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‘W poszukiwaniu duchowej elegancji’

Bez kultury trudno jest o uprawę ducha, ale wzniesienie się na
poziom elegancji duchowej wymaga szczególnego trudu poznawania
i doskonalenia się. Drogę do tego pięknego uniesienia wskazuje nam
Mikołaj Krasnodębski w książce „W poszukiwaniu elegancji
duchowej”. Czytając i kontemplując teksty z tej książki
doświadczamy, że poszukiwanie elegancji duchowej bez przyjęcia
filozofii realistycznej i wejścia w osobowe relacje z drugim
człowiekiem bardzo trudno jest doskonalić się,  ubogacać duchowo,
a tym bardziej osiągać wyżyny elegancji duchowej. Do elegancji
duchowej prowadzi nas kultura, wolność, mądrość, uprawa intelektu,
a to wszystko zapewni człowiekowi dobre wychowanie, na które tak
duży nacisk kładzie autor.  Bardzo ważna jest wierność prawdzie i
dobru, czyli rozróżnienia dobra i zła oraz prawdy i kłamstwa w
realnym świecie. Źródła prawdy i dobra szukamy w realnie istniejącej
rzeczywistości, bowiem źródło kłamstwa i zła rodzi się zawsze w
czyjeś głowie. Książka ta nie ukazuje nam jednej jedynej drogi do
elegancji duchowej, ale zawsze jest to droga  na której towarzyszy
nam Dobro, Prawda i Piękno.

Dr Urszula Wolska, filozof, terapeuta, filmowiec
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W poszukiwaniu  duchowej elegancji – przesłanie które stało się wyzwaniem dla
Nas wszystkich z filozoficznego punktu widzenia, ale również stało się wyzwaniem
dla tych, którzy nie zbyt wiele wspólnego mają z duchowa elegancją. W dobie prób
złamania naszej  wiary, bez precedensu w dziejach Polski  nagonki na Kościół.
Próby oderwania Nas od Boga, próby zniszczenia  etosu rodziny nie powiodły się.
Bóg wchodzi w relacje z człowiekiem, człowiek odkrywa swoje człowieczeństwo w
rodzinie, która jest silna w tradycyjne wartości. Wątpiących zapraszam do
przeczytania tej książki. 

Red. Krzysztof Arsenowicz

Bardzo się cieszę z drugiego wydania W poszukiwaniu duchowej elegancji.
Dziękuje Krzysztofowi i Mikołajowi za wiele ciekawych rozmów zarówno tych na
antenie Polskiego Radia w Chicago, jak również tych poprzedzających nasze
wspólne audycje. Dziękuje słuchaczom, którzy łączyli sie z nami telefonicznie.
Książka ta powstała aby wskazać drogę w tej jakże płynnej ponowoczesności.
Odwołujemy sie w niej do filarów naszej cywilizacji zachodniej, do wielkich
filozofów starożytności i średniowiecza by czerpać jak najwięcej z ich mądrości.
Chcemy zaprosić czytelników do kontaktu z nimi oraz do kontaktu z nami poprzez
słowo i dialog  w jaki wchodzi sie czytając książkę. Mam nadzieje iż te nasze
rozmowy zachęca naszych czytelników do głębszego zrozumienia otaczającej nasz
rzeczywistości.                                                                           Paweł Manelski

Od pierwszego wydania książki minęło już osiem lat. Jej zapis obejmujący
dziesięć pierwszych naszych audycji (od 22.06.2008 do 13.06.2010), stanowił
swoiste preludium do wspólnych radiowych poszukiwań Prawdy, Dobra i
„duchowej elegancji”. W sumie w latach 2008-2019 odbyło się 26 audycji
radiowych (najdłuższa miała cztery godziny), które nie tylko dotyczyły zagadnień z
zakresu filozofii. Za najważniejszą uważam audycję zatytułowaną: Myślenie
utopijne od Platona do nowej lewicy z dn. 23 września 2012 r. Poruszyliśmy (później
bez udziału Pawła Manelskiego, z innymi zaproszonymi gośćmi) problemy z
najnowszej historii Polski, kultury, cywilizacji, terapii filozoficznej oraz wydarzeń
bieżących.  

