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Drodzy Czytelnicy,
nie da się być obojętnym wobec filozofii i nie
da się nie filozofować. Można to jednak robić
bardziej świadomie, jak „zawodowi” filozofowie,
lub mniej świadomie, niczym pan Jourdain z komedii Moliera Mieszczanin szlachcicem, który
podczas rozmowy z nauczycielem filozofii dokonał odkrycia: „U licha! Już przeszło 40 lat mówię prozą, nic o tym nie wiedząc”. Filozofia polega na ciągłym dążeniu do zrozumienia świata
i siebie samego, na stawianiu pytań i poszukiwaniu na nie odpowiedzi. Jest bardzo ważnym elementem naszej kultury i cywilizacji, kształtującym postrzeganie nas samych i otaczającego nas
świata, a w rezultacie – także nasze codzienne
postępowanie. Ponadto filozofia to fascynująca
dziedzina, zdolna wciągnąć i oczarować głębią,
różnorodnością i wyrafinowaniem. Fascynacja filozofią w pełni zasługuje na miano miłości.
Aż dziw bierze, że ta dyscyplina pełna czaru
nie miała do tej pory w Polsce popularyzującego ją czasopisma. Istnieje, owszem, wiele czasopism akademickich, na łamach których toczy
się dyskusja, dokonuje się wymiana myśli. Problem polega jednak na tym, że są to pisma dla
zawodowców. Inteligentny i wykształcony człowiek, poszukujący odpowiedzi na wiele frapujących go pytań filozoficznych, ale nieparający
się na co dzień tą szlachetną profesją, rzadko
jest w stanie przebić się przez hermetyczny język filozofów i czerpać przyjemność z lektury
ich tekstów. Jest to z wielką szkodą zarówno dla
osób niebędących zawodowymi filozofami, jak
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i samej filozofii. Potrzebę popularyzowania filozofii zrozumiano i z powodzeniem realizuje się
w wielu krajach, m.in.: Stanach Zjednoczonych,
Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Hiszpanii,
Australii. Teraz przyszedł czas na Polskę. Ofiarowujemy Wam, Drodzy Czytelnicy, pierwszy,
pilotażowy numer popularnego czasopisma filozoficznego „Filozofuj!”.
Naszym celem będzie odkrywać przed Wami
wszystko to, co filozofia ma najlepszego. Chcemy
w formie przystępnej i atrakcyjnej pokazywać
Wam świat filozoficznych problemów, idei i dyskusji, także dawać okazję do samodzielnej refleksji, do filozofowania.
Jeśli idea popularyzacji filozofii jest Wam bliska, zachęcamy do upowszechniania czasopisma
wszelkimi możliwymi kanałami (np. Facebook,
Twitter, Google+). Jesteśmy też otwarci na Wasze propozycje tekstów. Można je przesyłać na
adres: filozofuj@academicon.pl. Wytyczne dla
autorów znajdziecie tutaj: http://filozofuj.academicon.pl/dla-autorow/.
Każdy numer będzie poświęcony jakiemuś
szczególnemu problemowi, będzie też zawierał
specjalne działy tematyczne, m.in.: eksperymenty
myślowe, kurs logiki, recenzję dobrej książki filozoficznej, nadesłane eseje, krzyżówkę filozoficzną. Niniejszy numer poświęcamy samej filozofii i jej charakterystyce.
Życzymy miłej i inspirującej lektury! Filozofujcie!
Redakcja
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Filozofowanie na temat nauki
Agnieszka Lekka-Kowalik

Błędem jest sądzić, że filozofia to trudny przedmiot, którego opanowanie wymaga

Naukowcy chętnie dystansują się do sfery wartości, twierdząc, że ich interesują je-

czytania trudnych tekstów? Filozofia to sposób myślenia, który wyłania się z normal-

dynie fakty. Dyskusje o wartościach pozostawiają filozofom, głównie etykom. Czy

nego życia, to rodzaj samoświadomej refleksji nad znaczeniem i sensem zwyczajnych

nie jest jednak tak, że ich badania naukowe, na wielu poziomach, te wartości zakła-

działań, jest zatem znajoma do pewnego stopnia każdemu. ���������� czytaj cały tekst 〉

11

Filozofia stawia ważne pytania

〉

Jonathan Jacobs

Filozofia dotyczy kwestii, których nie da się rozstrzygnąć za pomocą odkryć empirycz-

〉

dają? ������������������������������������������������������������������������������������� czytaj cały tekst 〉

34

Logika jako fizyka rozumowań

〉

Rafał Urbaniak

nych, czy ustaleń teoretyków. Bez względu na to, jak dobrze rozumiemy dany rodzaj
zjawiska czy aspekt świata, zawsze pozostają autentyczne i ważne pytania filozo-

Większość ludzi uważa, że jest sprytniejsza niż większość ludzi. Chociaż większość nie

ficzne. Nie są one jałowe, zaś próba podjęcia odpowiedzi na nie jest jedynie intelek-

jest głupsza niż większość, to jednak w rzeczywistości jesteśmy zazwyczaj głupsi niż my-

tualnym luksusem, formą rozrywki, z której nic nie wynika.���������� czytaj cały tekst 〉

ślimy. Jedną z wielu twarzy naszej głupoty jest niezdolność do kontrolowania poprawności naszych rozumowań. Jednym z narzędzi do walki z nią jest logika.�czytaj cały tekst 〉

16

Filozofia dyscyplina rodem
z Hogwartu
〉

39

Artur Szutta

Wyobraźcie sobie zajęcia, na których nauczyciel stawia jakiś przedmiot na biurku,
powiedzmy szklankę wody. Następnie daje wykład na jej temat, w wyniku którego

〉

Jarosław Skurzyński

Sensem istnienia filozofii jest zadawanie pytań. Czy to znaczy, że filozof nic nie wie

Artur Szutta

pów, detektorów, ani zderzacza hadronów – przeprowadza jednak eksperymenty

Takie rzeczy dzieją się na zajęciach filozofii. ������������������������������� czytaj cały tekst 〉

Filozofia dla Ciebie

〉

Filozof nie posiada laboratorium pełnego kosztownych urządzeń – mikrosko-

szklanka znika bądź zmienia się w coś zupełnie innego niż zwykła szklanka wody.

20

Eksperyment myślowy
jako narzędzie filozofa

myślowe.��������������������������������������������������������������������������������� czytaj cały tekst 〉

44

o świecie? Z jednej strony tak właśnie jest, ale z drugiej, to filozofia dysponuje narzędziami, dzięki którym łatwiej będzie znaleźć odpowiedź na niektóre z pytań o naturę

Idee filozoficzne mogą mieć większą
moc rażenia niż najbardziej
wyrafinowana broń
〉

świata, umysłu czy sensu życia. ������������������������������������������������ czytaj cały tekst 〉

Wywiad z prof. Piotrem Gutowskim, przewodniczącym Komitetu Nauk Filozoficz-

24

nych Polskiej Akademii Nauk ���������������������������������������������������� czytaj cały tekst 〉

Może spróbować?

〉

Jerzy W. Gałkowski

W filozofii nie chodzi o to, by koniecznie coś nowego wymyślić. Filozofia to umiłowanie
mądrości, a mądrości nie ma bez dążenia do prawdy. Chodzi o takie nastawienie poznawcze, by ująć całość rzeczywistości, oraz o to, by przeniknąć ją „na wylot”, do końca.
Wybierając studia filozoficzne, trafiłem w „10”. Można więc za naszym znakomitym artystą i filozofem, Witkacym, zachęcić do filozofii – „spróbuj raz, koteczku”. Ja spróbowałem. I próbuję do dzisiaj. ������������������������������������������������������������ czytaj cały tekst 〉
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Profesor
Mount Holyoke
College (USA),
zajmuje się
filozofią filmu
oraz filozofią
dla dzieci.
Jego hobby
to między
innymi gra
na flecie oraz
uczestniczenie
w koncertach
muzyki
klasycznej,
a także
folklorystycznej.

Czym jest
filozofia?

Immanuel Kant
(ur. 1724, zm.
1804) – pruski
filozof z Królewca,
jeden z najwybitniejszych
filozofów w dziejach. Twierdził,
że nasze doświadczenie świata
a także prawo moralne, które
ujmował przede wszystkim
w terminach obowiązku, tzw.
imperatywu kategorycznego, są
w decydujący sposób określone
przez strukturę naszego rozumu.
Jest autorem znanej sentencji:
„Niebo gwiaździste nade mną
i prawo moralne we mnie”.

