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totalitarian systems, domination of ideology and politics over sport, premature 
and one-sided professionalization, and commercialization. 

Each conscious human activity can be assessed from the ethical point of 
view. Sport is not an exception here and therefore one may speak about the 
ethics of sport, both recreational-amateurish and professional. The personalistic 
ethics of sport refers to the dignity of the human person, natural law and the 
phenomenon of conscience which allows to formulate normative ethics. Its basis 
are universal moral values, among which the most important are: prudence, jus
tice, courage, and moderation, at present also in reference to sport. The specific 
character of the ethics of sport is connected with the fact that it is a group game 
and a form of rivalry, in which definite norms are binding. The ethics of sport 
collides with such phenomena as doping in its various forms, the spirit of corpo
real values, brutality, putting life and health in danger. Sport is also a bearer 
of aesthetic values for players and for spectators of sport's events. The relations 
between sport and art may be briefly put in three statements: sport is an art, 
there is an art in sport, and sport is reflected in art. The broadly understood 
domain of art has a rich symbolism, or even mythology. They are manifested by 
the idea of Olympic spirit, continued then by the international Olympic Games. 

Now the theology of sport is an integral element of the axiology of sport. It 
has its foundations in the Bible (especially in the teaching of St. Paul), the 
patristic and medieval thought, and in the contemporary teaching of the 
Church, as it is found in Popes Pius XI, Pius XII, Paul VI and John Paul II. 
Religion and sport are two different spheres of human life, autonomic in their 
scopes of activity, goals and methods, not contradictory to each other but 
complementary. They are combined by a number of common features, among 
other things: the postulate that sport develops personality, the idea of per
fectionism, self-control and asceticism, the pro-social profile. An integral element 
of the ethics of sport is the biblical Decalogue, which is a logical consequence of 
the idea of personalism. It defends such values of the sportsman as life, personal 
dignity, truth, and the moral good (justice). Of its nature, sport is politically 
neutral, nevertheless one may speak about sport inspired by Christianity: 
philosophically (personalism) and theologically (the eschatological dimension of 
human life, prayer, sacramental life). Christian personalism is helpful in the 
process of the re-humanization of contemporary sport. 

Stanistaw KOWALCZYK 
Translated from Polish by Jan KLOS 

Vittorio Possenti, Filosofia e rivelazione, Un contributo al dibattito 
su ragione e fede [Filozofia a objawienie. Przyczynek do debaty na temat 
rozumu i wiary], Seria: Idee/filosofia, n. 123, Roma 2000, Citta Nuova, stron 
164, w tym 3 Aneksy (142-158) oraz indeks nazwisk autorow (159-162). 

Ksiyzka nawî zuje do encykliki Papieza Jana Pawla II Fides et ratio. 
W czterech rozdzialach ŝ  w niej omawiane takie pojycia, jak: filozofia, 
objawienie, prawda, wiara, rozum, metafizyka, mĝ drosc. Possenti wyraza 
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nadziej ,̂ ze nie tylko objawienie jest katolickie, tzn. powszechne, ale takze 
rozum. Dziyki temu jest mozliwe pogodzenie wiary i rozumu. 

Rozdzial I Filozofia bytu Autor poswî ca obecnemu kryzysowi metafizyki 
tradycyjnej. We wspomnianej encyklice Papiez stwierdza, ze filozofia zostala 
usuni^ta w cien na rzecz nauk szczegölowych, ktöre przynosz^ bezposrednie wy-
mierne korzysci. Nie sa, one jednak zdolne do odpowiedzi na podstawowe pytania 
czlowieka o sens zycia, o cel ostateczny. Takze filozofia zredukowana do metodo
logii nauk przyrodniczych nie potrafi spelnic tego zadania. Filozofia poĵ ta jako 
meditatio mortis zawodzi, gdy w dzisiejszej kulturze smierc staje si^ czyms natu
ralnym lub gdy si^ j ^ usuwa ze swiadomosci. Okazuje sî , ze reakcje na encykli
ky dotyczyly nie tyle jej glöwnego problemu relacji wiara - wiedza, co problemu 
prawdy. Zwolennicy ponowoczesnosci broni^ tezy, ze sens nalezy zyciu nadawac, 
a nie odkrywac go. Byt nie czeka na odkrycie, ale na przetwarzanie i unice-
stwianie. 