Pierwsze wydanie książki W poszukiwaniu duchowej elegancji spotkało się z
zainteresowaniem Czytelników zarówno w kraju, jak i w USA. Z racji, że zostało
już wyczerpane – dzięki życzliwości Pani prof. dr hab. Elżbiety Mycielskiej –
Dowgiałło, rektor SWPR w Warszawie – podjęliśmy decyzję o jej wznowieniu. 

Z perspektywy lat wydaje się, że niniejsza książka winna zostać gruntownie
uzupełniona, doprecyzowana. „Nie można bowiem dla razy wejść do tej samej
rzeki” jak mawiał Heraklit z Efezu. Obecnie nasze rozmowy wyglądałyby zupełnie
inaczej… Być może byłoby w nich więcej dystansu, roztropności, a może nawet
mądrości… Towarzyszyłaby im inna erudycja, inne doświadczenie. Jednak nie
zmieniłoby się postrzeganie świata w jego metafizycznej strukturze, wyznaczone
przez realizm bytowy i poznawczy oraz krytycyzm, antydogmatyzm, historycyzm i
umiłowanie poszukiwania prawdy. 

Może zainteresują Państwa nasze poszukiwania?

Dziękuję Panu doktorowi Włodzimierzowi Wieczorkowi z Wydawnictwa
SWPR za przygotowanie elektronicznego wydania książki do publikacji.  

7 lipca 2019  Dr hab. Mikołaj Krasnodębski, prof. nadzw. PWSZ w Głogowie
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Dr hab. To masz Ru dow ski 
prof. Uni wer sy te tu War szaw skie go

PRZED MO WA 

DO KSIĄ ŻKI MI KO ŁA JA KRA SNO DĘB SKIE GO 

P.T. W PO SZU KI WA NIU DU CHO WEJ ELE GAN CJI

Przy znam, iż zwró ce nie się Wy daw nic twa SWPR do mnie ce lem
na pi sa nia przed mo wy do ksią żki Mi ko ła ja Kra sno dęb skie go pt.” W
po szu ki wa niu du cho wej ele gan cji” spra wi ło mi du żą ra dość, znam
bo wiem jej au to ra ja ko wy bit ne go fi lo zo fa hi sto rii wy cho wa nia,
ucznia prof. Mie czy sła wa Go ga cza, któ ry nie tyl ko two rzy dzie ła na -
uko we (a ma już ich spo ro jak na swój wiek), ale któ ry ta kże bie rze
czyn ny udział w ży ciu aka de mic kim w Pol sce i po za jej gra ni ca mi
(Ukra ina, Niem cy, Sło wa cja).

Pu bli ka cja w swej for mie skła da ją ca się z od two rzo nych za pi sów
w tech ni ce elek tro nicz nej do ty czy prze pro wa dzo nych z dr. M. Kra -
sno dęb skim b. cie ka wych wy wia dów zor ga ni zo wa nych przez pa nów
re dak to rów: Krzysz to fa Ar se no wi cza i Paw ła Ma nel skie go dla Pol -
skie go Ra dia w Chi ca go (USA). Pu bli ka cja za wie ra bar dzo wie le in -
te re su ją cych, rzad ko spo ty ka nych, a cza sem od kryw czych in for ma cji
co do sta no wisk fi lo zo fów i pe da go gów pre zen to wa nych przez M.
Kra sno dęb skie go. 

W ni niej szej przed mo wie – choć bę dzie mi trud no –  po sta ram się
być da le ki od pa ra fra zo wa nia pre zen to wa nych w tej ksią żce tre ści po -
glą dów i sta no wisk a je dy nie zwró cić uwa gę na te kwe stie, któ re, mo -
im zda niem, ma ją ogrom ne zna cze nie dla re ali stycz ne go wy cho wa nia
czło wie ka pod le ga ją ce go naj ró żniej szym pre sjom i po ku som nie ko -
niecz nie ko rzyst nym dla je go roz wo ju.



