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lPusty orrrox" istni€je
rirda'nictlo
lae. lredalo !ra_
luz od siedriu
wje r,z,d?i.<cr
rol.ud. )) zainler-.owdhr" r:r","-ia
i
relista
r,Jschodu, Lulturi
alternatyrna,
no,yr paradyqnaren
w hau.e t
norlni
kierunkani
w psychorogij.
Kriezxi
sa tak dobleran€,
aby nogry
sluzya
nie
tylko
ryr,
ktdlzy
sr ibrelettuatnie
zalntelGovant
fsdanenla1nFi
probteEai
- tlB,
2ycia,
a takze - a rarer
p.zede vszsrxtr
poszukuja
kt6rzy
rdtnycb
dr6q saiorealizacji
i greraja
sie ,zboeaci.
,,eusty obiorro plo,otujg
rlasn.
filozofie
zycia,
Rst.zki
lydaqicrva
bowren do dzialahia,
do placy nad sobi.
_
d'j eraj a- perspektyuy,
lt6!e
- se niezsytre
szczeg6rnie
dra hrodztezy
isirotE.
Dzieki
lyh hstarhon
i,ozna
nie
tyiLo
tovarzyszyc
przsia.or
! kulturze
lachodzacyn
na Gnrany
zlcia

sa
zrrarane
z Ddyh,
elorosicznyn
ridzenien
aviala,
firozdfla
op:te
na safrorealizacji
i reracJari
z rudzDi i cara przyrode
na nadlF
vsldldziaraniu
loleqajacybi
I {sp6luczestniczeniu.
'xolo
ju, n.in.
nydsri6Dy
- 3Dtotogie
,ycta
t aniefci.
reisrb{
na
tenat shielci,
odradzania
sie i unieraniai
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* p.lsce
hsiarke
o
iochraniad
'eseleiiabizhie
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sszelxie
- szere
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tej
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de:
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zostaieD
zaproszony plzez Pania d@-d! hab. Barbale tialkierlcz
do napisania kllku st6v do Biuletynu oliDpla<ty litozoatcanej,
czylj do natrlodszych rilozof6u. czy b.r do t€go pravo? Bedac tnfotutykien,
zal&uje Eie autoralyzacJ.
plrervalzania
inforDcji,
kt6!a
ku zdzirieniu
,szyatllch
tlorzy houe cyrilizacjg
i
kultule.
Kobputely
nie tylko zauCobaty2oraly oplacosyranie lisi:
plac, 6le pod koniec XX rioku targnely sie na autoMtyzacje
tu.tzkieso mioskowania,
czyLt oferuje sztqczn. tnretigencje.
!*raczahy zaten v okles autoDtyzosania
Eyelenia. a filozofia,
bed.ca
hajstarsz.
naulq 6wiata, zai6uje sie vr.snie lyErenieb. stad
jest zsjrzek htedzy inforratyka a fitozofla.
bliski
Jedna proqolruje,a drusa nitysuje.
stEd zaczyra sie bbseaoya6 w Aneryce rosnace zapot.zebosanie na filozof6r-etyl(6r,
.eil.ate
ze atosovanieE
systen6r
eksperckich
np. v nedycynie cey titozof6r-togikor
zatr u i t r t c n y c h p r z y p r o l e k t o , a n i u E a s z y n o v e q ol i s l e n r a ,
Tak n.dulykane povieoz6nie, 2e "ryslenie rd przysztoscri, napraudzlvego znaczenia. Te kraje vychodz. Lerdz na
biera teraz
czolo postepu w swiec.ie, kt6re v suoje produlry i ustugi qlonponuja najriecej
rledzy.
Nowoczesne auro funkcjonuje e opalciu o
kilka
Eikrop.ocesolk6v,
a niedluqo
ponad 30
beitzle zarieralo
proc.
elenentor ele}lronicz.ych.
r{e es2ystkich syrolrach ha sviecie tbudovano ok. 5 uiliard6r
nikrop.ocesor6s,
A, siec iede. takt
rrkonputereko przypada na jedneqo cztor.ieka na ZieDl,
zienia
staje
sle
Elektroniczna
Clobalna Hioskrr spleciona
globalnlni
sieciatrl kodputerorych transbisJi
i przetiarlan.ia
danych,
tekstu,
91osu, obraz6r, {ideo, itp. Jednak !y1ko 25 p!oc.
jeJ nteszka c6s na rtplzepustke't ito tej wloskt. ci, co naj. dostep
do tych
norych nalzedzt,
rozrtJaja
sie jakby v viekszej nasie
tlenu,
hajE czF oddychad t jak 2yC. Swiat 2arsze dzielit
sie na
sytych
glodnych.
i
l:era. zaczyha sie dziertd na nldiych i glupich.
Nie trzeba nie6 za du2o Fjobrazni.
aby zdaC sobie spraeer
co no2e zdziat:a4 syty i nadryr a co glodny i glupl .
rilozofia
staje
sie potrzebna
e haszlh codziebbyn ,yciu/ .
przestaJe .byc nauka brodatych
uezonych. z tF,
2e to eyzranie
zinfonatyzooahego
nyslenia lrowokuje nie tytko do lorych zastosovan filozofil,
are takze suqeluje otlarcie
na trlryke
dotychczasouych teolil.filozot\czny.nt
zelaszcza v polsiin
obszarze intelektualnln.
Firozofta
rozroju spolecze stv uaiksa rFaga ??e.ypo 150 latach i opalcia tej teorii
fikoeania
na nieizatnych
kry-

teriach.
fi swojej hsia2ce !'chwilo'y koniec nistorli,,*
l':.danej ospodalen df,a nierzatn€ ltyteria
talnio
$ Polscer
rozvojtr spoteczebster k!!,tert!n
infoinacyjne
i klytertlb
enerqelyczne_ Nie kapital
a
rdpnosc
szans, !,erfekcja
norarha,
volnosc
sto,a
(infolhacji)
! !uch! (enerqia) po{1!ny byc celen cz}owie*a. Narobiast
kapital
i wied.a (nyErenie) sa tylko zasobabi sfuzaclni
t
o6t49aniu '.}nieniobycl
ce16v. zajrzyjcie
do tej pracy i 2apozDajcie sie z klasyfikacja
oklesdw cwirizacyjnych,
q,pfowadzonych .a
podstawie zaploponoranych kryte.i6v,
Podob.ie
zastan6rcle
sie,
czy rleczrviScie
dtaleklyka
Eegta
jest
pieryotnle
plaven
spoleczneqo dzialaniar
czy nte na prav
jak p!a{o plzdijanla,
barrlziej
ereeeni:ahych,
praro powr6lzen,
p!6to
po€iadanla,
plawo p.zekory
i plawo racji
(zalrzyjcie
do
ssponnianej
ksia2ki),
Teso typ! atoni6tyczne lodejecte
do bada^
nalrroi:.ch,
noze rozulnqd
nasze utubiona diriedzine { fltozofie
wiek XXI bedzie rie\ieD nyErenid i )romunilac.jj, 'Jy bed?iecle
d hiD 2yli I tuorzyli noue prava, re stare pewre z.negujecie, a
nove wt4rysrlcie,
w ten 6pos6b polskie spoleczensrro bedzj,e funkcjonoraa na podsta{ie latwo plzoetdrral.ych
zacnovan, co cechuje
spoleczenstva rozvtnlet€ i doj!z.te,
czy jedrak ichrilqry
&onlec listoliti,
czyri zanlk ko,kurencji
tdeologicznej
bedzle pozyttvny dla Globu I porski, tak jak zantl
l<orLule.cjl
u polsl<tej qo6podalce q ostatnicrr 47 latach ? oto pytari6
d1a Ha6 nlodych
!11ozof6r. kt6lrn plzyjdzie
2yC v takih
Eeiecte.
cay je6te6ci€ z tego zado{olehi? czy nie sroicie
wobec
loztelki
niedz] r.r@aga.iani i za6adabi I,raszej profesji,
a , rro,
co czujecle na co dzlen ja]<o ob)ryatele llaju
po6zkodowaneqo b!ak:@ runxcjonouania plara przelory.
Nie poddavajcie sie ob6cny! rndnosclon k pot6ce, zdchovajcje
pravdzirie
6tolcki
s!ok6j, Nasz wielki firozof
wladyslav ratar*ie{icz
Dapisal
svoja srarna Teolie o szczegciu , nlokach okupacji hitlelorskiej.
I{la6nte r tahi spo€db nozna srac sie filozofeb ! I !
r Placa ta byla rece.zor€na
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Teel!
lacjobaltzE
na o filozolil
poznanla/ dwa znacze/teorii
nla:
re2sze i szersze. { vezsz}E sensie racjohatizn
przeciwstaeia
gtoszec, 2. wiedza pochodzi nie tylko 2e znysl6rr
sie enplryzndl,
ale i z sadeso lozuhu /lacjonarizn
qdetyczny/.
p.avze kryreriuh
dzirosct
viettzy jest
nle tylko dogriadczenle, dte rovnie2 / tub
larer
vYlqcznte/
lozu
&erodolosiczny/ . Racjonalizn
/ racjonalizE
v 6zet6.ya sensie przeciwstavia
sie iflacjonalizhowi.
obejhuje on
zarotno
lacjonalizr
s ve2sztD senEie, Ja* i enpilyzn, gloszEc, 2e
pochodzi
caia
jej
vledza
ze znysl6r badz
kfyreliun
- to dosriadczenie
prawdziro.ci
(pral<tyka) i lozun. NatoniaE! i.gtosi,
lacjonalizn
,e sa raznteJsre od dosuiadcrenta t rozunu 216dra i klytpr!a pozndnia: {iara, intuicla, uczucie.
Dalej
bedzie&y &6rtc o racjonaliznie
vrylacz.ie , szerszyn senflsp6t.ze6nie
filozofie
lacjohallstyczna
no2na u zasadzie ulozsanic
z filozofia
haukohE, gdy2 lajnlrrsza znana nah postac racjonarnosci
repiezentuje
lauka. Tote2 itzlsiejsza
fitozofia
lacjonaItstyc2.a
dazy z jednej strony do u{zgtedniebia osiasnied nauk o
plzylodzie
i spoleczensleier
ich uog6]niania,
z drugiej zae strony,
do stoso{ania q niare noznosci scislych Detod .aukovych. Are
tak bylo nie zarsze.
cala
wfascivie
filozofia
starorytnej
crecji
byra racjonalistyczna, ale nie naukora. alborieb nauka / poza natenatyk? i astronotrie/ byra volczas jeszcze w povijakacn. Racjondristyczny byl za!6vno hatelializh
Debokrytar jak idealizh platbna czy dualizm Arylote1esa, a takae inne kieruriki/
nie wylaczalqc sceptycyzhu. Naroblast u rilozofi.i l,schodu przeva2alv pr..ty irr.cjonal 'srycznp.
hiacjonaltzn
zaczal 6ie uporszechniac s postaci qnozy/ a poten
doElNjrcego
ee
vdzdsnlo
cblzescijanst
ie
fideiznu
rlar€ *y2ej od rozunu/ i hi6tycyzou / plzekonani€ o
/stasiaja.eqo
no2livogci
bezposrednlego
obcorania
z b6str€n/.
H p6zbiejszla
pojavili
3ledDiosteczu
.ie
bardziej
lacjonaristycz.ie
nyslecy
filozofooie
chrzesctJanscy: Abelard. R.Bacon, fohasz z akrinu /do
osr.rniego
z ntch k6ciry/,
R6qnje2 v firo?orii
drdbskiej Leqo
okresu pojasiaja
sie pledy lacJonaltstyczne:
Aielloes,
Avicenna.
!r Dovozytnej lirozofli
eulopeJsktej iacjonalizn
dontruje.
zaliczy6 nozna do .ntego zardho
br'-tyjskich
enpirystow /a.3aconr
.t.IJocke.
D.Hube/,
r eezszta
Jak i kontynentalDych .acjonalistdw
sensie /B.spinoza,
G.I{.Leibnizr r.xant/r
zar6uro Dareti.risr6v

jal< i dlalistdw
u zakresie ontoD.Diderot/,
/T.llobbes, !.Eolbachr
loqii
N.l.lalebranche/ oraz p6zniejszych pozyt)ryistdt,
/R.Descartes,
odrzucajqcycr! s os6le ontoloqie.
$ystepowali tez filozoforle-lllaclcnariecir
ch6claa avieku
xvll /zvanyn nuierien rozunut/ nale2eri do !:rjetk6N. vyjatkieh
!aco byro swois!,t
kin
byl,
laradol<sem, sybitny natematyk I ftzyk
uinna kieronqc ste ije
B.Pa6cal, klory
uzncl,
2e t!Io2otja
npolzedklen
lozunur,
natenatyxa
i
fizyha,lecz
raczej
Jak
npolzadkleft
stulectach i.radjonalisci
byli
€elcar. $ porniejszych
r i c z r i e i s ! . v r X T x w i e k u r a l e z e l r d o n , c h A . s h o p e r h a u e rI r , { l e L zscvE! k.!'fzy
lysurati
na piervszy plab role przed rozuiem, a na
przelonie xlx i xx stureci - It.Be.sson, gloszscy
intuicji
"yzszoec
Jalro zrodla loznad!d naa jnteleltab.
al€ podzial na racjonaltstd{
i irfacjolalist6*
nie jest bynajmniej podziaren ostrlm. wi€lu no2ba prz)?isac radjonalizn
v peanF
sLopn:u, aiekszF rub .n.erszlm.
plzypiJak {stohnie1istry?
hlextole lrady filo;ofi!
!eligiJnej
suia du:4 lole rozmou:r
iednoclesnle wszakze u.nai4 z natur! !2eczy za vazle 2!6dlo pozbania {iare lobjavienie/.
Tax !p. tonasa z
t\viru
vprovao2il racionaliz' oo ri ozocn./.6c!ra1 kj6i o ty1e/ o tle akcentoual lole lozunu u poznaniu sriata,
!6hie2
Boga i
dlszy,
tan, gdrie lzhal ia rroale zachooal :lesenty irracjonalne
n'pczae odvolyudri" 6ie oo objavier:r / vskrtbk n:e?dolnoqci cczL_ r oo u2.sddJie^ia ber.ych dogaaror/. lle !5pd{c-Fs-}T romj,-,ier
czy ftczej
neotonizhie,
zarysovata sie rozbieznoec co do stoslnl<u
do nauki, wielu doqnattczhych tonist6q uznnje roze6j nauki 2a nieistotny
dla
inni natoniast badaja nalke rsFdlczesna i
filozofii/
starajr
sie
dostosouac.do nlej rozsazania filozoficzne,
co czybi
'.h I ilozof re bardzrej nauxoqa.
Mo2na Let novic o espolisrnreniu pie.wjdstl6v racior"lrych
i
ilracjonarnych
v rd2Dych syslenach filozofii
niereliqijnej.
Typojest t! klasyczny idealizn nieniecki
vrF plzylladen
poczatl!
X1X
- Iichle!
stllecia
scbeilinqr
Heqel. z jednej stlony, qlosili
oli
poteqe rozdnu I s-crali
sie oprzec nb nlh sve ' r 'o2. ouanie, 7
drugiej jednak stlony, byla io filozo:ia
spekulatwna,
odersara od
naukt
i
daleka
oa rysor6w scialego nyglenia. Podejfroqara jednax
ploblemy
wielkie
rllozoficzner
kt6ie , dlzej nterze uleqry zaqubie.itr
d eatelialist6v
1 enpirys!6s poplzednich s!u1eci, hiho 2e
f itozofovali oni znacznie j66hlej.
Tt6rcy haterializnq
dialektyc2hego,
llalks i lngetsr zainspiioaahl
! 2nacznlh stopniu lrzez klasyczra filozofie
nieniecka,
usirotall
nrektore z tycr probrs6v roz{idzdc, opier€ i.c s'e na !w.ikach nauk o plzylodzie
1 spoleczefistvie.
rednak2e i u nich zacbdvalo
sie
riele
elaent6v
przejelych
slehulatyrnych,
od Heqla?
tskutelr czego o ich radjonalizhle
nozna n6vi4 z p€rnlmi zaslrzezeniAni /6aczegdlnie
gdy bierzeny poil u'age ich filo:ofie
islotnyni,
spoleczha,
datek4 od naukorosci.
bino uroszczen do srrorzenia
"soc;a1 izDo ncLloweso"/.

zdecydo{alle
odcinafi
sie
od tlasycznej
fitozofii
niebieckiei
bozyrlajsci xTx rle\u: a,coDre, ).s.x.-1, H.spence'.untkali sp-kulaeji
i fomulorali
sre tezy jasno, ? spos6b naukovyr opraco|yrali
z porodzenieE nalodologie nauki. Jed.axze gublli
przy r!! istotne
problay
fitozoficzne
w srdpniu jeszcze rieks2yD ni, enpi!y3ci
poprzednich sruteci.
i balerialisci
obnizalo ro laltosc
ich
tit6ra byta jednak nievarplitai
krotie!
naprz6d z punktu
,filozofii,
ridze.ia
nauLowosci i lacjonalnogci.
fl xx stuleciu
nadat lozvijaja
6te rszystkte
rodzaje fltozo_
fii.
ldro vtelkiego
roz,oju nauk, pojaviaja sie !62.e o.rniany irracjo.aliznu.
obok tntuicjonizhur
lit6ry v sroisty spos6b tnrerprepoznanie
toval
naukore,
upovszechnia
sie
eSzystebcjalizr
(.Jaspeis,
/l'l.Heidesse!,
J.P.sartre/,
lr6!y v os6te ignoruje nauke
1 n:e dtla o plecyzje qeodu, chociaz fohuruje
pewne interesujace
spostlzerenia
o 2tciu ludzxih. Do skrajndgo irlacj6m1i2nu
doszly
takle
jak gnoza, odlrlcajeca
hodne dzis klerunki,
zar6rno nauke,
I
lradycyjn.
religie,
czy te2 postnodehizn,
lak
detraruj€cy
dekonstrulcje
vszel*tch
pojec
i znakor jako lzekona oznake rsp6tczesrel IuItu.y.
Nale2y s4dzicr re jesr Lo noda przejscjova,
osobbe i v.zne niejsde r f ozofli
naszego stuleaia zajnuje fenohenolosia
R.Ihgaliteh/.
r(ontynuuj?c peene latki
/E.Husserl/
klasycznej filozofii,.
i hiehieckiej,
r€pr€zenranci tego kiesreckiej
runk!
daza do rozriezania
ktuczorach problend, reorii
poz.ania i
ontologii
r dlodze czystego lozuroraDiar
trtdre na oszak2e w duzej
spekularla.ny, c?esto daleki od jasno3ci, progranoro tez nie opielajacy
Eie na nauce, tecz trolz?cy jej aplioryczbe-przeslanki. (ietuek
ten jest wiec tytko,
pesej nierze iacjorarrElyc2ny.
Jednakze noey toh filozofii
xx rielu nadaje inby szeroki nurt
filozoficzny,
*!6ry zosral zainspirovany rozvojeh rdgiki.
Jeqo reprezentanci
lysuraje
ba piersszy plan anatnze poje6, ich I niare
no2Dosci Scisre definioranie
olaz klarorne plzeproradzahie
rozunoz eykolzystanien
aparatu toqiki sFboricznej.
Nurt ten
nazFany
zwyl<le filozofia
analityczna,
czaseb filozofia
lcista
ra
chalakter
zr62nicorany.
lilozofosie
a.alityczni
v vezszyn sensie
jezyka fit6z.fit,
oglaniczyri
sie
jezyka potoczneqo
do analizy
r.wirtgenstein/
oxfordzka szkota analizy jezykowej/.
/c.r.uoore,
Inni
f irozoforie
anatitycz.i
/B.Russelr. A.N.rnritehead/ zaczynali
od badania podslav fogicznych natenatyki,
ale poteE rozei?zlvari
Eoznaite ?asadnienia rllozoficzne ba bazie anatizy jezykosej. Do
filozofii
analitycznej r sensie szerszrr zaticzany r6mie2 te xieluixi,
kt6re zajn@aly sie 9]0hie
filozofia
nauki, anatiza .ard!ho jezyka nauki. jak i stluktury
poznania raukoregor jeqo rozroju
lrd., zavszp u sposob mo2Ljrie )asny i precyz/:ny,
szczeq6lhe iiejsce zajFuje tu xolo fliedenskie z okresu hied2yrojennego /M.scbrick,
R.cainap, o.Neurath/,
rvorzace Lierunek z'any
logicznlh
enpiryzneft
atbo tez neopo.ytwiznen.
Jego czlo.Lo'le
przeprowadzali precyz1,jna analize logiczna stosovanych poje6, sku-