Błędem jest sądzić, że filozofia to trudny przedmiot,
którego opanowanie wymaga czytania trudnych
tekstów? Filozofia to sposób myślenia, który wyłania
się z normalnego życia, to rodzaj samoświadomej
refleksji nad znaczeniem i sensem zwyczajnych działań,
jest zatem znajoma do pewnego stopnia każdemu.
Fot.: Some rights reserved by Eric Ward

Thomas E.
Wartenberg

Czym jest filozofia?

Słowa kluczowe: filozofia, nauczanie filozofii, filozofia dla dzieci

Czy filozofia jest
trudna?

J

edna z dziedzin, w której się specjalizuję, to nauczanie małych dzieci filozofii. Rodzice, dowiadując się,
że będę pracował z ich dziećmi,
w pierwszym odruchu wyrażają
entuzjazm. „Jak fajnie – myślą sobie – że moje sześcioletnie dziecko będzie studiowało filozofię”.
Wkrótce jednak nadchodzi zdziwienie. „Zaraz, zaraz – zastanawiają się – jak takiego malucha
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można nauczyć filozofii? Czyż
nie jest to trudny przedmiot, którego opanowanie wymaga czytania trudnych tekstów? To jest
przecież coś, czego moje dziecko
z pewnością jeszcze nie potrafi”.
Zdziwienie rodziców jest odzwierciedleniem głęboko zakorzenionego, panującego w naszej
kulturze, błędnego ujmowania
natury filozofii. Chociaż jest
prawdą, że na uniwersyteckich
kursach filozofii często wymaga
się od studentów czytania i zro-

zumienia takich trudnych dzieł,
jak Metafizyka Arystotelesa

Arystoteles ze
Stagiry (ur. 384
p.n.e., zm. 322
p.n.e.) – jeden
z najsławniejszych filozofów
starożytnej Grecji i w ogóle największych filozofów w dziejach.
Studiował w Akademii założonej przez Platona. Po śmierci
swego mistrza był wychowaw-

cą i nauczycielem Aleksandra
Wielkiego. Wspierany finansowo
przez swojego dawnego podopiecznego założył w Atenach
własną szkołę filozoficzną zwaną Liceum. Opracował systematycznie większość zagadnień,
którymi zajmuje się filozofia. Na
pytanie, co dała mu filozofia,
miał odpowiedzieć: „To, że bez
przymusu czynię to, co inni
czynią z obawy przed prawami”.

Wydawnictwo

Wydawnictwo

Academicon

Academicon

www: filozofuj.academicon.pl, e-mail: filozofuj@academicon.pl

czy Krytyka czystego rozumu
Kanta , to jednak błędem jest
sądzić, że to główny, a nawet
najważniejszy aspekt uprawiania filozofii. Filozofia to sposób myślenia, który wyłania się
z normalnego życia, jest zatem
znajoma do pewnego stopnia
każdemu.

Filozofia
a pieczenie ciasta

Gdy angażujecie się w jakieś
działanie, jakiekolwiek, często
okazuje się, że pochłania Was
ono całkowicie. Załóżmy, że jest
to pieczenie ciasta. Dysponujecie
przepisem i postępujecie zgodnie z nim, ale też zastanawiacie
się, czy – na podstawie własnego doświadczenia w pieczeniu ciast – nie dokonać jakiegoś
odstępstwa od przepisu. Angażując się w ten proces, myślicie.
Myślenie to jest nakierowane na
cel. To znaczy obraliście sobie za
cel pieczenie ciasta i cała Wasza
aktywność umysłowa jest nakierowana na osiągnięcie tego celu.
Czasami jednak Wasze „zanurzenie się” w wykonywanie

www: filozofuj.academicon.pl, e-mail: filozofuj@academicon.pl

czynności może zostać przerwane, wycofujecie się z niej,
aby zastanawiać się nad cechami samej czynności. Na przykład widząc, że
przepis wymaga
użycia dwóch
szklanek
cukru i pięciuset gram
masła, możecie sobie
pomyśleć
„Ojej, to naprawdę niezdrowe! Zastanawiam się,
czy powinienem
przygotowywać rzeczy, które mogą spowodować kłopoty ze zdrowiem
u członków mojej rodziny. Jak
ważne jest dla ludzi jedzenie
rzeczy, które im smakują?”.
Kiedy dokonacie tego kroku
w tył, kroku, który pozwala zdystansować się od wykonywanej
czynności i zaczniecie się zastanawiać nad wartością swojego
działania, nad tym, czy należy
je realizować w sposób, w jaki
do tej pory było ono przez Was
realizowane, wówczas zaczynacie filozofować na temat swojego

Fot.: Some rights reserved
by Sarah

Dalszy ciąg na str. 8

Fot.: CC0 Public Domain

O naturze filozofii
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O naturze filozofii

Thomas
Wartenberg,
A Sneetch
is a Sneetch
and Other
Philosophical
Discoveries:
Finding Wisdom,
John Wiley &
Sons Inc. 2013;
Thomas
Wartenberg, Big
Ideas for Little
Kids: Theaching
Philosophy
through Children’s
Literature, Rowman
& Liitlefield
Publishers 2014.
Alison Gopnik,
Dziecko filozofem.
Co dziecięce
umysły mówią
nam o prawdzie,
miłości oraz
sensie życia,
przeł. Magdalena
Trzcińska,
Prószyński i S-ka
2010.
HansLudwig Freese,
Nasze dzieci
są filozofami.
Jak rozmawiać
z dziećmi
o poważnych
sprawach,
przek. Urszula
Poprawska, WAM
2008.
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działania. „Filozofia” to nazwa
tego rodzaju
samoświadomej refleksji
nad znaczeniem i sensem zwyczajnych działań.
To, co si ę
stało w przytoczonym wyżej przykładzie,
polegało na tym,
że Wasze myślenie przestało skupiać się na tym, jak realizujecie swój cel, który
już zdążyliście obrać, a zaczęło koncentrować się na
naturze samego celu, stało się
myśleniem o tym, czy ten cel
warto realizować i dlaczego.

Filozofuj! 〉 2015 〉 nr 1

(i nie tylko tu)

Istota filozofii polega na
myśleniu o tym, czy nasze
codzienne praktyki są tym,
w co rzeczywiście chcemy
się angażować, także na
refleksji o tym, jaki jest
sens tego zaangażowania.

Dwie lekcje

Z powyższego rozumienia filozofii można wyciągnąć dwie
ważne lekcje. Po pierwsze, filozofia polega na wyjściu poza
nasze uczestnictwo w jakimś
działaniu bądź praktyce – zasadniczo każdy aspekt ludzkiego
życia może stać się właściwym
tematem do filozoficznej refleksji. Wszystkie tradycyjne filozoficzne pytania – „Co mogę
wiedzieć?”, „Co powinienem
czynić?”, „Dlaczego tu jestem?”
– mają źródło w refleksji, poprzez którą „odłączamy się” od
czynności, jakie wypełniają naszą codzienność.
Po drugie, ponieważ filozofia ma źródło w pytaniu o sens
naszych codziennych praktyk,
o sens życia, każdy w jakimś
momencie swojego życia angażuje się w filozofowanie na
temat tego, co robi. Ponieważ
jednak filozofowie akademiccy
traktują filozofię jako wyspecjali-

TU
jest
miejsce
						na

Fot.: Some rights reserved by Eva Rinaldi

Warto
doczytać:

zowaną dyscyplinę, mającą wyrafinowany „naukowy” słownik,
łatwo zapomnieć, skąd bierze
ona swój początek i jaki ma cel.

Wszyscy
od czasu do czasu
jesteśmy filozofami

Niemniej jednak od czasu do
czasu my wszyscy naprawdę
stajemy się filozofami. Nawet małe dzieci. Ponieważ faktycznie ciągle je coś w świecie zaskakuje i zadziwia, to
szczególnie one są mistrzami
w zadawaniu filozoficznych pytań
i w filozoficznym myśleniu.
Tak więc rodzice, których dziwi
moje filozofowanie z małymi
dziećmi, nie powinni czuć się

TWOJĄ
reklamę

zadziwieni. Powinni raczej uświadomić sobie, że kiedy pytania
stawiane przez małe dzieci weźmie się na poważnie, traktując je
jako pytania filozoficzne (przynajmniej czasami), nie tylko się
dowartościowuje dzieci, ale też
otwiera na źródła filozoficznej refleksji. Filozofia nie zaczyna się
od czytania trudnych tekstów,
ale od zafrapowania naturą, wartością i sensem działań, w które
zazwyczaj angażujemy się bez
głębszego zastanowienia. Jej
istota polega na myśleniu o tym,
czy nasze codzienne praktyki są
tym, w co rzeczywiście chcemy
się angażować, także na refleksji o tym, jaki jest sens tego zaangażowania.


