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Z tego powodu ksiyzka L . Boreckiego nie jest wylycznie ksiyzky o nauce - nie
jest niy nawet w ö w c z a s , kiedy autor dokonuje filozoficznej refleksji nad wiedzy
na Slowacji. Jest to w istocie ksiyzka bardziej o czlowieku niz o wiedzy, bo
wiedza zostaje w niej potraktowana jako kryterium czlowieczenstwa. Fakt, ze
autor nie jest zawodowym filozofem, w przypadku omawianej pracy nalezy ocenic zdecydowanie pozytywnie, poniewaz wlasnie dziyki swej pozafilozoficznej
profesji moze on docenic wagy biologicznych aspektöw wiedzy i aspekty te
poddac analizie, nie popadajyc przy tym w kompleksy charakterystyczne dla
filozoföw nie posiadajycych pozahumanistycznego wyksztalcenia. Röwnoczesnie
jednak - i byc moze röwniez i to przypisac nalezy zawodowym zainteresowaniom
autora - ksiyzka m ö w i od poczytku do kohca o czlowieku i traktuje czlowieka
jako czlowieka wlasnie, nie zas jako szczegölny gatunek zwierzycia.
Traktujyc nauky jako jedny z podstawowych dziedzin dzialalnosci czlowieka, L . Borecky poszukuje takiej perspektywy, ktöra pozwalataby na mozliwie
calosciowe ujycie fenomenu wiedzy. Autor jest przekonany, iz dziyki refleksji nad
wiedzy ludzkosc zdola przezwyciyzac pojawiajyce siy wciyz kryzysy w nauce. Jest
to wizja z gruntu optymistyczna i ten optymizm latwo udziela siy czytajycemu.
Nie jest to oczywiscie jedyna przyczyna, dla ktörej warto siygnyc po omawiany
pracy. Ksiyzka L . Boreckiego lyczy w sobie specjalistyczne dociekania oraz
refleksjy na temat poglydöw takich myslicieli, jak Dröscher czy Lorenz, ktörzy
wydajy siy zawodow5nn filozofem zbyt kontrowersyjni, by ich tezy mozna bylo
poddac filozoficznej analizie. Rozdzwiyk pomiydzy filozofiy uniwersytecky
a filozofowaniem uprawianym przez przedstawicieli röznych specjalnosci na
marginesie ich g l ö w n y c h zainteresowah zostaje w ksiyzce L . Boreckiego przezwyciyzony. W pewnym sensie pracy ty potraktowac mozna jako przyklad rozleglosci myslowych horyzontöw, zaznaczajyc jednak, iz nie chodzi tu wylycznie
0 samy wiedzy autora (pamiytajyc, iz L . Borecky jest z zawodu lekarzem stwierdzic wypada, iz jego filozoficzne oraz ogölnonaukowe kompetencje budzic mogy
jedynie podziw, graniczycy niekiedy z zazdrosciy), lecz i o odwagy poszukiwania
odpowiedzi na zadane pytania wszydzie tam, gdzie moze siy ona znajdowac, bez
samoograniczania siy do jakiegos powszechnie uznanego kanonu lektur.
Wojciech

SLOMSKI

J ö r g BISSE, Kleine Geschichte der abendländischen Metaphysik, Von
Platon bis Hegel, [Krötka historia metafizyki zachodniej. Od Platona do Hegla]
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2001, ss. 311.

Jörg Disse, urodzony w 1959 r., po uzyskaniu stopnia doktora i po habilitacji
pracowal jako decent w Papieskim Uniwersytecie „Gregorianum" w Rzymie,
a obecnie wyklada na Wydziale Teologicznym Wyzszej Szkoly w Lucernie. Opublikowal wiele prac naukowych, ktöre cechujy siy zarazem rzetelnosciy i przystypnosciy. Krötka historia metafizyki zachodniej posiada takze te dwa przymioty. Odznacza siy duzy erudycjy, a zarazem czyta siy jy latwo i z zainteresowaniem.