Possenti broni stanowiska Papieza twierdz^c, ze prawda jest wczesniejsza 
od wolnosci, a Bog nie odbiera wolnosci czlowiekowi, lecz z nim wspolpracuje. 
Encyklika podkresla roly rozumu kontemplatywnego, ktöry uznaje istnienie 
trwalych natur, byd^cych podstawy etyki. Chrzescijahstwa nie mozna jednak 
sprowadzac wylycznie do wymiaru etycznego. Pewne zachycaĵ ce perspektywy 
otwieraj^ siq przed filozofiy w dziedzinie piykna, poniewaz Bog jawi siq jako 
piykno absolutne. Najwazniejszy sprawy jest jednak w filozofii poznanie bytu. 
Filozofia bytu umozliwia ujycie Boga jako istnienie samoistne, zgodnie z podejs-
ciem biblijnym. Filozofia taka broni tez przed instrumentalnym traktowaniem 
poznania rozumowego. Wskazany jest wiyc ontocentryzm w antropologii, a nie 
antropocentryzm w ontologii. Autor wymienia podstawowe tezy metafizyki bi
blijnej. Swiat jest zmienny, Bog absolutny. Nie ma panteizmu. Swiat pochodzi 
od Boga przez stwörcze slowo, a nie przez emanacjy. Dusza ludzka nie preegzy-
stuje, ale jest stwarzana i od chwili zaistnienia niesmiertelna. 

W rozdz. II Rozdziai miydzy wiarq i rozumem Possenti kresli panoramy 
wspölczesnych poglydöw na filozofiy. Obraz, jaki siy tu rysuje, jest raczej 
przygnybiajycy. W ostatnich kilku wiekach rozwinyly siy wprawdzie niektöre 
dziedziny filozofii, jak teoria poznania, logika, filozofia jyzyka, filozofia przyrody, 
ale podupadla metafizyka i etyka. Zapanowal fenomenizm i relatywizm, 
a w ponowoczesnosci pojawil siy nihilizm obok historyzmu, scientyzmu i pragma-
tyzmu. Possenti zaluje, ze Papiez w swoim w3rwodzie przeszedl od razu od XIII 
do XIX wieku, a pominyl takich myslicieli, jak: Mikolaj z Kuzy, M. Ficino, N. 
Malebranche, G. B. Vico i W. G. Leibniz. W pierwszej polowie XIX w. teologia 
i filozofia chrzescijahska zareagowala na sensualizm, pozytywizm i racjonalizm 
ateistyczny przechyleniem siy w strony tradycjonalizmu i ontologizmu. Zanied-
bano filozofiy bytu. Possenti omawia bardziej szczegolowo niektörych filozoföw 
wloskich tego okresu, jak: V. Gioberti, A. Rosmini. Nastypnie przedstawia pro-
pozycje odnowy filozofii sformulowane przez kilku nowszych autorow: F. Balbo, 
C. Fabro, A. del Noce, F. Olgiati, S. Vanni Rovighi, A. Masnovo, G. Bontadini. 
Uwazyjy oni, ze nalezy polyczyc ,Ateny" z „Jerozolimy" i przywrocic metafizyce 
jej wlasciwe miejsce. 

Szczegölny uwagy poswiycil Possenti niektorym filozofom postmodernistycz-
nym, m.in. R. Rorty'emu i przedstawicielem filozofii komunikacji (J. Habermas 
i K. O. Apel). 
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Rozdzial III Religia i tradycja hihlijna rozpoczyna siy od dyskusji nad 
wspölczesnym nihilizmem. Possenti zauwaza, ze Papiez czysciej ostrzega przed 
konsumizmem niz przed nihilizmem, ale konsumizm jest konsekwencjy nihiliz-
mu, poniewaz nihilizm to poglyd, ktöry wszystko uwaza za dorazne, ulotne, 
prowizoryczne (n. 46, 81, 90 i 91). Autor jest zdania, ze z nihilizmu mozna wyjsc 
dziyki filozofii bytu i oparciu siy na tradycji biblijnej. Filozofia bytu umozliwia 
poprawny filozofiy religii, uzasadniajyc istnienie jej przedmiotu, czyli Boga. 
W przeciwnym razie religia stalaby siy etyky dotyczycy stosunköw miydzyludz
kich i oparty na ugodzie lub decyzji wiykszosci czy grupy silnych. Interesujyce 
jest przeciwstawienie religii filozoficznej i filozofii religijnej. Filozofia religijna 
wlycza Clement religijny i przedmiot aktu religijnego, jakim jest Bög, natomiast 
religia filozoficzna wylycza wiary, pozostawiajyc miejsce jedynie rozumowi. 