Jeśl chcesz zamówić reklamę w kolejnym numerze,
skontaktuj się z nami: filozofuj@academicon.pl.
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Ogłądaj filozofię
w akcji...

O pasji – wywiad z ks. Hellerem

Filozofia i Narnia

Filozofia i Matrix

Pogadanki z filozofii

Prof. Andrzej Grzegorczyk

Filozoficzne pytania

W

każdej epoce istnieje
kilka różnych koncepcji zarówno filozoficznych problemów, jak i metod filozoficznych. Można mieć niemal
pewność, że różnice te nigdy nie
zostaną wyeliminowane, doprowadzając do trwałego porozumienia filozofów. Nie powinno
to jednak stanowić dla nas szczególnego problemu, ponieważ filozofia dotyczy takich kwestii,
których nie da się rozstrzygnąć
ani za pomocą konkretnych odkryć empirycznych, ani też poprzez wspólne ustalenia i zgodę
myślicieli czy teoretyków, którzy
by się zebrali razem w celu sfor-

Prof. Andrzej Półtawski

Prof. Marian Przełęcki

10

Prof. Juliusz Domański
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Ks. Prof. Tadeusz Ślipko

Jest
kierownikiem
katedry filozofii
przy John Jay
College of
Criminal Justice
w Nowym
Jorku, także
dyrektorem
Institute for
Criminal Justice
Ethics przy John
Jay College.
Dziedziny jego
szczególnych
zainteresowań
to psychologia
moralności,
metaetyka,
filozofia
Słowa kluczowe: filozofia, myślenie filozoficzne, pytania filozoficzne
średniowieczna,
oraz zagadnienie
sprawiedliwości
mułowania odpowiedzi na filo- cyjnych i ogólnych, nie dają się kryminalnej.
zoficzne pytania. Z pewnością pomieścić w tej czy innej for- Wraz z żoną
ważną cechą zagadnienia filozo- mie badań empirycznych. Roz- Nancy,
ficznego jest to, że pytania, które ważmy na przykład problem biologiem, mają
legły u jego podstaw, pozostają tego, w jaki sposób myśl odnosi dwóch synów.
autentyczne bez względu na to, się do rzeczy, o których ta myśl
w jakim stadium znajdują się na- jest. Jak mamy rozumieć sposób,
uki empiryczne i inne rodzaje w który pojęcia, przekonania
dociekań.
czy teorie wiążą się, reprezentują czy odnoszą do obiektów,
własności czy, mówiąc ogólnie,
Nauki empiryczne: nauki oparte rzeczy w świecie i cech tego
na doświadczeniu i obserwacji,
świata? Jaka jest relacja między
takie jak fizyka, astronomia,
myślą a jej przedmiotem? Co
chemia, biologia, geologia.
sprawia, że dane przekonanie
czy sąd jest prawdziwe? Kiedy
są spełnione warunki uznania
Problemy filozoficzne często
Dalszy ciąg na str. 12
dotyczą kwestii wysoce abstrak-

Filozofia dotyczy kwestii, których nie da się rozstrzygnąć
za pomocą odkryć empirycznych, czy ustaleń teoretyków.
Bez względu na to, jak dobrze rozumiemy dany rodzaj
zjawiska czy aspekt świata, zawsze pozostają autentyczne
i ważne pytania filozoficzne. Nie są one jałowe, zaś próba
podjęcia odpowiedzi na nie jest jedynie intelektualnym
luksusem, formą rozrywki, z której nic nie wynika..

Wywiady z Nestorami Filozofii Polskiej

Prof. Władysław Stróżewski

Jonathan
Jacobs

Prof. Antoni B. Stępień

Wydawnictwo

Wydawnictwo

Academicon

Academicon

www: filozofuj.academicon.pl, e-mail: filozofuj@academicon.pl

www: filozofuj.academicon.pl, e-mail: filozofuj@academicon.pl

Filozofuj! 〉 2015 〉 nr 1

11

Filozofia stawia ważne pytania
i perspektywom, które są charakterystyczne dla filozofii. Jak
mamy rozumieć to, że ludzie to
istoty społeczne, albo jak rozumieć źródła moralnie doniosłych
cech ludzkiego świata? Takie pytania można podejmować w różnych naukach społecznych ,

Fot.: Some rights reserved by Don Miller

Nauki społeczne: nauki o społeczeństwie i zagadnieniach
z nim związanych, takie jak
socjologia, politologia, psychologia społeczna.

Zachód słońca.
Wiedza zdroworozdądkowa,
oparta na potocznym poznaniu zmysłowym, przez
wieki podpowiadała ludziom,
że słońce krąży
wokół ziemi.
Jako pierwszi
wiedzę zdroworozsądkową zaczęli podważać
filozofowie.

czegoś za wiedzę? Tu chodzi
o coś więcej niż neurofizjologię,
psychologię uczenia się języka
czy biologię percepcji zmysłowej i pamięci. Nasze rozumienie
relacji między myślą a światem
jest w istotny sposób kształtowane przez nauki, jednakże ma
też swoiście filozoficzne wymiary, wymagające podejścia refleksyjnego i analitycznego, na
które odkrycia faktów nie rzucają pełnego światła.

Filozoficzne pytania
a nauki empiryczne

Bez względu na to, jak dobrze
rozumiemy dany rodzaj zjawiska czy aspekt świata, zawsze
pozostają autentyczne i ważne
pytania filozoficzne dotyczące
natury wiedzy i relacji umysłu do świata. Filozofia intere-

12
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suje się – obok innych rzeczy
– zarówno założeniami nauki,
jak i innymi sposobami ludzkich dociekań, a także różnymi
formami ludzkiego doświadczenia, np. doświadczeniem moralnym, doświadczeniem estetycznym, życiem politycznym
czy doświadczeniem świata
społecznego. Na pytania dotyczące wymiarów filozoficznych
tych dociekań nie odpowiadamy w ramach poszczególnych nauk empirycznych. Filozoficzny charakter mają nawet
następujące pytania: Jak naukowe rozumienie świata odnosi się do zdroworozsądkowego, potocznego rozumienia
świata, które akceptujemy niezależnie od tego, co teorie naukowe mówią nam o świecie?
Jak rozumieć rozbieżności mię-

dzy nauką a zdrowym rozsądkiem? Czy nasz zdroworozsądkowy pogląd na świat jest
permanentnie mylący? Na jakiej podstawie możemy uważać, że pogląd naukowy „prawidłowo” ujmuje świat?
Istnieją filozoficznie interesujące aspekty tzw. zdroworozsądkowego światopoglądu oraz
różnorakich form doświadczenia.
Aspekty te można objaśniać
za pomocą refleksji, analizy

Analiza: metoda badania polegająca na myślowym rozkładaniu badanego materiału na
części proste. W filozofii można
mówić o analizie językowej,
pojęciowej lub logicznej.