je.yxa nauki. uj&osali
jednak zapiajec
sie
9l6rnie na analizie
gadnlenia eplstohologtc2re
z pu rtu ridzenia skraj.ego radykalnego
eipDyzn!
lod rrtdlego p62riej sani zacze!1 odchodzi6/r iqnorovari
zagac.ienia ortologii
czy filoz6fii.
czloriexa jalo rnerafizyczne,,,
a zateD nie rieszc.ec€
sie , rahach filc2ofii
naukoqej, jaka qrosili.
S{iadc2!1o
ro o {es*osci ich filozofii,
ograniczonosct
ich
lrre{tory inne )rieru'k tiIo:oti, d".l-!ycznpj sra..iy s e urika6 tej osraniczonosci.
,redno z piedszych
hiejsc zejnuje !u szkola
L{oRs)<o-rlarszavska
r.xolarbiftki,
/{.},a!dorski,
(.Ajdukielicz,f
. czezorski/ z.Zavitski, T-DaDbska/, k!6ra rysunela
sie
.a c2o1o tr naszej f ozofii okresu niedzwejennego.
zajmorara
przede pszystkih aDalize podstaeo{ych poje4 filozofii
sie
i helod
jej leprezenlantdr
pozrania
naLtoweqo, jednakre vieh
raczeto davad odporiedzi
na sahe
zagadnienia ontologiczhe i ise,
de2ae
pojec i precyzji lyporiedzi.
zassze do definio{ania
szkola ta odefilozoficznej
o ?o1sce romiet
slala vielha .o1e v lozvoju *uttury
{ ok.esie povojenn}n /nin6t 2e,6sczas Ju2 jako szkora nie istniara/; pod jej lpfldeE pozostavalo vielu narksisrd!
/czy bylych narIEtsrov/ oraz to,: ist6v.
tl filozofii
swiatovej v podobrra, lieluntu
poszedl rozu6j pozyt ) a r i s t y c 2 l F J f : l o z o f r r a n a l i r v . r r - j , v \ 2 c 2 e 9 o l n o 4 c rr . l o : o r i . r a uki bu!2liwie
rozrijajacej
sie v diuqiej polovie naszeqo slu1ecia,
stanach zjednoczonych, z udzialen zleszta vielu eniqr-odzdcych
grant6v
sie
2 xota wiedensliego /c Henlel/ n.Naqelr
a.crnnbaun/.
Przezryciezyli
oDi pozyty{istyczne
oqraniczohosc teqo
xieluL\u,
odcbodzec od radykarneqo ebpiryznu, a ta!4e rozeiazujac
n: bazie analizy haul{i, glomie
slruxtuiy
reoiii
naukov,vch, zagadnieria
eptsteioloqiezne
i onroloqiczneDoniosla
!o1e r rozvoju naukovej filozofii
druglej poro{y stulecia odegrar (a!1 R.?opper, qvodzacy sie z t4iednia,a poren oslaciy
r Anglii.
xrytykovat
on zarsze radykalny ehpiryz& i indu){cionizn
przecivstariaJ.c
heopozytlviznu/
ir sv6j hiporretyzh i decukcJontzi,
nastepnie
zas 2aloczntko{al
sz}ole krytyczneqo racjonarrznu,
halace
znaczne alprtay r {ielu krajach Elropy i aneryki.
szkola
t'a kladzie bacisk na krytyczne nyslenie,{
szczeqdlnosci na
eelode htytyki
hipotez ! hauce, a ta}ze na roz{iazanie
zaqadnien
frlozoficzrych
ha soncie
nauxi,
F szkole rel bada sie r6wniez
102,6l
htstorvczny
nauLi,
bez Lpadania jednak tr letlartzn hisloryczny, rozpovszechnlony dzia v3r6d hisroiylde
i fi1o2of6v hau].i /
T.Yu\n, P.l eyeraberd/ ,
spos!6d
in ych szk61 filozofii
.au*o?ej,
licz.ych
zwlaszcza .a
i,znatulalizowane
lonlynencie
anerykanskin/ nale2y rlnienic
episte'na!ko{y iateriabolosie"
i sroisty konvencjonarizr
{.v.quine,a,
lizntr
x-Buhgego oraz ,rexsperFenlaliznl
r.Hackinga, rstnieje
!e2
lozEaite inne lierunki racjonatislyczre re {sp6}czesnej firozofii.
Posta,e
racjonalislycanr
r fitozofii
bri2ei charakreryzuia
postul"LJ r.cjon"laosc-, Ale o h:.n notery noprsa. osoono,
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.ilozofia
h: pewno sie znienia.
chociaaby
dlareqo,
ze jedni
filozofowie
mieraja.
a innl pizychodze
na icb niejsce.
firozofia
znienia
sie
r6{nie2
v tyE sen;ie,
2e porstaja
wci.r
nove telsry
filozoficzne,
a datne czasen liszczejE.
wszelako gdy pytany
sie o
to,
czy
filozofia
sie
to na pevno hie nany na iyeti
roz{ija,
zniany
r
taxin
lrF{ialnth
sersie.
Pytani.
o rozvdj
f!}ozofii
z
jes! rezur&ten
lesuly
jakieja
znaczy:
czy
zniaha
r firozofii
piaeidroeosci?
r'leldzeco
na ro pyranie
odlo'iadali
n,in.
cohre v
sqej
koncepcji
rozvoju
ny61i ludzkiej
od fazy teolosic?nej
przez
filoioficzna
do
pozyryrnej,
fazy
izy
rrerteno
' srej reorii
cze6reldenloqlch
.yl<rds
filozoficznycb,
obejnujrcych
czas .ozpialtycyzhu,
kvitu,
sceptycyznu
i nistycyzbu.
reqo rodzju
obrazy
dziej6w
filozofii
baja ll/laznie
spekularywhy
charakte!
i {yznaczaja
nie tyre historie
nyrli
tirozaticzne),
ire jej historiozorie. Jato tdqi" -ie
zbrt uqodne z I"tLdn,
.t"o
ny - bardzo rarro d3ja sie uzgodric z kazdyn fahten. Jeaeli
tylko
poqa2nie
trartujeny,
porinnisny,
a
.e scherary
nie zaslusuje na viare,
to histori.zo
ryjasniajace
flczne
korcepcje
rozrolu
filozofii
ho2ery pozostavic
na boku.
Pytahie
o roz{dl
filozofii
nozeny jednax rozu'iec
i tak:
czy
poja{iaja
r filozofii
sie norosci czy te2 przecirnie,
ritazar!czne nlyny
niele
i zasadniczo
z lyn sahyn skltrrien.
jest poriedzenie
z.ane
wbiteheada/ ,e dzieje
filozofii
se ni.zyn
platonajak
innyn
tylko
nieustahnyi
do dialoq6v
pojaNiaja
sie dunhe o6viadczeDia,
2e oto pojarira
sie
taka
idea filozoficzna,
kt6!a faxtycznie
oznacza kres firo2ofii.
tittgenstetn
oEviadczyl
r sryh srynhyn
2e i, isrotpunrtach
probreny
nych
zostary
roz'i.zane
ostaIfilozoficzne]
tecznten.
lprardzie
2e'iharo sie przez rozriazanie
jednax ten slronny
probren6v
tych
osiaqnelon,
niennie'
dodatek
byrajnniej
nie
zniehir
slra,y:
istoty
nadszedr kres firozofii.
$ittqenstein
poriedziat
2ateh
riro2ofon: ,,porzudcie rszelta
nadziejei.
6
i1e ich nadzieja bylo osi?qniecie
czeqos po ukazaniu
sie iTraklalui.
san wittgenstei.
nie zastosotral
sie do s{eqo nlodzie^czeso
,ezeania
probrei pozniej
zaczel na no{o roz{iazywac
ny;
nie zdecydosa]
sie j!2 na poq.t6rne obrieszczehie
konca firozotii
Nie na1ezy oczekirac,
2e rszyscy
lyciaqna
vnioski
z lekci i, \Lora eittgensEe.n udzreli, sar
2e Ju: n!9d)
pojavi
nie
sie st{ierdzenie
o *oncu filozofii
! inie jakiej3
ho-

jednax many piaro by6 sceptyczni eolrec lego
pravdy. Niemiej
rej
lodzaju roszczefi o ostateczntr
dokonanir sie nys1t fitozoficznej.
jed.ak
xobstatacja
ta
nie .ba1a tezy phileheada, qdyz loze byc
tak, ,e filozofouie
ciesl€ jedynie honentujr diaroqi platona; nojasne, czy nhibbead sroja filozofie
ta
bene nie jest carko"icie
lez
bakto'al
v taki ,la*nie
sposdb. o ile reza Fhiteheada jest
lrafna,
to r filozofii
hle @ nosogci, co nalnniej oat czas6r plajak potraltoraC
Ale
rplovadzenie kalegolii
rozMu przez Anaksagolasa,
Platonska
kohcepcJ€ idei, alystotetesovs}<a definicje
subsBhcji
Jaxo iro2enia hat€lit I fomy, anzerna z canrdouy
ontologicznt
ator6d na isllierie
Bosa, pojaviede
sle epistenorogii
czy estet)'l<i Jako sanodziehych
dztedzin filozofii.
rFibhiza
ujecie pravdt koniecznej/
I(dta plzerrdt
kop*nikadski,
diarektyIe HegLa, arenLana teo!je ihtehcjondtrosci, Trardowsttego odro2niente
tlelci
i przedniotu
przedstavlet,
sehanryke
!!egego,Russella
teorie qap6v rogtcznych, tenonenologle,
czy pojasienle
sie
filozofii
elrologii? ?o*yzsza tista rioqlaby br6 znacznie
rozbuatoraDara ile
podare przyklady callowicie
r,Lslarczaja.
aby
udoLmenlorad,
ze teza lrhiteheada o iplatonoidatnlai
charakre.ze
vszelkieJ lilozof ii rest dysRusyjna.
Dobt2e, podi. zvolenhjk t'lritehead., alc poddne ry2e) przyvlady
3v1adcza,
co najvy2ej o tra. 2e pojawiaja sie nove filozori2D)"
ficzre
rozqazai.ce Lcta2 !e sane irobreby i oieruj.ce
scri2
te
saDe lozriezania.
sloren: r filozofii
nte na poslep! v
rfilzystko ju, bylo' r dialozaklesie
proble6r
I ich lozviazah.
gach histlza
z A!en. c62, lie spos6b rykaza6, 2e nle br,1o / jako,
i2
poza szczeg6lntdi
przl?adkahi,
d6d6d,2e czego6 nie Da, jest
nienozli':r.
Dlalego cbcialbla
leze o norosct , filo2ofii
postaric
nleco
i.aczej
i niezalezDie od kealifikacji
*onlaetnycb pogled6v
pod tF vzg) eden.
lowiada sie niekiedt,
2e dziela filozoficzna
naja laki stosunex do czasu, itory upodabnia je baldziej
do dzie] szruki niz do
ploduxt6{
tecbnikl
czy rez le2uttat6v
nauti. oto ,yrrory
nauki i
techniki
stalzeje
sie ? ten spos6b, 2e kotejne osiesniecia
unierazntaje
poprzednie.
Nie jeadzi sie blyczka
rie
uczy sie
natehatyki
z podrecznit 6r lulera,
slo!6 ao2na je
poznarac
z napisanych. w zesz]'h roxu; r?1!v czasu przel<s2tatca
poMtkl
nau.i
i techniki
r tHoly !etr..
rnaczej !a sie rzecz ze
(6ntakt z dzieleh sztuki xx v. ucale nie czysztul.a i filozofia.
ni zbednld poznaria artysttczrrych
dziel przeszloEci,
dejsce
r
zriazku
z fitozofie;
tektura diatog6p platorta jest
ciag]e
oboriazkien
kazdego szanuiaceqo sie filozofara
nie rylko
spe.lalisty
od hisrorii
firozofii
slarozytneJ.
redy filozofia
nie
star2eje sie v taki sposcb,ja* bauka i rechlika.
a sla6nie !e osiatnie
se dziedzinanl,
s krorych kaieqolra
- ha jariec plzenoene hb plzynajnhiej
hle doslome,
ll filozofll

jest tak saDo
ot6,
nie cbce tvieidzi4,
2e novocC filozoficzna
jedxrAstaliczna,
Jak novoE.. r nauce czy rechnice. xiebiej
na*,Dygf€,
,e dziela filozoficzne
nie sa rolniez !a* odniestone
do dza6u jax sztuka. Inacz€j, noriac tuierdze.
2e filozofia
;ie
stuzeje.
eoze rie tak szylrko jak nauLa lub technikar ale jeatna*
szybciej ni, sztu*a.
slego czaso *padla ni v rece historia fllozofii
victora c6ujeJ czytania
sina, bddzo r?l)ryoeego firozofa
xlx p., a,
tlatcie
dczedla
do miosku;
te ob€nie
lie ttatoby sie tak rryXladad
dzteJor
filozoftt.
Drusie dogriadczenie teqo tlTu yiezato sie ze
6lom1*l@
fllozoflcznla
zyqtuta
za*irsklego.
szielo Dialo byc
laadane u 1949 r.." a]e 6sczesE yichry historil
plz4zkodzily
reiu. Prztrpadkoro natrafileE
E haszynopis o{ego s}ohika
r 19a€ i,
xtoe na*et ,aproponoval
ri,
aby rirecz plzygdldad
do arruku. szybko jednaL doszedl@ do *D.ioskur 2e jest to po prostu niehotliee:
trzeba
by. Dapisa6 uzupelnienie pE,te
do kazde;o hasra. a pr2ectez
zavi.ski
byl ri€Ikir
endyla i opra&lat
sioj brorni* rzorcovo.
Ale po {o latach dzielo to zestarzalo sie, bo w filozofii
6Po!o sie z^.ientro u tlD czasie.
Ale co Dlaecivie
sle zhtentro? lotleE tak. (a2da epoka filozoficzha ba s6j jezyh, r ktdrir
ryrara tleEci iiloioriczbe.
?a okolicznGc
d;cyduje
o tF,
te baritzo czesto fitozoriczne
dziela
p!:eszloscl
s. dld nas niestram€, o ile hle j-srFsny w stcnie
plz€lo2yc lch E nasz vlasry jezyk, rak dziaje sie ! istocie,
gdy
'analizujehy.
napet Jako histolycy
filozofii,
ttasyk6v,
a szc2eg6lnie
cz!}e pod tyn {zg1ed€b nistorie
filozofii
oraz srouniki
i
encyklop&ie t i lozoliczhe.
reTyrr, o *toryb tltai b6va, nie jesr Ii tylko 2argoneb, aLe i
nore naret przede Qszystkin stanovi plodul<t kultuly
i clvil;tEaJi
daDej vsp6tczesnogci.
|{pravdzie probten lereologit
i deteminizN
(.i rc2€gniej),
byl dyskutovary juz przez Eystot€lesa
ale nie da
s l e t e g o c z y n i c , i q n o r u i a c H s p o l c z e E n af i z y ] . e I b i o l o g t e , b o L o
)est
lezy* naszej epoki. odF6cilbyr tcze nhrtcheddc: f-Iozor
przesz.losci zasrusuje na u{ase, o ile jeqo dzie}o tesL koaenl..
lzen
d6 plolrleb6u
rtla2anych
r naszlx 2algonie filozoficznyn,
pojariaj?
Niezaleznie
od tesor czy v fitozofii
si€ nose ilobleny
i
lozriezania,
roz{6j filozofii
na p€rno polesa na tyh, 2e ujawnia
5ie ona v colaz to nor'].s J€zyr<u, odpoviadajacrD danej epoce.
jak 2adna inna dziedzl.a
I dzieki tenu r1aslie
filozofia,
kultury, jest samosHl.ddoscir suego c7asu, hauet jesli
ne problenyr kt6re pojaruy
sie dsa i p6l tysiQca lat teEu..
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Posoll
odchodza , zapohienie
prace z zakresu hislorii
fito_
2 o f i i z a t r i e i a j e c e j e j u p r o s z c 2 o n E, i z j e . N i e u k a z u j e s i e v i e c j u z
jednoslroma
xsiezti
z
ete!iatistyczno-hisrory.zna
ocena dorotrtd
.
poszczeg6lbych
f,y3licie1i.
Dlatego re2 dzisiaj
porinnisny
zadac
sobie
pytanie:
czy ral*a
ze steleotypahi
, hiBroiii
filozoft.i
jest Ju2 zakonczcna? czy h62e - i laka postase eprezebrue
aulor
- valka ta dopiero .a dolre sie zaczyna?
Do lakieqo unios\u sklanis nDie obehacja/
2e sana histo,ia
filozofii,
uprariana
bez ideotogicznych I,tret6r,
t orzy czesto
znieksztalcory
ob.az svoich
dzi€Jdet Nate2y przy tln dodad, 2e
ove znieksztalcenia
se o viele trudniejsle
do rozpoz.ania ni2 te
posslare
r rynilu
dognatycznego czy kobiunkhralneqo
stosovania
scrrenatu tnterpletacyjneso
walki saterializhu
z idealizhen,
lrestety
od przeniesienia
rych znieks2talcen
nte uslrzeg1i
sre r ukladajacy propozycje tenar6v usrnych eli(inacji
rv otin_
Zacznijhy riec od... pocz?rku, to zna.zy ad rat zuanvch D!e_
so<rdty^or. zds cn-{t.iac
s,e -"d ."2v. .ierJsz"ci
"y.i.ci"ti,
nozeby dojsc
do miosxu,2e
olreerenie
ictl Jako ,,presokraryk6,,
nre jest
bybajhniej
nierinbyb zabiegier rrrasyfikacyj.}'rt
rl rej
tehinologii
zastaje
przeci€2
rozstrzygniere
t<to byl
,
najlazniejs4m
fitdzdfeh
tabcej epoki, jak ro,nie.
, slosDnku do
kogo naby porovnlvad i oceniac t,6rczos6 Anakslhandra, Beraktita
spisie lextula xazinier2a Leshiaka,,r{ate!ialisci
creccy { epoc€ przedsorlatejsxiej'
/rj-ea 1e72l ujavnia nab 1r6d}o
tego nazemictea.
Jest .iD poka2lych rozniar6v zbior fradhert6,
po2ostar!.n po tvd!czoeci p_e:Jszycl r/sli.ret-,
oo.ccoq.r go
iFragienre der vorsokrat iXer,, .
Hehan Diels, nadajac nu tyrul
zauparhy,
2e to vietce szacoune dzieto, na k!6iyo wchoralv
s i e p o k o a h - c s E U d p l L 6 r ,r v o d n e z o s r a , o 1 o p o . z < t l u i " " - " o .
I!, Br,looro 9]os6h v dJs(u-__ n6d r.--.p!ecacl" ,".r.r"...
"i.Js?y.1 ry6 j.:eIi
i
r e l { o 1 " r , : e p . o p o a o l e t o p . . y y e . . " i - o n ."9,"" , .
ho2liqich
"
e.yjasnien sensu zanielzchlych
dziejo{ filozofii.
Ju2 bo{iei
r stalozyt.oaci
toczy} sie sp6r o inaczenie dorobku pier{szych
nysticieli.
xystarczy
przyporniec
T. ksieqe
"fietaf izyki" rlystotelesa
czy dialog platona "lahenides".
Rorni€z
r czasach no?oz)-tsbych { zaiezhoEci od przylerych
za_

1o2en interpletacyjnych
fiegel ura2a] lieeszych
nysticieli
za
,,p!ea!ys!otelik6w'
a npleplatonikahi"
nazsa] ich F.Nietzsche, a
ieszcze u inn}t duchu pojrouala ich tiorczosc szkold orrbulska.
Dopi*o
.dajec sobie sprave z rej vielosci
inrerplelacji
bo2ee9 dojEc do eniosr.u,ze sahe intdpreracje
a z nini i hisroria
filozofii
draze
sie nan na 126! poklad6w geologioznycb zakrzeppanenidesa!
lycb nad ny31a: Anaksynan&ar Herahrita,
Il dtasu naszego wteku, szczes6lrie 2 lnspiracji
!,rarrina Heialeqgera,
stcano
sie dotrz€c do zy!.l,ch poklad6w Eysli poczatk6v
Sd Fl-geidegge {alcztl
s!a1e ze ztrleksztalcerien
sensu vyporprqsokfatyxei'r
riedzi
filozof6r
Dz,aranych
i pragbat lazre
rrpresokratycyh qmazae ze 6tonlkd szanujaceqo sie frlozo!c, Nie
powinno sie
ta]. .azlvac pierszych
bysllcieli,
bo?iefr re, nitt
nte lazwa xarta preheglista !
t.l,laJ.syny anatstaandrar
pod tytula
tl plady
v
, schodzicej
sklad zbioru pt.{tr6laegen,
u.Heidegge! rozrtja}
rtasne inrerprejedrej sdtercji
tacje
nedlca z &iletu.
czy.i to ra piecdziesieciu ds6cli stronach!
znajduje
sie ta! r?etelnle
udolenentowana polenlka nie tylko
z zaliczantd
'$aksy@!d!a
do Fpresokratyk6*i , ale i ze slereorypoL.)n ujecien filozof6u
2 Milet! jako pelnych dzieciecej
fantazji
przyrodnil6v
i - jak nazwar ich x.I,eaniat - narerialisr6rt
winy za lakie ujecie nie ponosi przy tF halksizujace
ujecie
hlstorii
filozofii
leci
A.tstolefes
i jeso nastepca Teofrast z
Erezu- arystoteles
borid
na2oai pie*szych
nyelicieli:
physioloqoi, gdyz vedlug niego zajho{ali
sie oni rzec?ani przyrodbiczyhi.
Idec
tln
tropeE, Teoflast z nrezu eieecit
pisra filozof6w
jonskich
e dziate
wted2l przlrodni.czej
/phisykon doksai/. Ta ktajedra* zakfada cala netafizyke Arystotelesa ! Dziej e sie
syfikacja
tax dlareso, qdt2 viedza przyrodnicza jaLo poJecie klasyfixacyjne
'yrosta
na grlncie doxd.anego prrez arystoteles
loz!62nieria
na:
physel
onta
i techne onta /tyt vytvorzoby
I byt przytodniczy/
ptzez
.zleie*a/.
Dlat€go
tez pie4si
hygllciele
pod
rozunieli
pojecien przyrody natuly /physis/ zupelnie cos ilneso niz Arystotelesr
Teofrast
i
neoplatoni* slrltikiosr
ktbreqo konenlalz do
rFizykin
A-}.stotetesa
stai sie g]dmlD ,!6dteD riedzy o poczotkach filozofii
d1a iy6licleti
noroZytnych
physis znaczylo catoe4 bytu bez
Dla pidwszych
iysticieti
physis nie plzecisstapodzialu
na eriat ludzkt i przylodnlczy.
wtaDo ani toqoEo0i ani ethosooi.
Dopie.o
Eajec
bozdy por<usic sie o vlasna inierprelacje
filo2of6r
z fiiletul
zobacztdy wtedy, jatr zqora odhienny
sens nabiore ich sentencje. llie zalicz]ny
ich na peeno do
fantaztjnych
r1'tvo!6v filozofii
przyiody.
llore tlasnie
vtedyr przedzierajac
5ie p!2e2 zakrzeple poktady
intelpletacyjre
dotrzeRy do 2'vej Eysri, uslyszyny sar slos pierwszych !y6licielll

uore jednoczesnie lohiez
uEeiadonihy sobie.2e saDo tluaczejest
jedynle probieben f
nie nte
orosicznF,
a jes! plobreDer
nemeb€utycznF,
ploradzacyh do ra2nych ro2r.zy9nie6
natuly ontonydaje ste, 2e dopiero taxie poalejscie do hisi:orii
filozoftt,
!6hie2
r r@ach plzygotovan do uczestnidtva e o1ilDiadzie,
nore
stac sie przygod. -os.
prob.e odczyran-a eq.ps,(ich ;ieroglifo{j
Pozostaje
nd nad2tejar 2e ktdlyA z uczestnik6w Da6zej orinpjady L ntedald(ieJ
przyszro4ci, v zacjszu d@oveqo konpur.era,
bedzre p!6bova1 dla nas vszys*ich odczytac na nouo st.!e, choc
nle przestarzale
teksty fifozof6s
anqfc.nycb!
Takie
rozuieJace
tlmaczenle
rradycji
f itozof icznej zbienic
plz€sriadcrenie
o sanej istocie hlstorii
firozofjt.
rloblena
srdie
sle vtedy hodernistyczna koncepcja, redre kt6lej
poste!, cheakrerrraJe
r6mie2 dzieje fitozof ti.
nsztafetorer
odlzucajac
rizje historii
filozofii,
lekstt
Anar<slaandla,
Hera*1i!a.
Panenldesa
ujamiaja
sie
nae nie Jako
',rprarki
byAleniai
tecz jako teksty zavierajace istotne dla nag
plzeslanta.
Tak sadzil D,in. l4.Eeidegge! , k!6!y stalal
sie sfor_
jak ...zac.ania d1a nyste.ia
iulora6 nle co jDeqo,
przyszlogci!
A eied r poszukirahlu teqo/ co daje do nyAlenia/ porr6dby do
tekstOr AnakslDandla, HeraJ.l1ta, palDenidcs.,
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polskie
jed;o z najstdszych
adalzyste6
tlLozofic2^e,
* naszF
kaju
rordzyst
pdstato
Euldrtcb;
s !eo4 !oku_: reqo sie- ni€zrytle
dziba
byr
Ls6r
pte2ny r oq,clt cza€a.li oglodek pofskieJ jNltuly
i nau.kl. zalo2yclele!
F.TF byl RaziDjerz Tcafdo{ski,
wybjtny fllozof,
profeso! urj;ers'.retu roa Kazirjdz
He !wo{ie.
'Isafdovsl<t
nie
tylko
rykonal
. pelnln oddania
oboslezki
dydakty€b€
na hivssyrecie,
lecz dlilatal tat<re na rzaz olqanizu_
JEceqo sie rokd] Jego oSoby s.diiovkka
f oioficznego.
Dzi;ki
Jeqo q'silkooi
pdstalo
E4tnarlu
fltozoficzne
i jeqo blbliotey€.
o tyD, ia* @ocne byly to dzialdia,
srtadczy ich rezuttaE - pocsranie fi)ozorlcz^ej
sz*ory naukoyej, znanej poreE ha sviecie pod
nazvr sz*oly Lroesko-nargzarsk ieJ .
2 futego 1eo4 .. odbylo sie pleasze,
olganizacyjne posledzenie
?olskiego
Tovarzystk
Filozoficznego.
rehin
nie zostar rypfzl.padkoro. ayta !o eetra locznia
l'any
B&ie.ci rmanuela Ran_
ta.
Za Daczelne zasade pt! obralo sobte k4'tycyzr
naukor? - zadeklaloral
K.tvalatoreki
p?r. t,arna u@zysrosci
inalguracyjnej
d6uski
h6uit daieJ:n jedynrb doghard Tovarzysrea bedzie przeko_
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trosia
rszelklej
p,acy naukotej.
chceiy,
aly rs.yso<ie xidunki
placr, i pogladd, , naszla
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la Jedndu ziierzaty
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*u rysriettentu
prardy.
jest naul<ovy xryticyzh.'
Dlose ku tdu
ssiade.teeh
slelnosci
tF ldealon sa s]@a, kt6rycb u2yl xazihierz
r,ardo{skl
crie.a ,ie1u p6zniej,
. o}azji 25-lecia prr,
oszutajac pfardy, pracdalo
polskie Tolalzys12 1u!e9o 1929 !.:
tro
aitozoficzbe
przez pieeszych
dsadzieacta piec lat srego isbienia;
szukaniu plardy bedzie postriecona jego darsza pracar..
Idealo!
pozostafo
ttn
vierne
Toralzystro
i p6rniej.
Naver w
oLresie
Etalihous'.in,
ch@iaz zepchniete na Eargines, pozosialo
osroatkieh lyEIi niezare2nej.
Po 6itelci
rrardousktego r 1e3a r. przerodniczacld
zostar jeajdukiericz,
so r].biiny uczen. xazirierz
?o sojnie plzevoddtctyo
objal
inny rybitny uczen Tvaldovskiego - kt6ry pelnil
te funr<.je
a2 do sniercl
ladeusz Kolarbinski.
przeeodKoIejnF
triczecld lTt zostat (tenens szaniasski,
lOhte2 tontynuujacy
r!adycje
jeso
sz)<oly Lrossko- arszarskiej.
!o
sDierci r 1e9o !.
przewodntczecla
PT! zostal profesor I{ladyslav str6rerski
. uni-

