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PRZEDMOWA

ģp. ks. bp prof. Bohdan Bejze, zasãuİony dla podniesienia kultury
teologicznej i ÞlozoÞcznej1, przez wiele lat wyjĈtkowo owocnie przewodniczyã Sekcji Wykãadowców FilozoÞi Uczelni Katolickich w Polsce.
W roku 1968 rozpisaã ankietč wĤród wykãadajĈcych w seminariach duchownych na temat nowych wyzwaę dla dydaktyki antropologii ÞlozoÞcznej w tych uczelniach. Jej wyniki wraz z dokumentacjĈ wypowiedzi
licznych wykãadowców tej dyscypliny zamieĤciã w formie obszernego
dwuczčĤciowego artykuãu Aktualna problematyka antropologii Þ lozoÞ cznej2.
Tč waİnĈ spoãecznie problematykč podejmowaã, niezmordowanie stawiajĈc kwestič nie tylko: Jak dzisiejszemu czãowiekowi mówiþ o Bogu3, ale
takİe pytajĈc integralnie o peãnĈ wizjč Boga i czãowieka4.
Po latach wypada wróciþ, choþby w skromniejszej formie, do tych
kulturotwórczych zabiegów, intensyÞkujĈc prace Sekcji Wykãadowców
FilozoÞi Uczelni Katolickich w Polsce, w postaci serii wydawniczej poĤwičconej dydaktyce poszczególnych dyscyplin ÞlozoÞi, ujmowanych
w aspekcie ich zwiĈzków ze ĤwiatopoglĈdem chrzeĤcijaęskim. Bogactwo podrčczników w zakresie kaİdej z wykãadanych dyscyplin, w formie rodzimych opracowaę czy teİ przekãadów, w sposób nieporównanie liczniejszych niİ w okresie dziaãalnoĤci Ĥp. ks. bpa Bejzego, skãania
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Np. przez imponujĈcĈ serič wydawniczĈ w zakresie teologii, ÞlozoÞi i róİnych
aspektów İycia chrzeĤcijaęskiego W nurcie zagadnieę posoborowych (t. 1-20, Warszawa
1967-1995).
„Studia Philosophiae Christianae” 5(1969), nr 1, s. 5-61; nr 2, s. 5-47.
Jak dzisiejszemu czãowiekowi mówiþ o Bogu, red. B. Bejze, Warszawa 1993 (seria Studia
z FilozoÞi Boga, t. 6). Por. tenİe, O nauczaniu Þ lozoÞ i Boga (Zwierzenia z praktyki dydaktycznej), „Znak” 16(1964), nr 120, s. 667-671; nr 121-122, s. 882-895; tenİe, Uwagi
na temat studium Þ lozoÞ i w seminariach duchownych, „Ateneum Kapãaęskie” 70(1967),
s. 198-200.
O Bogu i o czãowieku, red. B. Bejze, t. 1-2, Warszawa 1968-1969; W kierunku czãowieka,
red. B. Bejze, t. 1-2, Warszawa 1971; W kierunku Boga, red. B. Bejze, Warszawa 1982;
Aby poznaþ Boga i czãowieka, red. B. Bejze, t. 1-2, Warszawa 1974.
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do pogãčbionej reßeksji nad ich wielowĈtkowoĤciĈ oraz zróİnicowaniem
ÞlozoÞcznym i ideowym. Taka forma prezentacji treĤci poszczególnych
przedmiotów ÞlozoÞcznych i sposobu ich ekspozycji – naleİy mieþ nadziejč – pomoİe w ich dydaktyce.
Gãównym motywem tego przedsičwzičcia niech pozostanie szlachetna idea Ĥp. ks. bpa Bejzego uwzglčdniania osiĈgničþ i potrzeb wspóãczesnej kultury, zwãaszcza ÞlozoÞcznej, która skãania do wykorzystania
osiĈgničþ wspóãczesnej ÞlozoÞi w partnerskim dialogu, Ĥladem geniuszu
Ĥw. Tomasza z Akwinu. Nie lčkaã sič on sičgaþ do myĤli Arystotelesa,
uwikãanej w kontekst kultury nierzadko odbiegajĈcej nawet od fundamentalnych przesãanek doktryny chrzeĤcijaęskiej, nawet gdy wykorzystanie tej myĤli rodzião ówczeĤnie dramatyczne zagroİenia, np. w formie awerroizmu ãacięskiego.
Profesorom ÞlozoÞi w uczelniach katolickich oĤmielam sič przedstawiþ tom poĤwičcony problematyce antropologicznej, stanowiĈcy rozbudowane pokãosie zebrania Sekcji Wykãadowców FilozoÞi Uczelni Katolickich w Polsce 11 marca 2010 r. na KUL. Ufam, İe pogãčbi on trwaãĈ
tradycjč spotkaę koĤcielnego Ĥrodowiska ÞlozoÞcznego, Ĥladem innych
krčgów wykãadowców seminariów polskich. Byãaby to jakaĤ skromna
forma uczestnictwa w róİnych formach integracji katolickich Ĥrodowisk
naukowych, których instytucjonalnym fundamentem jest Rada Naukowa Konferencji Episkopatu Polski, dziaãajĈca pod kierunkiem ks. bpa
prof. Andrzeja Dziuby. Na wspomnianym spotkaniu podjčto wĈtek nauczania antropologii ÞlozoÞcznej w katolickich uczelniach wyİszych.