W po szu ki wa niu du cho wej ele gan cji, to ksią żka, któ ra do ty czy
naj bar dziej ak tu al nych dla współ cze sne go od bior cy pro ble mów i dy -
le ma tów z ży cia nie ma lże ka żde go czło wie ka, zwłasz cza uwi kła ne go
w do ko ny wa niu wy bo rów, ta kich, któ re po zwa la ją za cho wać mu
ludz ką  god ność jed no cze śnie nie na ru sza jąc cu dzej god no ści. M. Kra -
sno dęb ski, zwo len nik re ali stycz nej fi lo zo fii wy cho wa nia, w kon tek -
ście  an tro po lo gii fi lo zo ficz nej i ety ki bro ni praw dy ko ren spon du ją cej
z pe da go gicz ny mi fak ta mi, uświa da mia jąc czy tel ni ko wi, że wraz z za -
cho wa niem pra wa do god no ści,  czło wiek w pro ce sie wy cho wa nia ma
pra wo do afir ma cji sie bie i świa ta. Po dob ne sta no wi sko gło sił wy bit -
ny uczo ny prof. Ste fan Szu man (zob. 1939).

W po dob nym du chu gło szo nych po wy żej sta no wisk, ksią żka nie -
mal w ca ło ści po świę co na fi lo zo ficz nym pod sta wom teo rii wy cho wa -
nia, a ści ślej mó wiąc wy cho wa niu re ali stycz ne mu, jest mi szcze gól nie
bli ska, bo wiem sta no wi od po wiedź na mo je po szu ki wa nia sen su ży -
cia w sztu ce i dla sztu ki przez oso by nie peł no spraw ne in te lek tu al nie i
spo łecz nie nie do sto so wa ne. Tu je dy nie do dam, iż aby nie po paść w
skraj ny ide alizm, swo je po szu ki wa nia sta ram się umo co wać wła śnie w
re ali stycz nym wy cho wa niu, do ko nu jąc pró by po rów na nia swo ich po -
glą dów z po glą da mi M. Kra sno dęb skie go i je mu bli skich fi lo zo fów
bę dą cych znaw ca mi re ali stycz nej fi lo zo fii wy cho wa nia.  

Po rów na nia po zwa la ją bo wiem na ła twiej sze do strze ga nie po do -
bieństw i ró żnic, a na wet luk we wła snych prze my śle niach i za ra zem
for mu ło wa nie no wych pro ble mów czy roz wią zań.

Aby nie zaj mo wać cza su i miej sca wła sny mi spra wa mi przej dę do
spraw naj istot niej szych po ru sza nych w tej ksią żce. Są one pre zen to -
wa ne i za ra zem uwy pu kla ne przez M. Kra sno dęb skie go pod czas  ana -
li zy po jęć, sys te mów i sta no wisk uczo nych któ rym spra wy wy cho wa -
nia by ły i są na dal bar dzo bli skie. Tak więc aby być wia ry god nym M.
Kra sno dęb ski w swo ich sta no wi skach od wo łu je się do pe da go gi ki re -
ali zmu, któ rej przed sta wi cie la mi są wy bit ni przed sta wi cie le dys cy plin
fi lo zo ficz nych na prze strze ni dzie jów tj., po cząw szy od sta ro żyt no ści
po naj bar dziej współ cze sny okres. Ma jąc umo co wa nie w przed za ło -
że niach fi lo zo ficz nych zmie rza do for mu ło wa nia prze słań wska zu ją -
cych, że wy cho wa nie i kształ ce nie to nie tyl ko edu ka cja ale ta kże
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chro nie nie osób przed cier pie niem. Tu przy ta cza przed sta wi cie li fi lo -
zo fii re ali zmu do któ rych za li cza To ma sza z Akwi nu, Mie czy sła wa
Go ga cza, Ka ro la Woj ty łę, Ary sto te le sa. Z pre zen to wa nych wy po wie -
dzi Kra sno dęb skie go wy ni ka, iż w sze ro ko po ję tym re ali stycz nym wy -
cho wa niu, naj wy ższej ran gi na bie ra ją re la cje oso bo we. Re la cjom tym
na da je wy miar hu ma ni stycz ny. To one na zna cza ją ży cie we wnętrz ne
czło wie ka pod czas je go wy cho wa nia. Pod le ga im świa do me kształ to -
wa nie in te lek tu i wo li. Stąd na le ży pod czas re ali stycz ne go wy cho wa -
nia chro nić re la cje oso bo we. Dzię ki bo wiem re la cjom do cho dzi do ła -
twiej sze go łą cze nia lu dzi w sfe rze po znaw czej,  i de cy zyj nej w kon se -
kwen cji two rze nia i utrwa la nia się wspól no ty (ro dzi na, spo łe czeń -
stwo, na ród, pań stwo). Ma ją ca tu miej sce in tu icja, w wy po wie dziach
Kra sno dęb skie go –  jest ta ka, aby re la cje oso bo we w na tu ral nym śro -
do wi sku czło wie ka słu ży ły i trwa ły w kul tu rze, któ ra słu żyć win na
czło wie ko wi. Ich kształt i treść uobec nio ne w mi ło ści, otwar to ści, za -
ufa niu, do bru, praw dzie i na dziei ma ją za po bie gać zry wa niu wię zi,
zwłasz cza tych, któ re są na ra żo ne z ró żnych przy czyn ko mer cyj nych,
uty li tar nych czy świa to po glą do wych.

