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spotkania by³a aktywna obecnoæ znakomitych fachowców w dziedzinie duszpasterstwa rodzin. Warto wymieniæ ks. prof. dra hab. Mieczys³awa Ozorowskiego (Dziekana
Wydzia³u Studiów nad Rodzin¹ UKSW), ks. dra Franciszka Jab³oñskiego (Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin Archidiecezji Gnienieñskiej), ks. Andrzeja Rabija MSF
(Oficja³a ds. Duszpasterstwa Rodzin Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misjonarzy
wiêtej Rodziny).
ANDRZEJ PRYBA

SPÓR O OSOBÊ LUDZK¥ WE WSPÓ£CZESNEJ FILOZOFII.
SPRAWOZDANIE Z I MIÊDZYNARODOWEJ KONFERENCJI Z CYKLU:
W KRÊGU PYTAÑ O CZ£OWIEKA
Trud zorganizowania dwudniowej konferencji podjê³y w³adze Wy¿szej Szko³y
Filozoficzno-Pedagogicznej w Krakowie, a przede wszystkim Wydzia³ Filozoficzny
(dziekan ks. dr hab. prof. ign. J. Bremer), Instytut Filozofii (dyrektor ks. dr D. Dañkowski) oraz bezporedni inicjator i organizator kierownik Katedry Filozofii Cz³owieka na wspomnianym wydziale p. dr hab. Piotr Stanis³aw Mazur. Dwa dni (tj. 12 i 13
kwietnia 2011) by³y powiêcone problematyce przede wszystkim filozofii cz³owieka/
antropologii filozoficznej.
Konferencjê rozpocz¹³ s³owem wstêpnym dyrektor IF dr Dariusz Dañkowski SJ.
Przywita³ uczestników i przedstawi³ prowadz¹cych: dr Jaros³awa Paszyñskiego SJ, dr
Piotra Duchliñskiego i dr Stanis³aw £ucarza SJ, a nastêpnie poprosi³ o przewodniczenie pierwszego z nich.
Ten przedstawi³ krótk¹ sylwetkê naukow¹ pierwszego prelegenta  co czyniono
przed wyst¹pieniem ka¿dego z nich  gocia z Niemiec, prof. Bertholda Walda, który
wyg³osi³ wyk³ad: Being Human is Being a Person. Christian Background and Philosophical Foundation (wyk³ad t³umaczono na jêzyk polski, dyskusja po wyk³adzie odby³a
siê w jêzyku niemieckim).
Profesor Wald stwierdzi³ m.in., ¿e wa¿n¹ jest teza Tomasza z Akwinu, ¿e osoba
ludzka, szczególnie bior¹c pod uwagê jej naturê, jest rzeczywistoci¹ z³o¿ona. Ontologiczn¹ trwa³¹ podstawê jej godnoci stanowi w³anie natura, dlatego byt ludzki nale¿y
ujmowaæ w tym aspekcie. Prelegent zaznaczy³, ¿e osoba to g³ównie rozumnoæ, ale te¿
i wiadomoæ. Na tê ostatni¹ du¿y wp³yw ma czynnik socjologiczny, kulturowy, a nawet religijny.
Drugim prelegentem by³ ks. bp. prof. Ignacy Dec, który rozpocz¹³ swój wyk³ad
Typologia personalizmów od stwierdzenia, ¿e personalizm to szeroki pr¹d spo³ecznokulturalny, który jako kierunek wystêpuje nie tylko w filozofii, ale tak¿e np. w psychologii, pedagogice, socjologii, w naukach spo³ecznych i politycznych, a wiêc humanistycznych. Biskup Dec zaakcentowa³, ¿e personalizm nale¿y odczytywaæ g³ównie
poprzez duchowy wymiar cz³owieka oraz jego duchow¹ kulturê.
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Profesor dr hab. Krystyna Duraj-Nowakowa w swoim wyk³adzie: Personalizm
w pedagogice stwierdzi³a, ¿e pedagogika wspó³czesna nie mo¿e funkcjonowaæ w³aciwie bez uwzglêdnienia personalizmu, czyli indywidualnego podejcia do osoby w dziedzinie wychowania i nauczania. Transwersalna pedagogika ujmuje osobê ca³ociowo
(personalistycznie i humanistycznie) poprzez patrzenie subdyscyplinarne na byt ludzki.