rersytetu
Jagiellonskiego.
n 1911 f- Tuardovski zalozyl pi€ho, kr6!e bylo i jest po dzis
dzien
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By] !e2 az do siielcj
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Tadeusz czezo{ski/
i6uier
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daktolen
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Dzjsiaj PTr ro*cionuje
na poostauie slatut! z re,5!., do kt6reqo p6hlej
iproeaalzono riezraczne zdan!.
xedle rego statutu,
siedziba !?! jesr fialszara, tu ulokorary jesr zalzed ct6wn1', k!6rebu podleqaja
oddzlaly
rerenoee.
obecrie
dzta1a 11 lakich
oddzta]6r
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vredrug statutu
jest uplawianie i
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/7r,7/
krzerienie
naul< fi lozof iczrych t' . €t66ler
.hoC nie jedyhJh, sposobeE leari2acji
teso celu jest inrenslvna dziaralno66 odczl.to,a.
H roku 1990 PTr objeto patrdnat nad og6tnopolske otinpiada titoz9@nie ze s!atutes
/rrr,lo/. czron*ien prr more zo;tdc razdy
pelnoletni
obluatel
RPr kt6!y Da uxoiczone studia filozdficzne
.
1ub laarifikacje
uznane plzez zalzad c]6{ny za lornorzedne.
zai}reresoRani
vstapienien
do PTF vinni lglosic
sie do najbli2szeqo
oddzialu
?ovaizystla.
rypelnic odporiednia deklalacje
i uzyskac
popalcte
dvoch os6b wllouadzaj?cych.
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1. Jako naur.i enpilyc2re psycholoqia i socjorogia pojawily sie
plzed stu 1aq. Dzi6 roszcza prelensje do osromeso znadopielo
kt6re
zleszla tosiadaje.
Tndno bowien przecenid qpllv,
czenia,
jakt
naszej eloki rwarla
nieznierzona irosc
Da spos6b nyllenia
!rLeratury psycholoqicznej i socjol09icznej,
botieh
U soych zr6del obydrie naja rzetelne rauke. slvierdzaja
(orzystaja
z netod, k!6!e norna jasno ohreglic i klytyczfakiy.
eksperyDentt, obsedacja
i
nie
zastosovac (zhielanie
nateria]6',
a! riety, statystyli,
badania histolyczne,
2ycio!yopis,
ryiad,
pojeciorYch,
ba
sy) . Ich
analiza
opiera
sie .a !oz!62.ieniacb
plojektosani!
z{i4zk6{ sens! i zale2noeci sytuacyjnych.
h6vi6 o vielkich
osiagnieciach naukovych psyNie chce d2isial
lecz o ich bledacb. ro one bovier obja''ly
chorosii
i socjologii,
swa destlukctjna
sile r naszej epoce.
osiagniecia poznavcze al.aczaj1
icb lzecr!ryisle
- Po piensze:
czlowieka, osobloli
og6lnihovej gadaniny, kr6ra zacnieva uysl
jego
nu rzeczlarislabia
zdolnogC rYdaeani;i sad6v i lrzeslaria
bujlie
rozrastajaca
sie plesn, oslabia
!ogc.
cadanina ta, .icztd
egzystencjalne
ho2lieoscj. czlorieka,
plzede uszystktb, ti. rlalxs v soc?o aruqie: draj Eysliciele
jolosii
tkladajac nadztyczajne energte '
a rreud v psychologii,
byll nie tylko autorani ,iel!
ta;toEciotych
opis
i konst.ukcje,
poznarczydr, lecz rdmiez pemych falszlarych i zgubnych
osiagriec
poglad6w na teFat
Perni nienasisci,
niczln profeci
cllorielra.
obudzili
nola riale.
za nibi podezyli ludzie oddaleni od l<66cioPalt, iz jako bada_
la,
kt6rzy nie dolosri jeszcre do filozofii.
pravdzitych odkryc nauho*aach,
tielu
cze dokonali
oni
r6mie2

ptzysporzyl
perneso presti2u
ich pseldonalxovej profecji
a tF
bard2iej ich naukoryn plzesadon.
Najpierv
na plcslycn
przykladach
porra2e, j.L hoze ,ygledad
nas2 dialog
i p s y c t - o a n d l i L y *i e b .
?. xiedy6,
r latach dhdziestych/
loitczas noJego seninallud,
nagle przerrand ni eykrad dotyczacy xantorskiel
koncepcjt ,ornoe_
ci.
Perien
student-darlsista
powiedzial:
fo sszystlo jes! p!ze_
c1e2 tytko iateologia xlasy posiadaczt. Ranto{skie hysle.ie
na1ezy
jako
tlaktorae
elenent nadbudory i tytko etedy nozna je tal< na_
plawde zrozutec.
prosze, niech pan nab pokaze, ! k!6rte hiejscu
ova xantowska kohcepcja eotnosci Eaz ze svoja aparatura pojecio_
va dotyczeca czrorieka jaro czroeieka povtazana jest z jakas kla_
sa uchodzaca v sklad stluktury
spoleczner,
,ta.ksista:
jes! rezultaten
Pa)ecie
wolno4ci
sanooszuxivania
sie
bur2uazji.
Nie istnieje
co3 takteso, jak votndsc jednostli.
Iror.o4c isrnieje
tylko &iedy, gdy dosroso@jehy sie do konieczne_
go roztoju spolecznego, ]<t6!y iprz6dy rozpoznalisny.
Ja: Pan zaptzecza rolnosci
osobisrej.
A pizecie2 wie !an. i2
Kant r6rhiez zaprzeczar/ jalroby votnosc byla enpirycznie {ysregu_
kt6.e noira by zbada6. Cdy badany rearne Zycie,
JEca lealnoscia,
*tore z koniecznosci podpada pod kategorie przyczynoroscir
io nie
.naidujery v n" niejsca dJc
"
o
t
n
o
s
c
i
.
jes!
jednak tyrko ro, 2e ny, tudzie. jesreshy czlns
Istotne
hi,
przednioten,
xt6!y
bada psychotosia r socjoroqia.
liecei,
JeEri .ie chceny sobe poqardzac, to husisy lespektorad bezvzgled_
ny rakaz, ktory r nas sarych porstaje i kt6.y lezpoelednio
odczu_
r!Fsc sr.hie sie ora ncs Josra ozrel. s-otetne.u na_
nyslovi
ltlozoficznebu,
lecz
higdy nie zostanie !.asadnioia_
Z
netodologiczhego
punxiu vidzenia
bovieh fttozofiz
iest eclslvn
rysl6rren, nie j-sL jed.ak f,cu*a. \zLc2y qie. rdczei
.iy
chceby zaprzeczyc
" - p r r u . , tego
isthieniu
egzysrencjalnego doswiadczenia
rernetrzneqo nakaz!.
uarksista.
Zaplze.za\.
Ja srysze nakaz htstolii
i jego vylaz I
rtnii
paltii,
a nie e zadrych lryvatnych vyobrazeniach. pabskie
nyslelre j6bL i.racio'drne.
Ja obsraje przv zdrohn rozsadku.
r,
s\qd czero_e pand wledze o konreczrF b;eou dz_ejoq jako
calogci? l{szystlo !o. co bozna pozna6 sta.osi tyt}o peeieD szcze_
g6hy czlnnik r nieshonczenie zariklanyh btegu lzeczy. lloces ten
caloec Digdy hie bedzie plzez czlorieka pozha.y; nie spos6b
lalr
post
jako koniecznoeci,
factun
9o pojec
ani plzeqidzie4
Jako
przyszloEci.
zdaje pan solie plzeciez splawe, i2 {lasne plzepo_
vtednie darksa e duzej czes.i okazaly sie fatszyntmi.
,ttdrks/,ta: ALez to se drob.azgi. n ogotnosci jednak, dzje*i
ratFrjalistycz^ehr ujeciu oziejo, r diarektyce xarxs ro.pozndl

.,/2.. wedle pafiskieso.ujecia
lzeczwtstosci
duchowej -jako nadbudory kfasolych interes6w- partski pog1ad na bleq itziej6v i caia
n a ! k . o n a d r r u d o H j es a - e b u s z 4 b y d t d e o l o g i c p a h s k i e j k l a s y .
aafksjsta:
Bynajtuie).
s proletaiiuszu
bovlen po raz pierrszy
I ostateczny
czloviek jako taki staje sie ea.to3ct4.
Dokonujace
sie
v ten spos6b ulzec zylr'Lstu ienie istoty cztovleka powoduje z.DiY tszelklch
kras.
ie potrzebujeny odtad zadneJ ldedlosii,
lecz
azieki nauce, kt6!a st{orzy}
italks/ ztskujeny wiedze, kt6ra porurd: Firwfe nysr6va, r(t6!d traktuie Lo, co duchoue ja*o naobudove, a rie ja]<o sabodzielne zr6dlo, bo2na prardopodobnie zastososac w stosurku
do niekt6rych narksis€6u, zanir p.zejeli
oni
tladz€.
Na ptzykfad
ci, kt6ryn sle nie poviodlo, nie razne c?y
by11 to proletariusre,
pernej
czy zdeklasoeana bur2uazja, szlkati
p!.letariusz
felonpensaly;
szukal rekospensaty za ss6j dotychczasoq'
nedzny ztlot w wiqre v przyszly zienski !ai, burzua na!oniast - za swoja ueracona pozycje v znaczentu, jakte znalazl sluzec nason jako Iiterat-revolucjonista.
?ra.ksjsta:
Odtzlgab panska psychologie. Tu przeciez ihodzi o
proceiy dziejove,
wielkie
k!6re doprovadza do povstanta pravdzi,ego parzadliu
spotecznego. Pan nte potrafi
dostrzec istoey rzeczy, dlaLego zonczc pan { kieluoku troL1vo\ osobistych i psycholo9 i c 2 1 i e j e d y s { v aL i r j k u j e .
./a-. aIe, skadre, to o czth pan n6wi jest rlaSnie tln, co panu
gdy vydaje pan s4dy o filozofii
zarzucan/
Kania. Pan odvraca nas?a uvaqe od rzeczy sielkich
sto€ujad interpretacje
socjologiczv kontekscie kt6lej
!a,
nigdy nie do6t!2e2eDy prardziroeci
fitoproponuje
panu, zebysny obaj
Na uz).tek raszego. senina:iun
abstlahovali
od uszerkich pBychologiczrydh i socjoloqiczrych.inserpretacji,
kt6r€
sa tu , r6mln stopniu nlertascive
i zajeri
sie
filozofowa.ien
Kanlar po to bysry nogli sie doviedziec, v
jeqo koncepcji Jako takich.
czyn tkwi istota
' Kazdy z nas nusl
przy tlm podjaC decyzje, czy w oq6le chce
2rozunlec
te koncepcJe Lakibi, Jckie one se sahe w sobie. z4dcc
tego nie
lozna
od nllogo. czy nie Jest pan jednak zdania, 2e s
stosunku
do teso,
kro uczeszcza na boje 6e!1na!iuh po6wiedone
Kantovi, volno hi zalladac, 2e taka decyzje podj.l? zajnujeny sie
tutaj p!?ecie2 r.nkn a nie drkseD.
3.

Przedstarie

teraz

dluge

uploszczone dyskusje

z lat

d@-

posiedzial bi: Nas.a fubdanenlalna rzePewien psychoanalityk
jes! seksualne libido.
czlrtsloscia
wskutek jego strunienia
dzieprocesoui
po,staje tzv. sfera atucha; natonias! s
ki
subliDacjl

- ,enica.
p!z}?ad].u niepowodzenta subliEacji
I{edle. nnie korcepcj. filozoficzna,
duchowa rizja,
poetyck.:e, idea
dzielo
r sr6in istotnrr
sdsie
2r6dlove. Njekiedy b.2n. wskazac na przyczynde lv.tutovanie
stanu,
s ktdrF
powstalo
dziefo. p6zne h!@y
Jakie3 rielkie
E6rderlina
i p62ne olfazy var coqha nie povstalyby,
.e svr glebia
t
foma. gdyby nle choroba psychiczna ich tr6!c6q.
ro jednak .te
uhniejsza
rcare ,lddloroEci
ich sers!. Nie zraj.ruje empiryczneqo
dowodu, i2 eskutpk sLtuienra povsi.to iakies vie-kie dzleto ducna. Ale navet
gdybt taki
dos6d dostalczono/ io r .iczF
nie
plzesEdzilo
by to o jeso ,r6dlowo6ci.
Jeeti jednak rozpraeia sie
o stlubieniu, to r6*nie dobrTe, a u ka2dyT b.dz tcu ie 2 nie qdszF skutkia
inlerpletacyjnrd,
krestle t€ nozna odrrdcic i zapytac:
czy plz'?ad]<ien sr]dieniu
nie podt,eqa rie tylko ]tbido seksJalne, lecz rovnle2 egzystencj.tnz sild ducha?
w jaki Jedrak spos6l' portnniEny rozstrzysnec,
po czyjeJ strolte
znajduJe
sIe
racja r k estii
oddziai!ryania s!1mienia,
lak
!6hie,
si1, kt6!e Eoqa zosrac stlunioDe?
sierrie; JeEli procesy slluhienia
cnory Eaca do zdrosia.
Ja,, Te sana netod€r jak u przypad*u ne.vic,
ra€ robec syt{o!6r
ducha. skute} ryjasnienia

?ostane usuiete,
no2na by zasrosoJest tar.i, i2 ohe

rak to jedn* u ogore jesr z !/Ti o"iciniectdni
psy.hoar.tizyl
?ozyqvhe
lezultaty
terapii
v przypadh okreslonych obJaw6e cielesrych hie sa rcale q6rsze, gdy stosuje sie ime betody. Jednak2e rezultaty
telapeutyc?ne odnoszace sie do stan6w psychicznych
sa zasadniczo
innej natury. co v !)n przypadku rozunie pan jak6
pozytlvny lezulta!?
co tutaj no2emy uvaza6 2a niernik?
Psychoaral i ttk: Rozstlzygaj?cln
do{oder jesr aprobata cbory.hr
kt6rzy
naukt :ozpoznaja na sanyc! sobie, Nasza dysllardziros.
husra jest darema. ryusl sie pah scn poddac sie oncti-ie.
Dopiero
L.tedy .yska
pan do6siadczeniar ht6ie stana sie przeslankani
d1a
Ja. ?oddalen sie zablegon psychoanalityczntT,
qdy jako nloily
czfoviek
chcialen poznae lszelkie
nozlieoEci opisu psycholoqicznego. Ltednak po pernrx czasie hdj koleqa psychoanalityk
lzekl ni:
panskie
jest tak rielkin
nastavienie
teoreryczne
pr?estden, i2
lie udaje hi sie znusic do n6riehia panskiej nieswiadobdgci.
Jednakoroz utrafil
pan v istotny purkt, A uianowicie pozl-tlaBe
nastarienie
tego/
kio zanielza poddac sie psychoanalizie.
czeqo
jednak oea apiolata
dorodzi?
Nte nystepuje
ona bynajhniej
u
vsztslkich.
Jest
bouieb norlisa rtlLo rredy,'jeE1i
u rego. klo
poddaje sie
analizte
rozbudzi
sie riare , te doktrlne.
r{ jaki
jedna* sposdb Dany rozstrzygna6 poniedzy pra{dziro3cia
eiary psy-

choanalityka

a prardztvoscie

ria.y

f ilozof icz.ej?

psychoanalizie
i dopiero aa so)ria sanlD dosviadczy pan praedy.
na t}t to {lasnie polega. Racje na ten, kto potlafi
Jat fak,
poddad zabieqon psychoanalityczrF
kogog inneqo, tak iz w6'czas .
nu psYsan zlozunie, co v !2eczlais!6sdi
indoklrynuje
te.
kto6
n kolse].uehcji
viec analitycy
z jednej strony zEdaj.
choanalltyk.
ala1iz
naukorych,
a z d-uqiej dodaja, 2e nie ka2dy sie do
dzig
kto nie chce zaniechaC poslugiteqo Xwalifikuje.
Te. bianowicie,
rozuEeh, {znaby zostaje za niepojetnevania sie 6voin l.rylycznln
qo i lusj zosrac wykluczony.
Pstchoa.e ! i t k: Takie postepotanie rYdaje ni sie jednak s.ajvyzszln
stopniu lozuene. Jesli ]<tog poddaje sie tenu dogeiadczepoznaje jeqo reraPeulyczne znaczenie, to jest to przeciez
niu
i
jeqo rorna
ro1a, a nie ,aden przFus.
Dlaczego Dd'i pano indoktrynacji,
kt6!a jest hetod? postePo'anta zaczelPDieta 2 arsenaru
yladzy
pan jako przlaus i znietolerie
totalnej?
Dyskaalitikuje
to, co dzieje sie poprzez eohoEc t volnoEcie pozoslaje.
ani na svalt,
ani na
i2 nie @ tutaj dejsca
J,,,lta pan racje,
g.orbe. Ten spos6b postepota.ia
nazytan indokt.ynacje
tylko t tstm
sensie,
ze poplzez skoie praktyl{-, ich ponalirtre, zdie'enra,
jes! on analosiczny do nniszych praktyk,
upajanie
i
sletotanie
a uiara chce
k!6rych Ekutkien -jako 2e krytyczne nySlenie iilknie
jest nie dajace sie v zaden sposdb zDieni6 ujecie sviata
vieizyca nie o dosi siebie sanego, o tyn, 2e chodzi tu o indoktlynacje
gviadcza !6vniet ci, kt6.2y jako pacjenci z
fiadczenie
raukose,
oburz-nien i vzgarda odr2-cilr o5Ycnoa.alize
naukoPei
?cia2
zbacza z dlogi polehiki
Pstchoan't ictk:
lan
lecz propaganda przeTo, o czys lan h6vi/ nie jest ju2 klytyka.
pana rzeczy, ktorQ chce pan
ptzez
pernej
znienaqidzonej
cirko
l{a pan jut na tyh puhkcie bzixa.
zdyskredytotad.
4.
feqo rodzaj! upros2czohedyskusle nie da rd oczlwia. p /ddnego calosciouego obraz! zakresu tenatyczneqo narksiznu i psycbo_
srarv,
analizy.
ani oblazu tego/ co, pontno i2 naja one stiukture
dohobania (zrlaszcza ' przvslanori
lcb konkretne i rzeczL,isre
padku jlarksa).
Dzieki
nin jedbak nozeny dols. do p.zelobania o
jej istote b6'ien pizeirzec
jako takiej;
ho2^a
zbedno3ci dyshsli
v spos6b nastepulacy:
chodzi o no2lrieosa lrykazania nauko'ej slusznosci,
Tan, gdzie
lczestnicy
dyskusji,
skieloeani sa )<u tsp6lnenu, przez sszysu.le
po2naniar Xu pewnej
istoty
nyslace rozpozoa?alnenu, przednloto'i
wsp6l.ej in rzeez!, reze\i jednak chod2i naD o plaede, kt6!a jest
to
i obdarza uescia,
lodstawe zycia. pratde, It6!a je ks2taltuje
jej slaje sre nie tylko intelekt, IecT isEotd sanycn
rrndaberter

a nauxa Fleuda - psycbo5. liauka llarksa nie jesr socjoloqie/
logie.
Jednakze nadzr.yczajne oddzialwanie
orrydm tych tudzi
sriadczy o tyn, 2e socjorogia i psychologia k!yj? e sobie dvolak4
(osq uFozliriac
stloq'
ho2rlsosc.
z jednej
zdobycie rzetelnej
wiedzy o czlowiekui
z druqiej natohiast boga sie stac zdegenerouana t patologiczna
filozofie
profety.znE.
ad.z.q6
16 zatezy?
po pierr6ze:
psychotosia i socjorosia nie hal? 2adneqo rlasnenaukoreqo. re., r*o zajhuje sie badaso specyficzneso fbdahenlu
niabi
w tych dziedzinach, lotrzehuje
zavsze pedej
specyficznej/
tyksztalconej
dzieki
rlelokrotnlm
zastosowaniofr folnt Daukovej,
niezaleznie
prav.iod tego,
czt jest filolosien,
hisrolykieF,
l<ieb, fizjoloqieh,
lekafzen, teologien itd. t{ohu taklego fundaDentu b!a\, rel popado u z-flli
gdddnine,
Po dfdgie, p6yd!o1os1a i socjologia sa nalrkahi !.ivelsalnlhi.
A to znaczy ty1e, ze nie ls!.ieje
ric, io pod pe{!!!
rzqtedeo .le
nogloby
sie stac ich lrzedhioten.
Ich sens ulega jedndr {ypaczeniu,
staje sie ond nauk4 toralne.
a na
sdy z nauki ritkdsalnej
to htcjsce wtedyr gdy nauki r:e c?yrta svoin izekonyn pfzeithioten
caloac
bytu ludzlieqor
niast zajrdvac sie vylacznie lxdzkihi
fenonenani ujEoranFi
ze swoisteso punktu vld2eila.
h.stawionc przedniorowo psychotogic q"ydcj; sie 16eic
o tlm sah}ft, c. fllozofia,
kt6rej celei Jest serbalne e,yja.niehte.
Jedhak2e w tlh
przr?ad].! sszysrko podteqa odvr6.eniu.
I,IeZny psychoanalize.
o
ile
filozoforanie
viedzie
droqa
saio-rozja3niania-sie-es?ystencji,
o tyle psychoaratiza
za ponoca
srojej betody denaslacji sytsalza nouE. Jeszcze qlelrszq eqzyst,rclalra
skryto66.
o lle filozofovanie
eqFoleqa na rozjaeniaiiu
zystencji
v konkretnej €ytracJi,
o rtle psychoanaltza z,odzi nas
ku eqzystehcjclneru bezsen<o{j iot6!plerobcnia 6n6r. o i}e f-lozofowanie r
qraniczny.h po.rata objauid sle ilzeznasytlacjach
czeniu,
o !y1e psychoanaliza nahi nas sooja zludna uiedza o ntebie I piekle mojej niesriadonosci.
xr6tko bd{iec: pewnos6 rrodzojako nd<az przelcsztalca sie r zgode !a reMerlej
szlachetho3ci
rzna Rlgarnos6
i plostactro.
Po czrcrte: p:ychoarolityczne hipote2y przeorra2.la sle u pevren rodraJ rtedzy o bycie, L p-Ln4 onroloqier polegaj.c€ na specyficznej psychologi zccj i sqiar..
Po pjate: powcsaegzystancji zostaje sp/yc6nd przez.psycnoahaI jtyczna detode.w ten oto spos6b psychoareliia
i nalksIzb staja ste pseuaofilozofiarl,
obydwie/ tazda na sr6j spos6b, dostrzegaja zaglbienie
czlowi€ka
w jego salo(yobcoraniu
i ofialo.nja
nu si€ Jako droqi
Flowadzace qo.do zbasieniar nartslzo Jak6 dioqa potityczna.
psycnoanaltza Jako dloqa psychoterapeuryczha. obydrie Doge sie potaczyc. $ roku 1933 Jeden z 6rczesnych proninentnych psycbdanality-

l<6r poviedzlal
nt: czyn EiLrera jest najviekszF
psychorer.peu_
tycz,yD arrreb dziej6e.
H !ot3u rell,
H ksiE2ce DJe scistiep
sicuabbrksizo, psychoanalize i teorie lasy, czy_
rl
ogolnle:
socjologie, psychologie I antropotogle bioloqLczni,
za rrzy qr6@e, Fog.ie ludzkosci, .tDchowe .tly naszej epokt, kr6_
re przekszt.rcai€c
ste , sviatopoglad srlactty svoja hauxovoscPlzectwstarlc
sie tb nozdy lyl}o poplzez indFidualne
filozofo_
dolona st€ r ka2dta czloqlet{u. l{a to byc Jednax ft_
l1,!azne i sysLeDtyczne,
ktdrego celetr jesr osi€qnie_
cie Jasnosci.
6,
Podczas przekszratcenia
psychotoslt i socjorosij
w hau*i
totatne lch zvorennicy objaotaj. niektedy godne z.stanovienia ce_
wola rlartzy zd6blea plfrszenstwo
plzed volq pra{dy. Tego !odzaJu viedza o czloeieku rahosi sre niejako. ponad czto,iexa.
!u_
dzte przyibuJr niekledy zadzjwlal6co zarozuaiarB postaHe I zdcho_
Eta
sie
talr lalby p66iedri glebok4, odklyvcza I suwerehna !ie_
dze.
z j€j ryzyn sposladaJE na oniesbielona ]udzkosc. czuia 6ie
ttynioslFi
rla.lcart
3riata.
co jest rlh snieszhiejsze,
,e czesro
jako ludz1e sE oni lajzsykleJ6zFt
ku1ei.
Przed dztesieciu
laty. podczas jedneJ z poarld2y, oduiedzilen
peheso
6]ynneso psychotelapeute,
bynajDhiej nie karla,
z kt6rlm
bYlen zaplzyjarniony
r larach studenckich. cdy p,zeprosilen
so za
to,
,e
,ajnuje
!u ttrosocenny czas qodztn przyjec, odpovledziar
ni:
Alez
skadZe, bardzo sie ciesze, ,e choc na ch{i}e bi€ busze
byc poglonca dzlkich zHtprzat. Byl ro qpraqdzie 2arr, are jakz;
traf.y.
raktycznie
pod pozoreh srobodnego konunikorania
borid
sie toczy sie tu ratka.
rotal.a
wledza o cztoeieku, jak dlena tenr kto Je posiadl,
daje rradze decydowaria o losie lnnych tudzt. Rosci on sobie prete.sje
do tego, by redte lej siedzy rieroeac ludzkih aycien. ponreeat
r opaletu o faktyczne lezultaty
loznavcze nozna s ograniczontn
za*resre .zeczwt€cie
nodyf,tkorac, zEieniac i Dlzekszrarcac lealne varuhki rycia (poprzez noHe rechnorosie, t;oske o vap6ychofizyczne
lun].i
i hiqieniczne a narer in6rytucJe),
ro porstaje
misanle,
2e c2loriek JaJro taki jest isrota,
kt6ra ror,a
zbien.ld, lycboeaC i znanipulovac.
cdy psycholosla i socjorogta plzekraczaja qranlce sqej nauko_
cej konpet-encji, uJarntaj. lsde^cte do pohniejszaotd czrowieka.
sploradzaja
{tere 1 prarde do czysto psychorosicznej
fattycznosct.
Poniera2 skloMe s€ uwa2ac, i2 kiala i pravda sa nlczrm iD_
jak Ey*o erpilycznlri
qd,
prredllorani
icb ,ragnych aktd; pozna{czych, przeto j€ niszcze. pozostaJe Je.lyDle tch utasna poqlat_.
rana pseuitowiala.
?.

