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Spotkanie piękna 
„Piękno zbawi świat” – pisał Fiodor Dostojewski. Piękna 
jednak nie da się „wyprodukować”. Nie możemy go również 
kupić czy na nie zapracować – piękno możemy po prostu 
spotkać, o ile tylko otworzymy oczy. Możemy je odkryć 
w innych ludziach, w przyrodzie, sztuce i muzyce, a także 
w sobie. Doświadczenie piękna jest kluczem do szczęśliwego 
życia, wprowadza radość i szczęście tam, gdzie się najmniej 
ich spodziewamy.

Anselm Grün – filozof i teolog (doktorat uzyskał w 1974 
roku), a także psycholog i menadżer – jest mnichem benedyk-
tyńskim i niesłychanie płodnym autorem. Wydał ponad 250 
pozycji książkowych o łącznym nakładzie przekraczającym 
14 milionów egzemplarzy. W Pięknie. Nowej duchowości 

radości życia podpowiada nam, jak uważnie obserwować 
piękno obecne w świecie oraz jak znaleźć w pięknie pociesze-
nie i uzdrowienie. Pozwala nam odkryć przestrzeń, w której 
nasze serce odnajdzie swój dom.

Wydawnictwo Świętego Wojciecha, Poznań 2015.

Wzajemne przenikanie 
Estetyka jako polityka to pierwsza opublikowana w Pol-
sce książka Jacques’a Rancière’a. Jest to zarazem najczę-
ściej dyskutowana w ostatnich latach na świecie praca 
poświęcona sztuce współczesnej. Według Jacques’a Ran-
cière’a nie da się oddzielić szeroko rozumianej sfery 
estetyki od obszaru polityczności. Każda walka politycz-
na jest bowiem walką o określony obraz świata, widzialny 
układ jego elementów. Z drugiej strony, każde działanie 
artystyczne staje się ingerencją w porządek postrzegania 
świata i może modyfikować model oglądu otaczającej nas 
rzeczywistości. 

Książka zawiera najważniejsze eseje Rancière’a, 
podejmujące w nowatorski sposób temat relacji między 
społecznymi powinnościami sztuki i estetycznym uwi-
kłaniem polityki. Czytelnik znajdzie też w książce dwa 
przeprowadzone z autorem wywiady oraz omówienie 
całej jego twórczości napisane przez Gabriela Rockhilla, 
a także wprowadzenie znanego polskiego artysty Artura 
Żmĳewskiego i – last but not least – posłowie Slavoja 
Žižka. Książka została zilustrowana pracami Joanny 
Rajkowskiej.

Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2007.

Żywe poznawanie

Maciej Kociuba wyraża przekonanie, że ostra dialektyka, 
rozdzielająca poznanie obrazowe od pojęciowego, jest 
czymś, co hamuje rozwój aktywności poznawczej oraz że 
separacja taka jest zabiegiem całkowicie arbitralnym 
i sztucznym. W rzeczywistym i żywym poznaniu nie istnie-
ją jakieś czyste jego akty bez reszty dyskursywne czy też 
radykalnie obrazowe. Poznanie obrazowe i pojęciowe to 
w istocie dwa aspekty tej samej rzeczywistości. Autor 
uzmysławia to czytelnikowi, sięgając do najwcześniejszych 
źródłowych tekstów kultury europejskiej: do tekstów 
orfickich i biblĳnych, do prac Hezjoda i Homera, Platona 
i Arystotelesa. Podkreśla wpływ myślenia semickiego 
i greckiego na kształtowanie się znaczenia obrazu w po-
znawaniu świata. Zwraca uwagę na to, że rola obrazu 
w poznaniu została zdegradowana do ilustracyjno-emo-
tywnej, oraz na skutki tego rodzaju procesu. Dokonuje 
niezwykle wnikliwej analizy poezji, malarstwa i muzyki.

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
Lublin 2010.

Wielka księga
Ta księga pamiątkowa jest wyjątkowym dziełem. Z jednej 
bowiem strony stała się wyrazem hołdu i uznania dla 
prof. Henryka Kieresia za jego wieloletnią pracę na rzecz 
filozofii sztuki, teorii poznania i szeroko pojętej kultury 
oraz humanistyki. Z drugiej zaś – gromadzi ludzi, którzy 
w swojej działalności naukowo-badawczej prezentują po-
dobne podejście w uprawianiu filozofii, charakteryzujące 
się realizmem poznawczym. Księga zawiera sześćdziesiąt 
pięć artykułów, przygotowanych przez filozofów zarów-
no z polskich, jak i z zagranicznych ośrodków naukowych 
(tu dwadzieścia siedem tekstów – m.in. z Kanady, Francji, 
Filipin, USA, Hiszpanii, Niemiec, Australii).
Artykuły zostały uszeregowane w pięć działów tema-
tycznych: „kultura i sztuka”, „metafizyka i antropologia”, 
„etyka i polityka”, „religia i filozofia” oraz „nauka i logika”. 
Księgę zamykają wywiady z jubilatem oraz biogramy 
autorów.

Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu urodzin i pracy 
naukowej na KUL Profesora Henryka Kieresia, Wydaw-
nictwo Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu, 
Lublin 2014.
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