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Ignacy Dec

Z moich  spotkań z  prof. Mieczysławem 
Gogaczem

Z wielką radością przyjąłem zaprosze-
nie do napisania krótkiego tekstu na 
okoliczność dziewięćdziesiątej rocznicy 
urodzin pana Profesora Mieczysława 
Gogacza, który należy do grona  moich 
mistrzów w mojej formacji filozoficznej. 
Pamiętam, że pominąłem – przez prze-
oczenie - poprzednią okazję do napisa-
nia tekstu, gdy była przygotowywana 
publikacja,  dedykowana panu Profeso-
rowi. Cieszę się, że teraz jest mi dane 
nadrobić tamten brak. Profesor Mieczy-
sław Gogacz stał się moim mistrzem 
w filozofii głównie przez lekturę Jego 
pism w czasie mojej formacji filozoficz-
nej i teologicznej. Moją rozprawę dok-
torską i habilitacyjną przedstawiałem na 

Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego i dotyczyły one pro-
blematyki antropologicznej  z zakresu 
filozofii klasycznej. Stąd też w przygo-
towaniu tych prac korzystałem także 
z publikacji prof. Gogacza. Odpowiada-
jąc na  zaproszenie Redakcji Rocznika 
Tomistycznego, chcę podzielić się dwo-
ma epizodami związanymi z osobą  prof. 
Gogacza. Jeden pochodzi z okresu mo-
jej kleryckiej służby wojskowej w Lubli-
nie, z lat 1963-1965, a drugi - z okresu 
moich studiów specjalistycznych na  
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
(1970-1976).    

Z nazwiskiem prof. Mieczysława Go-
gacza spotkałem się na pierwszym roku 

ROCZNIK TOMISTYCZNY
5 (2016)

ISSN 2300-1976

Ks. bp prof. dr hab. Ignacy Dec – rektor Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego 
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Wrocławiu w latach 1992–2004, biskup diecezjalny świdnicki od 2004.
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studiów w Arcybiskupim Wyższym Se-
minarium Duchownym we Wrocławiu, 
w roku akademickim 1962/1963. Mówił 
nam o nim wykładowca „Wstępu do fi-
lozofii” – ks. dr Wiesław Gawlik – przy 
omawianiu kierunków współczesnej fi-
lozofii chrześcijańskiej, zaliczając prof. 
Gogacza  do przedstawicieli współcze-
snego tomizmu. Nie wiedziałem wów-
czas, że dane mi będzie spotkać wkrót-
ce pana Profesora osobiście. A doszło do 
tego w okolicznościach, które chcę tu 
nieco szerzej przedstawić.

Gdy z końcem września 1956 roku 
kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski, 
został zwolniony z trzyletniego uwięzie-
nia i wrócił na stolicę prymasowską, 
podjął realizację programu duszpaster-
skiego, którego celem było przygotowa-
nie Narodu na świętowanie millenium 
chrześcijaństwa w Polsce. Do szkół po-
wróciły lekcje religii. Zelżała nieco cen-
zura. Wydawało się, że współpraca pań-
stwa komunistycznego z Kościołem 
jakoś się ułoży dla dobra obydwu part-
nerów. Jednakże odwilż trwała krótko. 
Już na początku lat sześćdziesiątych po-
wrócono do ograniczania działalności 
Kościoła. Ponownie wyrzucono religię 
ze szkół. Podjęto inwigilację księży. 
Przypuszczono atak na wyższe semina-
ria duchowne. Chciano je zredukować 
do kilku, a może nawet do jednego 
w kraju. Jedną z form tej walki z semi-
nariami było zaciąganie alumnów do od-
bywania zasadniczej służby wojskowej. 
Trzeba przypomnieć, że studenci pań-
stwowych wyższych uczelni byli w tym 
czasie  zwolnieni z odbywania czynnej 
służby wojskowej. Skrócone szkolenie 
wojskowe było włączone w program stu-
diów, albo też następowało po ich ukoń-

