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di lettura popolari], le quali venivano fomiti di libri dai gesuiti. 
A Cracovia negli anni 1896-1898 aveva sede la redazione del periodico 
cattolico operaio „Grzmot" [II Tuono]. A Leopoli i gesuiti dirigevano i l 
periodico „Pochodnia" [La Torcia], e piü tardi „Jednosc" [LTJnitä]. 

A Cracovia i l padre Kazimierz Riedl raccoglieva numerose domesti¬
che cracoviane presso la chiesa di S. Barbara, diretta dai gesuiti. Ciö 
diede Tinizio all'Associazione di Serve Cattoliche, dedicata alia S. Zitta, 
e fondata formalmente nel 1899. Ancor prima, grazie all'iniziativa dei 
gesuiti, f u fondato i l periodico „Przyjaciel Slug" [L'Amico delle Serve], 
destinato al consolidamento delFAssociazione. I gesuiti fomirono im 
notevole aiuto a questa nuova Associazione. AlFinizio la aiutarono 
particolarmente i padri Stanislaw Sopuch e Stanislaw Mieloch. 

Dalle prime aggregazioni della gioventü operaia e industriale che 
veniva raccolta inizialmente dai padri Blazej Szydlowski e Stefan 
Bratkowski, sorse agli inizi del Novecento FAssociazione della Gioventü 
Industriale e Operaia, diretta dal padre Mieczyslaw Kuznowicz. 

I gesuiti nelle loro pubblicazioni attribuivano una grande importanza 
al ruolo della stampa e del giomahsmo cattolico. Sia sulle pagine del 
loro „Przeglyd Powszechny", che negli articoli pubblicati su altri 
periodici, dimonstravano i pericoh che minacciavano i l cattohcesimo da 
parte della stampa socialista in Galizia (padri Jan Badeni e Konstanty 
Czaykowski), la necessitä di comunicazione con gli altri periodici 
nazionali ed esteri (padri Jan Badeni i Leonard Lipke), spingendosi fino 
a fare la pubblicitä ai periodici cattolici di carattere sociale (padre 
Marian Morawski). I gesuiti appoggiavano tutte le iniziative editoriali, 
particolarmente quelle cattoliche, non solo proprie, ma anche quelle 
degli altri. 

I quattro periodici cattolici operai in Galizia: „Grzmot" [II Tuono], 
„Ruch Katolicki" (II Movimento Cattolico), „JednoSc" [L'Unitä] e „Przyja
ciel Slug" [L'Amico delle Serve], esistenti nel 1898, furono fondati 
e diretti con xma notevole coUaborazione dei gesuiti. 

II presente libro vuole ricordare le figure di 24 gesuiti, pubbhcisti 
politici e animatori sociali, attivi nel periodo che va dalFultimo quarto 
delFOttocento fino alla restituzione della Polonia nel 1918. 

Stanistaw OBIREK SJ 

Geschichte der philosophischen Traditionen Osteuropas, Herausgege
ben von Helmut D A H M und Assen IGNATOW (Darmstadt: Wissen
schafthche Buchgesellschaft, 1996, ss. XIX + 695). 

Rzut oka na niemieckie opracowania dotyczyce rozwoju niemarksi-
stowskich ideii filozoficznych w Europie Wschodniej pokazuje, iz trudno 
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w tej materii znale:^c coS naprawdq wartoSciowego. Z nowszych pozycji 
nalezaloby jedynie wymienic krötkie artykuly w drugim i trzecim tomie 
wydanej przez E . Coretha (Hrsg.), Christliche Philosophie im katholi
schen Denken des 19, und 20. Jahrhunderts (Graz: Styria, 1988); i tak: 
J . HlebSa (o chrzescijanskiej filozofii w Europie pohidniowo-wschodniej), 
P. Bolberitza (o chrzeScijaAskij filozofii na Wqgrzech), J . Galarowicza 
i E . Nieznaöskiego (w Polsce), B, Danöka czy S. Sousedika (w Czechoslo-
wacji). Wydane przez Dahma i Ignatowa - i to w bardzo renomowan}^! 
wydawnictwie - opracowanie, z pewnoSciy zamyka tq Itikq informac3rjny 
w obszarze niemieckojqzyczn5mi. 