Dą żąc do pod trzy my wa nia war to ści tkwią cych w re la cjach oso bo -
wych zwra ca uwa gę na ko niecz ność zmia ny spo so bu my śle nia i po stę -
po wa nia, do ko nu jąc wy bo ru te go, co wła ści we a od rzu ce nie te go co
złe i fał szy we. Na dro dze ta kie go po stę po wa nia tj. me ta noi, do cho dzi
do utrwa la nia hu ma ni zmu, któ ry jest nie ustan nym pro ce sem za po -
bie ga nia zry wa niu re la cji oso bo wych. W tym pro ce sie two rzo ne przez
czło wie ka wy two ry o war to ściach ma te rial nych i du cho wych (tj. za -
wie ra ją ce spo so by ro zu mo wa nia, de cy zje, uczu cia i prze ży cia) po ma -
ga ją chro nić i wzra stać mu w po czu ciu bez pie czeń stwa, przy na le żno -
ści i sen su ży cia.

Mi ko łaj Kra sno dęb ski bę dąc zna ko mi tym na uczy cie lem aka de -
mic kim (opi nia  wy da na przez słu cha czy stu diów po dy plo mo wych z
ar te te ra pii i pe da go gi ki re so cja li za cyj nej APS) uwa ża, iż  re la cje oso -
bo we są naj wa żniej sze w pro ce sie edu ka cji. Traf nie rów nież pod kre -
śla, iż w re la cjach oso bo wych ma ją cy miej sce in te lekt sta no wi naj wy -
ższą sfe rę po znaw czą czło wie ka, sfe rę współ od po wie dzial ną za
ukształ to wa nie wszyst kich je go po ten cjal no ści i umie jęt no ści. Się ga -
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jąc do fi lo zo fii Ary sto te le sa, To ma sza z Akwi nu, Ste fa na Swie żaw skie -
go do po wia da, iż to dzię ki in te lek to wi do cho dzi do roz pa try wa nia w
bar dzo wie lu ka te go riach fi lo zo ficz nopsy cho lo gicz nych od czy ty wa -
nia praw dy o rze czy wi sto ści ce lem chro nie nia nie tyl ko czło wie ka ale
je go kul tu ry przed da le ko idą cym ide ali zmem, su biek ty wi zmem i par -
ty ku la ry zmem sta no wią cy mi punkt wyj ścia dla ró żne go ro dza ju ide -
olo gii nisz czą cych re la cje oso bo we ogra ni cza ją ce ży cie czło wie ka do
po zio mu in stynk tów, po pę dów.

Wszyst kie po wy żej oma wia ne w ksią żce spra wy sta no wią ewe ne -
ment w pro pa go wa niu, w przy stęp nej for mie głę bo kich my śli fi lo zo -
ficz nych. M. Kra sno dęb ski bę dąc znaw cą przed mio tu, bez mio ta nia
się po mię dzy naj bar dziej roz po zna wal nym w li te ra tu rze ide ali zmem a
ma te ria li zmem, wska zu je na no we ja ko ści w wy cho wa niu re ali stycz -
nym, od no sząc się nie tyl ko do T. z Akwi nu czy Ary sto te le sa ale naj -
bar dziej nam współ cze snych fi lo zo fów, wśród któ rych bar dzo po cze -
sne miej sce zaj mu ją prof. M. Go gacz i prof. K. Woj ty ła. Im to bar dzo
du żo cza su i miej sca po świę ca pod czas ra dio wych spo tkań. Do dam,
iż  prze ma wia przez M. Kra sno dęb skie go głę bo ki sza cu nek i umi ło -
wa nie  do gło szo nych przez nich praw dy bar dziej ba zu ją cej na pra -
wach lo gi ki for mal nej niż na wi zjach za stę pu ją cych lo gicz ność wy wo -
du. Do strze ga ne przez M. Kra sno dęb skie go, szcze gól nie ró żni ce są
opi sa ne z po ka za ną re zer wą co do ich uza sad nie nia wzglę dem no wo
od kry wa nych praw na tu ry i for mu ło wa nych za sad  przez dys cy pli ny
na uko we. Z tej ra cji ana li zo wa na przez Kra sno dęb skie go wie dza i do -
świad cze nia pod le gać mo że in nym in ter pre ta cjom. 