a także w innych dziedzinach
dociekań, jednak pytania te mają
też specyficznie filozoficzny charakter i nie da się na nie wyczerpująco odpowiedzieć jedynie
w ramach badań empirycznych.
W każdym razie ważne jest, aby
uważnie przyjrzeć się założeniom badań empirycznych dotyczących takich kwestii i podjąć
się wyjaśnienia pojęć oraz języka
tych projektów intelektualnych.
Tego rodzaju uwaga skupiona na
najbardziej podstawowej strukturze pojęciowej, przez pryzmat
której myślimy o świecie i o doświadczeniu, jest ważnym składnikiem myślenia filozoficznego.
Rozważmy kontekst moralny.
Oprócz znanego nam świata moralnego doświadczenia i moralnych sądów istnieje także świat
zorganizowanych badań nad moralnością, podejmowanych w ramach nauk społecznych, a czasami także nauk przyrodniczych.
Badania te owocują wyjaśnieniami praktyk i przekonań moralnych, pomagają nam zrozumieć
ludzką motywację, podobieństwa i różnice między praktykami i przekonaniami moralnymi
w różnych kulturach. Niemniej
pytania o to, czy istnieją obiek-
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tywne wartości moralne, a także
o to, czy możliwa jest wiedza
moralna (przeciwstawiona moralności rozumianej jako zespół postaw i wrażliwości, w której pomija się autentycznie poznawczy
element), a także pytania na temat tego, w jaki sposób wartości odnoszą się (lub nie) do faktów i własności pozamoralnych,
są już pytaniami filozoficznymi.
Nie można na nie odpowiedzieć
w ramach nauk społecznych, nawet jeśli nauki te mogą istotnie
kształtować nasze rozumienie
moralności. Istnieją ważne pytania dotyczące tego, jak należy
rozumieć wartości moralne. Czy
są one obiektywne i są przedmiotami rozumu i rozumienia, czy
też są jedynie naszą projekcją,
którą „nakładamy” na świat? Jak
rozumieć relację między wartościami a racjami do działania? Jak
rozumieć relacje między wartościami moralnymi a instytucjami
politycznymi czy prawem rządzącym społeczeństwem? Istnieje wiele sposobów, którymi
się posiłkujemy, szukając odpowiedzi na te pytania – sięgamy
do badań empirycznych, a nawet pytamy ludzi o ich przekonania i poglądy, jednak ostatecznie kwestie te mają charakter
filozoficzny. Próba sformułowania
i uzasadnienia niektórych z tych
odpowiedzi domaga się specyficznie filozoficznego myślenia.

Czy wartości moralne są
obiektywne i są przedmiotami
rozumu i rozumienia, czy też
są jedynie naszą projekcją,
którą „nakładamy” na świat?

Fot.: Some rights reserved by epSos .de
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Jak odróżnić
rzetelną filozofię od
nierzetelnej?

Jeśli pytania i metody filozoficzne różnią się od pytań i metod nauk przyrodniczych oraz od
zdroworozsądkowego poglądu na
świat, to jak można by pytania
i metody filozoficzne opisać?



Dalszy ciąg na str. 14
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Spójność: pogląd jest spójny,
gdy wyrażające go wypowiedzi nie są ze sobą sprzeczne
(spójność wewnętrzna) oraz
gdy nie są sprzeczne z powszechnie przyjętą wiedzą
(spójność zewnętrzna).
Jasność: pogląd jest jasny,
gdy osoba, która go słyszy lub
czyta, wie, do czego odnoszą
się tworzące go wyrażenia.
wyjaśnia i opiera się na poprawnym rozumowaniu, a poglądem,
który jest mętny , słabo poparty

Mętność: wypowiedź jest
mętna, jeśli – słysząc ją lub
czytając – nie można zrozumieć,
do czego właściwie się odnosi
i jaka treść się za nią kryje.
argumentacją i niepowiązany
w pomocny dla nas sposób
z rzeczami, w które mamy dobre powody wierzyć. Trudno
jest określić filozofię w taki spo-

14
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sób, aby dokładnie powiedzieć,
na czym polega myślenie filozoficzne. Filozofii nie można
uchwycić w postaci formuły, jednak można spokojnie założyć, że
filozofia to myślenie świadome
tego, że projekt rozumienia nigdy nie jest zakończony.

Na czym polega
postęp w filozofii?

Chociaż problemów filozoficznych nie rozstrzygniemy raz na
zawsze, to jednak wciąż można
mówić o filozoficznym postępie
w tym sensie, że za pomocą rozumowania identyfikowane i wyjaśniane są niejednoznaczności,
odrzucane argumenty i hipotezy,
zaś podstawy opowiadania się
za lub przeciw poszczególnym
poglądom są wzmacniane poprzez analizę i badania relacji
między różnymi rodzajami rozważań. Np. Empiryczne nauki
polityczne nie mogą nam powiedzieć, jakie są podstawy dla
prawomocności poszczególnych
systemów politycznych, czy też
w jaki sposób prawo i moralność
powinny się ze sobą pokrywać.
Mogą nam powiedzieć, jakie są
przekonania ludzi na te tematy,
jednak samo pytanie dotyczące
podstawy politycznej prawomocności jest pytaniem filozoficznym, podobnie jak pytanie
dotyczące relacji między prawem
a moralnością. Poza samymi faktami zawsze jest jeszcze coś,
nad czym się można gruntownie
zastanawiać.
Podobnie jest w przypadku
takich nauk, jak biologia molekularna, genetyka czy epidemiologia. Mogą one nam dużo
powiedzieć na temat natury
pewnej choroby, a także dlaczego dotyka ona tę czy inną
populację. Jednakże pytanie, czy
dopuszczalne jest czynne dzia-

Pytania filozoficzne
nie są jałowe, zaś
próba podjęcia odpowiedzi na nie nie jest
jedynie intelektualnym luksusem, formą
rozrywki, z której nic
nie wynika. Podnoszenie takich kwestii jest
formą ćwiczenia naszej
zdolności rozumienia
samych siebie jako
istot racjonalnych,
zdolnych do myślenia.

Fot.: Some rights reserved by Fabrice Florin

Skąd wiemy, czy dane twierdzenie filozoficzne jest wiarygodne,
czy rzeczywiście coś wyjaśnia,
faktycznie poszerza nasze rozumienie? W tym miejscu ważne
jest, aby dostrzec różnicę między (1) istnieniem lepszych i gorszych racji za utrzymywaniem
pewnego poglądu, a (2) istnieniem zgodnych z faktami odpowiedzi na pytania. Chociaż na
filozoficzne pytania nie można
odpowiedzieć, odkrywając taki
czy inny fakt, to istnieje wyraźna różnica między poglądem filozoficznym, który jest
spójny , analitycznie jasny , coś

Filozofia stawia ważne pytania
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łanie na rzecz zakończenia życia osób cierpiących na tę chorobę (przy założeniu, że jest ona
bolesna, nieodwracalna i prowadzi do śmierci), jest już kwestią etyczną, domagającą się
rozważań filozoficznych. Nie
jest to jedynie kwestia ustanowionego prawa. Prawo można
przecież oceniać z perspektywy
moralnej, istnieją też kontrowersje związane z kwestią autorytetu prawa w takich sprawach,
jak życie i śmierć w kontekście
medycznym.
W dociekaniach wszelkiego
rodzaju czy innych dziedzinach ludzkiego życia możemy
znaleźć przesłanki do stawiania pytań doniosłych filozoficznie. Nie są one jałowe, zaś
próba podjęcia odpowiedzi na
nie nie jest jedynie intelektualnym luksusem, formą rozrywki,
z której nic nie wynika. Podnoszenie takich kwestii jest formą
ćwiczenia naszej zdolności rozumienia samych siebie jako
istot racjonalnych, zdolnych do
myślenia, które nie ma ściśle
określonego punktu docelowego,
miejsca, w którym moglibyśmy
powiedzieć: „Teraz posiedliśmy
rozumienie tak pełne, jak to
tylko możliwe. Nasza myśl nie
ma już co odkrywać”. Zawsze
możemy to rozumienie pogłębiać, poszerzać, a czyniąc tak
– dochodzić do jeszcze pełniejszego rozumienia natury nas
samych.
Abstrakcyjny charakter wielu
kwestii filozoficznych nie dystansuje ich od realnych spraw
życiowych ani realnego zrozumienia. Po pierwsze, abstrakcyjność to nie to samo, co
mętność; idee mogą być dość
abstrakcyjne, ale też jasne i precyzyjne. Ponadto abstrakcyjny
charakter filozofii odzwierciedla
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naszą zdolność do rozpoznawania i używania architektury
pojęciowej na kilku poziomach.
Nie jesteśmy zamknięci do sfery
percepcji zmysłowej ani nawet
do sfery empirycznej teorii. Nasza zdolność do angażowania
się w refleksję i analizę nie ma
jakiegoś ustalonego kresu. Zawsze możemy szukać większej
jasności i spójności, precyzyjniejszych związków między pojęciami oraz wydobywania coraz
szerszego zakresu założeń i konsekwencji. Uzasadnienie przekonań, teorii i postaw to projekt,
którego nie sposób wyczerpać,
nawet jeśli uznamy, że pod wieloma względami dysponujemy
odpowiednimi podstawami dla
naszych przekonań. Uprawiając filozofię, ujawniamy naszą
gotowość, aby z całą powagą
ujmować siebie jako myślicieli,
istoty zdolne do zadomowienia się w świecie poprzez dążenie do jego zrozumienia oraz
zrozumienia samych siebie. Filozoficzne myślenie prowadzi
nas do uznania, że chociaż jesteśmy ograniczeni przez naturę,
to zadanie realizowania tej natury zawsze pozostawia miejsce na dalsze zrozumienie. 