284

Recensiones

I Book Reviews

I

Recenzje

Autor we wprowadzeniu stwierdza, ze metafizyka jest podstawowy dziedziny
filozofii. Filozofia przestalaby byc soby, gdyby nie röznila siy od nauk szczegölowych i gdyby pozbawilo siy jy metafizyki. Nawet tacy filozofowie, ktörzy odrzucajy formalnie metafizyky, jakos jy w swojej praktyce stosujy. Ksiyzka Jörga
Disse'a ma przyblizyc czytelnikowi najwazniejsze tezy metafizyki, a zarazem
wprowadzic go w burzliwe nieraz dzieje tej dysypliny filozoficznej. Autor stara
siy odpowiedziec na pytanie, co to jest metafizyka, czy mozna siy bez niej obejsc,
dlaczego popadla w nielasky, szczegölnie od XIX wieku?
Metafizyka to taka nauka, ktöra ma za zadanie wskazac podstawowe i ostateczne zasady rzeczywistosci. Poszukiwanie tych zasad lyczy mysl filozoficzny
od Platona po Hegla. Wspölczesnie wydaje siy, jakby ta nie przewodnia metafizyki zostala zerwana. Mimo to Autor jest optymisty i nie wierzy w koniec
metafizyki.
Wzorem dla autora ksiyzki byla kilkutomowa Historia filozofii F . C . Coplestona. J . Disse potrafil jednak ujyc dzieje metafizyki w jednym niezbyt
obszernym tomie. Ograniczyl siy przy tym do omöwienia 9 najwybitniejszych
jego zdaniem filozoföw europejskich. Ksiyzka ma trzy czysci stosownie do trzech
epok w historii filozofii: starozytnosc, sredniowieeze, czasy nowozytne. Kazdej
z tych epok przydzielil trzech filozoföw. I tak dla starozytnosci najbardziej
reprezentatywnymi sy wedlug niego Platon, Arystoteles, Plotyn. Sredniowieeze
szczyeilo siy wybitnymi postaciami, jak sw. Augustyn, sw. Tomasz i Oekham. Na
czasy nowozytne najbardziej oddzialali Kartezjusz, Kant i Hegel.
Dodatkowo omöwil Disse pokrötee poglydy Feuerbacha, Marxa, Nietzschego,
Heideggera, oraz niektörych filozoföw analitycznych, jak Wittgenstein, Carnap,
dla ktörych metafizyka jest zbiorem pozbawionych sensu wypowiedzi. Autor
stwierdza jednak za Popperem, ze juz samo pytanie o sens i wyznaezanie kryteriöw sensownosei wypowiedzi stanowi swiadectwo, ze pytan metafizycznych nie
sposöb uniknyc.
Lucernehski profesor stara siy obiektywnie pokazac poglydy wybranyeh
filozoföw. Czyni to zwiyzle sine ira et studio, rzadko opatrujye je swoimi
komentarzami. Pokazuje zwlaszcza, eo nowego dany filozof wnosi, jakie jego
poglydy stanowiy przelom. Przykladowo: teoria dwöch s w i a t ö w u Platona, sprowadzenie idej z powrotem na ziemiy u Arystotelesa, pröba pogodzenia jednosci
i wielosei u Plotyna, metafizyka wewnytrznego doswiadczenia i stwörczy akt
Boga u sw. Augustyna, odröznienie teologii nadprzyrodzonej (doctrina sacra) od
metafizyki u sw. Tomasza. Podczas gdy system sw. Tomasza stanowi szczytowy
formy metafizyki klasycznej, od Oekhama zaczyna siy zmierzch i upadek tej
formy filozofii. Nominalizm Oekhama stanowi zakwestionowanie metafizyeznej
warstwy otaezajyeego nas swiata. Nasila siy ono w czasach nowozytnych.
Wprawdzie jeszcze u Kartezjusza jest mowa o Bogu i duszy, ale juz u Kanta
panuje zdaniem autora zdecydowany empiryzm i wszelkie pozadoswiadezalne
poznanie zostaje zakwestionowane. Bög, dusza i swiat to tylko idee regulat)rwne,
syntetyzujyee nasze pojycia, nie majyee jednak teoretycznego naukowego
znaczenia. Wprawdzie w Krytyce praktycznego
rozumu te idee znöw siy pojawiajy, ale juz tylko jako postulaty w systemie etyki.
