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PRZEDMOWA

Niniejsza publikacja chciałaby wprowadzić w pięć podstawowych pojęć 
antropologii filozoficznej. Z założenia jest ona kontynuacją książki Pod-
stawowe pojęcia filozoficzne 1, której pierwsze wydanie ukazało się 
w 1994 roku. Podobnie jak w tamtej, również i tutaj autor przybliżając 
omawiane zagadnienia, nie waha się przedstawić własnego stanowiska. 
Stanowisko to odzwierciedla jego własną filozofię, która nierzadko odwo-
łuje się do filozofii analitycznej. Tym niemniej, w większym jeszcze stop-
niu, odnajduje się on w zachodnioeuropejskiej tradycji filozoficznej, której 
koncepcje człowieka zawierają w sobie nieredukowalne aspekty jego wy-
miaru duchowego. W odniesieniu do literatury przedmiotu w nowy spo-
sób podjęty został „paradoks ZENONA” interpretowany tutaj jako paradyg-
mat problemu zwanego „problemem umysł-ciało”. Podejście to winno 
ukazać w całej wyrazistości specyfikę powyższego zagadnienia.
 Autor dziękuje wszystkim, którzy wnieśli swoje krytyczne uwagi do ni-
niejszej publikacji. Byli wśród nich: dr H. AMBÜHL, dr J.-L. ARNI, dr H. WE-
STERMANN, TH. HILTBRUNNER i prof. M. ZENTNER. Również seminarium na 
temat „problemu umysł-ciało” prowadzone wspólnie z prof. E. HOLEN-
STEIN stało się okazją do wymiany poglądów oraz pogłębienia poszczegól-
nych aspektów zagadnienia. Bardzo wartościowe okazały się także roz-
mowy, które prowadził z prof. W. BURKERT. Autor pragnie podziękować 
również studentom uczestniczącym w jego wykładach, kursach i semina-
riach za ich pytania, obiekcje i spostrzeżenia.
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 A. Anzenbacher, Wprowadzenie do filozofii (wyd. III)
 J.W. Bremer, Wprowadzenie do logiki (wyd. II)
 S. Wszołek, Wprowadzenie do filozofii religii
 T. Ślipko SJ, Zarys etyki ogólnej (wyd. IV)
 T. Ślipko SJ, Zarys etyki szczegółowej, t. 1: Etyka osobowa (wyd. II)
 T. Ślipko SJ, Zarys etyki szczegółowej, t. 2: Etyka społeczna (wyd. II)
 H.-D. Mutschler, Wprowadzenie do filozofii przyrody
 G. Haeffner, Wprowadzenie do antropologii filozoficznej
 J. Grondin, Wprowadzenie do hermeneutyki filozoficznej
 J.F. Crosby, Zarys filozofii osoby. Bycie sobą
 P. Prechtl, Wprowadzenie do filozofii języka
 R. Ferber, Podstawowe pojęcia filozofii 1
 R. Ferber, Podstawowe pojęcia filozofii 2

 J. Disse, Metafizyka od Platona do Hegla
 G. Gabriel, Teoria poznania od Kartezjusza do Wittgensteina
 T. Gadacz, Filozofia Boga w XX wieku. Od Lavelle’a do Tischnera
 V. Drehsen, W. Gräb, B. Weyel, Filozofia religii od Schleiermachera do Eco

 V. Zotz, Historia filozofii buddyjskiej

W przygotowaniu:

 D.H. Frank, O. Leaman, Historia filozofii żydowskiej
◊ G. Scherer, Filozofia śmierci od Anaksymandra do Adorno
 A. Anzenbacher, Wprowadzenie do etyki

 Seria Myśl Filozoficzna poświęcona jest kluczowym dylematom nurtu ją cym 
od zawsze umysł i serce człowieka i stanowiącym punkty ogniskujące re fleksję fi-
lozoficzną w dziejach myśli, szczególnie za chod nio europejskiej.
 Jej zamiarem jest udostępnienie fachowych opracowań poszcze gólnych 
zagad nień filozoficznych oraz zachęcenie do podjęcia, sa mo dzielnie, przygody 
filozofowania.
 Publikacje Serii, przygotowane przez wybitnych specjalistów, adre sowane są 
do osób zajmujących się filozofią oraz do tych, którzy nie bę dąc profesjo nalistami 
w tej dziedzinie, pragną rzetelnej wiedzy oraz panoramicznego oglądu problema-
tyki filozoficznej.




