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PRZEDMOWA

p. ks. bp prof. Bohdan Bejze, zas u ony dla podniesienia kultury 
teologicznej i Þ lozoÞ cznej1, przez wiele lat wyj tkowo owocnie prze-
wodniczy  Sekcji Wyk adowców FilozoÞ i Uczelni Katolickich w Polsce. 
W roku 1968 rozpisa  ankiet  w ród wyk adaj cych w seminariach du-
chownych na temat nowych wyzwa  dla dydaktyki antropologii Þ lozo-
Þ cznej w tych uczelniach. Jej wyniki wraz z dokumentacj  wypowiedzi 
licznych wyk adowców tej dyscypliny zamie ci  w formie obszernego 
dwucz ciowego artyku u Aktualna problematyka antropologii Þ lozoÞ cznej2. 
T  wa n  spo ecznie problematyk  podejmowa , niezmordowanie sta-
wiaj c kwesti  nie tylko: Jak dzisiejszemu cz owiekowi mówi  o Bogu3, ale 
tak e pytaj c integralnie o pe n  wizj  Boga i cz owieka4.

Po latach wypada wróci , cho by w skromniejszej formie, do tych 
kulturotwórczych zabiegów, intensyÞ kuj c prace Sekcji Wyk adowców 
FilozoÞ i Uczelni Katolickich w Polsce, w postaci serii wydawniczej po-
wi conej dydaktyce poszczególnych dyscyplin Þ lozoÞ i, ujmowanych 

w aspekcie ich zwi zków ze wiatopogl dem chrze cija skim. Bogac-
two podr czników w zakresie ka dej z wyk adanych dyscyplin, w for-
mie rodzimych opracowa  czy te  przek adów, w sposób nieporówna-
nie liczniejszych ni  w okresie dzia alno ci p. ks. bpa Bejzego, sk ania 

1 Np. przez imponuj c  seri  wydawnicz  w zakresie teologii, Þ lozoÞ i i ró nych 
aspektów ycia chrze cija skiego W nurcie zagadnie  posoborowych (t. 1-20, Warszawa 
1967-1995).

2 „Studia Philosophiae Christianae” 5(1969), nr 1, s. 5-61; nr 2, s. 5-47.
3 Jak dzisiejszemu cz owiekowi mówi  o Bogu, red. B. Bejze, Warszawa 1993 (seria Studia 

z FilozoÞ i Boga, t. 6). Por. ten e, O nauczaniu Þ lozoÞ i Boga (Zwierzenia z praktyki dy-
daktycznej), „Znak” 16(1964), nr 120, s. 667-671; nr 121-122, s. 882-895; ten e, Uwagi 
na temat studium Þ lozoÞ i w seminariach duchownych, „Ateneum Kap a skie” 70(1967), 
s. 198-200.

4 O Bogu i o cz owieku, red. B. Bejze, t. 1-2, Warszawa 1968-1969; W kierunku cz owieka, 
red. B. Bejze, t. 1-2, Warszawa 1971; W kierunku Boga, red. B. Bejze, Warszawa 1982; 
Aby pozna  Boga i cz owieka, red. B. Bejze, t. 1-2, Warszawa 1974.



12 KS. STANIS AW JANECZEK

do pog bionej reß eksji nad ich wielow tkowo ci  oraz zró nicowaniem 
Þ lozoÞ cznym i ideowym. Taka forma prezentacji tre ci poszczególnych 
przedmiotów Þ lozoÞ cznych i sposobu ich ekspozycji – nale y mie  na-
dziej  – pomo e w ich dydaktyce.

G ównym motywem tego przedsi wzi cia niech pozostanie szlachet-
na idea p. ks. bpa Bejzego uwzgl dniania osi gni  i potrzeb wspó -
czesnej kultury, zw aszcza Þ lozoÞ cznej, która sk ania do wykorzystania 
osi gni  wspó czesnej Þ lozoÞ i w partnerskim dialogu, ladem geniuszu 
w. Tomasza z Akwinu. Nie l ka  si  on si ga  do my li Arystotelesa, 

uwik anej w kontekst kultury nierzadko odbiegaj cej nawet od funda-
mentalnych przes anek doktryny chrze cija skiej, nawet gdy wykorzy-
stanie tej my li rodzi o ówcze nie dramatyczne zagro enia, np. w for-
mie awerroizmu aci skiego.