Iaki

spo66b nyslenla

Jess niebezpteczny

dra czrouieka

jako

laJ.ieqo. operuje on borien takibi
obrazabi czlorieka,
kt6re spranjac
nad niD totalne ,1adze czynia z nieso nierolnika.
Po{odujr,
rozp]1&. sle s schenatach nad<oeego zabobonu. ,rezeli
pozroliny
sie ntbi kieroqaa, zatraciny saDych siebie.
nypracowanie czystej fotuy .aulcooel dla psychotoqii
i soojoloqii
doxonuje
sie dzieki fitozofosaniu
i oi:$iera in wolna przesjestesby zdleznosci od ncszeqo psychofrzycznego issq'adooi
tnienia,
od sporecrlej
1 porilyczrej
sr-tuacji laszeqo sriata,
od
- i
hozlieosci
ihrelel<tualbyctr
naszej gviadonosci i Jej kaiesorii
rszystto
to czyntby plzednioten naszych nanh: psychologit/
socjoloqii
i loqixi.
u tych ograniczeniach naszeqo istnienia
i nyslenia poszu*ureny jedna* hre?rle21e9o biejsca i Eedv c,lozo(ujeay;
postrzeqan!' .as sa(yc}] i nasz Ewia!, I kt6!\d jestesny uqiezieni/
niejako z innej perspekt\&y.
jest hiejsce,
ro tu
s kt6rla
znajdujeny sie ny sahi. irie dociera
don 2adDa z nauli naset psychologia i socjoloqia.
Dzierri
tehu niejsd
nauli te z.loblsaja dopielo srdj prawdziry ihpuls i

od

tlDdaozz:

rekst

te.

jest

?.zekladeh

yrtt

f.zd2;21u

ksi,aki

pf.3ttadu
pooJtodzj
Podstd4a
ttuaacze'jq:
Kat!
Jasrrxleine
pe!s,
schule des philosophischeh
Derlensi.
?ipe!
velIaq,
iincrren-znlich
1933 (1r.. auflaqe),
s. 106-11?.
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na etapie
szkolnyn
i okregow!tu
statystyc?ny
przedsta{ia
zalaczona
tabela,
choc liczby
sa piary/vdjev6dzlin/
godne,
przeciez
perien
to
ujarniaja
zaredqie
aspekt
opislaranel
jest
nusi utrrzeczyNisloeci.
Niezbedny
23ten konentalz,
ktdry
.r-srdktery-ujaca
rdcjd
or:f,piade - to rlosc
startljadych
! elinibacjach
szlolnych.
$ tyn rok!
szioluczri60
plzYstapilo
zaled{ie
o 6 {iecej
ni2
nyn do olinpiady
330 uczni6xr
r .ox!
lbieq1yfr.
Ta liczba
nie salysfalcjonuje
filo/ cho. qielu
ja jako sukces/,
je.Ii
poslrzeqa
zof6v akadenickich
ste urzsledoi
2 d!2yn
fak!,
2e {
lbieg}Ih
roku szkolnyn
M
ot ryslartowala
poninac
Nie no2na 'szakze
tu czynnixa
zhian proqraop6znienien{yhas3h,
co 2 pevnoscia
noqch,
a sci6lej:
znacznego podqyzszenia
przehysranyni,
e t}r
dojrzal)ni
Nsialo
zao{ocorac
!o)ru bardziej
plzysrapieniu
o
do olinpiady.
Naslapilo
tez dalsze
decyzjani
jako sposdb uzyskanoeyvacji
oslabienie
/olinpiada
bez
bez egzanibu
estepneqo/,
co chyba nie pozostalo
nia
indeksu
fplyeu
notw6{
Miej
,
na ?zros!
" interesornych,'
sie doge zr62nlcoeanyh
stopnier
Erap
szkolny
charakteryzuje
- zgodbie
Horha napisac
2 dotychstycznosci
ucz.ia
z filozofia.
- zupelnie
czasosF
lequlaninen
i progranen
dobre Prace,
nie stu_
w ocenie orinpiady
bardziej
diujac
zadneqo dziela
filozoficz!€go.
jest
ucznid!
przyDajhniej
r okreznaczacy
Eiec rskazrik
ud2ialu
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erininacjiorr
sod.ych/kojew6dzkich/
sta,t do !e6o etaDu
liseinych,
Foprzedzony jas! scisr-jszq. konre'rLF uc/Jrd z r:ter"L,;c ri.;
zoficzna.
tr tyn -oku w eriBinacjach !,isennych rr szczebta !cz€s_
tniczyl6
43o rczni6r.
ta jlocd hoqlatry byd znacznie l.1zsza, qdyby
nlekt6lzy
orsanizatorzy
elininaoji
pisernych
nie pizeceniali
czlDnika spraenoScioveqo. uniej doplszczonych do rego etapu zawod6r /oczwiscie.
plzy zachoqaniu r6wnych kryteli6,
pu szkolneqo/
bozriria
riovien spra{niejszy
i nniej kosztoqny
przebiFg zoqodoH.
od tlch
ooolrlch
daru.h std!ysty.?nych boy. prl,ls^ oo b".dziej
szczeq6rorl.cir
analiz. lrozna z larvoscia ustalic
kolejnoec
r.dobt-l_r-chn przez poszczeq6lne
niejsc
i.
er"
"t.egido czyniehia
""l".oart"u.z duzrmi
to
nlczeqo
nie r':/jaenia.
Many tu bo?ien
6klesani?
dbejnujecFi
od 2-4 sojeq6dzt{,
i z na}yhi, przynajMiej
pod vzqreden ilo3ci
szk6l wojeu6dztrani,
z duzyhi riastaii
akaderickini
i larrinl wojes6dzrsanl. sdzie profesjonalnych
firo_
zof6v ho2na policzyd na palcadrl jed.ej ieki. r,rarto jecnak,ska2ac
dynanike
uczestnictrra
r otinpiadzie
z uezqtednienier
struktur
okreqowych /eojew6dzkich/
oF. nyrazny rzrost liczby uc,ri6,
na
etapie
szkohin
nastapil
w okiegach
/sojerodzr,ach/:r6dzkin
Iubelskin,
/ponad 1oo*/,
tzeszoashii
i ratorickih.
Mniejszy
odnotovad takze q okregu kleteckin
or:z ! Hojevddz_
tqaclr olsziynskin
i pirskih.
o poro{e 1ub siec.j
znniejszyla
sie
natonrast
itose
olinpilczyk6r
etapu szkolneqo , okregach: jere_
nioqdrskin
/choc ren okres nadar utrzlhuje
sie na rysokiej
lozycjil/
walszavskin,
pewien sDadek
torunskin/
krarousrrlm i slupskin,
d/idru .,oo?ie'y
d.!p'1
1 6 2 r o r . r e q ,p o z ' d n s ) i r.
-,;...,
"
role{6dztuach
gorzo?s}ih,
/bydgoskir,
siedleckin
i sxiernie{i_
ckin/
dopieio
e lln roku szkolnln poeolano sanodzielne kohitery
or i choc nie odnotovabc tar inporujacych .{:1nii6s i}oEciotrych, ro
jest
rzrost
lednak vidoczny
otinpijc?k6r
v pdr6uaniu
do roku
ubieglego,
gdy woje'6dzrsa te *chodzily k sklad siehszych struk_
tur
okregorych.
Laczha ilosc
uczni6v
z siedteckieqo
i shier_
nieeickieso
aor6huje
okregorj walszawsxienu /warszava ptus 3 osc.erre Jor-vod/ru-/,
nsFcnhi-ae Lo.eLodzrra /a..-d,,, LLd;n,c Lyoorebntone
z oklegu varszaqskiego. H Nojerddzlvie
bydqoskin do oF
przystapilo
prarie 2-krotnie
riecej lczbio{ nir { "staryn" okreg!
tolunskin,
k.6ry
obejnuje
, vojev6dztka, r. przykrady vyraznie
przehawiala
za pctrzeba
dals?ego usabodzietniania
rojevodzlr.
Irzeba
zaznaczya,
ze sprarnogc olganizacyjna no{ych strukrur or
lest bardzo {ysoka.
analiza por6vnawcza poszczeg6rnycb okreq6r-i {oje{6d2tu lsxa
zuje ha stosuhLovo nale zainteresoranie
otinpiada v hiastach a)radenickich
i Lublinen/,
/poza (atoricani
rEecz zdunietra tak naly
udzial
nlod?iezy
w oli.esu toiunskih /najqorszy !:/nik v kraju v
c14gu ostatnich
,4 1at/,gdanskin
i yrakovskin. Byd no2e xonitery

okreqore

r Toruhlu,

Gdansku i xrakorie

potrafla

tepiej

ocenid te

rlewetplivie
najlepsze
?yniLi osiasnieto r voj. katokickin.
Do erininacji
vojeu6dz)rtch dopuszczoro a2 {5 osdb, a v elibinacjach
ustnych
bralo
ldzia1 30 lcznl6tr. stad tez zlozuniala
iest
L a X d u 2 a i r o s c u c z h i 6 { d o p u s ? c z o n y c hd o 2 6 w o d o r c e n t r . t n l c h .
roblte!
Hojer6dzki or e Xatoricach osi?qa od 1at podobne rerufiaty
- co rilrlo podlreslis
- baldzo sklomych nakladach finarsoprzy
'ych.
Dobre l:.hi}l
r okregu lubelskin
zostaly osiagntete g]6mie
p.ciesnelo
dzieki
szerokiej
akcji odczytorej r.szkolach.
to jednak za soba do3d rysokie naklady finan6o;e,
co bynaj&niej rie
pomiejsza
zasluq nlodych filozof6r
z uucsr zaangaroranych { te
dzialania,
cdyby jednak re praktyke plzehierd na caly krajr t6
Xonitetori
G]6rneEu rie
oystalczyloby
Erodi<dr firansorych
na
przelroeadzenie
etininacji
dertlar.ych.
przy]<f ad vskazuLlbelski
je
/ prodr.!ie szlotntd bosreonoczesnie, 2e obecnosc !:Iozor:i
laby zvielokrotni4
udzial sfodzie2y.v olirpiadzte,
chociaz r62ne czynnixi rsp6lokreElaj?
rynikl
or v poszczeg6tnych okleqdch, Lo jednax haivaznle)sze .est
zzcngazoranre i
sp.avnoEc orqaniz.cyllc sexretarzy kobitetow te.enovych o,dz ich
wsp6ldzialanie
z vladzani
osriatokl'ri.
widac !o vyrarnie na
przyklaozie KdLo*:c, lublina, olszryna : corzoHa.
Elibinacje
s?korne i rojeu6dakie btly finansorane przez xolitet
cl6vny / z dotacji
EN/. (itka ko!1re!6w rerenolych zap;rbilo sobie poDoc techniczno-biuiora
ze stlohy uczelni,
kulatori6v
i troM-6v. xonitety
o}legose /vojev6d2kie/
s BydgoBzczy, czestocllorie,
6orzo{ie,
Katowicach, xielcach,
Lubtinie,
?ile,
Rzaszotie.
skiernievicach
I szczecinie 6tlzlbaly
{sparcie /us}uqi biu(lub)
ro{e
i
dofinansolanie
puli naqr6d/ ze strony niejscorarcb
x!rato!i6v/
refe.atbr
oEwiati
I dottl-6v, Duza poooc ze strony
lczelni
uzyskaly kobitery v Jeleniej
e6rze /nE/, Lad.! /uL/, Rzeszovie
Dodarkorarcn furdato!6{
/r,sP/ i wroclari!
na9r6d po/{r/.
zyskaly
konitety
w Bydgoszczy, czestochorie,
corzovie,
Jeleniej
poznaniur
Goize,
rublinie,
olsztynle,
Rzeszowie /naj{iecej/,
Szcz€cinie,
?odniu,
tarsrarie
i lrroclawiu,
codne ueaqi jest
{sparcie
fihansore ze stroriy oddzia}6{ r;ebor.],cb p,r'r.u rub}inte
i poznabiu. i,Jarto tez vskazae innych - p6za 9Tr I ulad.aei
ogria- fundator6w
tor).ai
naq!6d, co ze strony olganizaror6r
or jes!
podzlekorania.
ot62 nagrody raeczowe i finansope
lfundovali:
roclaeska
flrda pboenix rntehedia,
Nydahictwo Adan
r4arcucley v roruniu,
Hiedzyaczeln!any rnstytur l{redzy Huncnistycznej
przy us, P.t{.trarreDs i s-ka r Rzeszovie, rzeszovskie oddzialy
BanLu ?!2ehyslovo-Hahdlorego,
Babl<u lxo sA i pxo /1Io/,
psl, v olsztynier
Rekto!
j(siAgalnta
fisP
s
Rzeszorie,
lfi
'3ib1iopola"
H Lublinie,
za*lad ny3ti sporeczn€j v Ur,tcs, Xarkonoskie
tovarzystro
Naukowe, {ydziat Kultuly lr]'t r colzovie,
cen!

rcazeta pos choszcznie! prezydent n.czestochory/
horJrai,
Ksiegalnia
{ aydgoszczy i Rektor rsp ,
"ws!6lczes.ai
Bydqoszczy.
xonitety
r corzovie, poznaniu i sarszavie orlzlaaly
- srltatyk6r
nagrody ksiatkore
od os6b prrvat.ych
naszej orihpiaTyll<o (onilety
o Bla])Tstoku,
cdadsku, (rakouie,
i,odzi, siedtcach i strpsku nie pozrstaly rcdnych sponsor6v : fundato:6u ndrBlutetynui,
gr6d.
w nastepnych nurelze
k!6.y bedzie zarieraf
pehe sprawozdanie z fiDal6{ Iv o!, poniescihy szersza i.fomacje
o sponsora.b
pozyskanych przez KG oF. yrszyscy olqa.izatorzy
oF
nns?. ri-c
aviadonosc, 2e dotacje z l{ENnie beds sie zHlekszac,
odrrotnie,
to 2!6d1o - co slse:ovar ju2 projett
nokeqo za,zadze- DoZe byc iadyka}nie uszria
{ spra{ie olihpiad plzedniotorych
czuplone. Dofinansoeanie olinpiad pizez kuiatolia
oEeiaiy i woM-y
po2ostaja v6wczas jestaje ste z loxu na lok coraz skronniejsze,
dynle
sponsolzy spoza resortu edukacjt i erehruarhie dzialarloac
gospodarcza stovarzyszenia,
poNolanego specjarnie ito vspierahia
sponsor6v nozna poszukirac a3r6d !62nych vydawraszej olihpiady.
nictw, fubdacji powolanych do wspierania nauLi i ku1!u!y, a rakze
{6!6d luitzi biznesu, zv}aszcza je3li sa to osoby hajrce predyrek-

a
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F'EGIOF:IIE
Nier<L6-e

Fr r_ozoF

I czlr,/\

LI'BELSKIM,
CakLy

i

I,r ostatnie sobote reqolocznego }arnavaru (2e,02.1ee2) odbyty
- iglzyska filozoficzne.
sle
dosc osobllre karnavatore igiiyska
lego dnia
bowieh, r qnachu ltuhanistyki rnlcs, niar niejsce fibar
elininacji
o)<legor:lch Iv orinpiady Filozof ic2nej. Niecodziehnosc
poregata takze ra tF,
sytuacji
Ze uczesrntlani
owych filozoficz-

nydlr ples6v
byla
Dlodzie2
szi(6t slednich stalej
lubelszczyzny
-a roJeddztsa).
(obecnie
znaqania nlodych adept6q rirozofi\
t6.poczely
sie r gnachu Itbanistyli
ljucs ju2 0 90d2. 9.oo elininacTa piemsza dmgcdztnra p!6ba Ei] dolroradzila
Jani pisemt!!.
do
{y}onienia
uczestnixdr
3cislego finalu,
tj. uczeslnik6v elininacji
ustrych.
z teso glora !-t'solrie Jury (pracljace pod plzevodrict ee dr sabiny uaqielskiej
i leprezeDtujece la} Kurr, jak t wcs)
juz b.resl<a elit€ - piert<e naJtepszych, kt6ra bedzie.reFylonilo
plezentorac
leqton
lubelskl
w elininacjac':
cenrraltrtch.
se to:
l.Xrzysztof
(2 nota 56 pxt !a 60 hozli&'l.ch)- ra to ,
strachota
Pulckach; 2. lrystrna Lata{55 pkr) - zesp. sz*ot Fedca. i rechn.
w Lubliniei
3-ad!ian xotelba (53 pkt) - zesp. szk. ?echn. N pulavachi A.Aneta t{rl.zer (52 prrl - rr !o ! Du].rrch; 5, Dolota Bo.ruta (51 pkt) - zesp. szk. Ped.g. i rechn. v Lubr;;re.
l teraz - qvoli ?tlJsrroHania zcsiegu i sropnia ooozialwania
fjlozotii
na blodziF2 szk6l s-eonich - tloche tjczb.
otihpiady
lilozoftczne
przebtegaje - lar viadoho - r trzech
etapach.
w bieaaclm
loku etap s?Lolny tsar
do 10 slyczhla.
Na
terenie
Lubelsz.zyzry
uczestniczyto v nih ?3 uczni6, z 26 szkd]
s-ednicl.
D o e t a o u o k . e g o w e q o k o n i 6 j e s z * o r n e z a { L d Li l i t o v a l y
jcdn.\
tylk6 45 plec, z t-go o*reqova roniska k"aIif:Iac\rnc
do_
pus. a do elrninacji
o*reqoLych jedynie r'r uczhiov / ra =,rot, ,
tlT 16 z Lot zaa t1 2 ticede zarodo{ych i ieehni)i6v.
w lr/niku elininacji
piseeych
( na szczeblu oklesooln)
z dal_
szyeh zavod6v odpadlo 1? uczri6r.
Do elthinacji
ustnych (raski
firai
plzystapila
okreqosy)
{iec zatedeie 16 os.bowa grupa, aie
.afazeb
do4c jeszcze reprezentalyMa
reryiorialnie,
opt5cz \cz_
nlot ze szkd] lubelslrlch,
znaleZti sie v niej r6vnie2 uczniorie
z
zaboiskie),
{roj.
2 cnerha i
rasnaqosrJW (voj.
c\erns*ie),
a rak2e z Biatej podtaskiei ( recan-l4ecnar. , zesp.
szk. zaeod. nr 2). Ir tesorocznej olinpiadzle
r o2oficznei
rltun_
fo{at}
iedr"k puta{y. z ptcrrr hc. tepszych - cypov"nych z okregu
lubelskieqo
- t!6jka uyvodzi sie urai_
do elininacji
cenrlatrych
nie 2e szk6i pJldust ich: d"o.te z I_ Lo ib.Xon.rd.Nalod. i jeden z
zesp- szk. Techn. ih. }1a.ji sk]6dovsxiet- ctrrie ( zob, vyrej).
1.uino
nieobecnosci
fi162ofii
na liscie
plzedniot6u naucza_
hycn v szkolach srednich (r6!niez w ranach zaje6 fakulrartabych,
jax viaddo,
alrioviefr.
zostaro
one bedz nocno
r"1o"",
iaaz
wprost
zlikvtdovaner
nalezy Jedrak odnotorac: lal "t
jej obecho3c v
tych
szkoladh
{vrasnie dziekt or) i tbt znaczne zairreresoranie
problsaLykq
rilozoficzn.
ze sE!ohy sctrych lczniov i nauczyciel.t
(szeroxi ddbrovotny udzial ha etdbje szkotrt
olinpjrdy),
2. Sadzac za€ po ilaikaeh
€tininacjt
oklegos:,,ch tlzeba zaupa_
2ya, 12 wysot\r pozion Hieoz', inpohujaca rirete\tualnd sprawnosc
I rnavetrJ pevneqo rodz.iu .rojr2arosc necooorosic2n€ .epre7en!uje
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zvlaszcza