Przy kła do wo, wy da je się, iż przy czyn ró żnic w sta no wi skach i po -
glą dach uczo nych: prof. M. Go ga cza i prof. K. Woj ty ły, przy naj lep -
szych ich in ten cjach, na le ży upa try wać w  pod sta wach edu ka cji  czy
szko łach o in nych warsz ta tach me to do lo gicz nych opar tych na pra -
wach lo gi ki for mal nej. Prof. M. Go gacz – mo im zda niem – opie rał się
in tu icyj nie na kwa dra cie lo gicz nym Ary sto te le sa, zaś prof. K. Woj ty ła,
nie dy stan su jąc się zbyt spe cjal nie od Go ga cza, bę dąc mi ło śni kiem na -
uk przy rod ni czych, w tym fi zy ki, ko rzy stał z se mio tycz ne go kwa dra tu
Gre ima sa. K. Woj ty ła  po sił ko wał się w swo ich ana li zach naj now szy mi
osią gnię cia mi w dzie dzi nie na uk przy rod ni czych (szcze gól nie teo rii
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względ no ści i bar dzo szyb ko roz wi ja ją cej się me cha ni ki kwan to wej),
któ re jak wie my po mi mo du że go upły wu cza su (oko ło stu lat) na dal
szo ku ją od kry cia mi prze kła dal ny mi na „ję zyk” za cho wa nia się czło -
wie ka w sfe rze ma te rial no–du cho wej. Wy da je się za tem, iż in ter pre ta -
cje mo ty wów za cho wań czło wie ka u tych dwóch uczo nych do ty czą
nada wa nia mo ty wom nie co in nych sen sów i zna czeń w funk cjo no wa -
niu świa do mo ści czło wie ka. My ślę też, iż M. Go gacz dą że niom do za -
cho wa nia har mo nii przez czło wie ka przy pi sy wał prze strze ga nie za sad
kom pen sa cji i ada pta cji, tym cza sem zaś K. Woj ty ła, da jąc je den krok
do przo du, wpro wa dził w funk cjo no wa nie i zro zu mie nie na tu ry ży cia
czło wie ka, za sa dę kom ple men tar no ści, za sa dę rów ną pra wu, któ ra
obo wią zu je nie tyl ko w fi zy ce kwan to wej ale w ży ciu in dy wi du al nym i
spo łecz nym. Tak więc wpro wa dza jąc i po słu gu jąc się za sa dą kom ple -
men tar no ści zbli żył się bar dziej do lo gi ki Gre ima sa, lo gi ki od po wia da -
ją cej  współ cze snej psy cho lo gii oso bo wo ści.

Nie za le żnie od po wy ższe go, w ra mach lo gi ki for mal nej, ci dwaj
ucze ni do cho dzi li do praw dy na dro dze wy klu cza nia sprzecz no ści lo -
gicz nych. Rów nież ci dwaj ucze ni, ma jąc ogrom ną wie dzę i  do świad -
cze nie ży cio we, bę dąc ob ser wa to ra mi i uczest ni ka mi ogrom nych
prze mian spo łecz nych XX wie ku, od naj dy wa li w nich  okre ślo ne mo -
ty wy funk cjo no wa nia czło wie ka w je go jed no ści nie po zba wio nej
dwo isto ści na tu ry.