czeniu. Władze komunistyczne  spo-
dziewały się, że przez indoktrynację 
kleryków w wojsku uda się ich zawrócić 
z drogi do kapłaństwa. W Arcybisku-
pim Seminarium Duchownym we Wro-
cławiu pierwszą brankę alumnów do 
wojska podjęto jesienią 1962 roku. Dla 
mnie był to czas rozpoczęcia formacji 
seminaryjnej. Przyjechaliśmy do semi-
narium na pierwszy rok studiów 10 
września 1962 roku.  Wkrótce potem, 
dnia 11 października rozpoczął się 
w Rzymie Sobór Watykański II. Arcy-
biskup Bolesław Kominek nie otrzymał 
paszportu na wyjazd na Sobór. Był to 
znak, że władze komunistyczne miały 
do niego zastrzeżenia. Zaraz potem miał 
miejsce  wyraźny akt ataku na pasterza 
archidiecezji wrocławskiej. Ponad sześć-
dziesięciu kleryków z wrocławskiego  
seminarium powołano do odbycia za-
sadniczej służby wojskowej. W archidie-
cezji pogłębił się niepokój. Po otrzyma-
niu kart wcielenia do różnych jednostek,  
biskup Wincenty Urban, sufragan wro-
cławski, odprawił w  archikatedrze wro-
cławskiej Mszę św. w intencji alumnów 
i wygłosił płomienne kazanie, wzywa-
jąc wiernych do modlitwy, aby alumni 
powrócili do seminarium. Naszych ko-
legów powołanych do wojska odprowa-
dziliśmy w stroju duchownym na dwo-
rzec kolejowy we Wrocławiu. Chcieliśmy 
okazać im solidarność w tym trudnym 
doświadczeniu i zarazem zamanifesto-
wać nasz sprzeciw wobec takiej decyzji 
komunistycznej władzy. Z naszymi ko-
legami utrzymywaliśmy potem przez ca-
ły czas kontakt listowny

Po roku, jesienią 1963 roku, władze  
powołały następnych alumnów do od-
bycia służby wojskowej. Tym razem kar-
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ty wcielenia otrzymało kilkunastu kle-
ryków, głównie z drugiego roku studiów.  
W gronie wybranych byłem także i ja. 
Karty wcielenia otrzymaliśmy 22 paź-
dziernika 1963 roku. Ks. rektor, biskup 
Paweł Latusek, podjął decyzję, aby przed 
udaniem się do wojska  przyoblec nas 
w sutanny. W tym celu, w dniach 24-25 
października,  odprawiliśmy dwudnio-
we rekolekcje przygotowujące nas do 
obłóczyn. Akt poświęcenia i przyjęcia 
stroju duchownego, pod przewodnic-
twem ks. Biskupa Rektora, odbył się 
w piątek wieczorem, 25 października. 
Następnego dnia, gdy w seminarium 
trwała całonocna adoracja Najświętsze-
go Sakramentu, przed uroczystością 
Chrystusa Króla, wyjechaliśmy do ro-
dzinnych parafii, by po kilku dniach 
udać się do wskazanych jednostek woj-
skowych.    

Wszyscy powołani alumni z Wrocła-
wia zostali skierowani na wschód Polski, 
prawdopodobnie dlatego, żeby utrudnić 
nam kontakt z naszym macierzystym se-
minarium. Nie było jeszcze specjalnych 
kompanii kleryckich, które zaczęto two-
rzyć dopiero pod koniec 1964 roku, gdy 
zauważono, że klerycy bardzo pozytyw-
nie oddziaływali na swoich kolegów 
w koszarach. Moi koledzy zostali skie-
rowani  między  innymi do: Tarnowa, 
Jarosławia, Niska, Włodawy.  Mnie skie-
rowano do jednostki wojskowej 1987 
w Lublinie. Było to dla mnie korzystne 
z tego względu, że na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim studiowali księża 
z archidiecezji wrocławskiej, a ponadto, 
że w Lublinie znajdowało się także Wyż-
sze Seminarium Duchowne. Do jednost-
ki  miałem się zgłosić 4 listopada 1963 
roku, do godz. 8,00.  Nie chcąc jechać 