Warto
doczytać:
Jonathan
Jacobs,
Philosopher’s
Compass,
Harcourt College
2000.
Jacek
Wojtysiak,
Filozofia i życie,
Wyd. Znak,
Kraków 2007.
Stephen
Law, Filozofia,
tłum. Magda
Grudzińska,
Hachette,
Warszawa 2009.

Abstrakcyjność
kwestii filozoficznych przypomina fraktale, w których
abstrakcyjne
formuły matematyczne
przekładają się
na konkretne
kształy, spotykane na na
każdym kroku
w przyrodzie.

Fot.: Some rights reserved by Dilshan Jayakody
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Filozof,
pracownik
Uniwersytetu
Gdańskiego,
specjalizuje się
w filozofii
społecznej,
etyce
i metaetyce.
Jego pasje to
przyrządzanie
smacznych
potraw, nauka
języków
obcych
(obecnie
węgierskiego),
chodzenie
po górach i gra
w piłkę nożną.

Filozofia:
dyscyplina
rodem
z Hogwartu
Na zajęciach z filozofii dzieją się magiczne rzeczy – na
naszych oczach świat ulega przeobrażeniu. Nie w tym sensie,
że przedmioty w świecie zmieniają swoją naturę, ale w tym
sensie, że zmienia się nasze rozumienie świata. To wcale nie
mniejsza magia niż ta rodem z powieści o Harrym Potterze.

sączących się z radioodbiornika.
Czyż to nie oczywiste, że na
zewnątrz was znajduje się cała
masa przedmiotów, organizmów
żywych, które mają taki a taki
kształt, są okrągłe lub nie, podłużne lub nie; mają określone
barwy, brzmią bądź pachną
w określony sposób itd.?
Tymczasem przychodzi filozof i stawia problem: co jeśli świat sam w sobie taki nie
jest, a jedynie się takim wydaje? Czy naprawdę uważacie, że to oto jabłko w Waszej dłoni jest czerwone? Gdzie
jest jego czerwień? Gdzie jest
jego słodko-kwaśny smak? Czy
gdyby zniknęły wszystkie umysły (ludzi czy zwierząt), które
są zdolne widzieć czerwień jabłka, to czerwień ta nadal istniałaby w świecie? Czyż wraz
ze zniknięciem postrzegających świat umysłów nie zniknęłyby wszystkie jakości barw,
dźwięków, zapachów (określane
w filozofii mianem qualiów )?
Może istnieją ludzie (albo jakieś

Rys.: Some rights reserved by Artur Szutta

Artur
Szutta

Filozofia: dyscyplina rodem z Hogwartu

Słowa kluczowe: filozofia, qualia, eksperyment myślowy, tożsamość

Fot. w tle: Some rights reserved by GunnerVV

W
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yobraźcie sobie zajęcia w szkole, na których nauczyciel stawia
jakiś przedmiot na biurku, powiedzmy szklankę wody. Następnie daje wykład na jej temat, w wyniku którego szklanka
znika bądź zmienia się w coś
zupełnie innego niż zwykła
szklanka wody. Mogłoby się
wydawać, że takie zajęcia są
możliwe tylko w historiach rodem z literatury fantasy, tymczasem takie rzeczy dzieją się
na zajęciach filozofii. Oczywiście z tą różnicą, że to nie
przedmioty ulegają metamorfozie, ale nasze ich widzenie czy
też raczej rozumienie, a wykład
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filozoficzny, filozoficzna argumentacja to nie rzucanie zaklęć, a jedynie zmienianie naszego rozumienia świata. Kto
wie, czy na tym właśnie nie
polegałyby czary, gdyby były
możliwe. Jedną z głównych
funkcji filozofii, od samego jej
początku, jest bowiem uświadamianie nam, że otaczający nas
świat rzeczy i osób może być
lub jest czymś całkiem innym
niż nam się potocznie wydaje.
Poniżej przedstawię (niestety
tylko) dwa przykłady problemów filozoficznych, które będą
obrazowały, w jaki sposób filozofia zmienia, „przemienia”
świat.

Świat zewnętrzny
i qualia

Zacznijmy od problemu istnienia świata postrzeganego za
pomocą zmysłów. Czyż ten oto
stojący przed każdym z Was
komputer bądź kartka papieru,
na której czytacie te słowa, nie
jest kolorową płaszczyzną, na tle
której stoją rzędem białe (może
nieco szare) litery? Rozejrzyjcie
się wokół siebie. Czy widzicie
ściany pomieszczenia, w którym jesteście, a może pobliskie
drzewo, jeśli czytacie ten tekst
w parku na ławce. Spójrzcie na
przejeżdżające za oknem samochody, na obłoki na niebie.
Posłuchajcie dźwięków muzyki

Qualia – jakości takie jak
czerwoność, słodycz, barwa
dźwięku, znajdujące się tylko
w naszym umyśle, za pomocą
których nasz umysł reprezentuje
różne cechy przedmiotów istniejących w zewnętrznym świecie.
inne istoty z umysłami), którzy przedstawiają sobie świat
w całkiem odmienny sposób,
na przykład poprzez odwrócone
spektrum kolorów. Załóżmy, że
moglibyśmy zajrzeć w głąb ich
umysłów i zobaczyć świat ich
oczami. Czy postrzegając różnicę między ich a naszym sposobem widzenia rzeczywistości
moglibyśmy powiedzieć, że to
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my widzimy świat takim, jakim
jest, a te istoty są w błędzie?

Jak fala na jeziorze

Przykład drugi: problem osobowej tożsamości, zaprezentowany współcześnie przez amerykańskiego filozofa Dereka Parfita.
Zapewne zdarzyło Wam się pokazywać znajomym zdjęcie ze
swojego albumu, mówić „to ja
na wakacjach w górach dwa lata
temu, a to ja w dniu moich urodzin”. Filozoficzne pytanie, jakie
tu zadam, brzmi: co to znaczy
być tą samą osobą? Dziwne pytanie, przecież każdy wie, co to
znaczy. Czy jednak dokładnie
wiemy, co to znaczy być tożsa-

www: filozofuj.academicon.pl, e-mail: filozofuj@academicon.pl

mym z sobą w czasie? Załóżmy
(na potrzeby tego tekstu, rozstrzygając inny spór filozoficzny),
że człowiek jest jedynie stosownie
ułożonym zbiorem atomów, tworzących razem biologiczny organizm (tj. w jego skład nie wchodzi niematerialna dusza ani tym
bardziej nie jest on cały niematerialnym umysłem). Ów zbiór
atomów podlega ciągłym zmianom, ustawicznie tracąc atomy
i zyskując nowe, tak że po siedmiu latach następuje całkowita
wymiana atomów. Patrząc zatem
na swoją fotografię z przed wielu
lat (np. z dnia naszych urodzin),
Dalszy ciąg na str. 18
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Teraz pewien eksperyment myślowy, autorstwa wspomnianego
już Dereka Parfita, ukazujący
problemy z naszym rozumieniem tożsamości (i nie tylko tożsamości). Wyobraźmy sobie,
że mamy rok 2100, nareszcie
opanowaliśmy technologię teleportacji i właśnie przeprowadzana jest pierwsza, historyczna
próba teleportowania Jana Kowalskiego na Marsa. Kilka słów
o samej technologii. Jan Kowalski wejdzie do odpowiedniej kabiny, w której jego ciało zostanie zeskanowane z dokładnością
co do jednego kwantu energii,
po czym specjalna niszczarka
zainstalowana w kabinie unicestwi znajdujące się na Ziemi
ciało Jana. Zapamiętana informacja (czyli sam Jan) zostanie

przesłana do odpowiedniej kabiny na Marsie, gdzie cząsteczka
po cząsteczce ciało Jana zostanie odbudowane. Załóżmy, że
próba się powiedzie i po pewnym czasie (około dwudziestu
minut) rodzina Jana Kowalskiego
otrzyma wiadomość z Marsa
o następującej treści: „Moi drodzy, wszystko się udało – jestem już na Marsie.”
Pytanie: czy nadawcą tej wiadomości będzie ta sama osoba,
która weszła do kabiny na Ziemi?
W świetle wyznaczników tożsamości wskazanych wcześniej – ciągłość cielesno-psychiczna – wydaje się, że to jest
ta sama osoba. Owszem można
mieć wątpliwości (ten przeskok
w przestrzeni), ale przecież oglądaliście zapewne film „Star Trek”,
w którym teleportowane osoby
znikały w jednym miejscu i poja-

Derek Parfit,
Tożsamość nie
jest ważna, tłum.
M. Iwanicki,
S. Judycki
i T. Szubka, [w:]
P. Gutowski,
T. Szubka (red.),
Filozofia brytyjska
u schyłku XX w.,
TN KUL, Lublin
1998, s. 437–466.
Stephen
Law, Filozofia,
tłum. Magda
Grudzińska,
Hachetter,
Warszawa 2009.
Julian Baggini,
Żuk w pudełku
oraz 99 innych
eksperymentów
myślowych, tłum.
Dominika Cieśla-Szymańska,
Wydawnictwo
WAB, Warszawa
2011.