Po zo sta jąc przy tak sfor mu ło wa nej hi po te zie czy tel nik mo że za -
nu rzyć się w ot chłań Ta jem ni cy Ist nie nia czło wie ka peł nią ce go okre -
ślo ne mi sje, na da ją ce głę bo ki sens je go ży ciu. Do ta kiej też oso by w
swo im wy wia dzie na wią zu je M. Kra sno dęb ski. Jest nią Bar ba ra Fal -
kow ska, któ ra wy kształ ce nie i za wód zdo by ła koń cząc Wy dział ma lar -
stwa w ASP w War sza wie. Po świę ci ła się twór czo ści cał ko wi cie.
Otwar ta na lo sy czło wie ka tar ga ją ce go się na mięt no ścia mi jed na kże
nie po zba wio ne go ja sno ści umy słu i sil nej wo li pró bu je udzie lać so bie
od po wie dzi na wciąż drę czą ce py ta nia,  czy war to bar dziej mieć, czy
bar dziej być. Obie ra jąc śro dek, a więc stan rów no wa gi bez ze ro wa nia
świa ta war to ści ma te rial no-du cho wych wy ra ża go w ró żnych ko lej -
nych for mach zna ków za py ta nia. W swo jej twór czo ści (tka ni nie ar ty -
stycz nej) po sta na wia, choć po czę ści, od po wie dzieć na py ta nia, któ re
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sa me przez się po zwa la ją jej za cho wać spo kój czy po go dę du cha. Tu
przy znam się, że ta ka fi lo zo fia ży cia mnie za chwy ca, za wie ra  bo wiem
w so bie wie le ta jem nic, po ko ry i za ra zem zro zu mie nia wo bec Na tu ry,
któ ra w swo ich mo men tach, a na wet dłu ższym  cza sie, po wiedz my so -
bie, jest dla jed nych bar dziej ła ska wa, dla dru gich zaś mniej.    

Na ko niec tej przed mo wy, pra gnę po gra tu lo wać jesz cze raz dr.
Mi ko ła jo wi Kra sno dęb skie mu ksią żki gło szą cej w swej tre ści i for mie
przede wszyst kim, ro zu mie nie i spo so by doj ścia do afir ma cji sen su
ży cia w wy mia rach tych prze wi dy wal nych i nie prze wi dy wal nych, któ -
re opar te na re la cjach oso bo wych za wie ra ją cych war to ści uni wer sal -
ne po zwa la ją prze zwy cię żyć to co jest do prze zwy cię że nia.

To masz Ru dow ski



WPRO WA DZE NIE 

Dzię ki ini cja ty wie Paw ła Ma nel skie go i otwar to ści Pa na Re dak to -
ra Krzysz to fa Ar se no wi cza od kil ku lat gosz czę na an te nie Pol skie go
Ra dia w Chi ca go w nie dziel nej au dy cji – Po ran ny łyk ka wy i ja jecz ni -
ca na bocz ku.

Pierw sza au dy cja (z 22 czerw ca 2008) zo sta ła po świę co na mo im
ba da niom z za kre su fi lo zo ficz nych pod staw teo rii wy cho wa nia, któ re
za war łem w ksią żce pt. Czło wiek i pa ide ia (opu bli ko wa nej w Wy daw -
nic twie Szko ły Wy ższej Przy mie rza Ro dzin w War sza wie) i in nych ar -
ty ku łach na uko wych. Te ma ty ka ta oka za ła się (jak przy pusz czam)
owoc na, gdyż pod czas ko lej nych ra dio wych „spo tkań” po ru szo no
zwią za ne z nią za gad nie nia: teo rii oso by i mo ral no ści, oso bo wych re -
la cji i uczuć, re sen ty men tu, wol no ści i dzie jów fi lo zo fii. Na ro dził się
wów czas po mysł, aby tym dwu go dzin nym, nie dziel nym au dy cjom
nadać wspól ną na zwę: W poszukiwaniu duchowej elegancji, któ rą za -
pro po no wał Pa weł Ma nel ski, czę sty gość w Po ran nym ły ku ka wy. Na -
stęp nie au dy cje te zo sta ły osno wą i in spi ra cją do opra co wa nia ksią żki
pod tym sa mym ty tu łem. Jej du cho wy mi pa tro na mi zo sta li: Ka rol
Woj ty ła – Jan Pa weł II i Mie czy sław Go gacz, do któ rych na uko wych
po glą dów i au to ry te tu czę sto od wo łu ję się na kar tach ni niej szej ksią -
żki. Z Pa nem Pro fe so rem Mie czy sła wem Go ga czem łą czą Paw ła Ma -
nel skie go i mnie oso bi ste kon tak ty. Go gacz był na szym mi strzem, z
któ rym nie tyl ko roz ma wia li śmy pod czas za jęć aka de mic kich, ale ta -
kże oso bi stych spo tkań i kon sul ta cji w je go miesz ka niu na war szaw -
skich Je lon kach. W la tach 1998-2001 by łem se kre ta rzem Pa na Pro fe -
so ra, po dzi wia łam wów czas Je go szla chet ną umy sło wość i pra co wi -
tość. Oso bie i po glą dom Mie czy sła wa Go ga cza po świę co ny zo stał
pierw szy aneks pu bli ka cji. Sta no wi on po dzię ko wa nie i za ra zem hołd
zło żo ny Mi strzo wi, któ ry za po śred nic twem mo je go pió ra skła da ją też
po zo sta li współ au to rzy ksią żki W po szu ki wa niu du cho wej ele gan cji.



