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Człowiek był zawsze obecny w kr gu zainteresowa filozoficznych. Pocz tkowo w
wierzeniach religijnych takich jak starogrecki orfizm, ale tak e w pogl dach Platona i
Arystotelesa. Jednak dopiero w XX wieku namysł nad człowiekiem zaowocował powstaniem
autonomicznej dyscypliny – antropologii filozoficznej. Wła nie w kr gu tych zainteresowa
mo na umie ci ostatni publikacj Henryka Benisza: O człowieku i nie tylko... Impresje
filozoficzne.
Impresje filozoficzne s zbiorem tekstów publikowanych przez autora na przestrzeni
wielu lat; na potrzeby niniejszej publikacji zostały one uzupełnione o dodatkowe analizy, aby
uzyska pełniejsz wizj człowieka. Ksi ka ta jest zbiorem esejów ukazuj cych płynne
przej cie od prostszych do coraz bardziej skomplikowanych zagadnie . Pierwsze trzy
rozdziały s wprowadzeniem do opisywanych dalej koncepcji człowieka oraz rozwa a
umiejscawiaj cych człowieka w czasie, historii i kulturze. Na wst pie mo emy zapozna si
z trzema alternatywnymi poj ciami m dro ci oraz trzema uj ciami miło ci. Czy jednak tak
sk pa ilo prezentowanych stanowisk jest w stanie wprowadzi nas w meandry m dro ci
b d miło ci, o których pisze autor? Raczej nie, ale Henryk Benisz wydaje si mie tego
wiadomo , przyjmuj c tak , a nie inn formuł swojej publikacji. Z tego wzgl du,
wybieraj c ciekawe stanowiska, próbuje nas zainteresowa oraz zach ci do pogł bienia
lektury, mi dzy innymi odsyła do własnych publikacji traktuj cych szerzej dane zagadnienie.
Kolejne rozdziały zawieraj rzeteln i przejrzyst analiz wybranych pogl dów
Immanuela Kanta, Artura Schopenhauera, Friedricha Nietzschego, Georga Wilhelma
Friedricha Hegla oraz Martina Heideggera. Jest to spójny wywód skupiony przede wszystkim
wokół teorii poznania oraz statusu ontycznego człowieka. W toku lektury czytelnik odnajduje
odpowiedzi na nasuwaj ce mu si pytania. Autor po wi ca tutaj najwi cej uwagi
Schopenhaureowi, wprowadza nas w zakamarki jego my li: wolitywno-przedstawieniow
istot wiata, teori poznania, m dro
yciow czy fenomen cierpienia.
Bardzo trafnym wyborem jest przedstawienie koncepcji Victora Emila Frankla, jest to
jedyne cało ciowe podej cie do człowieka prezentowane na kartach publikacji Henryka
Benisza. Frankl, krytykuj c freudowsk psychoanaliz , buduje własny oryginalny pogl d na
człowieka, odkrywa w nim obecno , poza sfer psycho-fizyczn , tak e sfery duchowej. Jako
psychiatra zaproponował on tak e nowe podej cie do pacjenta: z szacunkiem, ciepłem i
ogromn ch ci pomocy; samego lekarza przedstawił za jako przewodnika w drodze, któr
sam pacjent musi pokona .
Autor wie czy Impresje filozoficzne wybranymi teoriami z zakresu historii kultury.
Ostatni rozdział skłania do refleksji nad religi , mechanizmami społecznymi obecnymi w
ró nych kulturach czy fenomenem New Age’u, wywołuje on tak e u miech na twarzy
czytelnika. Szczególnie ciekawe wydaj si : koncepcja kozła ofiarnego, doktryna New Age’u
oraz współcze nie obserwowane tendencje do konsultowania wa kich decyzji z astrologi w
epoce, gdy nauka wydaje si by metod ukazuj c człowiekowi prawd o nim samym i
otaczaj cym go wiecie. Autor, powołuj c si na opini Charlesa Strohnera, stwierdza, i
astrologia zyskuje na popularno ci, gdy nie nakłada ona na człowieka zobowi za
moralnych.
Impresje filozoficzne s zatem skierowana przede wszystkim do pocz tkuj cych
adeptów filozofii, którzy na pewno wynios z nich wiele potrzebnych, ale tak e ciekawych
informacji. Nie mo emy pracy tej traktowa jako systematycznego ródła wiedzy, gdy
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pozostaje ona jedynie w kr gu filozofii niemieckiej – sam autor wspomina o tym we wst pie.
Autor nie narzuca te czytelnikowi okre lonego spojrzenia, pozostawia pole do refleksji –
rezygnuj c z zako czenia i ogólnego podsumowania, stawia pytania cz sto nie udzielaj c na
nie odpowiedzi. Ksi ka ta, ze wzgl du na swój przejrzysty i zrozumiały j zyk oraz płynno
wywodu, mo e by miało czytana przez ka dego, kto tylko poczuje potrzeb zaprzyja nienia
si z filozofi . Z tego wzgl du uwa am, i wobec cz sto pojawiaj cej si w ród studentów
innych kierunków niech ci do filozofii, traktowania jej jako konieczno ci w celu realizacji
toku studiów, powy sza praca mo e ukaza zagadnienia filozoficzne w nieco innym wietle,
nie jako archaiczn matk wszelkich nauk czy „dzielenie włosa na czworo”, ale jako refleksj
bardzo blisk współczesnemu człowiekowi próbuj cemu odnale si w przytłaczaj cej go
rzeczywisto ci. Przykładami mog by tutaj przytaczane przez autora problemy m dro ci
yciowej, cierpienia, woli i egoizmu Schopenhauera, którego my l zakorzeniona w yciowym
do wiadczeniu cz sto odnosi si tak e do naszego ycia, oraz prezentowane przez Frankla
d enie do odnalezienia sensu ycia, który powinien by celem dla człowieka.
Jednak praca ta nie wyczerpuje zagadnie antropologii filozoficznej. Studium estetyczne
jest ograniczone do miło ci estetycznej Kierkegaarda, pomini ta została równie moralna i
mentalna kondycja współczesnego człowieka przy omawianiu doktryny New Age’u, zabrakło
tak e opisu reakcji Ko cioła na kształtuj c si now form religijno ci, która jest zupełnie
niezgodna z ortodoksj chrze cija sk .
Lektura pozostawia pewien niedosyt, ale wydaje si , i taka była intencja autora, który
cz sto zach ca nas do dalszych poszukiwa , aby zaciekawi nie daje jednoznacznych
odpowiedzi, skłania do zastanowienia si nad sob samym i otaczaj c nas rzeczywisto ci .
We współczesnym wiecie, kiedy tradycyjne warto ci zaczynaj odchodzi w
zapomnienie ust puj c miejsca coraz to nowym modelom dyktowanym przez popkultur ,
refleksja antropologiczna jest potrzebna, aby człowiek nie zatracił istoty swego
człowiecze stwa. Dlatego cieszy fakt, i pojawiaj si publikacje takie jak Impresje
filozoficzne kierowane do szerszego grona odbiorców.
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