Profesorom Þ lozoÞ i w uczelniach katolickich o mielam si  przedsta-
wi  tom po wi cony problematyce antropologicznej, stanowi cy rozbu-
dowane pok osie zebrania Sekcji Wyk adowców FilozoÞ i Uczelni Kato-
lickich w Polsce 11 marca 2010 r. na KUL. Ufam, e pog bi on trwa  
tradycj  spotka  ko cielnego rodowiska Þ lozoÞ cznego, ladem innych 
kr gów wyk adowców seminariów polskich. By aby to jaka  skromna 
forma uczestnictwa w ró nych formach integracji katolickich rodowisk 
naukowych, których instytucjonalnym fundamentem jest Rada Nauko-
wa Konferencji Episkopatu Polski, dzia aj ca pod kierunkiem ks. bpa 
prof. Andrzeja Dziuby. Na wspomnianym spotkaniu podj to w tek na-
uczania antropologii Þ lozoÞ cznej w katolickich uczelniach wy szych. 
Omówili t  tematyk  tak wybitni uczeni w zakresie antropologii Þ lozo-
Þ cznej, jak ks. prof. Roman Darowski, ks. bp prof. Ignacy Dec, ks. prof. 
Stanis aw Kowalczyk i ks. prof. Antoni Siemianowski. Uwagami na te-
mat problematyki wchodz cej w sk ad antropologii przyrodniczej po-
dzieli  si  ks. prof. Piotr Lenartowicz, a w zakresie antropologii kulturo-
wej – p. prof. Adam Szafra ski.

Do edycji niniejszego tomu zaprosi em tak e innych znakomitych 
autorów, dbaj c, by zachowa  dorobek tradycji tomistycznej, ale równo-
cze nie ubogaci  j  o osi gni cia innych nurtów, zw aszcza personali-
zmu Karola Wojty y. W tym kontek cie uwzgl dniono tak e dyskusj  
z dokonaniami wp ywowego dzisiaj nurtu tzw. Þ lozoÞ i umys u (philo-
sophy of mind), stymuluj cej wiatopogl dowe rozstrzygni cia w zakresie 
problematyki duszy ludzkiej w formie kwestii: umys -cia o (mind-body). 
Niestety, nie uda o si  zamie ci  omówienia antropologii z kr gu wp y-
wowej Þ lozoÞ i dialogu. Cho  Ratio studiorum wymaga wyk adu zasad-
niczo tylko antropologii Þ lozoÞ cznej, to wobec narastaj cej presji tzw. 
trzeciej kultury, w której tak e uprawianie humanistyki dokonywa  si  
ma w kontek cie osi gni  nauk matematyczno-przyrodniczych (scien-
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ce), wyda o si  niezb dne przedstawienie z o onej problematyki an-
tropologii przyrodniczej. Poniewa  budzi ona spory stricte naukowe 
i ideowe, zdecydowano si  na rzetelne przedstawienie ca ej z o ono ci 
tych dyskusji. Niestety, nie uda o si  te  zamie ci  omówienia z zakresu 
problematyki antropologii spo eczno-kulturowej tak rozpowszechnionej 
w wiecie anglosaskim, a na polskich uczelniach w dydaktyce zw asz-
cza socjologii, psychologii czy kulturoznawstwa. Mimo wskazanych 
ogranicze , wydaje si , e nawet w takiej formie niniejszy tom stano-
wi ca o  o charakterze monograÞ cznym, cho  nade wszystko u ytecz-
n  w aspekcie dydaktycznym, to jednak niepozbawion  walorów stricte 
naukowych. Pozwalam sobie te  wyrazi  nadziej , e cho  obecna ini-
cjatywa wydawnicza powsta a w wyrazistym rodowisku ideowym, to 
jednak ze wzgl du na jej rzetelno  w stawianiu maksymalistycznie po-
j tych problemów Þ lozoÞ cznych, a tak e na podobn  warto  argumen-
tacyjn , nie tylko jest wolna od ideologicznego getta, ale zostanie te  

yczliwie przyj ta przez inne polskie rodowiska naukowe.
W zasadzie wszystkie teksty maj  charakter oryginalny, tylko tekst 

Rocco Buttiglionego, autora niedo cig ego opracowania Þ lozoÞ i Karola 
Wojty y5, jest przedrukiem wst pu do edycji antropologicznych pism 
tego my liciela6, w którym dokonano jedynie niezb dnych korekt i uzu-
pe nie  bibliograÞ cznych. Wydawnictwu Towarzystwa Naukowego KUL 
sk adam serdeczne podzi kowanie za zgod  na przedruk tego cenne-
go artyku u. W zasadzie zachowano tre  i form  nades anych tekstów, 
ujednolicaj c – w miar  mo no ci – zapisy bibliograÞ czne. St d te  nie-
które teksty maj  charakter stricte badawczy, gdy inne maj  tre  i for-
m  bardziej dydaktyzuj c  czy eseistyczn .

5 Kilka uwag o sposobie czytania „Osoby i czynu”, w: K. Wojty a, Osoba i czyn oraz inne 
studia antropologiczne, Lublin 1994 [przedruk 2000], s. 9-42.

6 Il pensiero di Karol Wojty a, Milano 1982; to  jako: My l Karola Wojty y, przek . J. Me-
recki, Lublin 1996, 20102.