Tematem ksiyzki jest historia tradycyjnych filozofii Europy wschod
niej i poludniowo-wschodniej (omawiana tu pozycj a nie uwzglqdnia 
rozwoju filozofii marksistowskiej w tym regionie). Poniewaz jest ona 
pierwszym w jqzyku niemieckim caloSciowym przedstawieniem filozofii 
tej czqSci naszego kontynentu, nalezy jy rozumiec - co zreszty podkreS-
lajy Wydawcy w Stowie wstqpnym - jako korelat do ksiyzki S. H . 
Noacka Die Philosophie Westeuropas, ktörej czwarte wydanie ukazalo 
siq w t3an samym wydawnictwie w 1976 roku. 

Ksiyzka dzieli siq na siedem czqSci, z ktörych kazda poSwiqcona jest 
wspölczesnej filozofii jednego z krajöw bylego obozu socjalistycznego (za 
wyjytkiem bylej NRD). Jej poszczegölne artykuly zostaly w wiqkszoSci 
opracowane przez autoröw z danego kraju. 

Pozycjq rozpocz5ma artykul Gustava A. Wettera S J Zrödla i poczqtko-
wy rozwöj filozofii rosyjskiej (s. 3-43). Autor przedstawia zakorzenienie 
filozofii rosyjskiej w antycznej filozofii greckiej oraz ukazuje drogij 
ktörymi ta ostatnia docierala do Rosji. Historia filozofii rosyjskiej 
zostala podzielona na dwa okresy: „okres ukryty" i „okres przebudzenia". 
W pierwsz3rm z nich (ktöry trwal do roku 1900), nie mozna wlaSciwie 
möwic 0 rozwoju okreSlonej mySli filozoficznej, lecz raczej o röznorakich 
i niedookreSlonych jej przejawach w innych dziedzinach kultury. Drugi 
okres to czas „przebudzenia siq" filozofii rosyjskiej, na co wielki wplyw 
miala nie tylko recepcja dialektyki Hegla lecz przede wszystkim twörcza 
reakcja na niy ze strony takich mySlicieli jak: W. G. Biehnski, M . A. Ba-
kunin, A. I. Herzen. Filozofia Hegla oddzialala zarazem na dwa wspöl
czeSnie glöwne kierunki filozofii rosyjskiej: z jednej strony na filozofiq 
W. S. Solowjowa ijego nastqpcöw, z drugiej na filozofiq marksistowsky. 
Artykul Wettera (1911-1991) jest jedynym w calej ksiyzce, ktöry ukazuje 
tak szeroky, historyczny perspektywq filozofii danego kraju. 

W nastqpnym artykule traktujycym o filozofii rosyjskiej H . Dahm 
przedstawia jej wzlot (s. 44-229), poSwiqcajyc duzo miejsca zakorzenio-
nym w plotynsko-augustyiiskiej tradycji ideom filozoficznym W. S. Solo-
wiowa (1853-1900) - twörcy ros3rjskiej filozofii systematycznej. Szczegö
lowe zostaly omöwione poglydy L . I. Szestowa (1866-1938) - wspöltwör» 
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cy wspölczesnego egzystencjalizmu, N . A. Bierdiajewa (1874-1948) ~ 
twörcy ros5rjskiej antropologii religijno-filozoficznej, S. N . Bulgakowa 
(1871-1944) - ki'zewiciela solowjowskiej sofiologii, t j . nauki „o zywym 
polyczeniu Boga ze Swiatem". Artykul uzupelnia 50 stron - czqsto 
szeroko rozbudowanych prz3;pisöw. 

Rozdzial ksiyzki poswiqcony filozofii rosyjskiej zamyka artykul 
A. Ignatowa, skupiajycy siq na pytaniu o stosunek pomiqdzy zachodnim 
a rosyjskim stylem filozofowania (s. 230-256). „Czy w ogöle istnieje 
filozofia rosyjska" - pytaoie to zadano w kontekscie wspölczesnego sporu 
pomiqdzy neo-s!owiariofiiaiiii (S. S. Choruzij, A . Gulyga) a filozofami 
0 orientacji prozachodiiiej. ¥ / odpowiedzi Ignatow wskazuje na oryginal-
nosc mysli filozoficznej Soic^wjowa, Bulgakowa, Bierdiajewa i Szestowa, 
ktörych poglydy tylko po csqsci sy spokrewnione z okreSlonymi koncep
cjami zachodnimi, po cz^sci zas same wywarly duzy wplyw na te 
koncepcje. 