do jednostki całą noc, wyjechałem do 
Lublina z Leżajska rankiem 4 listopada. 
Po godz. 11,00 pociąg dotarł na miejsce. 
Nie miałem zamiaru od razu udawać się 
do jednostki, ale skierowałem najpierw 
swoje kroki do katedry lubelskiej. Od-
wiedziłem także kilka innych kościołów 
znajdujących się w centrum miasta. Za-
trzymałem się w Ogrodzie Saskim na-
przeciw Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego. Tu zjadłem kanapki zrobione 
mi w domu przez mamę.  Gdy słońce 
chyliło się ku zachodowi, ok. godz. 15,00,  
zameldowałem się w jednostce wosko-
wej 1987, w 7. Kołobrzeskim Pułku Pie-
choty Zmechanizowanej. Jednostka ta 
stacjonowała na końcu Alei Racławic-
kich. Pomocnik oficera dyżurnego spoj-
rzał na mój dokument i zapytał dlacze-
go się spóźniłem. Odpowiedziałem, że 
nie miałem odpowiedniego pociągu.  
Usłyszałem ripostę: „Ale do wódy to 
mieliście pociąg!”.  Starszy sierżant są-
dził, że  jestem podpity, bo zwykle w ta-
kim stanie przybywali rekruci do jedno-
stek. Był to dla mnie pierwszy prysznic  
zimnej wody. Wojskowy zaprowadził 
mnie na kompanię, gdzie byli zakwate-
rowani rekruci. Nie było już szefa kom-
panii, dlatego na otrzymanie munduru 
musiałem czekać do następnego dnia.  
Kompania młodego wojska była zakwa-
terowana na pierwszym piętrze, w du-
żym bloku. W środku budynku był dłu-
gi korytarz, a po obydwu stronach były 
sale żołnierskie. Sierżant zaprowadził 
mnie na jedną z sal. Pokazał mi puste 
łóżko dla mnie i odszedł.  Od dyżurne-
go żołnierza dowiedziałem się, że do-
wódcą kompanii jest kapitan Kalinow-
ski, a młode wojsko jest szkolone przez  
żołnierzy starszego rocznika. Jak się po-
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tem dowiedziałem byli to: kapral Mazu-
rek i starszy szeregowy Dulba. 

Za jakiś czas wrócili żołnierze z ja-
kichś zajęć i kompania  miała  się udać 
na kolację, do stołówki żołnierskiej.  Do-
wódca drużyny miał przygotować kom-
panię do wymarszu. Padła komenda: 

„Kompania na korytarzu zbiórka!”. Re-
kruci w pośpiechu ustawiali się na kory-
tarzu w dwuszeregu. Gdy już byli bliscy 
ustawienia, padła następna komenda: 

„Na salę po kolegów rozejść się!”. Powtó-
rzyło się to ok. siedmiu do dziesięciu ra-
zów. Zrobiło to na mnie przygnębiające 
wrażenie. Owo przygnębienie  zwięk-
szyło się jeszcze bardziej, gdy trzeba by-
ło przysłuchiwać się rozmowom żołnier-
skim, w których panował ogromny wul-
garyzm. Dla kogoś, kto przybył ze śro-
dowiska seminaryjnego, było to bardzo 
uciążliwe doświadczenie. W tych 
wszystkich trudnych doświadczeniach 
ratowałem się cichą modlitwą. Wiedzia-
łem, że jest to dopust Boży i że to 
wszystko muszę jakoś przetrzymać. 

Po okresie unitarnym, który trwał 
prawie dwa miesiące i kończył się przy-
sięgą wojskową, zwykle przydzielano re-
krutów do różnych kompanii. Władze 
wojskowe miały polecenie, by kleryków 
separować od siebie. Wiedziałem, że nie 
mogę być nadal w jednej kompanii z ko-
legą Andrzejem Zającem, klerykiem 
Tarnowskiego Seminarium. Został on 
przydzielony do kompanii piechoty, 
mnie zaś skierowano do kompanii czoł-
gów.  Było to dla wielu zaskoczenie, bo-
wiem kompanię czołgów tworzyli jedy-
nie żołnierze drugiego rocznika służby, 
którzy w pierwszym roku służby prze-
bywali na szkole podoficerskiej w Gi-
życku.  Okazało się, że ze mną nie mie-

li co zrobić i przydzieli mnie jako „laika” 
w dziedzinie mechaniki czołgowej, do 
kompanii czołgów, która oprócz kom-
panii Baterii 120, gdzie służył kleryk Jan 
Pałac – wchodziła w strukturę 7. Koło-
brzeskiego Pułku Piechoty Zmecha-
nizowanej. W kompanii czołgów przy-
dzielono mi w pierwszym roku funkcję 
ładowniczego, a w drugim – działono-
wego. W praktyce pomagałem pisarzo-
wi kompanijnemu pisać rozkłady zajęć 
i prowadzić okolicznościową gazetkę. Na 
kompanii byłem jedynym żołnierzem 
odbywającym pierwszy rok służby. Ko-
ledzy jednak mnie szanowali i wiedzie-
li, że jestem klerykiem i w jakim celu 
znalazłem się w wojsku. Pełniłem z ni-
mi bardzo często służbę wartowniczą, 
a w dni wolne od warty i od zajęć tak-
tycznych, chodziłem do parku czołgo-
wego do pracy.