16

W trak cie pro wa dze nia au dy cji po ja wi ły się też no we te ma ty, ge -
ne tycz nie nie po wią za ne z Czło wiek i pa ide ia. Są one po świę co ne po -
glą dom Pla to na, Kar te zju sza, Søren Kier ke ga ar da, Jó ze fa Ti sch ne ra,
Fe lik sa Ko niecz ne go, Étien ne Gil so na, Jó ze fa Ma rii Bo cheń skie go,
Mie czy sła wa Al ber ta Krąp ca, Ma xa Sche le ra, Fry de ry ka Nie tz sche -
go, Mar ti na He ideg ge ra, Ka ro la Mark sa i Je ana Pau la Sar tre’a. Za -
pro po no wa ne za gad nie nia kry sta li zu ją się w mia rę spój ną pro po zy cję
współ cze sne go ro zu mie nia fi lo zo fii czło wie ka i ety ki, któ ry osa dzo ny
jest na re ali zmie, obiek ty wi zmie i plu ra li zmie. 

Szcze gól nym go ściem na szych au dy cji by ła Pa ni Bar ba ra Fal kow -
ska – świa to wej sła wy ar ty sta pla styk spe cja li zu ją cy się w tkac twie.
Bar ba rze Fal kow skiej au tor ni niej sze go tek stu w spo sób szcze gól ny
dzię ku je za jej me ce nat du cho wy, któ ry roz to czy ła nad nim ja ko ma -
tu rzy stą, stu den tem a na stęp nie mło dym pra cow ni kiem na uko wym.
Dzię ku ję Ci Ba siu za Two ją po moc, mą drą ra dę i dłu gie roz mo wy na
te mat czło wie ka i sztu ki. 

Dzię ku ję też bar dzo mo jej żo nie Te re sie, któ ra od lat cier pli wie
zno si mo ją „nie obec ność” zwią za ną z pra cą na uko wą i pi sar ską. W
trak cie dłu gich go dzin, któ re spę dza łem na pi sa niu, ona po świę ca ła
czas na szym dro gim dzie ciom – So phie i Ma xi mi lia no wi. Bar dzo Ci
dzię ku ję ko cha nie! 

Z te go miej sca pra gnę po dzię ko wać też swo im Roz mów com –
Krzysz to fo wi Ar se no wi czo wi, któ ry w na szych „dia lo gach” peł ni za -
szczyt ną ro lę So kra te sa, wy cho wu ją ce go mło dzież. Ści skam Two ją
dłoń nasz chi ca gow ski So kra te sie! To bie zaś Paw le dzię ku ję za dar
przy jaź ni i otwar to ści. Ser decz nie dzię ku ję za uwa gę i po zdra wiam
na szych dro gich Słu cha czy.   

25 czerw ca 2010, Ba wa ria

*      *      *
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M. Gogacz z Ojcem Świętym Janem Pawłem II
(11 września 1980 r.) 