Na kohcu tego rozdzialu Possenti zadaje pytanie, czy filozofia ponowoczesna 
moze spelniac roly praeparatio evangelica (przygotowanie do ewangelii)? Na 
przykladzie piyciu klasycznych postaci (Sokrates, Jezus, Pilat, Abraham, 
Odyseusz) pokazuje rözne postawy wobec filozofii i wiary. Sokrates jest ojcem 
filozofii, Abraham - ojcem wiary; Pilat pyta o prawdy, ale nie oczekuje odpo
wiedzi, Abraham opuszcza ojczyzny i idzie w nieznane, Odyseusz usiluje wröcic 
do ojczyzny, a przy okazji poznac nieznane. Jesli filozofia ponowoczesna stanie 
z zadziwieniem wobec bytu, moze siy stac praeparatio evangelica. 

Wreszcie w IV rozdziale Pytanie o prawdy Autor skupia siy na zagadnieniu 
prawdy. Fides et ratio ujmuje problem prawdy w trzech aspektach: epistemolo-
gicznym, ontologicznym i antropologicznym. Wlasnie stanowisko Papieza wobec 
prawdy spotkalo siy z najsilniejszym atakiem ze strony ugrupowah laickich. 
Zarzucano Papiezowi autorytaryzm, monopolizowanie prawdy, broniono absolut
nej niezaleznosci rozumu od wiary, przyznawano wartosc jedynie naukom 
przyrodniczym. Jedny z propozycji bylo, aby Kosciöl przestal siy zajmowac 
prawdy, a poswiycil siy wylycznie dzielom milosierdzia. 

Podstawowym problemem zwiyzanym z prawdy jest jej definicja. Dzis 
zamiast klasycznej (korespondencyjnej) koncepcji prawdy, jako zgodnosci 
intelektu i rzeczy, proponuje siy koncepcjy konwencjonalistyczny: prawdziwe jest 
to, na CO siy wszyscy godzy (J. Habermas, K. O. Apel). Zaczyna siy glosic haslo: 
„To, CO mnie wyzwala, jest prawdziwe", zamiast dawnego: „To co prawdziwe, 
wyzwala mnie." Filozofowie ponowoczesni, jak J. Derrida, G. Vattimo, sprowa-
dzajy klasyczny koncepcjy prawdy do metafory. W filozofii pokartezjahskiej, 
subiektywistycznej, na skutek redukcji pojycia rzeczy, proponuje siy koheren-
cyjny koncepcjy prawdy: prawdziwe sy zdania zgodne z innymi zdaniami (R. 
Carnap, O. Neurath). Pragmatystyczna koncepcja prawdy (W. James, J. Dewey) 
uznaje za prawdziwe te teorie, ktöre przynoszy korzysc i sy skuteczne. Papiez 
nie odrzuca tych koncepcji, ale uwaza, ze sy one wtörne, podstawowy zas jest 
korespondencyjna koncepcja prawdy. 