Rozdzial drugi - ukazujycy rozwöj filozofii polskiej - otwiera artykul 
Mieczyslaw^a Gogacza pt Okresy, zakresy oddzialywania, kierunki 
1 szkoly (s. 259-2721 Na kcuivvde trzech okresöw historycznych: 1900¬
1918, 1918-1945, 194Ö-198Ö autor wymienia kolejno polskie osrodki 
uniwersyteckie, opisuje rozwijajyce siq w nich kienmki filozoficzne, 
podajyc nie tylko wieie ria:^w^isk, ale takze krötkie charakterystyki 
ukazujycych siq w tych osrodkach czasopism filozoficznych. Artykul 
Gogacza jest zarazem dobr>Tn wprowadzeniem do dwöch nastqpujycych 
po nim artykulöw. 

Najwiqksze osiagni^^eia filozofia polska X X . wieku odnotowaia 
w logice, metodologii, fenomenologii oraz w gruntownych studiach nad 
filozofiy tomistyczny, Rozwojowi polskich szköl logicznych z ich szerokim 
programem badawczym - od wspölczesnej logiki formalnej, semantyki 
i pragmatyki, po studia nad logiky klasyczny - jest poswiqcony rozdzial 
piöra Edwarda Nieznaiiskiego Z historii logiki w Polsce w XX wieku 
(s. 273-316). nalezy podkreslic, ze omawiana epoka [XX wiek, J.B ] 
logild byla w Polsce czasem doslownej eksplozji talentöw i osiygniqc na 
miarq swiatowy, ktöre przyniosly logice polskiej ogromne uznanie i daly 
jej wiodycy pozycjq" (s. 273). Na calym swiecie znane sy nazwiska 
polskich logiköw matematycznych: A. Tarskiego, J . Lukasiewicza, St, 
Lesniewskiego, czy logika nauk humanistycznych T. Kotarbiiiskiego. 
Nieznanski umieszcza ich w konkretnych Srodowiskach uniwersjrteckich, 
dodajyc nazwiska ich profesoröw i niezliczonych uczniöw (wraz z tema-
tami prowadzonych przez nich badan w zakresie logiki). Nie ogranicza 
siq on tylko do tradycyjnie znanych „szköl logicznych" z Krakowa, 
Lwowa czy Warszawy, ale - wzorujyc sie na wprowadzonych przez 
Gogacza okresach - omawia takze rozwöj logiki w takich osrodkach jak 
Poznan, Wilno, Lublin, Wroclaw, Torun. Bqdyc kompetentnym znawcy 
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materii, Nieznanski dokladnie charakteryzuje np. prowadzone przez 
Lukasiewicza badania nad klasycznym rachunkiem zdan, nad sylogisty-
ky Arystotelesa oraz jego prace z zakresu logiki wielowartoSciowej, 

CzqSc poSwiqcony filozofii w Polsce zamykajy dwa obszeme rozdzialy 
Tadeusza Ölipki S J pt. Historia filozofii, teoria poznania i filozofia 
teoretyczna (s. 317-358) oraz Filozofia praktyczna (s. 359-386). Ölipko ~ 
ktöry pelnil rolq koord3matora calej omawianej czqSci polskiej - byl 
profesorem etyki na Wydziale Filozoficznjmi Towarzystwa Jezusowego 
w Krakowie, na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie (pözniej 
PAT) oraz przez diugie lata profesorem i dziekanem Wydziaiu Filozofii 
Chrzescijanskiej w Akademii Teologii Klatolickiej w Warszawie; jest 
autorem wielu prac, glöwnie z zakresu etyki. 

Jako pierwszoplanowe postaci z dziedziny historii filozofii wymienia 
Slipko i krötko charakteryzuje I .̂ Michalskiego, Wl . Tatarkiewicza, 
W. Wysika, S. Swiezav/skiego. W ceorii poznania autor wyröznil - we 
wszystkich wprowadzonych przez Gogacza okresach - dwa kierunki: 
empirystyczny i uniwersalistyczny. W filozofii teoretycznej (filozofia 
naturalna, antropologia, filozofia bytu i filozofia Boga) Ölipko przedsta
wia dwie orientacje: rnaterialistyczny i spirytualistyczny (ktöra obejmuje 
miqdzy innymi ujqcia neoscholastyczne i panpsycliistyczne). Pytania 
i problemy etyczne - tzn. pytania z zakresu wswoich wlasnych badan ~ 
rozwaza autor w osobnym artykule, gdyz „... dalszy podzial [tresci 
etycznych] musi odpowiadac scisle okreslor.ym kryteriom etycznym". 
I tak, duzo miejsca poswiqca np. etyce ewolucjonistycznej A. Öwiqto-
chowskiego, etyce o podlozu chrzeScijariskim, etyce psychologistycznej 
L. Petrazyckiego, etyce analitycznej. Artykul konczy siq krötkim 
przedstawieniem najwazniejszych osiygniqc estetyki polskiej, wjrmienia-
jyc i szczegölowo przedstawiajyc przede wszystkim koncepcje R, Ingar-
dena i Wl . Tatarldewicza. Po prz^qpisach, na str, 385-86 podano tytuly 
polskich czasopism filozoficznych i wykaz towarzystw filozoficznych. 