W pierwszym roku służby było dosyć 
dużo różnych zajęć i ja jako młody żoł-
nierz miałem sporo obowiązków. Sytu-
acja nieco się zmieniła w drugim roku, 
kiedy już odliczało się miesiące, tygo-
dnie i dni do ukończenia służby wojsko-
wej. W drugim roku służy otrzymałem 
jeden urlop nagrodowy (18-28 XII 1964) 
i wykorzystałem także przysługujący mi 
urlop ustawowy (13-22 VIII 1965). Pod-
czas urlopu nagrodowego w grudniu 
1964 r., krótko przed świętami Bożego 
Narodzenia, odwiedziłem nasze Arcy-
biskupie Seminarium Duchowne  we 
Wrocławiu. Akurat trafiłem na wiecze-
rzę wigilią. Było bardzo miło i serdecz-
nie. Umocniła się we mnie decyzja co do 
powrotu do seminarium, po odbyciu 
służby wojskowej. We Wrocławiu przy-
pomniano mi, że po powrocie z wojska 
będziemy mieć zaliczony rok studiów, 
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z którego zostaliśmy wzięci do wojska, 
jednakże z tego zaliczonego roku trze-
ba będzie zdać najważniejsze egzaminy. 
Przełożeni seminaryjni oznajmili mi 
także to, że można część przedmiotów 
zdać jeszcze przed powrotem do Semi-
narium, żeby potem było nam łatwiej 
zaliczać bieżące egzaminy. Ja byłem 
w dobrej sytuacji, gdyż służyłem w mie-
ście, gdzie był Katolicki Uniwersytet Lu-
belski i Wyższe Seminarium Duchow-
ne. Mając życzliwych  przełożonych ze 
służby zawodowej; zarówno oficerów jak 
i podoficerów, niektórym z nich zwie-
rzyłem się, że będę się w ukryciu przy-
gotowywał do egzaminów, które muszę 
zdać, aby mi zaliczono jeden rok studiów 
eksternistycznie. Szczególnie pomógł mi 
w tym porucznik Eugeniusz Chlubiec-
ki, który był dobrym wykładowcą 
i wspaniałym szkoleniowcem. Każdego 
roku żegnał odchodzących do cywila. 
Brałem udział w takim pożegnaniu, po 
pierwszym roku służby, gdy odchodził 
starszy rocznik, jak i po drugim roku, 
gdy ja ukończyłem służbę. Wiele mi po-
magał i umożliwiał mi naukę, przygo-
towanie się do egzaminów, które mia-
łem okazję zdać w drugim roku służby 
u profesorów na Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim.  W ciągu kilku miesię-
cy udało mi się zdać następujące egza-
miny: z historii Kościoła - u ks. prof. 
Bolesława Kumora; z historii filozofii 
starożytnej i średniowiecznej - u  prof. 
Mieczysława Gogacza; z historii filozo-
fii nowożytnej - u ks. prof. Czesława 
Bartnika, z teodycei i kosmologii – u ks. 
mgr Antoniego  Czyżewskiego. Po po-
wrocie do seminarium zostały mi do zda-
nia tylko trzy egzaminy z drugiego – za-
liczanego roku: egzamin z egzegezy 