Fot.: Paramount/Everett Collection

Tożsamość
a teleportacja

Kadr z filmu „Star Trek”. W świecie tego filmu teleportacja jest powszednim sposobem komunikacji.

Fot. w tle: Some rights reserved by Nicole Köhler

na jakiej podstawie twierdzimy,
że to właśnie my? Przecież ani jeden atom w nas dzisiaj nie znajdował się w tamtej małej istocie,
której zrobiono zdjęcie, co więcej, nawet nie jesteście do siebie
podobni. Zapewne powiecie, że
pomiędzy tą małą istotą a Wami
zachodzi ciągłość, nieprzerwany
łańcuch istnienia tego samego organizmu, ponadto przynajmniej
jeśli chodzi o Waszą tożsamość
z kimś, komu zrobiono zdjęcie na
tyle niedawno, że pamiętacie, że
to byliście właśnie Wy, czyli że
obok ciągłości cielesnej można
też mówić o pewnej ciągłości
psychicznej (świadomym, opartym na pamięci, utożsamianiu się
danej osoby ze sobą z przeszłości). Rzecz jednak nie wydaje się
taka prosta.
Z założenia, że jesteśmy jedynie zbiorem atomów o pewnej
strukturze, wynika pewien zastanawiający wniosek: jesteśmy
jedynie informacją, której nośnikiem jest materia, coś jak fala na
powierzchni jeziora ucieleśniona
przez ruch cząsteczek wody.
Płynąc kajakiem albo siedząc na
brzegu nieraz zapewne śledziliście mijającą Was falę. Zjawisko
fali (na wodzie) polega na sekwencji unoszenia się i opadania
kolejnych cząsteczek wody. Fala
w danej chwili i ta sama fala
kilka chwil wcześniej składają się
z całkowicie odmiennych cząsteczek wody, być może także
różnią się wielkością. Tym, co
decyduje o jej tożsamości, jest
ciągłość procesu unoszenia się
i opadania kolejnych cząsteczek.
Podobnie z nami, ludźmi (przy
założeniu, że jesteśmy tylko ciałami składającymi się z atomów)
– jesteśmy pewnym układem
zmieniających się cząstek.

Warto
doczytać:

Rys.: Some rights reserved by Artur Szutta

Fot. w tle: Some rights reserved by Gerd Altmann

Dalszy ciąg ze str. 17

Filozofia: dyscyplina rodem z Hogwartu

wiały się w innym. Czy wówczas
ktokolwiek z Was miał problem z uznaniem tożsamości teleportowanych bohaterów? Jeśli
nie, to dlaczego i w przypadku
Jana Kowalskiego nie uznać,
że to ta sama osoba. Jej organizm jest taki sam, można mówić o pewnej ciągłości cielesnej
(z małym przeskokiem w przestrzeni). Ponadto osoba pojawiająca się na Marsie utożsamia
się z tą osobą, która opuściła
Ziemię.
Przyjrzyjmy się teraz alternatywnej wersji próby teleportacji.
Wszystko zadziałało, z tym wyjątkiem, że niszczarka w kabinie
na Ziemi się zepsuła i ciało Jana
Kowalskiego nie uległo anihilacji. Wyszedł on z kabiny i zadzwonił do swoich bliskich,
oznajmiając, że nie udało się.
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Po czym, po około dwudziestu minutach przyszła wiadomość, „udało się, jestem już na
Marsie”. Czy w takiej sytuacji
odmówimy Janowi na Marsie
prawa do utożsamiania się z Janem sprzed teleportacji? Czy na
pewno wiemy, na czym polega
tożsamość osobowa?

Niekończąca się
droga ku wiedzy

Przykładów filozoficznych rozważań, które pozwalają nam
na nowo spojrzeć na otaczający nas świat i na nasze potoczne tego świata rozumienie,
można mnożyć. Filozofia pozwala dojrzeć, że być może do
tej pory jedynie „ślizgaliśmy się
po powierzchni”. Zachęconych
zapraszam do filozoficznych
lektur, które pozwolą na wię-

www: filozofuj.academicon.pl, e-mail: filozofuj@academicon.pl

cej „magicznych lekcji”. Oczywiście filozoficzne rozważania
tego rodzaju nie prowadzą do
prostego przeformułowania naszego obrazu świata, po filozoficznym treningu nie odkrywamy
nagle, jaka jest właściwa natura
świata, ale uświadamiamy sobie, że świat, jak i my sami, jest
dla nas tajemnicą nie mniej fascynującą niż rzucanie czarów,
którego nauczano w Hogwarcie. Filozofia nie ogranicza się
także do ”przemiany” perspektywy. Ta stanowi jedynie punkt
wyjścia do dalszych poszukiwań prawdziwej natury otaczającego nas świata i nas samych,
do podróży, której celem jest
niekończące się podążanie do
wiedzy. Filozofia, jak wskazuje
jej nazwa, jest tej wiedzy umiłowaniem.
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Fot.: Some rights reserved by Duncan Hull

Sensem istnienia filozofii jest zadawanie pytań. Czy to
znaczy, że filozof nic nie wie o świecie? Z jednej strony
tak właśnie jest, ale z drugiej, to filozofia dysponuje
narzędziami, dzięki którym łatwiej będzie znaleźć odpowiedź
na niektóre z pytań o naturę świata, umysłu czy sensu życia.
Słowa kluczowe: pytania filozoficzne, wyjaśnianie filozoficzne, obraz świata, sens życia

W

eźmy na przykład pytanie o istnienie. Co
to jest istnienie? Ktoś
mógłby powiedzieć: chwileczkę, czy na to pytanie nie
odpowiadają takie nauki jak
biologia, fizyka czy chemia? Co
filozof może wiedzieć o istnieniu?! Filozof nie odkrył przecież kwarków, nie przeprowadził eksperymentu, w którym
powstają podstawowe cegiełki
życia, nie odkrył DNA. I taki
ktoś ma mówić nam, czym
jest istnienie? Nie. Filozof odgrywa tutaj rolę człowieka, dla
którego istnienie jest czymś
zadziwiającym. Wyobraź sobie, że ktoś podchodzi do Ciebie i mówi: „Słuchaj, powiedz
mi, dlaczego istniejesz?”. Powiedzmy, że znasz tego kogoś,
powiedzmy też, że to Twój
bliski znajomy albo znajoma.
Odrzucasz też przekonanie,
że zaczepia Cię wariat i za-
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daje głupie pytania. W pierwszej chwili prawdopodobnie
pytanie Twojego znajomego/
znajomej wywoła uśmiech na
Twojej twarzy, pomyślisz może
nawet, że coś się stało. Jednym
słowem to pytanie wybija Cię
z rytmu życia, do którego przywykłeś. Jak często zdarza ci się,
że zamiast zwykłego „Cześć!”
ktoś na powitanie częstuje Cię
pytaniem typu „Dlaczego istniejesz?”? A jak już ochłoniesz
z szoku, że takie pytanie padło,
zastanów się, jaką możesz dać
na nie odpowiedź. Może inaczej: jaką dziedziną nauki posłużysz się, aby odpowiedzieć
Twojemu znajomemu/znajomej?
Powiedzmy, że zaczniesz odpowiadać w taki sposób: „Moje
DNA powstało z genów moich rodziców, natomiast DNA
utworzone jest…”. Prawdopodobnie już w tym miejscu
zostanie przerwana twoja ar-

gumentacja słowami: „To zrozumiałe, że masz taką a nie
inną strukturę biologiczną, fizyczną i chemiczną, ale czy
to jest powodem, że istnie-

Fot.: Some rights reserved by Nicholas Mutton

Doktor filozofii,
prowadzi
zajęcia z etyki
w technikum
i wykłada
logikę, etykę
i bioetykę w
Szczecińskiej
Szkole Wyższej
Collegium
Balticum.
Interesuje się
filozofią religii,
etyką sztucznej
inteligencji,
fizyką,
astronomią
i historią
starożytnego
Egiptu.