NOTA O AUTORACH

Krzysztof Arsenowicz: aktor, śpiewak, obecnie dziennikarz
Polskiego Radia Chicago oraz telewizji Polvision. Zajmujący się
głównie problematyką muzyczną oraz historyczną. Od wielu lat
współpracuje z Fundacją Daru Serca, Domem Dziecka im. Janusza
Korczaka w Krasnem oraz hospicjum w Wierzbicach koło
Wrocławia. Po śmierci brata kontynuator wigilii dla samotnych
organizowanej przy Bazylice św. Jacka, pod patronatem „wietrznego”
radia. Wraz z Wandą Morgan zainicjował program wakacyjnej
adopcji, w wyniku którego kilkoro dzieci znalazło nowe domy. Bierze
czynny udział w życiu Polonii udzielając sie na scenie, pisząc wiersze,
organizując różnego rodzaju imprezy kulturalne. Od kilku lat
zainteresowany filozofią realistyczną, owocem czego są audycje
prowadzone wspolnie z dr. Mikołajem Krasnodębskim i Pawłem
Manelskim. Obecnie przygotowuje sztukę Aleksandra Gelmana pt.
Ławeczka z utalentowana aktorką Kingą Modjewską. 

Strona internetowa Polskiego Radia w Chicago i Nowym Yorku:
http://www.polskieradio.com/

*      *      *

Mikołaj Krasnodębski: ur. w Warszawie, magister i doktor
filozofii (specjalność: historia filozofii). Studia na Uniwersytecie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Żonaty, dwoje dzieci.
Wykłada filozofię człowieka, historię filozofii oraz filozofię
wychowania. Prowadzi też kursy języka polskiego dla
obcokrajowców i tłumaczy niemieckie publikacje naukowe. Redaktor
naczelny Zeszytów Naukowych SWPR – Seria pedagogiczna
(rocznik). Od 2005 mieszka w Niemczech. Z Polskim Radio w
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Chicago współpracuje od 2008 roku. Dotychczas opublikował 9
książek i około 60 publikacji naukowych, w tym rozprawę
habilitacyjną pt. Człowiek i paideia. Realistyczne podstawy filozofii
wychowania. 

Prywatna strona internetowa: www.mikolaj-krasnodebski.pl.tl

*      *      *

Paweł Manelski: ur. w Resko, nauki filozoficzne pobierał pod
kierunkiem prof. Gogacza i Jego uczniów. Z zawodu Pharmacy
Technician. Pseudonim z czasów studenckich – menel. Studiował na
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz w
William Harper College. Współtwórca polskiej wersji –
THEOLOGY ON TAP. Bardziej turysta (do tej pory 9 państw, w
tym USA – 20 stanów) niż podróżnik. Interesuje się literaturą
rosyjską oraz filmem niezależnym z Sundance. 

Strona internetowa Radia WNET:
http://www.radiownet.pl/#/republikanie/scholastyk
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Z  PRZEDMOWY  dr hab. Tomasza RudowskiegoProf. Uniwersytetu Warszawskiego

         Publikacja w swej formie sk³adaj¹ca siê z odtworzonych zapisów w techniceelektronicznej dotyczy przeprowadzonych z dr Miko³ajem Krasnodêbskimbardzo ciekawych wywiadów zorganizowanych przez panów redaktorów:Krzysztofa Arsenowicza i Paw³a Manelskiego dla Polskiego Radia w Chicago(Stany Zjednoczone). Publikacja zawiera bardzo wiele interesuj¹cych, rzadkospotykanych, a czasem odkrywczych informacji co do stanowisk filo-zofów i pedagogów prezentowanych przez Miko³aja Krasnodêbskiego.
   !" #$%&'()*+,)'" -'./$*01" 0203+,.1) , to ksi¹¿ka,która dotyczy najbardziej aktualnych dla wspó³czesnego odbiorcyproblemów i dylematów z ¿ycia niemal¿e ka¿dego cz³owieka, zw³aszczauwik³anego w dokonywaniu wyborów, takich, które pozwalaj¹ zacho-waæ mu ludzk¹ godnoœæ jednoczeœnie nienaruszaj¹c cudzej godnoœci.
   Miko³aj Krasnodêbski, zwolennik realistycznej filozofii wychowania,w kontekœcie antropologii filozoficznej i etyki broni prawdy koresponduj¹cez pedagogicznymi faktami, uœwiadamiaj¹c czytelnikowi, ¿e wraz z zacho-waniem prawa do godnoœci, cz³owiek w procesie wychowania ma prawodo afirmacji  siebie  i  œwiata.   