Pisma Świętego - u ks. prof. Zbigniewa 
Kaznowskiego i ze śpiewu liturgicznego 
u ks. prof. Franciszka Wołczańskiego.     
Szczególnie miło wspominam egzamin 
z historii filozofii zdawany u prof. Mie-
czysława Gogacza. Umówił mnie z pa-
nem Profesorem na ten egzamin ks. mgr 
Kazimierz Jandziszak, ksiądz - student 
archidiecezji wrocławskiej, który studio-
wał na KUL-u katolicką naukę społecz-
ną i socjologię. Profesor prosił, aby wo-
jak zgłosił się do niego w jego prywatnym 
mieszkaniu przy ulicy Chopina. O okre-
ślonej godzinie zadzwoniłem do drzwi, 
ubrany w wyjściowy mundur żołnierski. 
Profesor poprosił o przedstawienie się 
i po chwili zapytał jaki materiał chcę 
zdawać. Odpowiedziałem, że historię fi-
lozofii czasów starożytnych i średnio-
wiecza. Zadał następne pytanie: z jakich 
pomocy naukowych korzystałem w przy-
gotowywaniu się do egzaminu. Odpo-
wiedziałem, że głównie ze skryptu  
naszego wykładowcy we Wrocławiu, ks. 
prof. Wiesława Gawlika. Miałem ten 
skrypt przy sobie i wręczyłem go panu 
Profesorowi. Profesor wziął skrypt do 
ręki, zaczął go wertować i stawiać pyta-
nia. Pytał bardzo spokojnie i delikatnie. 
Rozmowa egzaminacyjna trwała kilka-
naście minut. Na końcu usłyszałem wer-
dykt, że egzamin zdałem pomyślnie. Po-
prosiłem o zaświadczenie o zdanym 
egzaminie, jako że nie miałem żadnego 
indeksu. Pan Profesor wziął kartkę i od-
ręcznie napisał zaświadczenie, oznajmia-
jąc mi, że zdałem ten egzamin z wyni-
kiem bardzo dobrym. Po przekazaniu 
mi zaświadczenia zaproponował  lamp-
kę czerwonego wina. Byłem wprost  
zażenowany serdeczną gościnnością 
i wielką kulturą pana Profesora. Rozma-
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wialiśmy jeszcze po egzaminie sporo cza-
su. Miałem okazję opowiedzieć o na-
szych studiach we Wrocławiu a także 
o mojej służbie wojskowej w Lublinie. 
Wychodząc serdecznie podziękowałem 
za życzliwość. Za jakiś czas, gdy spotka-
łem się z ks. mgr Kazimierzem Jandzi-
szakiem, który mnie umawiał z panem 
Profesorem i delikatnie  prosił, żeby po-
traktować wojaka trochę ulgowo, ks. Jan-
dziszak oznajmił mi, że pan Profesor był 
bardzo zadowolony z wojskowego kle-
ryka i że nie trzeba było stosować żad-
nej taryfy ulgowej.     

Drugie wspomnienie, dotyczące prof. 
Gogacza, pochodzi z lat moich studiów  
na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
a więc z lat 1970-1976. Gdy w paździer-
niku 1970 roku rozpoczynałem studia 
specjalistyczne na KUL-u,  nie zastałem 
już w gronie wykładowców prof. Mie-
czysława Gogacza. Dowiedziałem się, 
że przed kilkoma laty przeniósł się na 
Akademię Teologii Katolickiej w War-
szawie, by zasilić tamto środowisko na-
ukowe.  Wiedziałem, że tam pan Profe-
sor wyrobił sobie wysoki autorytet 
naukowy i moralny. Po przejściu do śro-
dowiska warszawskiego,  prof. Gogacz 
nie zerwał jednak kontaktów naukowych 
i przyjacielskich z Lublinem, jako że po-
zostawił tu swoich bliskich przyjaciół 
i swoją rodzoną siostrę, która wyszła za 
mąż za prof. Antoniego Bazylego Stęp-
nia, wybitnego przedstawiciela Lubel-
skiej Szkoły Filozoficznej i wiele lat pra-
cowała jako szefowa kancelarii rektora 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.  
Profesor Gogacz zjawiał się na KUL-u 
zwykle jako recenzent rozpraw doktor-
skich i habilitacyjnych a także na waż-