ci

_ poczynajac
uczniotrie,
nad
kt6rlhi
ju2 od erapu
zosrala
roztoczona
mer?toryczna
opieka
ju2
ze stlony
to
fitozof6r
ju2 to sanych nauczycieri
akadeni.kich,
(niekie.ly
nauet
filozof6!:
badZ z rTtrsztalcenia,
bidz
z zanilovalia).
pulavani
rlzyklado'o,
nad
czuvar ! !!h roku dr x,(osio!
z r,rrFis
LI{CS,
naloniast
oliekunka
laureatek
jest
z Lubrina
absol,enlka
filozofii
mg!
:t.Rarot
nauc2ycierka
{obecnie
ul, lrzlra
6).
3, lino
sietkiej
biedy r nauce i osviacie,
(choc zaDe,_
,iere
ra n:e qs2vsLLor troze zdzlalcc sam -nru:j..n,
bez_nreresoLna;ora
da2enia
do
plardy.
rozbudzanie
zabilovania
do interektuarnej
przygody
czy tez inponujaca
j a { rak poer6d uczni6,,
delerninac
ja*
i nauczycieli)
w pr6bie zrozunienla
naszych czas6r, vsp6lczesheqo
s{iata,
vreszcie
sieble
saheso
i
in.ych.
?a pouc2ajeca
{ tyr
rzsledzie
irustracie
poslu2y
hiecb
fakt,
2e ucznio,ie
i icn
szkolhi
opiekuno'ie
nieliedy
skloh.i
byli
po6eieci6
szeac aodzin
aby tu
w Lubririe
b6c uczesrDiczyc przez dwie godzihy ! fitoz6ficznlm
seninariun,
kt6re
orqanizoralen
, kazda Arode i pi.re*.
czy vobec takich
postav norna nie ugiae )io1an?
! niekt6izy
znatonlcie
to poleli.
Atbovien
nino trudnych
czayor itesov,
okrpoo$/
or T.dLdzr rirdnsovF
i rzec-",;sodici.
.Lpl
rak dl"
pu'i
jaI
nddroo,
dtc
biercccr 02i"lcinosci
seninaria
{xonsultacje,
i r,t,k1ady, niekiedy !.l/jazdo,e) _ dziatar_
nbsci
toczonej
r korlcu jakby na rarqinesie
innych,
wa2niejszych
sxadinad,
forh akqThosci
viedzotsdrczej.
Najbojniejszytrj funda_
toreh,
co po.iekad
ste odzial Lubetski porskie,
qo Torarzystra
Filozoficz.ego,
ofiaroejrc
na realizacie
ceIbH oF
zl, Ate byli
tez inn!. xuratoriuh
oEviare i pvchora_ubririe
n.
L
eJ-e roo !/s. zL., za; (s:;e"rnrd
vyas/enova,.
2? , Lublinie)
tul.Naiuro'icza
u:r^doFala
haqrodv
ksia'vo,e
na
zl. puroarorari
adgrod ksi<2kovy-h o/"i
tez:
ltlratoriuh
oEviaty
i rychorania,
zahosciu
ora2 zaklad r{ysli
spolecznej
z $Fis ul{cs. serdeczne dzie}<i,
co
srychad
poza
rln?
Ano {
nauce
i
filozofii.
hino
(nie)chhbnych
incydentor
posTu
karnaealolych,
czas
t,lrLxrnco
trva
nadal.
I qdyby to jedynie
dlateqo,
,e to san c.as zatoczyt
seote
xorelbe
kolo a plosra
(e d61) darej
byla tylto
niedor2ecz_
nln urojenied
firozofa
(-szarenca) ?!
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oliEpiada tegoloczna byla nie tyllo przedsiewziecid bajac)d
nzard6ru
przednlotor'tach - Jahich coloczite
chaEkte!
odbtBra ste
siele - lecz cztra glebszta, posazniejszF
plodi intelelrtualnie
niejs.t!..
Udzlal r olhpiadach
i korlrulsach z innycn przed!1ot6w
ptost]€zy,
byl
o tyle
2e icb ierr.t6ryczba
podbudowe stanorily
*escl
prograror€
szkol€. o szcze96lrld
.tlarakterze
oljDpiady
Fjl6zoiic2rel
sriadcz/lo !o2e gtohie to, 2e nie bi.Ja
podbudory
ona wlaEnie
tej
s postrdi
srst@atycznej
edukacji
szkolnej,
tez przystapienie
do udz:aru t znagania olin. Dlatego
- s dodarnib tego stosa znaczepijskie
Eialy ,-r.ratnie datolsl<i
- uczni6s,
ntu - charalte!.
I to zd6mo ze slrony uczestniki,
ja* i ich opieluov - nauczycieli,
Ilodzje2
sz]{olna cechuje ra2]i,osc
i natualna potlzebd Lapdiedzdia
sie r spiarach dotyczAcych czlovieka,
spoleczefstra,
sriata,
vaer*6v
i
stylu
rycia.
rv olinpiada
stanosila
foro
srrarzajace
nozlisoEc ujscia, uzehetlzenienia
sie tej Ea2ti,o3ci,
rrypotiedzenid olaz |}pisania svoiq DysI: i pogl€dov przez
uczni6s.
Byla viec ja* gdyby uzupelnienieD rozlivoEci
dyskusji t
ldach
edukacji szkolnej,
a noze zapelnienia,
chocby cz€scioeeqo
Pustego pola.
o rozleglosci
zaintelesorar5 Dlodziezy E iadczy chocby saehpodjetych
larz
na etapie
szkofrla
orirpiady
teMtdr.
spoEr6d
trzytastu
prac zaploporowanych prze.
teha!6r
R<initet cl6myr
ucz€stntcy
olinliady
r hasz)D wojev6dzrHie podjeli
dziewiec v
lastepujacycrr
teat
1 - jedna placa, r4ar
alopolcjach:
dluqt dvie place, ldat
3 - czlely prace, tenat 4 - cztery prace, reMt
6 - jedha placa,
prcce, tenat 3 - iedna placa, Eelat
9 - drte prace, taat
1! - plec prac. fi vytronanyclt placach
ulahil
sie autdtycznt
rysilek_ poszuxiwasczy, dociekahie iltelesujacycb
hlodziez
zagadnien
filozoficabych,
zdobleante
i
poqlebianle
riedzy oraz p!6by sahodzielnych inter?reracji.
o ile
pema
ju, bla} szkotnej edutacji
slaboscia noqlbt byc vskazlvdy
filozoftcznej,
to
lrh baldziej podlre.tic
natezy sviezos. i aotertyzh erypoviedzi nlodych ludzi, liczecych sobte srednio sieadnascjc lat, ucznidL klas drlqiei i trzeciej.

Na ueage ?asruglje
te2, Jeslt nozna to tak okleEric,
peena
odiagd uczniov i nauczycieli. Nie jesE t.rro rysrapic u olrnliadzie, bazujac jedynie na rlasnych zat.teleso,aniach
i eiedzy zdobrararej 6anod2iel.ie.
Tacy oduezni znalezri sie u szeEciu riceach
os6lnor.sztalcecych
(50 * szl<61 leso tr1)u v roJe-6dzr,ie)
i jednln
rechriku
zaroaloqd. og6teh 2 siedli!
szk6] uczestniczvlo
I olihpiadzie
22 uczni6H. Ncjlicznrej byro lepreTenlovane, nie po raz
pietuszy zreszt1, licew
og6]noksztalcade , Rawie Mazowieckiei t9
uczhioH przyqorowahych pr2ez dvoje nauczlcielj).
uczesrnixov
oUnptady {spierali
nauczyciele( B osdb) - rrislorycy i poloniEci.
Nie bylo
w3r6d nich
fitozof6rbo i skad ? - je31i nie riczyc
dr6clr os6b/ xr6ze ukonczyly srudia podlFtonove. v zal.iesie filozooAbatolskienui

vrykonavstn i kieroraniu
pracaii torarzysryla
i niepeenot6, co tolzysrhie
sviattczyro o uczestnir.ach ofiEliady.
Jedla* polwierdzehie!
dobreqo pozionu boqa by4
veryfikujace
oceny prac etapu szkotnego dokonane przez recehzentow povolanych przez xonitet woJev6dzki oF. Byty ro oceny v pelni
plofesjona1.e,
{yplacorane przez drdch pfofesor6r i doktola fttozofii.
Yr wiekszosci vypadk6e oceny ie byty o kitka punktdr ly2sze
6d ocen rystarionych
przez kobisje szkolne. Uczniosie i ich opiekunovie nose riec byc v pelni usatysfakcjoiroeani.
alihinacje
eojewddzkie
poroieldzily
dobiE na os6r tondycje
uczestnik6{
i ich s hiale }tar6many poiioh,
ustnych jury nie blalo lat{ego zadalia r ustalaniu kolej,osci
rokat. charakterystyczne
bylo !o, 2e r'tarazhiej ,idoczne byly r62nice r
zasobie eieitzy
filozofic.lej
poszczegotnyct! uczestriko,
(choc nievielkie),
zas eieksza jednorilose
cechovala spos6b hy4jakosc lrypoviedzi. pewna hiespoaziabk. dla uczni6, byto
lenia
i
!o.
,e
najlepszldi
okazali sie pojadynczy replez€nj:anci svoich
szkol, c nie przedstauic:el€ riekszych glup szkolnych. D; zdvodov
.ertlalnrch
zostali
zcrekonerdoqani: Dorora xoddlskd, uczenni.a
l<lasy II
2 LO , Zyrardowie (opiekun- nqr zenon wikrorzak)
oraz
Jacek Duika , ucze klasy rrl I-o v skielnie;icach
(opiekun - nsr
Bogdansadousli).
Przerrieg Iv otinpiady !ilo2oflczDej
v eojer6dztrie
lorvierdztl potrzebe jej kontynuacji
i udoskonatania. c.!pa uczesr.ika&,
p ktdrej
zariezaiy
sie kortakty praudzirie
spoirove. korereAskie!
noze by6 tlaktowana jaLo zate2ek szerszego grora mitoshikd!
fitozofii w szkolach 3rednich. Datsza placa z te Dlodzieza ho2e roko?ac .adzieje
!a poszerzenie tego glona. Natoriast podtrz!ftF{anie
zairteresoran
fitozoficznycb
i poEoc r ryh zaklesie noze sprzyjac
ulowszechnianiu
ploblebatyki
tilo2oficznej
r procesie e.lukacji
oq6lu rrodziezy
szkolnej.
I{ tl,a seisie Iv olihplada bedaca p6ra2ne przygoda intelektualne
uczni6v,
stalaby sie pocz4tkieh szeiszej i slebszej
srupy

trpodr6zyr
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v pizestrzen
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za i ileresoran
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E
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i fi lozofic znycn r przyszlos-
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I
PRZEE!
T€GU
SLIJPSK
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w przebiegu Iv oF e okieg! slupsklh nie nasrapilr
u por6rnaniu
jakis tryiazny przelon, Jednalr zaryso2 pollzedniEi
olinpiadahi,
taly sie peune tendencje, o ktorych chcialbla
rspohniee.
iczba ucznior oraz szk6r bioracych udziat r Iv
naszego o\legu nie uleqla, q por6{naniu z poplzednini
laty/ wiejed.ak
kszla
zbianon.
Fzrosla
znacznie
liczba uczestnik6r
ze
5?\or spolecznycn, Tlos-:owo {r n-e tyl)<o, -eorezeaLdncr !/ch
szld?
qaiaznie
zdohino{a1i
uczestnlkdr olihpiady
ze sz}61 panstvoL:ych, I,Jszystko przebatria za tla, i2 tendencja ta utlzlla
sie
v ciagu najblizszych
lat. rej powoden jes! falt,
i2 r pr2eciwienst{ie
do szkd} panstro{ycn v riekszos.i
sz}6} spolecznycb plovadzones. zaie.'. ) r-Iozor:i 1u. z ety{i.
Roznavialen
z rirkoha lczes$ikani
Iv or szczebla oklegorego,
zapytani
o lovody uczestnict*a
{ olinpiadzie
{szyscy rskazati
na
przYqode intelektualna/
ba chec sanod2ielneqo, plzy ponocy literatlrY
f ilozof icznej/
rozstlzygnlecia
nrtujacych
ich p!ob1en6{
f ilozof ic.nych zaczerpnierycl! 2 zycia.
R62ny byl
pozioh tegoroc.nych prac szczebla szkolnego. Byly
opracoranla
pod kazdla vzgledeh. \,t nich znanapisane loplavnie
iazla odzrierciedlenie
i DniejetnoEc kolzysrania
z riteratury
filozof icznej,
i uniejetnosc sanodzielneso f i1o..f iczreqo spojizenia na viele ziawisr z 2ycia jednostki
i spoleczenstea. ayty jedplace,
.al
v k!6rych
tndno bytoby sie doszu)<ad jakiejxolriel
hygli fitozoficznej.
skaC sie biole kandydaci do ud2ialu r olinpiadzie
s syluacjil

gdy z vieks2osci
szk6l.glednich
ryelinilosano
plzednioty filozoti..ne?
Z rozt6w
przepioeadzo.icb
z tegoroczhldi
uczestnikani
olirplady yyrika, ze staja sle nibi najc/esciej Etodzi pobzur!wa_
cze, ludzie niesporojnir qxFJczcjscy nd droge sdbodz!elnego nys_
pazntch d1a czrovleka kresttacir
leDia
u riefu
tudzie, kr6rych
nie 2addala ani potoczna, cni re2 dosbaryczn. rnterprecdcjd nur_
tuiacych ich probts6!.
Na)c?esctej se to zaqadnieatd
zakres szeloko poiboldnel eryki.
czy 0 ob€cnej sl-ruacji klaju jest sens *ontynuo,ac orinpiade
Ftlozoficzha?
odpdiedz
nasusa sie jedna: trta}, jat najbardziej!.
1o p.zeciez Jedyna.rc2ltvoEc
rczesnego syknvania
s .zkotacli !a1eni6v
filozoficznych
.i
jeszcze
ledna z nieel€Iu islniilacych
fom propagorania siealzy firozoficznej
r sz(olach grednich.
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Redaxcja rBiutetlaun
otlzlbala
z r'linistelstsa
ldukacji
Naroaoprojekt
sej
hininuD proglanorego z filozofii
r szkole EredDiej.
Przedslariajae
ten dokunent z pisneE Flzevodnin Dyreklora Biuia
przylaczany
d/s
Refony
szkolnej/
sie do pro3by Pana dra
s!.slawidskiego
o nadsylanie lvag (bezpoErednio do r{tN 1ub do xc

uprzejnie
ihfornuje,2e
r'. tfinisteistvie
ldul.acji
Narodo{ej
plzyqolovla{ana jest zniana prog.ab6r ksztatcenia v polskich szkolach. Planuje sie jej rozloczecie v roku szkolnych 1ss4l95.
zakonczenieh piemszeqo etalu prac przyqotorarczych
lrylo opracovahie rrxoncepcjl plogranu ksztalcenia
og6lnego s polslich
szko( ltpiec
rach(
1991), *t6ia zaklada roznaitosd plograndr lauczanra d1a kazdeqo przedniotu.
wsp6lna pod€tava d1a tych ploqran6'
bedzie urzedor.
olee4lo.e
nininM prograno{e e aaklesie danego
proglabore
Mininm
zah.es poqszechnie obowiazujacych tresci
tsztalcenia,
nie stanowi narohiast caloEci r-ynagan,
jakie
beda slauiane ucznion na poszczeq6tnych etapach ksztalcePorolane przez MEN zespoly przygotoraly
projekry hinin6v proqlanor-:rclr r
zakresle poszczeg6tny.n przednio!6v hauczalia.
Nas!epn!!
etapen bedzie .'paxietosanier
polegajece na doko.aliu
pd-

!6hanta
t dopasorania tregcl nauczania poszcleg6lrych przedriot6v. vr fazie rparcletovanian porslanie tah2e projekt rahosego pta!u nauezania. Elap len zakonczony zostanie opubtikovarien
pakietu
ploglaor':.ch
ninii6,
i lanoreqo prabu nauczania lalco korejnej decyzji etapovej.
zardada sie, tak jak poprzednio, 2e rozstlzysniecia te beda noqly byc naatal korygorahe.
Przedstaeion€
plojel{ry bintd6r prograbd!rych porinny byc doskonalone,
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plosze o przesyranie erenlu:
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zdecydorana rlekszoEc
czlonx6v
zespo]! oporiedziala
sie za
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nininu
z filozofii.
2) Przedyskutdabo
t nastepnie okreslono nastepujace Cele nauczania filozofii
r Bzkore sredniej:
a. rdrazanie d6 poizadnego t k4'tycznego nysrenia, kszralcenie
uhiejetnoEci
uczestnictva
r dialosu. v tla prezentacji
wrasneqo
staoriska
i jeqo ob"ony,
b. uE iadorienie
specyftli
zagadnien filozofic.bycb;
icb qenezy, fozea)n i roli r kultulze,
c.
lozvijarie
sanoviedzy uczhi6s poplzez usriadahianie
zagadnien eqzystencjalnie
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donioslys.
3) Plzedyskutosano zaqadntenie usytuovania przedhiolu fitozofii
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,e celde
Jest vprovadzenie jednego setestlu
fitozofii
na sanyD poczatku szkoly Eredniej oraz
dP6cb seiest!6r
v ostatniD roku poszetzo\ego *sztalcenia
ogdlnego
( duje godziny lYgodnio,o).
Ustalono, 2e tlesci
Duczania pien5zego sebestiu porinny byc
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spos!6d przyjetych celdr nauczania
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si€
zer6cic
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i are r--n!ac.i; oysxusj"./
przedstawienie
.otnych koncepcjt fitozof:
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filozofia
a inne d?j.edzin! kultury,
sie
z!!6cic u,ase na naslepujece l$es!ie:
/ Proponuje
.
fitozofia
a nauka; filozoiia
a religia;
filozofia
a sztul<a; f
o_
zofia a ctriatopoglad; filczofia
a ideotoqia/,
d. elenenty antrolorogii
fllozofic2nej,
a. cre6b L) teorir worEosci r eryl_
d i e ploponuje sie zsr6cic u,ase Da nastepu_
/t{ p!*tach
.
jece
krestie:
ql6rhe koncepcje czlo,ierra;
narulatne i kur!u,;,e
6rodovisko
czrosieka;
czloviek
a spoleczedstvo; czloviek lobec
vadoscl;
qrdsDe kierunli
i szxoiy eryczne; obyczaj, norarnoEd,
5) Ii zalrles nininun proqramovego vtaczono rakze.rfh6g
uhieszdze_
nia r progranacb inforbacji
o niek!6rych filozofach
(o sokrate,
sle.
Platonie/
Alysrotelesie,
Ev. Augusty.ie,
sr.
?onaszu.
!une'ie, xa.cie i Feslu), o rsp6lczeshycn tie.unkach
Y:.*l:*r,
filozoficzrych
oraz ^o1st(iej tladycji fitozoficznej,
a rak2e obo_
riazek
uqzqlednienia r proqrandcb xoltaircu ucznlo, 2 teksleh
fr_
,e r proq.:hie
pol
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nauczyciela
J.porskieqo v 1s-tysiecznlm niasteczku oddalonle ponad 1oo !n
od o6rodk6u akadenickich. Na zaieciach z rilozorti
baldzo
poEocre okazaly sie dvie ksierkl,
kt6!e ste v6rczas poja'rTeksty filozoficzne
eily.
ayly
to
dla uczni6v szk6l Elednichu
iiteczyslawa
Lojka
t )<siarka Balbaly r.ralktericz 'lFirozofia
dfa
szkory srednlej{.
szczeg6lnle Ec ostarhia narzucit. ot spos6rr j
styl placy z teksten fllozoficznyo
na rekcjacb. cennlm okaza] sie
r6rntea
nosy podreczhil< do literaruly
v ktasach L
szkolach
srednichzawarre w nich konretrsty fitozoiiczne H isroLny sposob
ulatHialy ucznlon zrozuien:e zjadisk 1ilerackich.
w klasach
I
rozpoczyhafi od przeczytanla fragEentd, rllyki
nikonacheJskteJn aryElotelesa
i kilku bajek leszxa (oiakorskteso.
Oba teksty z poaodzerien noga stanorid niezrylrfe vazny eteneni s
nauczant!
pobudlajec i proeokuJec do dyskuslt.
filozofi,
zavsze
aiaran sie dobierad taki narerial,
by fttodzie, bogla konflonlosad
poglady f1]ozof6r
ze svoihi.
uczen na r6wnie2 no2liwos6 trolzerie
wlasnej
htelarchii
warroscl.
sted zajnuje si€ leoria szczescia,
ta]<i uartosciaoi
plzyblizan
Jak wolnosd, bllosc, przyjazr,
stalo2)-tne szkoly filozoficzne,
poje6. systenatyczna juz prahistolie
oa w pozna{aniu plob}en6w fitozoficznych/
vplowadzanie uczni6s t
u celu ssobodnego i Ewiadonego
Fodstawowe kateqoltd filozoficzne
operowania
slownl.kien filozoficznyn,
odbwa sie pfzede vszystkin
ra zdjec.iach kola f ' lozof icznego.
Naiwa2nlelszm spravdziaa6r dtd ucznidu i dta nnie jest co.
rooznt udzial nlodzie2y r olinpiadzie
Fitozoficznej.
irllaqa on od
uczni6r LsysLencLyzova^el ,jedzy i usriaoonienia sobie dtu2szej t
p&dy. $ celu lybrania odpo{iedniego tefiatu pracy pisentludnej
.el,
zaproponoGnia koncepcji i jej aspektu forhathego udaje sie
z nlodzieza do wy2szej szl<oly redasogicznej w slupsku do zakladu
Nauk spotecznych, by od pracornik6r
naut<orych uzyskaC ponoc nerytoryczna. Xolejh)h etapen s przygoto{aniu
jest praca
do oliipiady
w bibli6tekacb
ogrodk6v akadehtdilch v Gdanskur Toluniu i slupsku. Przygotowana bibllografia
sluty plzy opracovaniu szczeg6toreqo planu i konspektu placy pisennej. osiatrin
etapem pisania brac
jest
udzta] , obozie naukosylo orgabizorablm , Nyzszla seninariun
ojc6s
Franciszia!6f
v Lodzi, gd.\et kolzystajac
z bogatych zbio160 biblioteki
taolzyny ostaleczny ksztalt
prac.
t{Bzystkie osobyr kt6re biora udzial v ollfrpiadzle
Filozoficznej plzygotonJe
pohadto seDinarial podczas kt6rych prezentuja
s,oje place. Il tln celu oplacomje dokladny ptan seninari6v i zapraszan do udzialu naulrouc6r zajrujecych sie profesjonarnie
filo.
zofia.
Dzielcl telu
bez ezgled! na to. czy uczen zakvaliftkoral
sie
do kolejneso etapu otihpiady azy te2 \te, rlodzi€2 ha szanse
skonlrontoranla
iynik6r
seoich plac z opinia naukorcdv. Do udztalu u sebi,rariach zapraszani sa re2jce,
nauczyciete i rt,od2ie2 z

inhych szk61. specjalnie
opracovany infomator
serina!i6v
zaviera
prelege.ta
nazsisxo
i
zapros2onego nauxovca majaceqo provadzi6
dyskusJe,
teiat
spolkanta, f.aghent lyglaszanego referatu.
seninalla
takie
odblvaja
si€ laz r niestecu i plzygotory{ane
sE od
stlony naulrovej i olqarizacyjnej
6alodziethie
przez hajeceso prezentowad sroje
ucznia, zaobseeoraleb duze zaansazo,anie
lrace
sad2e, 2e raxi korrakt z fitozofia
lozvala szybciej
i latrtej
przybli2yd
ucznion skohpllkopany gqiat fitozofii
i Doznad snarr tvdlczej
placy.
s dalsztB ciegt cbciatbla rozeijac u hlodziezy zaiDtelesowa_
nla filozofia
sleczajac do pracy n,in. nauczycieli fizyki,
nate_
Datykl
t chenii.
Ponocnla okazad sle noga ciekave plbrikacje
06lodka
Badah Tnterayscyptirarnych
przy rydziale
papies_
ritozofii
kiej A*adenii Teolosit r xrakovie. widzac efekty i ssoje sukcesy,
ntodziel,
rodzice/ jak i nauczyciete chetnle rsp6rpracuja
w przygotosaniu i finansowaniu ryjazd6v,
seniraii6a
i oboz6{ nalkowch.
Atbosre.a ta sprzyia i robjl izute {szys*ich
do y?er\c:"
);reIektua haj p!zlgody z litozofia.
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szd?eEcte lo,'subiektlee
przezycie psychologiczne charakreryaulece
sie og6lnyb zadowolehien, blogd<cia, czesro exstaza czy
eufollq.
Dotyczy ono bad2 kr6uiotsaleqo
Donenlu $iesienia,
bedz
re2 stanu
zadotsolenia 2 catoaci
zycia
czloeiekal
(s.Jedynak

etycz.t, r,ublin 1ee0, s. r3er4o),
tled. l,slornik
Pragnienle
ladosci i szczeecia jest gc;sle zeiazane z egzysjeso inrerektu
teDcla
czrorieka;
).ieruje aitwno6ci+
i eori. Europeis*a rysl
r ilozo(iczna
sEkorzyta d,ie tnterpreraci- ncrury
s.czegcia:
subieltlano-reLaLw!sLlcznc
i obje\tyano-absolurha.
ntch plzedstavia
szczescie g]6cnie r aspekcie naturalistyczno-horyzontalryr,
a druqa - u aspekcie escharologiazno-verty*al nlr.
absolutno-esctlatotogicz;a
korcepcja szczegcia zoslala ?apocs€tkovana przez PlaEonc i Arysrolelesa. JAi upov*chnienie
sie
zaHdz.iec?aby kut!u!ze chrzesciianskier, gtohie
jesr w {ieru przFadkacb
wsp6]czesny relatlvizn
eudajDoloqiczry
polaczony z konsuhpcyjnrd hodelen zycia. rszczescie jesr pojno{ane
jako
chw a bie2aca odesana od *onlelslu
przesztogci
i przyszlosci.
subiekL}vno-relatlvistyczn.
interpretacia
desFui<tFJra, ponreuc2 nie jest ona a1i integratna an. oerso1".
listyczna
koncepcj. szcze.cia,
Inteqralnc koncepcja 6zczescia
czloviel(a poHinha opierdc sje na filozorjcznej anLropotoqii.
plsal s !'tlrce nikonachejskiejn,
Alystoteles
,e ,,byd €zcze6riwyn !o dobrze 2yc j, dobtze sie hiee,i {talszara,1e56;
sjs).
w slaloiytnej
Grecji pojecie szczeEcia oznaczaro telniner
eidajnonia.
szdzescie
utozsaniano z zee^ettznl ponysinoecia i ;dbrla
tr Jezylu racinskin posruqiea;o sie dwona pojeciani:
1osd.
ki6!e ozraczalo szcze<cie zr4czajnet zienikie
/sens
lbealiludon
- szczeacie duehove /sens iakoEekstensmy/,
oraz
ci4q,/.
- Draqi
z
tehih6!
z upl'ven
czas!
nabial
sensu
reargrlno-Eeorogrcznego.

