zwi#zany jest z ukazaniem humanistycznego wymiaru nauki i techniki, 

pozwalaj#cego zachowa' wiar", !e te dziedziny nie obróc# si" przeciw człowiekowi. 

Dodatkowa warto%' recenzowanej ksi#!ki zwi#zana jest z popularyzowaniem dorobku 

polskich uczonych w obszarze j"zyka niemieckiego i angielskiego, czemu sprzyja 

renoma wydawnictwa Peter Lang.  

 Rozmaito%' podejmowanych problemów z ró!nych dyscyplin skłania czytelnika 

do refleksji nad wieloma wa!nymi zagadnieniami, które jedynie b#d$ zasygnalizo-

wano, b#d$ te! rozwi#zano powierzchownie. Nie unikni"to tym samym kwestii 

budz#cych w#tpliwo%ci czy skłaniaj#cych do dalszej dyskusji. Dla przykładu: pewien 
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niedosyt mo!e budzi' słabe uwydatnienie przez Leo J. Eldersa ró!nicy mi"dzy meta-

fizyk# %w. Tomasza i Arystotelesa, czy te! niewystarczaj#ca krytyka, w pewnym 

sensie prowadz#ca nawet do urealnienia, husserlowskiego poj"cia „ograniczonych 

idealno%ci”, jak# przeprowadził Roberto A. Delfino. Du!e w#tpliwo%ci budzi tak!e

próba uwspółcze%nienia metafizyki klasycznej za pomoc# metody fenomenologicznej, 

która w zamy%le Magdaleny Börsing-Hover miałaby sta' si" główn# metod# meta-

fizycznego poznania. Przywołane trudno%ci nie podwa!aj# wysokiej oceny publikacji.  

 Mimo !e ksi#!ka stawia czytelnikowi du!e wymagania, mo!na %miało stwierdzi',

!e ten na pewno nie poczuje si" zawiedziony. Przede wszystkim doceni' nale!y to, !e

niemal w ka!dym z zamieszczonych artykułów znajdzie on odpowied$ na postawione 

przez redaktorów we wst"pie pytanie: „Czy aktualna jest jeszcze metafizyka, wraz 

z któr# Sokrates, Platon i Arystoteles wypracowali fascynuj#c# ludzkiego ducha, 

racjonaln#, porz#dkuj#c# wszystkie dziedziny bytu, jednolit# wizj" ogółu rzeczy 

doczesnych i wiecznych, oraz zasady b"d#ce podstaw# nauki na przestrzeni całych 

intelektualnych dziejów ludzko%ci?”. 
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