W kolejnym tomie serii Biblioteka Przeglądu Filozoficznego 25 polskich filozofów
dyskutuje o 13 kluczowych zagadnieniach filozofii religii: od analizy pojęcia Boga
i natury dowodów na Jego istnienie, przez problem zła, istnienie cudów i skuteczność
modlitwy, po realność duszy, możliwość zbawienia oraz stosunek religii do nauki
i etyki. Autorzy podejmują polemikę na każdy z tematów, starając się uzasadnić
opozycyjne poglądy, a następnie wzajemnie komentują swoje stanowiska. To pierwsza
tego typu publikacja w Polsce. Książka niewątpliwie skłoni do głębokiej refleksji
zarówno osoby wierzące, jak i niewierzące.
Autorami zawartych w tomie publikacji są: Józef Bremer, Arkadiusz Chrudzimski,
Barbara Chyrowicz, Bogdan Dziobkowski, Anna Głąb, Piotr Gutowski, Jan Hartman,
Marcin Hintz, Jacek Hołówka, Tomasz Homa, Stanisław Krajewski, Roman Kubicki,
Dariusz Łukasiewicz, Zbigniew Mikołejko, Stanisław Obirek, Robert Piłat, Zofia Rosińska, Wojciech Sady, Adriana Schetz, Magdalena Środa, Adam Świeżyński, Tomasz
P. Terlikowski, Marcin Tkaczyk, Jacek Wojtysiak, Jan Woleński.

Filozofia religii. Kontrowersje to książka ważna, pożyteczna, podtrzymująca wiarę, że
mamy jeszcze jakieś życie umysłowe godne tej nazwy. Wyszła staraniem Jacka Hołówki i Bogdana Dziobkowskiego, redaktorów „Przeglądu Filozoficznego”, związanych
akademicko z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Niecodzienny pomysł
i oryginalne wykonanie budzą podziw i rodzaj zdziwienia: czemu tak mało mamy
podobnych przedsięwzięć? […] To nie jest książka mająca kogokolwiek nawrócić
na wiarę lub niewiarę, tylko zaproszenie na agorę. Autorzy niewierzący i wierzący
pozostają przy swoich stanowiskach, które starają się przedstawić jak najlepiej. Są
uczciwi, czasem dowcipni lub ironiczni, także autoironiczni, ale nie konfrontacyjni
w sposób, jaki, niestety, dominuje u nas w dyskusjach na tematy religijne w najrozmaitszych kontekstach, zwłaszcza politycznych i kulturowych, a także światopoglądowych. Debaty takie są w istocie kakofonią. Tom przygotowany przez Jacka
Hołówkę i Bogdana Dziobkowskiego można nazwać symfonią. Na cześć wspólnego
trudu szukania, nazwania, zrozumienia.
Adam Szostkiewicz, „Nowe Książki” nr 5/2019, s. 34–35
Wielowątkowość książki, choć może onieśmielać, nie jest w żadnym wypadku minusem
– rozmach zamysłu kompozycyjnego został tu połączony z rzeczowością wystąpień
i precyzją argumentacji, co dotyczy znamienitej większości zawartych w tomie tekstów. Publikacja może być z powodzeniem wykorzystywana do analizy na zajęciach
akademickich, lecz jej lekturę polecałbym pod rozwagę nie tylko filozofom. Książka
ta wydaje się doskonałym przyczynkiem do prywatnego wyrabiania sobie zdania
w kwestiach z pogranicza wiary. Równie dobrze może otworzyć coraz większe grono
odbiorców na poważną stronę omawianych zagadnień. Pozostaje sobie tylko życzyć,
żeby takich projektów realizowano więcej.
Michał Kazimierczuk, artPapier nr 7/2019
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Uniwersytet Warszawski
Pałac Kazimierzowski, sala Brudzińskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa
Zgłoszenia tematów wystąpień wraz z abstraktami (200—300 słów) należy nadsyłać do
20 maja 2020 r. na adres redakcji: przegfil@uw.edu.pl. Materiały z konferencji zostaną
opublikowane w specjalnym, poświęconym w całości filozofii Romana Ingardena, numerze „Przeglądu Filozoficznego”, który ukaże się w czwartym kwartale 2020 r. Program konferencji będzie dostępny na stronie internetowej www.pf.uw.edu.pl w czerwcu 2020 r.

Organizatorzy: Jacek Hołówka i Bogdan Dziobkowski