Possenti zauwaza, ze encyklika stosunkowo malo uwagi poswiyca naukom 
prz3n:*odniczym, a skupia siy na filozofii ijej relacji do teologii. Wyjasnia ten fakt 
w ten sposöb, ze same nauki przyrodnicze nie zagrazajy w niczym teologii i przy 
wlasciwej egzegezie da siy pogodzic zdania naukowe z objawieniem. Natomiast 
zdaniem Autora bardziej niebezpieczne dla teologii sy plytkie i niedojrzale inter
pretacje filozoficzne, jak empiryzm, materializm, sceptycyzm, scientyzm czy kul-
turalizm. Possenti zastanawia siy, dlaczego na uniwersjrtetach wloskich czyta 
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siy Hezjoda, Homera, Platona, Sofoklesa, Cycerona, Wergilego, a nie czyta siy 
Ksiygi Rodzaju, Lukasza, Pawla, Jana, Klemensa? A przeciez samy prawdy jest 
Jezus. 

W Aneksie 1 Possenti poddaje krytyce poglydy M. Heideggera na temat 
Boga, szczegolnie jego tezy, ze Boga nie mozna utozsamiac z istnieniem i bytem. 
Zarzuca Heideggerowi ontofobiy, czyli unikanie mowienia o bycie. Niebezpieczne 
jest takze odrzucenie teorii analogii. Idyc za Heideggerem, K. Barth okreslil 
analogiy jako wynalazek antychrysta. Tymczasem teologowie zainspirowani 
przez Heideggera czy Bartha w sposob ukryty kwestionujy nauky o stworzeniu, 
a bez tej nauki nie ma juz teologii chrzescijahskiej. 

Aneks 2 szerzej traktuje o prawdzie i roznych jej koncepcjach. Zbydne byloby 
tutaj powtarzanie tego, co na ten temat bylo powiedziane wyzej. 

Takze Aneks 3 poswiycony jest prawdzie w ujyciu trzech wybitny ch filozoföw: 
J. Maritaina, L. Wittgensteina i M. Heideggera. Maritain uznaje klasyczny 
teoriy prawdy, Wittgenstein ogranicza prawdy do plaszczyzny logicznej, 
Heidegger powraca do pierwotnego znaczenia prawdy jako nieskrytosci rzeczy, 
mniejszy uwagy poswiyca korespondencyjnej koncepcji prawdy. 

Czytajycego ksiyzky Possentiego uderza duza erudycja i rozeznanie we 
wspölczesnych prydach filozoficznych. Autor dostrzega powiyzania i konsekwen
cje podstawowych zalozen metodologicznych i merytorycznych poszczegölnych 
kierunkow filozoficznych. Diagnozy wspölczesnych niedomagah przeprowadza 
znakomicie. Za najwiykszy przeszkody w dialogu filozofii i teologii uwaza 
zapomnienie o bycie. Poglyd ten jest zgodny z glöwnym wezwaniem encykliki 
0 dowartosciowanie metafizyki. Possenti powtarza podobne apele w wielu 
miejscach swej ksiyzki. Nie pokazuje tylko w szczegölach, jak tego dokonac. Jak 
przeciwstawic siy coraz bardziej szerzycemu siy nihilizmowi? Widzi niebezpie-
czehstwo dla wiary w instrumentalnym traktowaniu rozumu, jako narzydzia 
przetwarzania swiata, w przewadze elementu wolitjrwnego nad kontemplatyw-
nym w filozofii ponowoczesnej. Powrot do metafizyki w ujyciu Tomasza, a blizej 
w ujyciu Maritaina möglby zdaniem Possentiego zapobiec poglybiajycemu siy 
rozbratowi miydzy wiary i rozumem w kulturze wspolczesnej. Cel, jaki sobie 
postawil i uwidocznil w podtytule, osiygnyl. Pokazal nastawienie roznych krygow 
filozoficznych do encykliki. Dokladniejsze omowienie sposobu uprawiania 
metafizyki nie bylo jego zadaniem. Od tego sy podryczniki filozofii bytu. 

Ksiyzka jest pisana przystypnym, spokojnym, nieagresywnym jyzykiem, 
zrozumiala takze dla czytelnikow mniej obeznanych z filozofiy. Jesli nie 
odpowiada na wszystkie pytania i nie rozwiyzuje wszystkich trudnosci, to 
przynajmniej pokazuje, gdzie kryjy siy niebezpieczehstwa i zachyca do szukania 
bezpieczniejszej drogi, jaky jest filozofia realistyczna z klasyczny definicjy 
prawdy. 

Stanislaw ZIEMIANSKI 