Natomiast ostatni wyk³ad tej czêci, wyg³osi³ dr hab. Krzysztof Paw³owski, nosi³
tytu³: Prawda jako Osoba. Wyzwania w kontekcie filozofii indyjskiej. Prelegent stwierdzi³, ¿e prawda o osobie jest prosta, jest w osobie, jest mi³oci¹, sensem ¿ycia, bogactwem duchowym, wewnêtrznym. Prelegent swoje tezy odnosi³ do myli indyjskich
filozofów oraz mentalnoci Dalekiego Wschodu. Po wyst¹pieniu dr hab. K. Paw³owskiego nast¹pi³a przerwa, po której odby³a siê dyskusja panelowa.
Dyskusjê poprowadzi³ dr Jaros³aw Paszyñski SJ, który zaproponowa³, aby ka¿dy
z trzech panelistów w ci¹gu dziesiêciu minut podj¹³ temat: Wp³yw rozumienia osoby
na koncepcjê kultury, a nastêpnie panelici wzajemnie zadawali sobie pytania i podjêli
siê ewentualnego doprecyzowania wyst¹pieñ w toku dyskusji, w któr¹ mogli siê równie¿ w³¹czyæ pozostali uczestnicy konferencji. Prowadz¹cy przedstawi³ dwóch goci
z zagranicy. Byli to ks. dr Jurij Za³oska (Bia³oru) oraz dr Peter Fotta OP (S³owacja),
trzeci¹ uczestniczk¹ panelu by³a nasza rodaczka dr Monika Kowalczyk.
Dyskusja panelistów toczy³a siê wokó³ wyg³oszonych komunikatów wprowadzaj¹cych do samej debaty. Z racji jednak, i¿ sprawozdanie rz¹dzi siê swoimi prawami,
wobec tego zbytnie zapuszczanie siê w szczegó³y mog³oby znu¿yæ czytelnika, pomijamy problemy poruszane w dyskusji, a by³o ich bardzo du¿o, tym bardziej, ¿e organizatorzy obiecali wydanie materia³ów pokonferencyjnych. Wymieniê zatem tylko nazwiska dyskutantów. Byli to m.in.: P. Mazur, A. Góralczyk, R. Darowski, J. Sadowski.
Po zakoñczonej debacie panelowej wyk³ad pt.: Problematyka osoby w filozofii
M. Bierdiajewa wyg³osi³ mgr Krzysztof Duda. Przybli¿y³ w nim koncepcjê osoby
w ujêciu wspó³czesnego filozofa rosyjskiego, który swoje rozwa¿ania nad bytem ludzkim opar³ o aksjologiê M. Schelera. Rosyjski myliciel M. Bierdiajew koncentruje siê
 zdaniem prelegenta  na sile renesansu, na humanistycznej i mistycznej refleksji
nad cz³owiekiem, jego kondycji duchowej.
Ostatni wyk³ad zamykaj¹cy pierwszy dzieñ konferencji: Wieloaspektowoæ podejcia badawczego do problematyki osoby wyg³osi³ dr Piotr Duchliñski. Prelegent zaznaczy³, ¿e fakt wieloaspektowego ujmowania osoby ludzkiej jest warunkowany tym, i¿
byt ludzki ma wymiar wielowarstwowy, wielostrukturowy. Prelegent m.in. stwierdzi³,
¿e antropologia maksymalistyczna (tomistyczna) szuka nieustannie logiki ostatecznych
uzasadnieñ, przy czym we wspomnianych poszukiwaniach wa¿ny jest tzw. neutralny
punkt wyjcia.
Obrady pierwszego dnia konferencji: Spór o osobê ludzk¹ we wspó³czesnej filozofii zakoñczy³ podsumowaniem dr hab. Piotr Mazur.
