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WStęp

zasadniczym tematem tej książki jest filozofia spotkania, a więc filozoficzna 
refleksja nad pewną relacją, niekiedy występującą między ludźmi i od pew
nego czasu budzącą żywsze zainteresowanie filozofów, a  także przedstawi
cieli kilku dyscyplin szczegółowych, zwłaszcza psychologii (humanistycznej 
i egzystencjalnej) i psychiatrii. Rozprawa Wprowadzenie do filozofii spotkania 
stanowi właśnie zarys filozoficznego ujęcia tej relacji. koncentruje się ona na 
wykryciu istotnych rysów spotkania, traktowanego jako fenomen swoiście 
ludzki, który powinien być uwzględniany, i  to w  szerokim zakresie, w  an
tropologii filozoficznej. Rozprawa ta jedynie wstępnie zarysowuje rozmaite 
koncepcje spotkania i związane z nimi polemiki. w pewnej mierze uzupełnia 
ją dwanaście niewielkich studiów, związanych z  problematyką spotkania, 
które opublikowałem, począwszy od 1978 roku. studia te umieszczam bez 
zmian, w porządku chronologicznym.
 Wprowadzenie do filozofii spotkania wraz z  innymi studiami jest jedną 
z  ostatnich pozycji serii Myśl filozoficzna, którą od początku jej istnienia 
współredagowałem. seria ta od lat udostępniała zasługujące na uwagę opra
cowania różnych dziedzin filozofii, historii myśli filozoficznej oraz niektó
rych zagadnień filozoficznych. Można by zatem powiedzieć, że umożliwiała 
bliższe „spotkanie z  filozofią”. wprawdzie dotychczasowy program takich 
spotkań został zrealizowany, ale nie musi to oznaczać ich wyczerpania, ich 
definitywnego zamknięcia. tak jak spotkanie z drugim człowiekiem może 
trwać dłużej i  ciągle odsłaniać dotychczas niezrealizowane perspektywy, 
ukazując nie tylko pewną wykrystalizowaną postać jego bytu, lecz również 
mniej lub bardziej istotne zmiany, jakie w nim się dokonały i jakie dopiero 
się zapowiadają, tak też „spotkanie z filozofią” może zostać przedłużone i po 
pewnym czasie ponownie podjęte. toteż ta książka poświęcona spotkaniu 
człowieka z człowiekiem może być także potraktowana jako zapowiedź przy
szłego, nie mniej owocnego „spotkania z filozofią”.
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