Autorem czwartej czqsci dziefa Geschichte der philosophischen 
Traditionen Osteuropas jest Karel Mächa, a dotyczy ona Czech i Slo-
wacji (s. 389-447). We Wprowadzeniu przedstawiono historyczny rozwöj 
kultury czeskiej, na ktöry wywderali wplyw zaröwno Niemcy, jak 
i Slowianie, co prowadzilo do ciyglego szukania wlasnej tozsamosci, 
takze w mysleniu filozoficznym. Z krötkich charakterystyk poszczegöl
nych filozoföw na pierwszy plan wysuwa siq postac T, G. Masaryka 
(1850-1937), filozofa, socjologa, prezydenta Republiki Czechoslowackiej. 
Ki lka ostatnich stron poswiqca IMächa filozofii czeskiej na emigracji 
(najwiqksze fale emigrantöw opuszczaly Czechy w latach 1945, 1948, 
1968,1977). Nestorem czeskiej filozofii emigracyjnej jest bez wytpienia 
T. Spidllk SJ, byly profesor Uniwers3^etu Gregorianskiego w Rzymie, 
Swiatowej slawy orientalista. Artykul zamyka krötkie przedstawienie 
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filozofii slowackiej oraz filozofii rozwijanej przez Niemcöw mieszkajycych 
ongiS w Czechach. Na koncu dolyczono obszemy spis oryginalnych tytxxr 
low dziel napisanych przez autoröw czeskich, wykaz czasopism oraz 
nowszy bibliografiq czecho-slowackich autoröw niemarksistowskich 
(s. 437-447). 

Tiber Hanäk charakteryzuje tradycyjny filozofiq wqgiersky - koniec 
X I X poczytek X X wieku (s. 451-497), a Ferenc L . Lendvai jej powojenny 
rozwöj (s. 498-513). W artykule Lendvai'a na uwagq zashigujy charakte
rystyki filozoföw wqgierskich o orientacji chrzeScijaÄskiej - niektörych 
jeszcze zyjycych i pracujycych. Sy to: filozof kultury - S. Karäcsony, 
filozof nauk politycznych - 1. Bibö, egzystencjalista - B. Hamvas, 
chrzeScijafiski antropolog - T. Nyir i , metafizyk ~ B . Weissmahr SJ , 
znany na Zachodzie politolog - T. Molnär, niechrzeScijanski filozof naxik 
spolecznych - M . G. Tamäs. 

Dumitru Amzär w czqSci Filozofia w Rumunii (s. 517-588) wskazuje 
na fakt, ze wspölczesna filozofia w tym kraju, podobnie jak jego kultura, 
jest owocem powrotu do krqgu kultury zachodniej w wjmiiku ukladu 
pokojowego w Adrianopolu (1829). Obszemie zostal scharakteryzowany 
przedmarksistowski materialista: V. Conta (1845-1882) oraz jego 
zwolennicy: scjentysta C. Dimitrescu-Ia§i (1849-1923) i jego uczen, 
pozytywista i filozof kultury C. Rädulescu-Motru (1868-1957). 

W kolejnej czqSci najpierw Georgi Schischkoff omawia filozofiq 
w Bulgarii od konca X I X do polowy X X wieku (s. 591-631). Nastqpnie 
A. Ignatow, przedstawiajyc tradycjq filozoficzny i mySlenie pomarksi-
stowskie w Bulgarii, stwierdza, ze w odröznieniu od Rosji i iimych kra
jöw w Bulgarii wlaSciwie nie bylo pluralistycznej tradycji filozoficznej 
(s. 632-639). 