Najdluzej zatrzymuje siy Disse nad Heglem. Ten fragment ksiyzki czyta siy
z trudem, nie z winy Autora, ale z powodu zawiklanyeh i tchnycyeh aprioryz-
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mem w y w o d ö w tego niemieckiego idealisty. Negatywna reakcja Feuerbacha,
Marxa, Nietzschego oraz niektörych przedstawicieli filozofii analitycznej na taky
postac metafizyki nie jest zaskoczeniem.
Ksiyzka kohczy siy umiarkowanie optymistycznym akcentem. Autor stwierdza, ze krytyka metafizyki nie oznacza jej kohca, lecz tylko co najwyzej koniec
metafizyki bezkrytycznej. Jesli bowiem narzucimy umyslowi ludzkiemu takie
ograniczenie, ze bydzie zmuszony unikac programowo problematyki metafizyeznej, to pytania metafizyczne pojawiy siy wbrew woli czlowieka, poniewaz nie ma
takiego prawdziwie ludzkiego dzialania, ktöre by nie zakladalo jakichs rozwiyzah metafizycznych. Ostatnie zdanie wyraza przekonanie Autora, ze czlowiek, chcyc czy nie chcyc, jest „homo metaphysicus".
Czytelnik obeznany w pewnej mierze z poglydami filozoföw omawianych
w ksiyzce Disse'a moze stwierdzic, czytajyc ty Krotkq historic metafizyki
zachodniej, ze autor oddaje poglydy wiernie, podkreslajyc w nich to, co najbardziej
istotne. Moze trudno siy zgodzic z komentarzem Autora do a r g u m e n t ö w sw.
Tomasza na istnienie Boga. Zdaniem Disse'a najwiykszy trudnosc w ich przyjyciu stanowi rozdzwiyk miydzy wspölczesnymi naukami przyrodniczymi a filozofiy. Twierdzi on, ze te nauki obchodzy siy bez zasad metafizycznych, takich
jak: zasada niesprzecznosci, wylyczenia srodka, negacji ciygu nieskonczonego.
Mozna to zdanie Disse'a kwestionowac. To prawda, ze nauki przyrodnicze
w swoim programie nie majy na celu wypowiadac siy na temat pierwszych
zasad, ale w praktyce one siy nimi poslugujy. Juz zas wyraznie Autor nie ma
racji, kiedy zasady komplementarnosci (na przykladzie korpuskularno-falowej
natury swiatla) uwaza za pogwalcenie zasady sprzecznosci. Komplementarnosc
to przeciez nie jest sprzecznoi^c. Gdy zas idzie o zasady negacji ciygu nieskonczonego przyczyn i s k u t k ö w , to mozna jy latwo obronic, wykazujyc, ze mnozenie
czynniköw zaleznych, nawet przez nieskonczonosc, nie sprawi, ze stany siy one
niezalezne (0 mnozone przez <» = 0).
Ksiyzka Disse'a, ktöra jest owocem jego wieloletniej pracy dydaktycznej,
stanowi bardzo pozyteczny przewodnik po europejskiej filozofii, ktörej metafizyka jest najwazniejszy czysciy. Zainteresuje ona z pewnosciy s t u d e n t ö w filozofii
i teologii, ale takze moze przyciygnyc uwagy zwyklych czytelniköw, dla ktörych
slowo „metafizyka" brzmi moze egzotycznie. Ich tez zaintryguje pytanie, co
takiego kryje siy w filozoficznych dociekaniach, ze poswiycaly mu siy jedne
z najtyzszych u m y s l ö w w dziejach europejskiej kultury.
Stanislaw

ZIEMIANSKI

SJ

William R. STOEGER, The laws of nature, The Range of Human
Knowledge And Divine Action [Prawa natury, zakres ludzkiej wiedzy i Boze
dzialanie],

Tarnöw, BIBLOS PubHsher, 1996, pp.116.

Can science, theology and spirituality cooperate with each other? Moreover,
can each of them help the other to understand reality? Is it possible to create
a coherent view of our world emerging from such different points of view? Some