Omówili tč tematykč tak wybitni uczeni w zakresie antropologii ÞlozoÞcznej, jak ks. prof. Roman Darowski, ks. bp prof. Ignacy Dec, ks. prof.
Stanisãaw Kowalczyk i ks. prof. Antoni Siemianowski. Uwagami na temat problematyki wchodzĈcej w skãad antropologii przyrodniczej podzieliã sič ks. prof. Piotr Lenartowicz, a w zakresie antropologii kulturowej – p. prof. Adam Szafraęski.
Do edycji niniejszego tomu zaprosiãem takİe innych znakomitych
autorów, dbajĈc, by zachowaþ dorobek tradycji tomistycznej, ale równoczeĤnie ubogaciþ jĈ o osiĈgničcia innych nurtów, zwãaszcza personalizmu Karola Wojtyãy. W tym kontekĤcie uwzglčdniono takİe dyskusjč
z dokonaniami wpãywowego dzisiaj nurtu tzw. ÞlozoÞi umysãu (philosophy of mind), stymulujĈcej ĤwiatopoglĈdowe rozstrzygničcia w zakresie
problematyki duszy ludzkiej w formie kwestii: umysã-ciaão (mind-body).
Niestety, nie udaão sič zamieĤciþ omówienia antropologii z krčgu wpãywowej ÞlozoÞi dialogu. Choþ Ratio studiorum wymaga wykãadu zasadniczo tylko antropologii ÞlozoÞcznej, to wobec narastajĈcej presji tzw.
trzeciej kultury, w której takİe uprawianie humanistyki dokonywaþ sič
ma w kontekĤcie osiĈgničþ nauk matematyczno-przyrodniczych (scien-
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ce), wydaão sič niezbčdne przedstawienie zãoİonej problematyki antropologii przyrodniczej. Poniewaİ budzi ona spory stricte naukowe
i ideowe, zdecydowano sič na rzetelne przedstawienie caãej zãoİonoĤci
tych dyskusji. Niestety, nie udaão sič teİ zamieĤciþ omówienia z zakresu
problematyki antropologii spoãeczno-kulturowej tak rozpowszechnionej
w Ĥwiecie anglosaskim, a na polskich uczelniach w dydaktyce zwãaszcza socjologii, psychologii czy kulturoznawstwa. Mimo wskazanych
ograniczeę, wydaje sič, İe nawet w takiej formie niniejszy tom stanowi caãoĤþ o charakterze monograÞcznym, choþ nade wszystko uİytecznĈ w aspekcie dydaktycznym, to jednak niepozbawionĈ walorów stricte
naukowych. Pozwalam sobie teİ wyraziþ nadziejč, İe choþ obecna inicjatywa wydawnicza powstaãa w wyrazistym Ĥrodowisku ideowym, to
jednak ze wzglčdu na jej rzetelnoĤþ w stawianiu maksymalistycznie pojčtych problemów ÞlozoÞcznych, a takİe na podobnĈ wartoĤþ argumentacyjnĈ, nie tylko jest wolna od ideologicznego getta, ale zostanie teİ
İyczliwie przyjčta przez inne polskie Ĥrodowiska naukowe.
W zasadzie wszystkie teksty majĈ charakter oryginalny, tylko tekst
Rocco Buttiglionego, autora niedoĤcigãego opracowania ÞlozoÞi Karola
Wojtyãy5, jest przedrukiem wstčpu do edycji antropologicznych pism
tego myĤliciela6, w którym dokonano jedynie niezbčdnych korekt i uzupeãnieę bibliograÞcznych. Wydawnictwu Towarzystwa Naukowego KUL
skãadam serdeczne podzičkowanie za zgodč na przedruk tego cennego artykuãu. W zasadzie zachowano treĤþ i formč nadesãanych tekstów,
ujednolicajĈc – w miarč moİnoĤci – zapisy bibliograÞczne. StĈd teİ niektóre teksty majĈ charakter stricte badawczy, gdy inne majĈ treĤþ i formč bardziej dydaktyzujĈcĈ czy eseistycznĈ.
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Kilka uwag o sposobie czytania „Osoby i czynu”, w: K. Wojtyãa, Osoba i czyn oraz inne
studia antropologiczne, Lublin 1994 [przedruk 2000], s. 9-42.
Il pensiero di Karol Wojtyãa, Milano 1982; toİ jako: MyĤl Karola Wojtyãy, przekã. J. Merecki, Lublin 1996, 20102.