Ksiyzkq zamyka opracowanie Predraga M . Grujica o rozwoju filozofii 
niemarksistowskiej na ziemiach bylej Jugoslawii, glöwnie Serbii i Chor-
wacji (s. 643-675), podajyc miqdzy innymi obszemy charakterystykq 
mySli filozoficznej Petronijevicia (1875-1954). B. Petronijevic - twörca 
wlasnego systemu filozoficznego - poSwiqcil siq glöwnie pytaniom 
o nowe uzasadnienie metafizyki, ktörej w jego systemie przypada naj
wazniejsze miejsce. 

Praca Geschichte der philosophischen Traditionen Osteuropas 
w zasadzie zachowuje wlaSciwe proporcje miqdzy przedstawieniem ca
loSci mySli filozoficznej danego kraju z jednej strony, a dokladnym 
wejSciem w niektöre szczegöly z drugiej. Na podkreSlenie zasluguje 
osiemnastostronicowy indeks osöb, W3a-a^na, nie mqczycy podczas 
cz3i;ania czcionka, trwala oprawa i twarda obwoluta. 

Omöwiona praca jest co prawda przeznaczona glöwnie dla czytelnika 
niemieckojqzycznego, jednakze dla kazdego filozofa zainteresowanego 
filozofiy z Europy Wschodniej moze ona stanowiö swego rodzaju 
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kompendium. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, ze brak podobnych opra
cowan, i to chyba nie tylko w jqzyku polskim. Po drugie, zyjemy 
w czasie, w ktörym kraje bylego bloku wschodniego przechodzy trudny 
okres przeksztalceii gospodarczych, spolecznych i politycznych. Ujawnia 
siq coraz wiqksza chqc wejScia w struktury militame i gospodarcze 
Europy Zachodniej. I gdy politycy naszych krajöw möwiy, ze chcemy 
tam wejSe razem, to musimy siq nawzajem lepiej poznaö. Odnosi siq to 
takze do naszych rodzimych tradycji filozoficznych, ktöre musimy 
podobnie poznawaö, jak poznajemy to, ze mamy wiele wspölnego zaröw
no w historii jak i w kidturze - w tej dawniejszej, i w tej najnowszej. 

Jözef BREMER SJ 

Assen IGNATOW, Selbstauflösung des Humanismus, Die philoso
phisch-anthropologischen Voraussetzungen für den Zusammenbruch des 
Kommunismus (Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschafl;, 1996), ss. 
156. Seria: Schriftenreihe des Bundesinstituts für ostwissenschaftliche 
und internationale Studien, Köln; Bd. 30. 

„Upadek systemu komimistycznego wskazuje na oslabienie wiarygod-
noSci idei kommiistycznych. Tym samjmi na nowo rodzi siq pytanie 
0 zawartoäö prawdy w ideach marksistowskich. [...] Kto myöli -
a mniemanie takie jest bardzo rozpowszechnione - ze ideologia byla 
tylko fasady, za ktöry kryjy sie pewne 'rzeczywiste interesy^, ten nie 
zrozumial fenomenu komunistycznego" (s. 7), To zdanie z Przedmowy do 
wyzej wymienionego opracowania stanowi niejako mysl przewodniy, 
ktöry rozwija Autor, skupiajyc siq na filozofii marksizmu (marksizmu-
leninizmu), a jeszcze dokladniej: na jej antropologicznyin wymiarze, tj. 
na problemie, ktöry mozemy okresliä jako humanistyczny problem 
marksizmu. Filozofia Marksa i Engelsa przeszla swego rodzaju ewolucjq, 
ktöra przebiegala w dwöch fazach: w fazie wczesnej, okreSlanej jako 
humanistyczna, bazujycej na antropologicznie zorientowanej filozofii, 
1 w fazie drugiej, w ktörej radykalnie zmienia siq punkt patrzenia na 
czlowieka. Komunistyczny obraz czlowieka - propagowany przez rosyj
skich bolszewiköw - nawiyzuje do tej drugiej fazy. Autor omawianego 
opracowania twierdzi, ze na dlugo przed upadkiem systemu komimi-
stycznego jego marksistowski fundament oderwal siq od tradycji huma-
nistycznej, a sam system stal siq systemem antyhumanistycznym. 

Ignatow stawia sobie za cel dokladny rekonstrukcjq Scislego zwiyzku 
zachodzycego pomiqdzy marksistowsky antropologiy - w pierwotnym 
ksztalcie prezentujycy radykakiy humanizm - a upadkiem komunizmu. 
W krötkim przeglydzie historycznjmi stwierdza, iz zsekularyzowany 