wladyslar
Tatalkierlczr
opisujec histolyczhy
rozrdj pojecia
ttre rczesr]4 okresie szczeScie lie znaczyro
szczeEcia, tvierdzil:
pony61no6c. Poten przez dluqie {ieki
nic
innego niz
dbejnuiace
starozylnosci
i srednioriecza,
znaczylo tyle, co
doskonaly
posiadanie plzezed najriexszych
stan czlosieka,
cztli
zalei 1 d6b!. czasy novsze pojecie s?czescia sproqadzaly do pojeplzyjehnosci.
cia
Dzi3 zasr nie porzudieszy tantych davniejszych
jednak najxiecej
pojec
posluqujeny
sie
innyn Jeszcze pojeciah
szczesciaa( Tac4!k:ericz, o szclesciu,
jest to trwale,
lor
trolr,y
norq deti.icje
szcze..ia,,szczeecle
petne i uzasdniohe
zadowotenie z zycian. Nariezujec do jedn€qo z
a.qielskich
filozof6r
Johna Iocke,ar trorzt
opis poeredni hiedzysubiekt14{istyczna c obie}rtaJistycznE ince.pr-La.ta
szczescir.
s, czescie p.zFovnuie do zddowolpnid . zycia, !rn. do stanr podniotoweso.
xie Jest to jednak vitalno-ehocJo.alne
pojnoranie naponiera, autor zasXtzeqat 2e to zadoeolhie husi'
tury
szczeEcia,
byc rt*ale,
pelne i uzasddn:one". oprs !en nie uvzqlednia aspekt6, netcfizycznych, lecz dinuje szczes.ie v kategoriach psychologicznychr
a szczeq6lnie
u aspekciefenonenologiczho-psycholo-

gicznld . stalo sie to poaoaen utozsanlania szczeccta z zadovolezostar jednak2e ',lklucaony aspekt eschaloloqiczny.
nieft zyctoryr.
w pdjnowaniu sz.zescia Nyr62niany sens laukort i przednalLory"
H codziennlm
zyciu szcze*cien nazlryany pohy€lno$C. zyciovre
porodzenie. w znaezeniu refleksyjno-naukovDm noze blc .ozpatrwane r !6Znycb variantach.
zaleenie
od l<ontekstu 6]010 nszczeecietr noze nied !6Zhe znaczoia.
Na plaszczy2nie fenobenologiczno-psycholoqicznej
utolsania sie je z zyciov.}n zadovoldien
w ujediu
/opis ratarkievicza/.
psychologiczno-netaf
jest ono przezlManien pelri
lzy.znln
swojeqo
czlo{ieczefislea.
Na ptaszczyznie
onioldqiczno-antropoloqicznej
jako
hozna je
pelna altualizacje
pot!.eb
opisad
, nozliwosci
tw6rczy.h oraz dezen czloqieka. vi aspekdie aksjotoqicznyn
szcze<cien okre3la sie nasycenie wartosdianir
Lt6!e odpooiadaja psychofizycznej
naturze czlo{ieka.
Natoniast r aspekcie eschatologicznyn szczeecien otregla sie spolkanie cztoqieta z Transcendencja,
przekrac2aJace Itanice unrslu poznajaceqo. rej obecnosc nozna zaura2y6 nie tylko w przylodzie.
ate rakze e naturze ludzkiej.
!schatolosiczny
sens szczescia jesr zbrirony do sensu reliqijneq6
,iPodstary gviatopoqladu chrze€cij ansk iegon
(po!. ks.st.xowalczyh
.
lrrocla*
1ee5, s|I.
,43). rest to zhaczenie L,:rstepljace v kanqeriach:"
lranqelie
i :aty Noqa reslaben! ukazujr 2ycie sieczne jaxo stan
najryzszego
i nieutfacal.ego
szczeecia, plzez]sarego {
zjednoczeniu
z Bogien i cala rsp6lndta zbarionych/. -./.
lstot.j4
2r6d1en szczescia i jego 916vna tre3cie ledzie doe\{iadczenie !aj4cielejszeso
zjedroczenia
z Bosien. chodzi tu o p.taczohe z niloecia
beapoerednie poznanie Boqa, !azyeane widzenieh uszczegti? i a j a c l d . t r( n s l o v n i k t e o l o s i c z n y " o p ! - v . L y t k a , r . r r , s , 4 : e ) Tatarkieeicz
biolec loc u{aqe
charakrer6,
ludzkich vyodrebrii
pie6 eposobdF pojnorania szczeecia. !'cztoaiek rypu airiicjdnatlego
chce lrzede rszyst]rin kins by6, rtp! poseswne9o - co3 posiadac. aktlMego - co6 {iziatac, konldplacljnego
cos pozna,ac,
czy osladac. enocjonaheqo - jak najvtecej
i najglebiej
odczuua6r ( o szczesciur s-332). \q kazdF typie rrada irpotrzeba i odpoviednio do niej inaczej ukfada sie 2yjest
jednak penten niedosyr. Atrryhy rlp
cre.
Ia klasyfika.ji
czlorieka
noze pllylnovaC
dvie forfry! voluntarystyczno-etyczra
lub plagratyezno-lechnokratyczna.
Te dsa lyszczeq6rnione
typy postadaia
!62rc
koncepcje
szcz€scia. Dia jednych szczescieb jesr
ofiarna
placa i logpiecenie d1a inrycn a d1a drugich - tvorzenie
zemerrznych
oartosci
o!a2 kierovanie przyrodQ. s2cze6die kon,
kletneqo
c?toeieka zalezy od vielu ezynnik6u: przyjnowanej ideo1ogii. sieku. iL.bowania, uyksztalcenia,
lochodzenia, tenpdanentu. uoga istnie6 r6{niez elendty
rsp6tne pojecia szczeScia, kr6ltni
sa: 9lebol<o36 plze2tcia,
pelle .aangazowanie ezlosieka,
pewneqo lodzaju stabilnosc oiaz we{het!2!a ladosc.

(...)chrzesclJanska r€o.ia szcreEcia uni€Jetnie ]4cry
lealiz!
.
1_ eschatologlczny
lyria!
saczescia czr@ieka. cl6,ni
p!;edsrawi_
clele
3statopogla.du chlreEcilanstiego,
auguEtyn t aonas, z Akvi_
nu, nle zqadzaje sie 2 teoltani
nanicheisrycz,yni
i ang€tisryczbFi
e sferze
probtenatyki
srczescla. Ni. przyl€ri
ont r6vhiez
deli.kalnacjonizhu.
kt6ry nie ,6!i nic o rlrerialaobiologicznyd
kontekeci6
rudekieJ
o€oby .rId.te
6rukaja szc,escia i ;ose ;e
3na1e2d v codrlennta
,yctu,
!62ne jeso .od,aJe,
sdy, irtnteje
do6tepre
oqdlorl.
Nal62E d6 nichr biroec, przytarn,
p!,ery;i;
piekna
plzyrody,
odklwanie
prawdyr ladbsc t{6!dzej
pracy. s;ridahogC hledzyluatzka.
Do ltrszych
fon szczescia halery rado34 ofiaflr
,evnetrzne
ptzezEryclerenja zta, o.jxrycie 6ensu 2ycia, 6i,a Eodtjt"?,
chr?ps_
cllanski euda;bontzD lozpdtruJe probren szczeecid F p,aszczyrli\e
realiz.u
integr.lno-osoboreEo.
jesr lr?eczFtstDiane
sz.zegcie
ilrieki
r62norodnye rartogeloh:
ftteltatnd-ekonohtcznyni
viralnyb
r €ensylywno-ahocjoDaln]'d,
duchoey!. xatdy cztouiek, v zale2nosct
od seotch aspilacji
i 2yciovycb 6runld,,
, inny cpos6b rearizuje
s'oje praqhleni.
szc,ejcid.
zjaeisk6 sczescta
prz!t"si iracz"l
?ttane ptz.z.lzlecko.
a iiaczej przez osoby d6rosle_ Rdznt€ ;rze_
je
,yraia
artysta,
naukoriecr lolnik,
?obornilc. ponieo to laada
dliana
szcze3cia
absblbuj€ .areso czlofieka/
uqzgtedniajrc
autentyczna
biera.chje
varto4ci.
Je6t to fenondn integralno_osoboDy. cbrzescijanskl
eudaJnonizD,skazuje
na Uanscendentno_es_
chatologiczny
ltDia!
tudzkl€go
szcze$cia.
szczescte
osi.gare
przez
czrovleha
.a
zient posiad! ,iele b!ak6r. 2adne vartoeci,
ncvet intetekLrdtno-poznavcze i etyczne hie potrali{
zasporoi;
preqn)ehrd szcze6cta cztovreka. r/c.ura on pevnego rodzdju
nipdo"
syrr
zauraza ograbiczonosc
svojeqo szczeEcia, ktdre attu.tnie
przezyva. Dostr.eqa jeq6 konrrast z rieoqtanla2onvni
noztirosciabi.
szczeacie osiagalne przez cz,outexd nte jesL lrra1e, pos.aoa
tiele
oqrallczen
i
nie zabe2piecza tlzed cieipieni€E.
cztoviek
jest
istota
nl€doskorala:szczesci€ laviela
sie , ,ih, .1e nie
zavdziecza
on Jeqb posj.adania vyraczni€ sanelu sobie. zauvaza on
Eo211roec os.irsnied!a innego szczescia, nieogrrniczoneso
c2asei i
rrraxaDi ontyczntei.
czlosiek dzieki intelelrori
ot,iaa
Eie na niesr.nczon.
Drasde, poprze2 vole noze oce6krva6 nrcslonczonej oirosct. szcz;scie
ctrowteka/ ki6!e polega na Daporkasiu absorutnei p.ady
i najryz,
szeqo dobra, jest szcresci€h doslonaryft i na ,lniar
t!a.scend;!talny (po!. ks. st.(osa1d21*,
podst.wy 3uiaropoqladu chrzeActjanskiego, r,l!@tar 19a6. s. 244-259t.
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jako p!2edhiotu
Daje sie dosc nocno odczu6 brak filozofii
nauczania
v
szkole
ated^iei
s liceacn
ogotnoxsatalca! zula€zcza
potrzeby
cych/
chod
nie
tylko.
I nie chodzi tu o slvierdlenie
plzedhioturrecz
gl6rnle
,plovadznia
koleJnego
braxu peeneqo erep.obrehatyke
podejh6{a.a
nentu
inleqrujaceqo
r innych przednioiach,
czy dziedzinach
ksztalcenia.
wszak vatki
f
ozoficzne
i:,'stepDjq,
uEskih
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co
zal.esie
i
s
spos6b
nieco
i'iposzarpanlu,
, tatich
chocby przedntotach,
czy wieJak historia
jezyk porski,a
dza
o spore.zenslrie,
navet fi2yka czy upoNszechproblenatyxa
niajaca
sie coraz bardziej
ekolosiczna,
Filozoficzne
qkonponowanie
aspeLty
tych przedniot6e,
icr v zakres prograhowy I a
nie
ryodrebbiabe
vyraznie,
przez jednych
nogq
byC dostrzeqane
ucznidr,
staloriac
dla nicn obiekt
zairteresoNania,
a przez i^nych
hoqa by6 niedosrr2egane
brdz naret
lelce'azone,
Bez qzgledu
jednak
na
siosunek
uczni6v
do lre3ci
filozoficznych
za'arrych
3
jest
innych
plzedniotach,
uciec
od '!filozoforaniai
rrudnor
cho6
hoze ono Przybierad
rozhaita
stopien
fome,
dojrzaloeci
i sriadonego podejnoNania.
slad te2 h.i..
noga {yn*ae
decyzje
o przyslep-en'u, bdd2 -re, do o1' p'ady qj o o czn-j.
Poryzsze
spostrze2enia
naja svoje potvierdznie
clocby
r porohaniu
r6rrolegle
realizosanych
v biezacy*
roku szloln)n
przeatsie*ziec
orispijslich
i konkursoeych.
0!6, obot Mlinpiady
rirozoficznej
odby{aiy
sie
elininacje
xonkursu
histoiyczneqo
'!Dzieaziclvo
(11
edycja)
l.Daszyhskieso
Denokracja - xiepodleqto36 - Buna.tznr.
Tt€Ea tego konkursu niala
{yiazny
charakte!
fiq czesci
lozoticzny
dotyczacej
zagadnien
denokracji
i huhanizfru.
iriele
zagadnien
i pytan noglo z lovodzenieh
znalezc
sie r katalozadan olinpiadt
lilozoficznej.
uczesrnicy rusieli
wiec zqlesu
b:"
p ob pa.rvke
f ro.ot-czno,
cnoc
Er. to"dl
14 lc{o
jarro
xonkuisore,
cze36 torarzyszaca
zasadntenioh
-jeral
hrsto./.znm,
l!frcr€sej oyly 'o.r-.:e
int-l.atre.
jali
thiosek,
sie tu nasula, jest talri,
,e niejsce
f
ozofii
t edukacji
szkolnej
ribno
seanoric
nie tyrko
pozycje
prokolejn?
jak to zaznaczyleh
- przedniot
gramora,
le.z
na poc2atku
ten

powinlen

byc

elenenter

intesnjacF.

spajajaclT

catoec edulacjt

ju2 tylko
stad
kfok do potei€rdzenta,
Eecz solania o xonreczno€€ porloru
frlozofil
do edukacji,szkornej.
zdaje sie vrychodzic naprzeciv tenu przygotorlad.c obecnie przez !{ihislelstwo
fttukacji NarodoreJ nova o(oncepcja prosraDo'a xszrarce.ia
os6tnehiEo cechujacych ja s}abosci i ntedos9o { polsklch szkolachi,
lredukacji
tatkd{.
!46ei
sie
ta!,
vyla2nte
o
potrzebie
filozoficznejt
obok !p. zreforndaieJ
edlta.jt
historycznej
itp,
Intelesujaca
Do2e sie
rydavac przeeldlvana fo.!a !,kszlalcenta
endycjregot'
lealizovanego
poza syst;hen
klasovo-rekcy jn}t na
podsta,ie oddzlelneso irloglanu uvzqtedniajeceso
zaiitelesovania
i
polrzeby lczni6r
oraz tokalne nozri,o.cl
szk6l / chodzi qrdvnie o
ho21ivo36 }ontakt6r
z filozofahi/.
uy3le,
'e
hozra, nie czekajac na oficJalne
zniany progranore
&ajace .a6t.pic
od roku 1ee4, F6dejhoeac pr6by - tan, gdzie rakie
loztivoEci
sa - lnicjowania
takid!.dzla1an
edukacyjnych, chocby t
dlodze
€ksperynentu,
Zavsze ryniknt z tago pehe dosviadczenta
olaz pla*tyczne kolzysci.
ndziecznF poreD, jar s4dze, byloby kojalzenie
firozofii
i hlslorii
d1a €ksponopania zagad.ien hisroriozofii
olez urzstednianla
sz€roko rozulianej
kulrury.
Nietalre
s4 pezatkl
rszi:llieso
losatorsrwa.
Dlatego tez
nygle,
2.! pobocna, inspiratolsle
role D69lby t! odeglad xonitet
ct6my
otiDplady
Fitozoftcznej,
ryczulajac kurarolia
osviaty na
pot!zebe orqanizoJan.ia s/2ei lskazanych dzidlcn edukacyjhyc;. z
pozytkle!
Dozna tez v.:.kolzyslac rydavany nBiuleryn olthpiady
Firozoficznychr,/
o lle udatoby sie zwiekszyc jeqo naklad oraz czestoll:uogd.
wdrczas Olihpiada
bylaby przedsierziecien
die tylko
d1a szcze96lnie zainteresoranych
i uzdohionych uc?!i6r,
ate s!aloby
sie
srolsqd
tataltzatora
roznijaJecego sie plocesu povsz€chnej edur.acji filozoficzn€J
v szkotacb grednich.
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Budzente
i
rozoijani€
zaintelesovan filozoficznvch
u ucz_
hiov szk6r srednich
a hie doceniore ,uauni. procesu eduladji
na tle poziorie,
sedze! 2e praeidlora
realizacja
leqo
zadania &thagq vprovadzaria propedeutykt filozofii
do proqrai6v szk6i srednich a lakze Etosovnych znian w sposobie przys_
eajania
ucz.ion viadono3ci z nauk przyrodniczych i blhanistycznych /rykorzystania
v odporiednich zakresie dorobb firozofii
jezyla
nalxt,
filozofii
i
rogiki f ozoficznej/.
olqanizacla
olinpiady
ailozofic?nej
porinna byc ukoronoranieh starab o k!ze,lenie
)ruttury
firozoficznej
w6!6d fr]odzie2y szkotneJ nie zas
ledyh4 forha tych staran.
rako
forna jedyna jest ora nie tylko nievystalczajaca:
ha tez
nele
cech ryzykotsnego ekspelynentu pedagogicznego. Fo pie4sze,
froze deflnitlvnie
zniechecic do fitozofii
uczniar kt6ry zostanie
bez przygotoeahia i ponocnej itlonl rzucory na zblrt gtebokie,
a v
sieru hiejscach baldzo melbe rody tektur fttozoficznych.
po drujesri ni; znrecheco9ie, noze 90 zoeEoralr?oHac in!etekruat^ie,
!y
nauczy sie prtrad po pouierzchni orych w6d: j*ri
przestanie
go nleporcoic
fakr/
2e elas.lrte
Dte vie, o czyn tu morar albo
gdy ptzyjnie
2a dobra ho.ete *atekie pojecia.
zte u?asadnione
&ierdzenia
i sys6lorane
aspiracje do donloslosci
eoznaqczei,
skutii teqo orugieso zcarozenia obseliora,ar rteLor,roin:e u nro_
dych 6tudent6{ fitozof ii, pochlantajacych ksiEzki
titozot i..nie
zbyt
tapczttuie lub pod nlerlascill'n
kierukien;
vr/dobycie kogoe
tak skazoneqo filozofia
ze stanu atrceptacji,
a ."u.en
dIa !e?y,
""t""tazru
2e e dlsclp_inte tei nie oboviazL c no-orn
u ,Vgo.t
tyslowe, jest zadanlen bardzo rrudntr,
czesto prakrycznie nieq,_
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byc
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filozofovie
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- ku hie lylko
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Do_
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slu_
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druqiego

netodologla

vchodziloby

siedd

podstawoeych

dzie-
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j6dnej
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nych w oparciu
o problenalyke
echodzacych
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filozoficznycn,
dlugiego.
uczestnlta
centralnych
oboriaz}aalaby
rszyszawod6{
znajono3c
lkicb
dzialu
hi.toryczno-filozoficznego
i cala problezaqadnien
jednej
(r'trbianej
przez ucznia)
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filozoficznej
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z historii
filozofii
i dva z rybranej
dziedziny
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-chocia, lie I -e noib przypadlu
Na poczatxu byla filozofia
.a poczatku lyla archeologia i Egipt. Jaz v lietej
klasie szkoly
pdatstarovej
zaczelan
narzyd o rakopaliskach
i przygodzie z
rrzeszlogci4.
1,l tiakcie
zagtebiania sie r hisrorie
Eqiptu i injak rierka role odnych cwilizacJt
slarozytnychr
odlrFalan.
grlvata w nich re1i91a. r to ylasnie dzieki lerigii
nasrapir h6j
pierrszy
kontah! z fitozofia.
J€sten przekonana, ze to nie crecy,
a1e lqipcjanie
steolzyli
pierrszy ? d2lejacb systen filozoficzny,
Xt6ry przetnat
do naszych czas6r s fohie
nit6r i qmr
oori tpL-9:jnl.h
albo zostar przeiery p!zet t' .zotie s e-r4 i
poerednictven p.zedoslal sie do filozofii
za jej
europejskiej.
uvazan za krzlvdatce
ponijanie nqiplu r dziejach rilozofii,
cho.
z drugiej strony, hoze to byc usprariedlieion€
ni)(le znajonoscia
religii
staioegipshiej
re wsp6rczesnF s{iecie. Takie ksia2ki
.iedamo
{ydana tr Po}sce placa szvajcarsli€so
tal
eqiptoloqa
Erika lornunga pt.: iJeden czy rielu? xoncepcja Eoqa o starolyt,
nlm tgipcierr
porinna
zhaler6 sveqo czytelnika
nie tytto rerdd
zaint€resorarych
eqiptologia,
ale takze tr6r6d filozofd{,
relia naqet teolog6r koscielnych.
Laczlc noje fitozo9ioznaec6u,
ficzne i eqiploloqic2ne
pasje, cbcialaby$ v przyszroeci
zajno"ac
sie q'hskiranien
z
eqipskich tlesci
nitologicznych
tych wszystkich koncepcji,
kt6re
filozoficznlni.
Jest to dla !nie vielkie qyz{anie,
pociaqnie
kt6re
za sobe lata pracyr ale Ju2 teraz ?ien, ze n6j
*ontakt z filozofia
nie ograniczy sie tylko do ldzialu ' rrr oF.
rrhczasei
zas poznaje ny31 grecke, uczestniczac 0 ralradach
{
Instytucie
Aicheologii
!8, lroradzonych przez hojeqo opiekuna
naukoreso Pana dra hab. And!?eja Nirinskieso,
uzyslatan tak2e
noztiuosd zaliczenia
lych zaje6 { charaLterze solnego sluchacza.
tr ranach cneci sp.awdzenia siebie i hoich riadonosc! {zielab ud2ia],
e l i n i n a c j a c h d o n f i i e r x t e j c r y " z l e n a r u ! : Hi s t o ! i a i
kultura
stalo2ytnego
Eqiltun, kt6!e odbyly sie ee *rzesbiu br.