niejszych sympozjach i debatach filozo-
ficznych. Moje wspomnienie związane 
z osobą prof. Gogacza pochodzi  kon-
kretnie z  XV Tygodnia Filozoficznego, 
jaki odbył się na KUL-u w dniach  28 
lutego - 2 marca 1972 r. Tydzień ten  był 
poświęcony współczesnym koncepcjom  
człowieka. Starano się tak ułożyć pro-
gram Tygodnia i tak obsadzić prelegen-
tów, aby były reprezentowane główne 
nurty współczesnej filozofii człowieka 
i żeby prelegentami byli reprezentanci 
tychże kierunków.  Ks. prof. Stanisław 
Kamiński, wtedy jako dziekan Wydzia-
łu Filozofii Chrześcijańskiej, w wykła-
dzie wprowadzającym dokonał bardzo 
przejrzystej typologii i charakterystyki 
współczesnych koncepcji człowieka. 
Wśród prelegentów znalazł się Tadeusz 
Jaroszewski  filozof marksista, działacz 
komunistyczny, student a potem pracow-
nik naukowy w Wyższej Szkole Nauk 
Społecznych przy KC PZPR, członek 
KC PZPR. Po ojcu Mieczysławie Al-
bercie Krąpcu, który  mówił o tomistycz-
nej koncepcji człowieka, wykład swój 
wygłosił Tadeusz Jaroszewski. Przedsta-
wił w nim marksistowską koncepcję 
człowieka. Po tych dwóch wykładach 
wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja 
między tomistami i marksistami. Wśród 
dyskutantów marksistowskich, oprócz 
Tadeusza Jaroszewskiego był także prof. 
Zdzisław Cackowski, wtedy pracownik 
naukowy UMCS, późniejszy członek 
KC PZPR. Chrześcijańską, głównie to-
mistyczną,  wizję człowieka reprezento-
wali w dyskusji pracownicy naukowi:  
Stanisław Kamiński,  Mieczysław A. 
Krąpiec, Mieczysław Gogacz, Antoni 
Stępień, Kazimierz  Kłósak,  Adam Sta-
nowski. Największy aplauz wśród słu-
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chaczy wzbudziła wypowiedź prof.  
Mieczysława Gogacza, który podjął  
polemikę z prof. Zdzisławem Cackow-
skim. Gdy ten  redukował człowieka do 
wymiaru przyrodniczego  i zamykał eg-
zystencję ludzką  w granicach życia 
ziemskiego, prof. Gogacz przytaczał  
racjonalne argumenty za obecnością  
ducha w człowieku i za  egzystencją po-
zaziemską człowieka. Swój wywód za-
kończył nieco humorystycznie. Powie-
dział mniej więcej tak: „panie profesorze, 
jestem przekonany, że po kilkudziesię-
ciu latach, gdy nas tu na ziemi już nie 
będzie, ja odnajdę pana profesora w no-
wym świecie i wtedy podejdę do pa-
na  i wspominając dzisiejszą dyskusję po-

wiem; „Proszę pana, a jednak jesteśmy”.  
Dla nas studentów była to wielka radość 
przysłuchiwania się takiej profesorskiej 
debacie.

Kończąc te wspomnienia, pragnę wy-
razić panu Profesorowi Jubilatowi ser-
deczną wdzięczność za tamten sprzed lat 
egzamin, pogratulować wszystkich do-
konań na polu filozofii tomistycznej 
w Polsce i złożyć jak najlepsze powin-
szowania na pogodną jesień życia. Niech 
dobry Bóg, najwyższa Prawda, Dobro 
i Piękno, Miłosierna Miłość, darzy pa-
na Profesora swoim obfitym błogosła-
wieństwem i zachowuje wśród nas po 
najdłuższe lata. 



Mieczysław Gogacz

Historia filozofii 
w poszukiwaniu realizmu

Redaktorzy tomu: Michał 
Zembrzuski, Artur Andrzejuk

OPERA PHILOSOPHORUM MEDII 
AEVI

TOM 10

Warszawa 2011

Książkę stanowią artykuły powstałe w latach 1956–1996, w których poszukiwanie 
realizmu było podstawowym celem badawczym. To poszukiwanie realizmu 
w historii filozofii polega w książce na tropieniu konsekwencji poglądów, głoszonych 
w dziejach myśli ludzkiej. Gdy te konsekwencje wykluczają istnienie bytu, wtedy 
wyraźnie wskazują na nierealistyczny punkt wyjścia danego ujęcia lub koncepcji. 
Akcent w drugiej części książki jest postawiony właśnie na wiernym tekstom 
odczytaniu historycznych formuł i ujęć problematyki filozoficznej.

Wydawnictwo UKSW - www.wydawnictwo.uksw.edu.pl


