STANISŁAW OBIREK
O KSIĄŻCE napisali
Stanisław Obirek staje przed tymi samymi problemami, przed którymi staje cały polski Kościół. Pyta
zatem: czy Polak-katolik musi być antysemitą?; czy musi godzić się na bigoterię?; być cały czas
więźniem przeszłości?
Jeśli ktoś chce znać odpowiedź na te pytania, powinien przeczytać tę książkę.

Ronald Modras (ze Wstępu).

Także w Polsce nadal żyje nadzieja na chrześcijaństwo bardziej otwarte, wrażliwe, zdolne do dialogu, wychodzące naprzeciw Innym ze
zrozumieniem, życzliwością, współczuciem i zaufaniem. Refleksje Stanisława Obirka, choć zapewne dla wielu trudne do przyjęcia i
kontrowersyjne, wpisują się w ten nowy kontekst pluralizmu religijnego. Ten postulowany przez Obirka pluralizm obejmuje też przecież
sprzeciw wobec powszechnie przyjętych sposobów traktowania własnej tradycji. I jak przekonuje nas autor – mieści się w procesie szukania
pełni katolickości.

Wacław Hryniewicz OMI (z Glosy)

Jest pewnym paradoksem, że Stanisławowi Obirkowi […], przedstawicielowi kulturowego katolicyzmu, bliżej jest do niewierzących niż do
formułkowego credo tak gorąco rekomendowanego przez polskich hierarchów. Książka Polak katolik? jest ważna z różnych powodów.
Również jako pasjonująca diagnoza tego, co dzieje się z polskim katolicyzmem.

Jan Woleński (z Posłowia)

O AUTORZE
Pochodzi z Narola. Po maturze w 1975 został studentem teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale przerwał studia i w roku 1976
wstąpił do zakonu jezuitów. Święcenia kapłańskie otrzymał w Neapolu w 1983, a profesję zakonną złożył w 1991.
W latach 1978–1980 studiował filozofię na Wydziale Filozoficznym Księży Jezuitów w Krakowie, następnie do 1983 teologię na
Papieskim Wydziale Teologicznym w Neapolu, potem, w latach 1983–1985 teologię na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie oraz w
latach 1985–1989 polonistykę na UJ.
W 1994 uzyskał stopień doktora teologii na PAT, w 1997 habilitował się na UJ na Wydziale Historii. W latach 1994–1998 był rektorem
Kolegium Księży Jezuitów w Krakowie. Prowadził wykłady na jezuickim University College of the Holy Cross w Worcester, a od 1998 był
kierownikiem Katedry Historii i Filozofii Kultury oraz dyrektorem Centrum Kultury i Dialogu, które utworzył przy Wyższej Szkole
Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum”. W roku 2011 otrzymał nominację profesorską i obecnie jest wykładowcą Ośrodka Studiów
Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.
Stanisław Obirek jest od lat zaangażowany w dialog z innymi religiami (m.in. z judaizmem) i z niewierzącymi. Interesuje się miejscem
religii we współczesnej kulturze, konsekwencjami Holokaustu i możliwościami przezwyciężenia konfliktów religijnych, cywilizacyjnych
i kulturowych.
W 2005 opuścił zakon i stan duchowny. Jest autorem setek artykułów i kilkunastu pozycji książkowych, z których za najważniejsze
uważa: Uskrzydlony umysł, Antropologię słowa Waltera Onga, Umysł wyzwolony i W poszukiwaniu dojrzałego katolicyzmu oraz dwie
książki napisane razem z Zygmuntem Baumanem – O Bogu i człowieku. Rozmowy i On the World and Ourselves.
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