Filozofia
dla Ciebie

Filozofia to
sztuka zadawnia pytań i kwestionowania
oczywistości.

Fot.: Some rights reserved by amira_a

Jarosław
Skurzyński

Filozofia dla Ciebie

Statua Francisa Cricka, odkrywcy struktury DNA, laureata Nagrody Nobla (1962).

jesz?” I co teraz odpowiesz?
Jeśli będziesz cierpliwy/cierpliwa, to prawdopodobnie zaczniecie rozmowę o… istnieniu.
Nie będzie to rozmowa o istnieniu chemicznym, biologicznym czy fizycznym. Prawdopodobnie zaczniecie nawzajem
się przekonywać, że istnienie
jest albo nie jest czymś więcej niż istnienie biologiczne,
fizyczne czy chemiczne. Zaczniecie formułować różne definicje istnienia, zaczniecie wskazywać różne sposoby istnienia,
może nawet spróbujecie sformułować jakieś ogólne zasady
dotyczące istnienia. I tak stajecie się filozofami.

z nas stawia dziennie mnóstwo
pytań. Nie każde pytanie jest pytaniem filozoficznym. Stawiamy
jednak pytania po coś, komuś
i z jakiegoś powodu. Chcemy
znać odpowiedź. Czasami stawiamy trudne pytania, na które
trudno znaleźć odpowiedź. Czasami odpowiedzi szukamy latami. Czasami umieramy, nie
poznawszy odpowiedzi. Filozofowie, zadając wiele pytań,
odsłonili wiele problemów, na
które współczesne nauki próbują dać odpowiedzi. Czym jest
świat? Dlaczego istnieje świat?
Czym jest umysł? Kim jest człowiek? Jak funkcjonuje w społeczeństwie? Te wszystkie pytania
i wiele innych po praz pierwszy
Spojrzeć inaczej?
zadali filozofowie. Ponieważ na
Filozofia jednak nie żyje sa- początku dziejów namysłu nad
mymi pytaniami. Jak na pewno światem, nie istniały takie nauki,
zauważyłeś/zauważyłaś, natu- jak: biologia, chemia czy psychoralną potrzebą jest próba odpo- logia, filozofowie próbowali odwiedzi na zadane pytanie. Każdy powiedzieć na te pytania za po-
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mocą takiej wiedzy, jaką wtedy
dysponowali. Otrzymywali różne
odpowiedzi, które często dzisiaj
traktowane są z lekkim uśmiechem, ale nie możemy zapominać, że te odpowiedzi dały początek wielu naukom.
Abyś jednak zechciał/zechciała
w ogóle zadać jakiekolwiek pytanie, musisz zdać sobie sprawę
z własnej niewiedzy. Filozofia
często pytała i pyta o istotę naszej wiedzy. Czym jest wiedza
i jak to się dzieje, że cokolwiek
wiemy. I skąd w nas chęć na odkrywanie ciągle nowych i niepoznanych rzeczy? Pytamy dlatego,
że chcemy coś poznać. Wyobraź
sobie, że żyjesz w zamierzchłej
przeszłości. Czym dla Ciebie byłaby rzeczywistość? Prawdopodobnie tym samym, czym jest
dzisiaj, ale inaczej tłumaczyłbyś
powstawanie niektórych zjawisk.
Dalszy ciąg na str. 22
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Ilustracja Zeusa.: Some rights reserved by Larry Wentzel

Dalszy ciąg ze str. 21

Fot. w tle: Some rights reserved by James Loesch

Starożytni Grecy
wyjaśniali zjawisko wyładowań
atmosferycznych w sposób
mitologiczny.
Wierzyli, że błyskawice miota
z niebios król
bogów – Zeus.

22
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Dzisiaj wiemy, czym są i jak powstają błyskawice, kiedyś byłyby
dla ciebie znakami od kogoś lub
czegoś znacznie silniejszego od
Ciebie. Filozofowie tamtych epok
zdali sobie w pewnym momencie sprawę z tego, że tłumaczenie wszystkich wydarzeń kimś
lub czymś o potężnej mocy jest
niewystarczające i zaczęli formułować inne wyjaśnienia zjawisk. Wyobraź sobie, że zaczynasz w inny sposób tłumaczyć
to, co cię otacza. W jaki sposób
jest możliwe inne widzenie tego,
co jest przed twoimi oczami? Jeśli spojrzysz w niebo, to zobaczysz gwiazdy, planety, księżyc
itd., ale powierzchni księżyca
czy planet nie zobaczysz „gołym okiem”. Potrzebne do tego
jest nowe narzędzie, które działa
na podobnej zasadzie jak oko,
ale pozwala na dostrzeżenie innych rzeczy w tym, co cię otacza. Przecież nie odkrywasz nowej rzeczywistości, zaczynasz
jednak w inny sposób patrzeć
na tę rzeczywistość, która cały
czas była przed Tobą. Dla filozofów takimi nowymi narzędziami
mogą być na przykład nowe sposoby myślenia, nowe sposoby badania czy nowe postawy wobec
badanej rzeczywistości. Wyobraź sobie, że dysponujesz takim
narzędziem, które potrafi zmieniać sposoby Twojego patrzenia
na świat. Co byś wtedy myślał
o świecie? Co byś wtedy mógł
zobaczyć dzięki takiemu narzędziu? I co tak naprawdę masz na
myśli, mówiąc, że posiadasz takie
lub inne narzędzie? Zaczynasz
w ten sposób tworzyć nowe
metody spostrzegania tego, co
istnieje. Filozof nie odkrywa nowych światów i nie przeprowadza eksperymentów w laboratoriach, zastanawia go natomiast
to, co mamy na myśli, używa-