q!uponyglrie i zlalazlan
sie nawet { finalotej
Pr6ba rypadla
a iYstqPlenie
w !e!ie, hifro, 2e jester jeszcze niepelnoletlia,
al.naqa u(onczenia 13 !at.
lewi?ji
zostalan
stypedystxa xrajoaeqo Funduszu na lzecz Dziedi, do
lilozoficz.ej
zqlosilo
noje
liceun, po olidpiadzie
kt6reqo
to
hoja kandydalure, popa.ta nastepnie przez xG or.
rrwiedzy i zyciarr ogloszono I
pa2dzielnikoq,b
nundze
t
og6lnopolski
xonkurs uczniovski.n
Prac Nau*o{y.h . fizyki.
Pony3lalan
sobie, 2e hoqlabyn spr6bovac napisac prace w duchu poniedzy
nauxani bunahistyczntai
i 3cis1)ml,
szukivania
dialogu
i fizyke. rraEciE teJ pracy sa filozoficzne
niedzy
egiptolosia
ro2Haralli
nad r6znrri
drosaFi pozlania: z jednej strony auiat
przel<azany jezykien dtu,
naqii
esipskich XoncepcJi leliqijnych,
zaE natenatyczre abstrakcje,
v ktdrych ku
i
obrazu,
z drusiej
nojeN zdzisieniu,
logika i 3cisla terninoloqia
nauko{a nie vys'ze.zyurstosc, sra-.'ab sie, a.y
Earc/dja, aby
przeslarier
tych ldzrazah bylo uznanie obu dr6q ludzkiego dochoi racto.alno-@pirycznago
dzenia pravrdy:retafi2yczno-nis!ycznego
qzajdhie
sie d.pelniajace
srodLi vyrazu. ,taza konllenentarne,
ni sloNa Pascala: rrczl.viek
nie pokazuje svej
ko rotto posllzyly
plzez !o,2e pozostaje na jedr}m krancu, ale ptzez to,
{ielko6ci
2e dotyla
d{6ch :araz i Nypelnia przestrzen niedzy nini.'.
Na
przestlzeni
ile !o eylelnienie
udalo hi ste, ocenie jurorzy kon_
kursu,
ale noge powiedzie6, 2e pisanie tej pracy bylo d1a hnie
q bature Nszecheviala przez pryznat nyeli
niezuyr.]td hikniecien
nedrc6v egipskich i hiduskich,
od Echnato.a i suddy poprzez llistrza Eckharta, ,taluba Bolrhego, Teilhalda de chardin, do si^steiprzez histyke.
od uitoloqii
idealizh
!a,
Bohra i
leisenberga;
pahteizh historiozoficzny,
subiektlany,
€,oludjdnlz{,
do leorii
wzqlednogci i rechanir.i kwanto{ej.
- lal czy inaczei nusze
Na poczatku
byra jednar filozofia
sie
do tego przyzrac. Gdyby nie zderzenie z niar by6 noze nie
zadalablm
sobie pytanla o Svia!, zycie i nygl oraz Boqa. Dzieki
olinpiadzle
do ntej, odkrylah s]€bszy
t druqth
Frzygotorartor
{yniar
I,lliehr 2e przezylah h-pravde aspania}e
lzeczyuisto3ci.
cbuile
na korejnych stopniach elihihacji,
czasen pelne napi€cia
t niepewnosci, ale bylan i jesta
szczeEliva ze spotkania ludzi
badrycn nadrogciq nle tylko ksiezkown, a1e vL!t).{ajac?
z ich ducbowej sielko6ci.
Praqne uiec podziekowa6 rszystxin
olganizatopielrszeqo
.on olifrpiady za uno2lisienie
i zalazen tak znacznego
spotkahia z fitozofia.
olinpiada poainna vskazwac jej uczesinttob kierunek poszukivan, rozbudzad pasje loznawc.i.
Nie ka2dy !osta{i}
sobie za cel zdobycie indeksu, nie ka2dy
ha*et
chcialby
studiovac filozofie,
hoze j€d.ak byc ona oElodkien
dotarcia do jakiegos innego celu, sposobeh na aycie, srego
nleltsien.
rodzaju
fizbosacenj.e siebierjakie
dolcoDuje sie za jej

po4lednictven,
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1o,
co sie
stanie po otinpiadzie,
r du2ej nierz€ zare2y od
plzekoDan, jariie 2y*i sie e stosunk! do rirozofit.
celu przystapienta do elininacJi
przewa2hte ste nie lrecyzuje
/aby nie zape,
jes1. on rac.ej rEcisrany v biare rozvoju rakcji',
szycl,
zare2nie od wynil<O! osiaganyct! na korejnych eEapaco.
patrz4c z dzisiejszej
relaz,
perspektFy,
noge sobie pozkori6
ra )riytyczra analize hojej osobistej d.oqi ha liydziat rilozofit u,r. Jeszcze cal*ien htedarho nialah .adykatnie a.tyfilozo_
ficzne nastauienie.
zainleresoqanie
te dziedzinr riedzy poja,ia]o
sie
stoprioso.
l,lusze przyzDa6r 2e g16!nli( rotFen
udzialu ,
elininacjach
olinpiady
rilozoficznej
byt indeks, kt6ry upravhial
do rstQpienia
na prarie xazdy wydziat. A noin celeh bylo studiotahie
prara. Po d6statecznie dtuqin t'vqryzaniu sier e filozofie
jednak z prara, choclaz plzenapiala z ryn rak2e
zrezygboralan
tladycja
rodzinna.
wybralan
stldia
fitozoficzne,
Do rel pory ham nienala ucieche, ilelroe
o t}? fa]<cie Dygle. studioranie
rilozofiii
zapevnia
1lebrry"1y {onlort psyc.i.zny / szczeqornie na ur, qozie w;rovadzoDo ITsr
czyli
indlviduatny
tok studi6r/.
Jest czas, by nie
tylko uczy6 sie I kodova6 ried2e /nodel szkolby/,
1ec2 ! studiotac cal*ien bezinteresovnle.
Dopiero teraz dosrrzeglah,
ze nozha
xsztalcic
cos takiego, jak uniejetnosd hyErenia i zadaeania pytad.
Filozofii
nie trzeba uczy6 sie E pantec, ryslarczy
zro?unied pehe zalozenia,
zeby inuicyjni€
rozpina6 da.a dokrryne,
obecnie
et'lerdzah/
jesr absolutnie
,e studiorania
fitozofii
niezbedne
dla
lepszego ksztalcenta , inhych dziedzinach,
oliDpiada
rilozoficzna
stvarza
?nakonite
6kazje do odnaleziehia
rraslych
zairleresoean,
nieloniecznie
scisle f l1o2of icznvch.

CO I{AR'IO CZYT AC?

Balbara

Markievicz

€lnest Gelhe!,
Narody i nacjonalizn,
Przelo2yla
r. Foi6rka,

Od xieku l3-tego,
Eaz z krzepniecien nowo2ytneqo sviata,
filozoforie
coraz ,ieceJ urasi posriecarE zasadnlenion spolecznF
i
jest takze kosbosen(tF/
potityczntE.
o ilb,
2e polityka
co upoju,
rzadko{ane)
riedzieli
staror}-tnico wiecej/ jaL lvierdza
niekt6r2y
znavcy tego oklesu (np. t.Jaeqger),
to rlasnie porzadeh
polis
jaki
stanouit
dla
nich dare vszelkiego innego porzadk!,
odnardla.l1 s sviecie, t nolo2yraos.) jeoidx,u plzecj^jenstLre d;
{czesnlejszej
tradycji,
dla kt6rej polzadek polityczny
bt} t)n,
co dahe ( ntezale2nie od tego, czy oliera1 sie on na or,yczaju,
czy na rocy tianscende.tnej , Boqu) tr colaz qiekszle stopniu by]
jato perna lacjonarra
on trakroraby
konstrukcja.
z jednej
stlony oznaczalo tor tz daje sie on do xonca r1'jasby1. odkryc i zrozuniec jeqo Dlryre dotad 2alo2enia,
z dlugiej
zas ha.astalo coiaz rocniejsze plzekolalie,
i2
jeeli
plzyjbie
sie nove zalo.enia/
!o stworzyc bedzie norna .ovy
- tak filozofia,
porzadex polttyczny
e viexu lg-tla
rozpoczela
s!6j ronans z ideologia.
iliet
20-!y vyz.aczyl kres teJ !1o2ji.
DoEwiadczenie piewszej
poloky tego rieku polazaly,
it gviat rudzi, ktort jak sie Eydaua]o,
v od!62nieriu
od sriala balury, zatezy od rich sdych,
noze
si€
r
sile
o viele baidziej od natury bezny3lhe i
lizerodzid
niszczeca.
rilozofowie
zeg z przelazenien gdl<ryli,
i2 to rlasnie
dopielo
jata hialo byc no,oova ulzeczlqistnioba
la.jonalnoEc,
ssycb zalo2en, a siec ideologiczhie
uplamione
panstvo,
srala sie praRdziqlD.Le{iatanenPojarit
sie on r ruro-

pie ucielony v d*a systeny - bolszeuicl<l I faszystouski.
tilozofta
v obliczu
teso
zjariska,
kt6!e godzto r saDE jej istote/
czyli lozun, logosr zhuszo.a byla zlesidonad svoje srasne podstary.
Pojawilo sie draEatyczDe pylaniet Jak noztisa jest tttozofia
to.
kt6ie r du2el iielre
okfeslilo
ksztalt
firozofii
*anie
vsporczesnej,
nre Eore jednal{ zvolnlc od obovi.zku pr?elysrenra
jard! byt totatitalyzntego do3riadczeniar
Xsi€zka Enesra ce1lnera, dgielskleqo
polityki,
fllozofa
stardi
niesalptivie
razny
eleneDt
takiej
reflehsjl.
Autor prz€dslau1a , niej boeieD nora
ploposycje
irtdpletacjl
najraznlejszeqo
flagrenru
ideologii
- nacjonar i zbu.
totalltadych
cellne!
siegnel do tratlycyjneqo za6obu pojec, v jaiich
lvrykle
opisuje Ete teDoben bacjonaliznu - narod, panstvo, spoteczenstuo.
jeqo int€lp.etacji
o nosatolstvie
zdecydoraro jednak odnienhe icb
prz!.polzadkoElie.
Jego zdanien, i to jest najbardziej
oryqinarna
jego pracy, io nl€ narody $^rorzyty
teza
nacjonarizr,
lecz o.t- Rcjonaliz!
Eotnie
ldeolosicala
staf sie podstaPE
Jalco fotu
ksztalto{enla
sie r vieku 19-tF
noroczesnych naroal6r. Nie bo2na
jako uidzi pienotrej!
z4teE ilaktdac
nacjolaliznu
natula1nej,
zdorzpnlonei,
JaX chce nacjonalistycznj idcolosovie, qe ikrvi j
zidi".
autor baldzo plzekohldja@
iozplaeia
sie z tlBi ieorianir
kt6re
ilo3zDLiva:y
6i€ poczat*6s
nacjonalizbu
r
sporejak6
czenstwach aglarnych, lolniczych.
Jego zdani€b nacjonalizn,
szcze96lna
odniana . patriolyznu I povstal dopiero x sriecie !s!6tc2esn1n, v glupach polaczonych
{6p6lne kultura,
zachouujacych
t'}rulrure
posiadajacych uiejethosc
ty2szEr,
pisania i czytania.
Nacjonalizn,
eedluq cellnera,
byt itl€otoqicznyh ryrazeE teqo spojakt
politydziej,
sobu eszyslencji
uksztaltoval
sie
tr eiex!
1e-tlb
vlaz
z nowa fonE olganizacji
Epoleczenstr europejslich,
Dtatego
zakob.zenie
srej
ksiazki posviecit
on rozpazaniu norej
s}'tuacji
r
turotle,
sytuacji
olregronej plzez spoleczenstva industrialhe/
dra ktolych ideologia nacjonariznu ja,i sie dzisiaj
jako niebezpieczna baliela
ich dalszeqo iozsoju. Diaqno2e te zdaje sie potsierdza.
leakcja panstr uprz€nyslopionych na rrydarzenia
v Juqoslaeii,
czy byl'a ZSIiR.
a racje
auto!. kiedy t{lddzi,
i2 iw kazdej dziedzinie
do*ladny opis badabeqo zJa,iska przyb1lza nas do Jego popravnej ersplikacji
(.ieryk1uc26ne.
2e uEtejetnosc sporzadzenia opisu czeqoplzychodzi
kol{iek
dolielo
raz
ze zrozunienieh) . . . '. lroblen
jednak pojavia Eie vraz , sahr! ral<i! oFisen (noze byc ich botrien
?iele).
Jaki vlaEnte opis uzha6 za poprarny i dlaczego? Przyzrajtc
prezentoranenu
plzez cellnera ujeciu probleDu'
olysinalnosc
jednak satplirosci
nacjohaltznu,
na
{}astrie co do popravnoEci
plzedstarioneqo
przez
ltego opisu. czy niaDovicie au!o! nie ufa
za bardzo hozlivosci
skonstruorania
1deal.eco nodetu takieoo zia-

jaki!
viska,
rJyl bacjoralizD?
czy bo2na to zjavisko opisa. bez
najvazn ejszeqo
eleheltu,
z ).t6!fi
byt ztlEzany, bez kont letneqo
narodu? ltydaje
bi sie, ir tludbo b6,t4 o nacJonatizhie
jako ta_
kin, nacJonalizn jest zawsze nacjonatizreh
jaj.iegos !arod!,
jesti
naret jes! tylxo jeso tdeoloqia_
xiedy przeslalisEy
siefz.la, it rzeczrTistogc
polltyczna
podda_
re s1e v spo66b bezposred.i racjonalizacji,
ja{i sie ona dzisiaj
q
a
s
z
c
z
,
i"Io
H klorlT o..dzo trudho sie loruszac bez *ie!hkoH:
skazd$.
sa one konteczne
plzede uszyst]<in dlatego, aby bikad
dr6g falszl4rych, dr6q pfosadzacych do przepagci. czy !o2na i d1aczeso Dalezy unlkac
drosi z naptseD rFcjonatizftr
salro do{iedzrec sie 2 ksiezki cellnera.
1o ksiaatca prouor.ujeca
ate szczeq6lnie ,arta przeny4lenia w
*ralu,
dra ktdreqo nacjoraUzb
byl prze2 pra,ie dwa rieki
jedyna
fona bylu polityczneso.
srad rak2e bl,€ boze dla nas nle iest te_
2d tej
ks-€zk) a2 rdt< baldzo szokujaca. {dzne naLori.s; qdajd
sie jej unioski *oncove. czyb Da by6 4,tadonosc narodowa dzisiai,
czy !o,
co bJlo v.rloscia H czas.ch ni€byr! porityczneqo, ni;
6tame sie cie2alen v loeoczesnyh Eriecie,
ciezaren ciegnecF
nas
r przeszfosc.
Jatr zachowac vlasbq torsanosc. aIe r6rnoczesnie nie
stdnovir
dz;evierrcsro,:eczneoo
sxansenu L novoczesnej Luropie.
pylania,
jak zarsze w okre*ch
ktedy poracy podejbo;ali
v-].siTe.
]eL nadelnizacji
sloJeqo !an6&a
i spoleczensrra,
busza tak2e
stac sie obecnie plzedniolen
fito2oficznego
nahystu.

Barbala

ualkiesicz
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Ilya
Plogogin€, Isabelle
Stenge!s,
z cbaosu )o porzadkori.
Iovry dtalog czforlela
z przyroplvr,
da, tr2€1.
K. tips2yc.
varszara 1990, ss. 356.
odczueany plzez tllozof6v
i E*oraor
J&ko klyzys b-ak catoSciddego obrirzu srlata splada,
iz rsp6tczesna tilozofia
usiruje
taki
rfagble stanr nieclagty
oblaz Sviatar uzasadhle. w ten spos6b &ozF
raktnac
!6wnie2 jedna.z najqlosDiej6zych
dyskusji ostatDich
1at,
czyri
dyskuEje o postlodbhiznie.
rr obliczu tego
poja{iaje
jednak tal2e pr6by jego p!2ezrycie2enia,
kryzy5u
ste
stvo.zelia
no@go €fogcidego
iodelu. t{ tyn kien t u ida r':asilki
aulor6r plezentoraiej
tutaj ksiarki.
rej angt€kka uersja ukazara
sie
r roku
1ee4, 6C tego czasu stala sie ona tarze jedne z€
pozyeji
sztdddortcb
udego
treid!
r naucer rren.ru g]oszecego.
pokazuja, r Jaki spos6b dochodzt azisiaj
Autorzy
do sporkania
dw6ch obsza!6s
nauki,
ktdle od *leku 19-te9o lozrijaly
sie .ie
tylko
odi€brle,
al.. niejako plzecir sobie. cbo.rzi ltanotricie
o
tak
zvaDe Fuki
huhani€tyczne, plzeclrstavione
naDl<oep!2y!odnicz}!. Ptzy c.$
odriennie,
!i, np. ufni s iroja absolutne naukore
pzatde pozytwt3ci,
nie 2edaja ori, aby .auLi rlulanistyczne
podporzadxoraly 6ie naukortd rtgoron 1ub uznary ss6j nienaukor:t status.
orysinalnoec
ich uJecia poleqa !a tF,
i2 pokazuja onir jaL
- fizyha, cheriar bioloqia - r ich
prztrodnicze
vfagnie
narki
psp6lczesqd
ksztatcle
zbli2yly
sie
do nar]( hunenistycznych.
.chocla2 rauka zachodlla zainicjosala
niezvykle oqocny pod vietona Hzgledanl itiatog czlowieka 2 ;atEe.
niet<r6le koNe*eencje teqo dialogu okazaly sie tatastrotalre.
DuarizD jaki pojavir
sie r'
obrebie jed!61iiej
jest
niegdys !aul<i, podzial na idvie kultulyn,
,
znaczne) bielze r'].nikia
rozbiernosci
hiedzy .auka klasyczna,.
dla kc6rej czas hie istnieje,
a spora czesciq nau* spolecznyclr i
hsanistycznych,
dla ].tdlej istnienie
czasu jest tstotnetr (s. 12)
Nauta lclasyczna
zajDovala
poza czasen. Taxi byl
sie srlatd

sriat
Ner-rona. Nauka oak4ryata qielkie
sthktury
i og6lDe pra*a.
Ilraz ,e zniana poziohu badan nartovych - co viezalo sie !6whie2 i
.a
co nte zEacajQ ueast aulorzy teJ r€j ksiazki z dost o.atenieh
narzedzi badarczych - zainleresowarien
sie bakloslopoqn
pozioneq
ratury,
!a
kt6rlT toczy sie zycie, narkorcy z&uszeni zostali
do
jej zrozonosci, rieloeci
lszg]ednienia
i czasosogci. fi coraz bar_
dziej
skonplikoranycn
proceduact
badavclych, wsponagani przez
technixe kohputelove (*viadcza o tlE zaniea2czone v ksia2ce iluslracle),
nauczyli Eie opistkC
procesy nieodEadal.e,
fiynagato to
jalitcn narxa doted ujnouala sriat.
zniany
r
Fjecr
ren w1a6!ie
ploces,
lmaracy
300 lat i uzlany ptzez bi.h 2a re,orucje
nau).o_
{a,
pr?edsiariaje
autolzy
lej
fascynujacej,
ale takze baldzo
trudnej
,rej rerrtula ryiaqa boFi@ juz pe,nego przyqoroksia2ki.
ranra, pemych podstav&yeh triadonosci rak z zatiresu histolii
na_
uki, jak ftlozofii,
a takze pernej oiientacji
v ploblenach rsp6]_
czesnej
ftrykir
biologt
i chehii. rr! jednak, ktdlych !e vjlnEsa_
lta
nie zllelreca,
zapemi oE fasctDujaca przygod€ intelejrrua]_
Jedryd z auto.6e ksiazki jes! d2lofiel,
kt6ry ,spdftwolzyf
!opligogire
foczes.y
ksztait
naEl.i.
IIy.
nagrody
Jest taureatd
Nobla
(1e77) { dziedzinie
chehit.
otralba1 ja za badania nad
svldiel
na*roskopo&1ft, g{iald
bioczestek, nad jego nieliniowoscia,
niesiabilnos.i4
i fluttuacja.
To .topiefo , taLieh badaniach
rrcscdJ:/ nouna byro Lezer L.6r- lyd.ie ri sle x re. xsi4:-e .aj_
f a 2 n t e l z d : r o b j e h 1 4 b a d a n o z i s i a j p r 2 - s . a r - b y c s d b s r d a c J d_
przehosi sie to na reracjel korunihacjer czasr {s. 24). rez3 ta
{atna dta halki v og61e i by6 so2e poz*oli biolog@,
tes! dzisiaj
czy chenikon vyko.zysrad r svych lradariach np. osiasniecia
z zaxresu
jak fito2ofotrie
herneneutytii,
lak
i ludzie firozofia
za_
inreresouan!
r :atiich pracach, jak tu ohaviana, znater6 s@a rie_
Ie hor:.dl inspiracji.
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CZNEGO

uczes€nik6w olinpiady Filo?of icznej oraz osoby
jej
rsponagajece
o!9anizator6r
do korzystaria
z votbtn6v
t'xduxacjt Ftlozolicznej'.
ht6re !o czasoptsno zac2yna sobie p6,oli zdobldad pravo obwalefst
po16 v Erotlori.kach filozoficzrych
Pisno porstalo kilka 1at t€nu. jedmk zliany. jakte zachodze I
naukach filozoflcznych,
fpiynely
takze na dokonanie pevnych ko'Edul.acji
rekt
progranorych
,
Filozoficznej'.
t? Iv 1991 rok!
ukonstytuoual.a
s:e v Palszari€ Jej Rada plosranova w boryr sktadzie.
Na przerodniczacego eybrae prof. d! hab. Anlohiego stepnia.
FunLcie z.srepcy przevc'dnicza.egopovier?ono plof. dr hao.
-xolenskie&u.
rahovi
Do Rady Redakcfinej i zespoh Redakcyjneqo
wchodze przedstariciere
r6rnycli oliejrtacji
f irozortczrych.
lisho
/dsa toEy , !oku/ uxa?uje sie r struktulze
orqaniza.yjrej
unisersttetu
tarszaes*iegor
ate jesr ono doro*ane przez lrinistelstvo
Edd<acji Narodorej, t'lddracja Ftlozoficznat'
chce by. piiehen cate! Polsc€. sve lany udostepnia taxre
90 srodoviska firozoficznego
auloron
zaqranicznla.
Ild zaro2eni@ czlnia zadosc wot.11 i 12 z
zespoleft ledakcyjnlT kieruje doc.dr hab, fiitold Macxiesicz,
siedziba pi6ha Jest hsr'-tut
Fitozofii
unisersyret!
trarszaeskieso /u1. Krak6rskie przedhiescie 3/.
Ptsho zariera nastepujece gtdvne dzialy: rozprary i arrytury,
polenik!
I dyskusje,
Iece.zje
I nory rydarnicze,
konunixaty i
sprarozdania.
s2czeg6ln? urage zvraca sie na dzial poEviecony dyplezentosane sa , nir D. ib. p!og!a!y studi6v
daktyce
filozofii.
filozoficznych
ba unirelsytetach,
rykazy proradzonych rah seni.a!i6r
filozoficznych,
tezy refelat6r
habilitacyjnych
z dziedziny
,,Edukacja F ozoficzM!
stara
sie pozyski'aC do vsp6lpracy
aulor6r
o rrogattr doSviadczeniu dydaktycznyb z fj.\oz6tii,
ktatzy
ooos zniesuczae na ,a-dch pisna sre prz-ayslenra na tenat roro i
netod prosadznia zaje6 dydaktycznych oraz badan nad.owych. pisbo
bedzle
lez zanieszczad przeklady prac dotychczas nie oglaszanych
jezyku
,
polskin/f.aqae.tyl
szc2es6lnie przydatre dla dydaxlyki
ftlozofii.
Prasnie
takze rejestro,ac
dyskusje nad projekreE ponoriego rproradzenia
do szl6l Erednich propedeutyki filozofii.
Jak z teqo vidad, 't€dukacja Filozoficzna'
no2e sie slac niezlykle
przydatnp
naielialei
takze dta plzys2lych studen!6r filo-

zorti,
zairteresouanr
zDajda cz.sopisbo przett€ qszysLxib u czytelniach bibliot€t
unirdsyteckich
or.z rnst'"tltor
filo2oficznych
j czasopis
a takze s Lsiegarniach ploradzacych sprzedaz ksi.ze*
n.ukopych.
cda
sprzedazy voldlinu,
krory ha objer-6c ponad 20
arhuszy. jeet bardro przystepna /aktualnie
10 tys. zr./
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r c
r.

rrlod uzgledeb epistehotoqicz.'a
kaatyzn jest idealizhen transcendentalnlD,
letafizyc2ni€
zas rzecz biorac - , jeso ujeciu _
pod przyk4 rxa feronenalnego 3piata ukrFa sie realistycznie
uj,
horany nounenarny aspelt by!!r.
iabsolutna
rolnosc r nerafizyczhF
sensie, dererninujac
t.agizD hbytu d1a siebie",
jest norliea jedynie , lypadk! pop.zedzenia esencji eqzystencje-n
!,Ienone.ologia
sedzi, ,e rartoEci etyczne sa rprardzie
absoIutne,
tccz nrereracjoncrne i ric2alezne H sr'rT bycip od norlr_
'osc1 poznarczych czlorieka.{
zaser{osahi€ takich lub podobnych fla9rent6v
zarsonu firozo_
ihiloErij{6v
ftcznego po2a glonen zarodo'ych i aratolskich
hadro3
ci", ot tak sobie, od niechcenia, spotyLa sie zazryczaj z niechecia, hantfestovara
.o .ajnniej,2luszenien
ranion,a pypttralacr
z
xonplet.eso
niezrozuhienia
przekazlvanej tresci.
Niecnec ta, ja\
uczy dosviadczenier
jest udziaren !at< szeiokiego kregu l:lLsztn]_
conej
i
ksztalcecej
sie
czesci polskieso spoleczensrva, jak i
t y c h , . L ! o r y c n 2 a l i c z a s i e o o e r r t y u n y s r o w e j .L e . 2 / o d r z a j a s r e i
taxie
sytuacje,
gdy slosa plzytoczone da 'stepie
padaje , obszarze szerszych
kortekst6r;
plzyklador6 lrzy okazji dyskusji nad
zakresen nauxor't'ch badan, zhaczeli! rolnosci v 2yci! sporecznyn
czy roztrzasanlen
ioiarnych problebd? rsp6lczesnosci.
c62 {redy
zostaje
do zlobienia
przecietneN
czytetnilovi
czy slucl,aczori
lecz takze slarajacenu sie dokladnie Eledzic i roruhiea caly tok
dareso Lilwodu czy dysxusji
? oczyviecte tylho jedno, rr takich ,y,
padkach zaperne jeq6 reka rachibalnie
niejako siega (przybajhniej
poqinna) na p6lke p6 stosomy rj. filozoficzny
sto,.it
(teksykon,
thesaurus/
€ncyklopedie)
ponocny v louszyfrovaniu
tar(2e hermefJc/ne' I ilozor iczr-- lonenktatu-y. o-61 reia jaqo sieqd r, , , ratotyka niejsce prawie puste.