W drugim dniu konferencji (tj. 13.04.2011) pierwszy wyk³ad nosi³ tytu³: Metafizyka osoby: Tomasz, Kr¹piec, Wojty³a. Prelegentem by³ znany profesor z KUL Andrzej
Maryniarczyk SDB. Jego referat wzbudzi³ wyj¹tkowe zainteresowanie, czego wyrazem
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by³y ¿ywio³owe oklaski. Mówca przekroczy³ znacznie czas przeznaczony na odczyt,
dlatego pominiêto wyj¹tkowo dyskusjê po zakoñczeniu jego prelekcji.
Ze wzglêdu na obszernoæ wyk³adu przytoczymy tylko niektóre zagadnienia i to
w formie has³owej. Ksi¹dz prof. zaznaczy³, ¿e w refleksji nad bytem ludzkim dobrym
punktem wyjcia jest definicja osoby sformu³owana przez Boecjusza. Jest ona autonomiczna, uniwersalna, otwarta, ma swoj¹ sprawdzon¹ metodê wyjaniania, zarazem jest
definicj¹ metafizyczn¹, opart¹ m.in. na zasadzie niesprzecznoci. Nastêpnie prelegent
przybli¿y³ paradygmaty: 1) chrystologiczno-tomistyczny, 2) angelogiczny, 3) aksjologiczno-etyczny, 4) metafizyczny. Profesor Maryniarczyk m.in. nakreli³ trzy koncepcje
osoby: (i) Tomasza, (ii) Kr¹pca, (iii) Wojty³y.
Drugi wyk³ad autorstwa ks. prof. Józefa Bremera: Wspó³czesne naturalistyczne
koncepcje osoby, zasadniczo odbiega³ od pozosta³ych, poniewa¿ autor przybli¿y³ koncepcje osoby obecn¹ w tzw. naukowym obrazie wiata. Sk³adaj¹ siê na niego ujêcia
osoby z pozycji neurologii oraz psychologii, medycyny, lecz te¿ cybernetyki nauki
o sztucznej inteligencji.
Trzeci wyk³ad konferencji w drugim dniu pt.: Spór o substancjaln¹ koncepcjê osoby wyg³osi³ dr hab. Piotr Mazur, swój wyk³ad mocno zakotwiczy³ w kontekcie historycznym. Przegl¹d stanowisk filozoficznych na przestrzeni dziejów sporu o substancjaln¹ koncepcjê osoby, a szczególnie w kontekcie sporu wokó³ duszy ludzkiej.
Kolektywizm, indywidualizm a osobowa wizja cz³owieka to pierwszy z czterech
wyk³adów ostatniej sesji konferencji, wyg³osi³ go dr Pawe³ Skrzydlewski. Treæ prelekcji mo¿na podsumowaæ jako przedstawienie kolektywizmu g³ównie typu marksistowskiego oraz indywidualizmu typu nacjonalistycznego (w skrajnych przypadkach
np. nazizm, egalitaryzm). Jako pewne antidotum na te dwa skrajne stanowiska mówca
postulowa³ podejcie personalistyczne np. solidaryzm spo³eczny wraz z demokracj¹
personalistyczn¹.
Profesor Tadeusz Biesaga SDB przygotowa³ i wyg³osi³ odczyt pt.: Osoba a normy
etyczne. Podkreli³ wa¿noæ pojêcia godnoci ludzkiej jako wartoci uniwersalnej dla
norm moralnych. Nastêpnie dokona³ wyszczególnienia czterech podstawowych róde³
pojêcia godnoci osoby ludzkiej: (a) Pierwszym ród³em ludzkiej godnoci jest natura
bytu ludzkiego, (b) drugim ród³em godnoci jest podmiotowa wiadomoæ i aktualizacja dynamizmów osoby, (c) trzecim wymiarem  ród³em – jest godnoæ nabyta, albo
moralna, (d) czwarty wymiar to godnoæ otrzymana jako dar ze strony spo³ecznoci,
czy te¿ Boga.
Przedostatni wyk³ad dwudniowej konferencji by³ autorstwa dr Jaros³awa Paszyñskiego SJ, zatytu³owany Osobowy charakter religii. Prelegent zaznaczy³, ¿e religia jest
relacj¹ cz³owieka do sacrum, do Boga. Sama filozofia klasyczna wskazuje na pochodnoæ bytow¹ osoby ludzkiej od bytu koniecznego (Boga).
Ksi¹dz prof. Roman Darowski SJ wyg³osi³ ostatni wyk³ad Osoba i Absolut. Zacz¹³
od stwierdzenia: byæ cz³owiekiem, to byæ osob¹ oraz od pytania: jaka to jest osoba?.
Stwierdzi³ równie¿: dziêki Absolutowi mo¿emy odpowiedzieæ jaki to jest cz³owiek,
[ ] czy cz³owiek jest absolutem, a je¿eli tak to na jakim jest poziomie? Nastêpnie
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prelegent zauwa¿y³, ¿e cz³owiekowi jest przypisana nieograniczonoæ prowadz¹ca niemal¿e do nieskoñczonoci w poznaniu i pragnieniu chcenia np. dobra.
Doktor hab. Piotr Mazur w S³owie koñcowym zawar³ podziêkowanie za pomoc
w organizacji dwudniowej miêdzynarodowej konferencji ks. prof. Józefowi Bremerowi SJ, w³adzom uczelni oraz wszystkim g³osz¹cym wyk³ady oraz panelist¹, podejmuj¹cym dyskusje, jak równie¿ pozosta³ym uczestnikom. Poprosi³ o podsumowanie i oficjalne zakoñczenie konferencji gospodarza miejsca.
Ksi¹dz Dziekan WF WSF-P Ignatianum stwierdzi³ miêdzy innymi: du¿o powiedziano, jasno i czytelnie, ale jeszcze okazuje siê jak wiele zosta³o do powiedzenia
o bycie ludzkim. Nastêpnie skierowa³ podziêkowania w stronê bezporedniego organizatora p. dr hab. Piotra Mazura oraz zapewni³ o swoim wsparciu w kwestii przysz³orocznej konferencji z cyklu W krêgu pytañ o cz³owieka.
WIES£AW SZUTA
Wy¿sza Szko³a Medyczna w Sosnowcu
Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania w Czêstochowie

MIÊDZYNARODOWA KONFERENCJA DYDAKTYCZNO-NAUKOWA:
WSPÓ£CZESNA PEDAGOGIKA PERSONALISTYCZNA I EDUKACJA ZDROWOTNA
W KONTEKCIE ¯YCIA I NAUCZANIA OJCA W. JANA PAW£A II
UKW Bydgoszcz, 6-7 maja 2011
Z inicjatywy Studenckiego Ko³a Naukowego Animatorów Aktywnoci Fizycznej,
Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, we
wspó³pracy z Katedr¹ Personalizmu Chrzecijañskiego KUL oraz Europejskim Centrum
M³odzie¿y w Paliano, odby³a siê w Bydgoszczy w dniach 6-7 maja br. Miêdzynarodowa
Konferencja Dydaktyczno-Naukowa powiêcona problematyce wspó³czesnej pedagogiki personalistycznej oraz edukacji zdrowotnej w kontekcie ¿ycia i nauczania papie¿a
Jana Paw³a II. Patronat honorowy nad konferencj¹ objêli: J.E. Kardyna³ Angelo Comastri – wikariusz generalny Ojca w. na Watykan, Prezydent Miasta Bydgoszczy – Rafa³
Bruski, J.M. Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – prof. dr hab.
in¿. Józef Kubik oraz Marsza³ek Województwa Kujawsko-Pomorskiego  Piotr
Ca³becki.
Osoba papie¿a Jana Paw³a II, jego ¿ycie oraz dzia³alnoæ naukowo-wychowawcza, sta³y siê inspiracj¹ dla organizatorów bydgoskiej konferencji, aby poddaæ g³êbszej
refleksji zagadnienie wspó³czesnej pedagogiki i pedagogii oraz edukacji zdrowotnej
w wietle szeroko rozumianej myli personalistycznej, której wybitnym reprezentantem by³ Karol Wojty³a.
Celem konferencji by³o przede wszystkim rozpropagowanie personalistycznego
sposobu postrzegania cz³owieka i mylenia o nim, promocja kultury personalistycznej
w rodowisku akademickim i pozauczelnianym. Chodzi³o równie¿ o ukazanie zwi¹z-