To puste erejs.e
r calth
szeregu r6znorodnych tdrsykatno-encyklopedycznycn
!o1uhih6' funkcjonujecych ha rodziqn
rynku
czyrelDiczF jest ' vobec 700 relniej rristolii
polskieJ
filozofii
- pravdzrlryh skandalei. Tttlro ta)r borier u proqu )txr viek! noz.a
: nalez) oxresl:c D.a/ H pols\oreztczrF. l-ceratur?c titozofrcznej opracowahia o charaklerze slorni]rotrlb,
przeznaczorego do pows2ecnbego u2ytriu.
Jest
to sr-tuacja dla naszej firozofii
trt bardziej bolesna,
,e hisloria
poczynan znieizaJEcych do definicyjneqo
ujecia zasadjest niebar !6wnie odriczycb
xatesoiii
t poje. rilozoficzhycb
n : e c 7 . a j . t s a n a s k l o n n o s cd o f i l o / o r o H a r i a .
Przeewradczeli€
o koniecznosci systehatycznego !:/kradu, ezy
iaczej uslalania
znaczen filozoficznych
poje6 przenika juz borieh
.iehal
caly dorobek arystotelesa,
Jego !!fierafizyketr, v/ szczegdlnoscr zae o(slege Deltatr, Do2ha uzna6 2a lier{szy
1e}sykon terninxlu.zo{e pojecian i probleny
nolosii
prezentujact
filozoficzhej,
Do baj$ybittriejsrych
Erednioviecznych p.zedsievziec
teso ronxirab al-Hudud sar Rusuni
dzal!
ralezara
nie$atplirie
{ir(siesa
definicji
i 2ra.zefii1) neoplatoh*a rzaaka lzraereqo (ok, 355-ess)
o.az tri(itab
definlcji,')
a r i c e n n y { e 3 o - 1 0 3 7 ), n a viazujacy 9ro{nie do leminologii
arystotelesovelItiehi
nastepne przyniosty s,in.
andninore icohpedlun philo(ydane prardopodobnie re lrancli
sophlaei
ok. 132? .oku. sieaen
ton6r pracy d6ryc2ylo glomie dyshusji,
sporor i poje6 z,ieza.ycb
z f:lozor ia ,r.ve-ordlesdI Aloe.ra h d *ia9o,
ureszcre , latacn
sie r renecji trzytonove
dzi€1o ciovsnnieqo Baltisty
Bernardo isehina!iur
Torils phitosopjes. ono zgodni€ !!zez hisloiyxOr
za piervszy noro2ytnl
i
.otroczesny v slluklur2e
stlicre
filozoficz.y
slo{nix,
prezentulecy
u porredku
alfabetycznyh
pogiady qreckich,
rz)ns,rich,
ctlze3cijansxicb
i 3.abskich filozcfov.
Takr jak poplzednle dziela, loEvieca on eiele ur:qi filozofii
Arysrotelesa, prejeJ podstawore rrategorie- od tral,st.actioi
zentlta.
!o rzodiacus{.
o {niktiroAci
pracy niech sliadczy fa){li i2 zararte ! niej nas}o
nDefinition
zaviera
333 parag:afy
przedsraviaj.ce
ujecie teqo
problenu
n.in.
{ fi}ozofii
Arytolelesa,
Amoniosa, Atexsand.3 z
afrody2li,
lenistiosa,
Boecjus,a,
R;erkieso i
xie
sposob r.tnieni.
tu naset te najbardziej
fundahentalne,
paltbtejsze pu!,rirracje o cha.ahreize leksykon6x
filozof icznych.
l{ vieru lx-tla,
k!6ry oiqieraja
tatie !!ace, jax .t!e vocaburaire
ph tlosophiquel! , palis 1901 (idbcnr coblot),
rDictioha.y
oi philosopny and rsy.bology,,,
Nev Yor* 9o1-19o5 ( Jares u, latdrin)
czv
"vocabularre
.r:que de ta pnrrosoplie" !arr;
leoe-1922 ( andre r,alande), donillje
nadamictra
anslo-, ljeniec_

ko-,
vlosho-, a tak2e hiszpabskojeryczre;
francusko-,
ze -schodnich za3 v jezyku helriajskih/
chihski!
i japonskin.
sie
Jalr p.zedstaria
na tyb tle dorobek orysinallie
polsklr
starajacy
sie rypelni6
s tyh zakresie luke? Do popa2isrniejaca
niejszych 2anierzen, Xt6re nialy sposodovac ukazanie sie polskieqo slomika
przerrane p!zez ilrutilozoficznego,
nalezy zaliczy6,
qa rojne 6viato{a,
pocztnania podjete przez r.xolarbinskieso.
prac norna v tta niejscu pr2)arolac jedynie niez przedwojennych
ukonczory hsviat pojec. sloenik encyklopedyczny p6let z dziedzily
psychologil,
p!z\rody, socjoroqii, etc.',,
f llozof it,
filozof ii
pod redahc,< C.lchheisela (!arszcvc 19r9)
Po dtuqiej
eojnie dot].ltwa
luke usito'at
r:rpelnia przektad z
ixr6txieqo
jezyka rosyjskieqo
slovnika Pitozoficzneqo'!(1e55)slanowiacej iaczej kuiozm
na filo2oficznJa
rynx! wyllblikacji
davniczln. slovnik ten, a takze inna praca: lrildsofsliij
srora!_.
nialy stano{ic
typu ryda{nictv
v byrycri rr.jach
r2!.
denoklacJi 1udo,ej.
sloro
kontroversji
,zbudzir l:/dany r 1932 !. rrslo'.ik
filozopod redakcje r,l{.Jaroszerskiego - srdrhie 2e
fii na.ksistorskiejr
{29}edu
na 2awartogc tre6ci.
Jedy.e publlxacla/
li!6ra do pevnego
stopnia
ratuje zaistnialy
stan !2ec2y, jest "xaly slovnik ternin6D i pojec filozoficznych d1a studiujacycb filozofie
chrzesci(vrarszava 1e33) . ale n. in. vobec vyczerpania natradu ('
lahsxa"
jest on
stosun*!
do potrzeb niezwylle skapego) i braku rznorien,
poszuhuj. 9.
faktycznie nieosiagalny; by a. 2. sludenci filozofti
bezslutecznie
nalet v srych slasnych bibliotexach
rydziarorych,
o
i..)r
vaznlm bqra.tczeniu
tego opracorania rydavca (PAx) lojarnie
uprzedza lu2 ! tYtlle.
z innych, znanych auloron niriejszych
uvag, rydavnictr
rynieI'slornil. sldr kluczorTch z rilozofit'r,
.ic
nozna: I.Zavadzli,
w.xot ,iMate.iaty do nauczania filozo(sr{rypt);
fii:podstavora
terninologiai/
1e9o
J.Staranczak, I{.Tullbacki i z.HulI, rMaly slovnik filozoficzny",
nr- T otsztyn 1939, oslalnia
z vynienionych prac stano{i roncynuacje {czesniejszych publikacji tych2e autor6,-iPodstarore xaresorie i pojecia rilozofii,',
!,R-r olsztyn 1e76 (sxrypt), rydania pop . z e d n i e p : . r r EI e n e n t a r n e p o j e c i a
filozofii".
Nie se to eszak2e
prace os6fnodostepne.
Nie hozna pobinac , tyh xonleks.ie pr2edsievziecia
sahego !
jakin
jes!
sobie,
ukazyrsnie sie od 1er3 r. xorejnych !on6v
'rEncyklopedii xatolickiej',
- !!brikacji
z natury rzeczy ob€jnujacej !6{nie2 prob}enatyke filozoficzna.
tarto
tea rspon.iec
i
o ''slohiku
etycznynr', zredaqorahyn
p!2ez s.Jedynaka, !,Ga'ora,
x.Kosi.!3
i r,zdybIa, dotyc2acla
problehatyr<i i terbinolosi Jedleqo z d.ialor filozof!i,
lydaneso
v lublrlie
v 1990 !.zleszta p.zy ?nacznlh rspdludaiale (ohitetu

cr6rne9o Olirpiady
Fitozof iczn€i.
z filo2oficznycb
vyda{.iclv
slownixoq,chr
tecz juz o chalakterze
bioglaficznych,
w 1966
!. ukazal
sie !y1k.
t.D pie4sz'
'islornika
pod ledatcja
fitozof6vi
l.konsl<iej,
uino,
iz nad jeqo
potrsi:anren
piacosalo
rieh
znakonilyc.h
filozof6r
i histolvkov,
ro2nych
vzqledow nie spFlrila
oo\lcdahych u nrej nadziei.
Rok 1971 plzyni6sl
pnx publi_
z trotei
finovana
przez rrrs
rrilozofra
q
potsce.
\ccje
Slorni\
Fissrzyi,
pod redakcjq
B.Bdczko,
$
oodoDnej
konvdcji
uazald
sie L res6 roku praca
i?lyka
s.Jedynaka
e Polsce.
pisalzyrstorDit
Na tfe
iMych
kfaJdr,
nawet tych qe69laficzni;
najblizszych
dolobek
porskiej
filozofii
{ oharlanyn
zaklesie
plzedstawia
sie
hrzernre.
Stdrowczo elbd96 on podjecia Lysitj{ov v celu nddrobien a
zale9)osc!.
P!2y czyn na)e2y docno podkreslic,
,e sarr rilo_
zofoeie
takiej
elenenrarnej
riedzy
filozoficznej
nie potlzebuja
pozc tyn hoga oni edwsre
r.
to na Jzyre* dydcktylr).
Je3li
lu?
dbcojezycznej
titeratury.
lstnieje
por!zebc
narol:cs!
opracovania
!rysokonakiadokego
podleczeqo
stobikorego
przewodnika
po tehirach
i pojeciach
filozoriczhych
adreso,anego
do szeroxich
)rreq6v czltel ni.rl ch.
Ni-zbedr03.
l-\sylonu
poeliecoreqo
tego rr?u viedzy odczuvanq
.
tlobec takru intensth-go
)est poLszechnle,
pr?enrt.nia
slomrccra
f:--o?oriczneoo
do how
poLocznej,
a v sz.zes6tno*t
do ieu /Ac
pr?enaz! i rypof,iedzi rc2nycn osoo publicznych
_
rYd-fi.t@
takie iesL potr?ebne rovnieJ dla sr.dovisk
oozafi t02lr.2nlch.
?aroJlo dla rych, np. pot_ryIov.
\Lo.zy raja nipodoclra
do sr./-h
vystapj-n
remirotogie
ritozor iczn€
,i...rarunkid
(rp.
reforn gospodarczych- zniana filo.ofii
addinistracji...n)
nie
ja\ i dra rych, k!6rzy
bardzo j. rozuniejac,
usitq a
2iozLniec,
o co w rycl rystapierrech
cFodzj (rb. povolac
sre L ry2szlch
ste.dch opinjotr6r^zyc5
pots*r
dzisieJszej
nd uo._
tos.
plavdy obje\Lwnei,
rD pop6In:c ogro.ny njerakr
u rowarzys(v.e.').Tarr.
publilac.a
n_ezbednc
Jest ?JIaszcza dta 6todziezy
sz)r6) srednjcl,
kLora
po raz oiervszy
i na ,orne sposob) \ np.
przy ok.zlr
szlotrlch
*atechez),
odurac
probte4aryke
f -16261lcz_
lata)
filozofia
v
szkore sredhtej
p szkote
(r6Hnie2
za$ocorei;
'nauczaria
stanie
sie co najMiej
fakultarwnF
plzedniot€n
a !oi;
na{-.,
MEN Tdecyddie sre iv*roczyc ;o europyi np, st.oeD
ias_:
t!ancusljtr,
o!zedFior-!
obtigdLoryinld.
r rej sltua.ji
obechosc
na rynlr! rydawniczlh
leksylonu
fitozoficznego
rlldno
dopravdy
by_
rob/ Fr?-cenjc.
Nleocenion4 porocc slatby si€ uoqczas rac d.La sa_
tych
ucrniov
i
raLLo bovien przewi_
dra rcr ncJc/ycje]i,
loa
pielrszycn
tatach
obecDoeci
fitozofit
v naszych sztrorach
lekcje
z teso przedniolu
p.owadzitiby
zapevner vob€c itol,rze
znanych
blak6v
!zv.
kad! fachorycb,
nauczyciele
bez elaeciveqo

X o n i e c 2 n o 4 e o p l a @ i a n l a I o p u b t l k o c c h i a p o p u l a m e g o i s p er n i c _
tacego l€dnocze6nr€ vszelkie k!yter!a proresjon.Lno.ci, slo,njk.
polec i terotnov f!lozoric?nych lesr zaleD be2dyskuEytrd, Byc no_
2e pozwolr on np.rlodlt
ludzion Feejs4 do btoczneqo lablrynll ne_
taflzycznych
i episte&oloqisznych
dr6q t plzehre;za.
l" ;ohate.s'(or bez jekor
- jdk plsar v ptefrszyn nlr-.ze
i *6nprels6q'
iB:uleLynu xc oFi jeden z uczestni<oq,
o lnnych:eszcze {orlys_
clach ptyh.cych z uk6zania s1e taliego stoHnikd pjsze poncoro qe
,{2blan}ovanel iozycjl J.J.radack1,
w slont6 os6b zwlEzanych z idea olieptady ritozoficznej
{rk_
lur
sie.wlec ponysl zlearizolania
tak poilzsbneso , kraju p!2ed_
sierziecia.
?onyslodavay
zE6cili
sie tedy do r<c oF, a tak2e do
vradz
l{ydziatu
liloirofii
i socjoloqii
lucs olaz tubelstiieoo od_
dz.ialu PTF z prosb€ o nadenie sktr r'Ltolyreren odpoliednjF_ ,dnq;
lenu plzedsiev?ieciu.
r nle zaRiealli ste. N zkirz*u z tak znacz_
nld popdrcier ?e strony u!eIL r-ybirny.hf. o/ofo" i i..,v,Jcj:
stosunroro
szybko przygorouano
zasady orqanizacyj.e
prac .ad
srohikren,
f l d k i € t e r o o o c r € s r o u n i < a i z d 3 p o ud s r e d l i e . r u o p r n i i
- zesrcr6v nas-I propo.ovdnl.h oo
n.
tenot zavartoSci balieLy
opfacovania
zespolon badaecilmr r.lryodzeclai sie z r62nyoh siodoq : s \ n d u \ o q y c h \ ! a j u ( u ] , t , u a r , L r 4 c s , u J , u ! , r , ! r , f l 1 /u s , A T , , ) . p . " _
ce nad ''slorni'ien
poje6 i temib6v
firozoficznych'
sa wiec v to_
lrypada hiec
zaten nadzieje, 2e przedstevziecie
to zosranie
uviencTone srkcesen, a zd rakovy oedzie uva2dny rakr pol .wrenrc
si€ tej pozycji na ksiesa.sklch
p6lkach.

ITI'UOPIA

POLISi
I
PI
EKNO.
BI,ISU
SfCI.A, POI, IYXI I SZ.AREGO OBYT TEIA

dniach
23 1 24 tTiellia
br. (czsarrek i piatek) r paracu
r4alachorslicb v Nalec.ouie odbedzie sie d@dni@a konfe,encja
filozoriczna,
pod haslen npolis 1 pielr&tr. .r€j orqahlorsarizorana
zatorari
sar 1. Xohitet ohegor)' orinpiady Fttozollc2nej
r Luili(dr J,Deb6v€ki),
nie
2. Lubel.ski oddzial polskieqo Toralzvstra
Filozoficznego
(doc. dt hab. r.nizihskal
i l. Rada Hleis*a ; Naleczorie (r9r J.Fosiak),
- a vedluq ponyslodavc6s
Jak r:/nila
z prograhu konfe.encji
eirna
ona tnicjorac
vieloretnl
cykl spotkaf firozoficzlych
pod
6g6lna nazwa ,lialeczowsLie Dni Filozoficzne,'
- od stionv neBtoryczhej
r rri 'oku orsani2'i4 ja dwie idee: r. ob'-.aceis*os; na
pozionie
polis
( e plzecivien6trte
do oblaratelskoecl i zycia p6lltycznego
s skali Degapolis) i 2. ptekno i uloda polis,
i przecioiedst{ie
negapotis, 1,7sunie tedy idzie o ods}o_
nrecie t uxazanie tego ,co { }uZn}m sfo@u}ovaniu daje sie olrleg_
jaxo ndyskletny urok peryfelii"
rid
- neate
( rub - Jak kto ,oli
jes!
pietne.):
lak r salst{ie
2ycla potitycznego naty.h spolecznosci loxalhych, jak i q *ar6rvje 2)cia duchoceqo {kutrury) rycr
siodorisk
Natooiast zcbiegier, kL6ry ha to Jr.rtjvic,
jest od_
roraDie
sie do odteslej
tradycji
antyku (po}1s - neqaporis, paideia,
Xalor
kagathos)
t oalnatezienie erentualnych pareleli
ze
z kolei
adresarait
przyqotoranej
debaty filozoficznej
bedE _
co z ploglanu
konrelencji
byc no2e ju2 nie ,yntxa _ lotalni
dztalacze
polityczni
1 sanorzadori (czyli tzv. ,,vladza tokatna',
do ktorej
skierosane sa sl6unte tle.ci
skladajace sie na oblva_
telskogc r skati potis) olaz nlodzie2 szk6l grednich, zlviej
!ean. szldke,
piekno, urode i..,,
9ui.ca
ri.rozorje, choc zarazen
Ja*by ]aknaca oddechu hesapoti i poniekad, co pafado*sar.e,
iesli
nhale jesr
.vazy. t z.
piekne' - niesviadona uror.u peryferii
I
,la6nego 1.kalneqo koloryru.
ze srodoriska p.ofesjona]rych
filozofdv
udzial q konfelencji
sezDa hiedzy
inntmi!
prof. d! hab. w.sirdzevski,
F!of. d! hab.
P.Jaroszy^ski,
ks. pr6!,
dr hab. !.Dyczevs*i,
ao..
ot rr.l.
it.lltzinska,
d. s.l{aqierska.
d, J.Deborski, d! B.snoczrnska
i hgf

.Kaveck.. Meryroryqne vsparcie zapovtedziett r6vntez tr6rcy
sztukt(treale
zwiazani z Nareczovd, choc dosxonale zn.n! ddtek;
poza le9o granlcanil, r Lla r.ln. p.yoiec.ik i I,t.xieLnix, kr6rzv
na te okolicznosc przygocosu'q happenlns (z udziaten ntodziezvt i
speciarn. rystare q.'MaIeJcarerlti
pansrvoLesortceur szru* pias_
tycznych.
J€glt
dzas
pLsT i
lczniotie
lozroli,
IJo ih. .
- lczest.icy
s-seronskieso
rrr
i rv olinplad,
_
lilozoficznej
wtaczE sie do debary nt€ tytko s <tys*lsjt, ate Lakre z ltdsn;l
referataht.

NOTY O AUTORACH:
- dr, kierosnik
ollipiady
F ozoficznej.
JOZEF DEBOTiSRJ ' dr,
adiu.kt UUCS, sekretalz KohitetU okleqoseqo
olirpiady
!ifozof lcziej
r Lubrinie.
- d!, adlunlit U cs, cztonek Kon.tetu Oklegorego oliDpiady ritozof.icznej { Lubl inie.
RYSZARDJADCZA( - dr, adiunlt Ltllx r TolDhiu.
jeden z ql6vnych
KARIL JN;PERS (1333-1969) - filozof
niehjectl,
przedstaricleli
e9rystencjali2Du.
REITAIA KlIaIR,l - uczenntca rv klasy r,o s Minst! trazovieckin.
1au!eatka III olinpiady
F ozoficznel.
itlRtY
KAAIIRSKI - d!, starszy rizylatoi
fiojev6dzkieqo O3rodtG iretodyczneso !
sklelnie,i€ch
(z siedziba s rFviczu),
sekretalz (onftetu
xojerodzlieqo or v sklemieric6ch,
ITIIOLD KOTODZTaICZIR- rqir naudzycief Spotecznego Liceun oq61.okszpilozoficznej.
ialcaceso v c!lrci@ie,
Brkolny oplekub olinplady
|r.r!1DYsLAra
bab., unirersyiet
przepodRAtErrsKt - plof,dr
$arszars*ir
trlcaacy xonitatu cl6rnego otibpiady Fitozof icznej.
BARaARf, IAR(IEf,Icz - doc.dr hab., Unieelsyle!
Warszarslt,
riceprzeuo<hiczaca Konitetu c16wne9o olinliady
Firozof icznej,
sekretarz zarzrxaI{lIJ,A r{azis}xrErBcz - studenika I roku r{ydzlatu Filolofll
universytetu,taqiellonskiego,
laureatka r1 olinpiady
ailozof icz.ej.
'GSBIEIA PIEiIRITSXA-I{ADE- doc.dr hab., Unieelsytet
warszarsti,
sekretarz zc PTF w latch 1990-1992, czlonkini
Xobitetu cl6enego otihpiasTErAx PIKSS - d! hab.r Hyzsza sztola pedagogiczna u Slupsku, prze,odnlczecy xonitetu ol<legorego oF { siupsku.
'
XRZYszloF RAK - ngr, Fi]ta universytetu
warszarskieqo tr Bia]tmstoku,
(onitetu
6ekretarz lauloly
cl6rnego oF.
pilozofii
pAn, dyaoLEsLAr RoR - d., adlunkt rnslyruru
i socjoloqit
rettor vydavnictva
BARB!\RA STAI{OSZ - p!of.d!
hab., unirersytet
\,larszamki,
cztonkihi
lobitettr ctohego oF.
GRzEcoR szl'razEnsxI - d!, adlunkt xatedry Ftfozofii
szkoty ct6eneJ
fiandroeej, czronek Koniteru oklegoveqo o! v warszawie,
AXELTA szYflnNor{sxA - uczennica Ir klasy spotecznego ticeun og6tnoksztalcEceso v czluchorie
(qoj. srupskie),
fi.alistka
rv of.
AIDRm s.TrRGor{sXI - prof,dr/
restern Mtchigan Univelsity,
Xalamzoo
- ng!, staiszy vizytato!
RYszrRD 9dKrErcrcz
vojev6dztiego
osrodka
Metodycznego w toluniu,
sekrerarz i(onite!!
okregoeeqo or w Toruniu.
:tAn I{oLEtsKI - prof.d!
hab., Uni{elsytet
,Jaqieltonski.
I;ECE ZDIB&L dr, adiunkt uucs, czlonek Koniretu okregoseqo or 3
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