jąc takich lub
niektórzy właśinnych ponie takie przejęć. Na przykonanie utrzyIsaac Newton
kład, czym jest
mują. Newton
(ur. 1642, zm.
umysł i dlatwierdził, że
1727) – angielczego każdy
przestrzeń
ski fizyk, matemaz nas może
i czas są abtyk, astronom, filozof. Twórca
solutne. Nie
mieć inne pojęwielu teorii naukowych, m.in.
cie umysłu? Fizmieniają się,
mechaniki klasycznej, optyki
lozof bada poi rachunku różniczkowego. Jego istnieją bez
jęcia, dostrzega
w zględu na
teoria grawitacji, jak się poróżne sposoby
wszystko to,
wszechnie uważa, wzięła swój
co się w nich
ich rozumiepoczątek z obesrwacji jabłka
nia, zwraca też
(jeśli można
spadającego z drzewa. Niektótak powieuwagę na syturzy nawet twierdzili, że jabłko
dzieć) znajacje, w których
upadło Newtonowi na głowę.
używamy tych
duje. Einstein
samych pojęć.
jednak dowiódł,
Albert Einstein
że przestrzeń
Badanie pojęć
(ur. 1879, zm.
i czas są
jest pewnego
1955) – fizyk,
względne, że
rodzaju narzęfilozof nauki, laurenie są absodziem, dzięki
lutne, zmiektóremu moat Nagrody Nobla w dziedzinie
niają się ze
żemy widzieć
fizyki w 1921 roku, najbardziej
popularny naukowiec w dziew zględu na
nasz świat
jach. Inspirował się filozofią Baobser watora
na różne sposoby. Mówiąc
rucha Spinozy. Kiedyś stwierdził: i ze względu
na mateinaczej, dzięki
„Jest to właściwie jakiś cud, że
rię, która istróżnemu ronowoczesny system nauczania
nieje w przezumieniu nanie zadusił we mnie do końca
szych pojęć,
świętej ciekawości badawczej”. strzeni i czasie.
Trudno powiemożemy różnie spostrzedzieć, cz y
gać świat lub to, kim jesteśmy. można ustalić jakiś obraz rzeStajesz się filozofem wtedy, kiedy czywistości. Tym jednak filozozaczynasz dopuszczać do siebie fia się nie zajmuje, ale na pewno
myśl, że świat może wyglądać stawia pytania typu: czym miałby
całkowicie inaczej niż tak, jak być taki lub inny model świata,
nam mówią o nim inni.
czym w ogóle jest model i w jaki
Niektórzy, przeczytawszy sposób rozumiemy te pojęcia?
te słowa, mogą zadać pytanie:
„No, dobrze, ale po co nam to Jak żyć?
Błędnie się uważa, że filozowszystko, czy nie lepiej po prostu
przyjąć jakiś obraz świata i tego fia jest tą dziedziną nauki, która
się trzymać?”. Zadaj sobie inne ma odpowiadać na pytanie: jak
pytanie: a kto ma ustalić ten je- żyć? Filozof nie jest kapłanem,
den, podstawowy obraz świata? który miałby wskazywać nam
Trudno jest odpowiedzieć na tego drogę słuszną i jedyną. Filozof,
typu pytania. Nie wiemy, czy ist- jeśli już mielibyśmy się trzymać
nieje ostateczny model świata, jakichś porównań, stałby na roza przynajmniej wydaje się, że drożu dróg i wskazywałby kie-
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runkowskaz, ale
nie to, co na nim
jest napisane, ale
Albert Camus
sam w ogóle kie(ur. 1913,
runkowskaz. Na
zm. 1960) –
przykład według
francuski pisarz,
Alberta Camusa
dramaturg i eseista. W 1957
jedynym poważroku otrzymał Literacką Nagrodę
nym problemem
Nobla. Spośród jego filozofilozoficznym
ficznych prac należy wymienić
jest problem saCzłowieka zbuntowanego oraz
mobójstwa. InMit Syzyfa. Jedno z jego ciekanymi słowy, Cawych powiedzeń, oddających
mus twierdzi, że
ducha jego twórczości, brzmi:
najważniejszym
„buntuję się więc jestem”.
celem, do którego zmierzamy,
jest jak najszybsze odnalezienie Warto
sensu naszego życia, a także zna- doczytać:
Michael
lezienie odpowiedzi na pytanie
Dummett, Natura
dotyczące tego, czy nasze ży- i przyszłość
cie jest warte tego, aby je konty- filozofii, tłum.
nuować. Camus stawia to samo Marcin Iwanicki,
pytanie, które postawił Ci Twój Tadeusz Szubka,
Wydawnictwo IFiS
znajomy na początku tej opowie- PAN, Warszawa,
ści: dlaczego istniejesz? Tylko te- 2010.
Patricia S.
raz chodzi o Twoje życie, o to,
Churchland,
dlaczego w ogóle chcesz żyć.
Moralność mózgu.
Ważne jest nie tyle pytanie o to, Co neuronauka
jak żyć, ile pytanie o to, skąd mówi o
w Tobie ta, w wielu przypadkach moralności, tłum.
Mateusz Hohol,
niezachwiana, chęć życia. Stajesz Natalia Marek,
się filozofem nie wtedy, kiedy mó- Copernicus Center
wisz wszystkim dookoła, jak żyć, Press Sp. z.o.o.,
ale wtedy, kiedy zastanawiasz się Kraków, 2013.
Słownik myśli
nad sensem życia.
filozoficznej,
Nie daj się zwieść, że filozofia M. Kuzik et al.,
jak lekarz podaruje Ci receptę na Wydawnictwo
dobre życie. Filozofia nie wskaże Szkolne PWN Sp.
z.o.o., Warszawa,
Ci też tej jedynej, czyli słusznej 2011.
drogi, którą powinieneś iść. KaLawrence
M.
Krauss,
płaństwo niezbyt dobrze współgra z byciem filozofem. W tym Wszechświat z
niczego. Dlaczego
jednak sensie filozofia współdzieli istnieje raczej
miejsce z nauką, że nie dowo- coś niż nic,
dzi istnienia jedynej, absolutnej tłum. Tomasz
Krzysztoń,
i niezbywalnej prawdy. Filozofia Prószyński i S-ka,
wskaże narzędzia, dzięki którym Warszawa, 2014.
możesz uzyskać odpowiedzi na
niektóre swoje pytania. Czy to
dla Ciebie za mało?
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Emerytowany
profesor filozofii,
wieloletni
pracownik
Katolickiego
Uniwersytetu
Lubelskiego
Jana Pawła II.
Zajmuje się
etyką i filozofią
człowieka.
Jego hobby
to literatura,
muzyka i (kiedyś)
turystyka,
szczególnie
żeglarstwo.

Może
spróbować?
W filozofii nie chodzi o to, by koniecznie coś
nowego wymyślić. Filozofia to umiłowanie mądrości,
a mądrości nie ma bez dążenia do prawdy. Chodzi
o takie nastawienie poznawcze, by ująć całość
rzeczywistości, oraz o to, by przeniknąć ją „na wylot”,
do końca. Wybierając studia filozoficzne, trafiłem
w „10”. Można więc za naszym znakomitym artystą
i filozofem, Witkacym, zachęcić do filozofii – „spróbuj
raz, koteczku”. Ja spróbowałem. I próbuję do dzisiaj.
Słowa kluczowe: filozofia, cel filozofii, filozoficzne pytania, dyscypliny filozoficzne

Prawda,
a nie nowość

zofią, jak mawiał Profesor Stefan
Swieżawski . Postanowiłem pójść
młodości otaczające na studia filozoficzne, a w tym
nas konkrety i możli- czasie – w głębokim PRL-u – jewości łączą się z ma- dynym możliwym miejscem sturzeniami tak mocno, że trudno
je rozróżnić. Tyle ciekawych rzeJacques Mariczy jest w świecie przyrody, tyle
w nim tajemnic do odkrycia. Tak
tain (ur. 1882,
bliski a nieznany jest człowiek.
zm. 1973) –
Tak wiele piękna zawiera świat
francuski filozof,
kultury – literatura, teatr, muzyka.
tomista i personalista. Twórca
Co tu wybrać do poznawania? Zanowoczesnego i ambitnego obrawsze byłem molem książkowym,
zu demokratycznego chrześcia w czasie bardzo długiej choroby
jańskiego społeczeństwa. Cytat:
ciągoty książkowe jeszcze się roz„Tchórz ucieka, cofając się przed
winęły. W którymś momencie
nowymi rzeczami; człowiek
wpadł mi w ręce artykuł Maritaina ,
odważny zaś ucieka do przodu,
czy też o nim. Zachwycił mnie
w sam środek tego, co nowe”.
ten francuski filozof. I tak się zaczęła moja przygoda z Panią Filo-

Fot. w tle: Some rights reserved by ozrock79
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Stefan
Swieżawski
(ur. 1907,
zm. 2004) –
polski filozof i historyk filozofii,
przedstawiciel tzw. humanizmu
chrześcijańskiego, autor m.in.
ośmotomowych Dziejów filozofii
europejskiej w XV wieku. Uważał,
że „bez filozofii gonimy w piętkę”.
diów dla mnie stał się KUL (do
czego przyczynił się też Maritain),
chociaż był na drugim końcu Polski. Trafiłem w „10”, byłem zachwycony. Środowisko wspaniałe,
a na dodatek Październik 1956
otworzył – dosłownie i w prze-

nośni – bramy więzień, więc kolegów niezwykłych, ale bardzo
ciekawych było wielu. Z profesorami także utrwalały się stosunki
przyjacielskie. Dzięki temu powszechny niedostatek, a prawdę
powiedziawszy po prostu bieda
naszego życia uniwersyteckiego
była mniej zauważalna.
Na samym początku oczywiście miałem bardzo mgliste pojęcie o filozofii, więc postanowiłem
poświęcić się historii tej doktryny,
by zobaczyć, co już wymyślono,
a czego jeszcze nie, by to właśnie
znaleźć i zabłysnąć czymś własnym, a dotąd niespotykanym. Trochę tak na wzór zmieniającej się
mody w sztuce: ktoś jeszcze czegoś nie wymyślił, może więc będzie jakaś dziura w filozofii, a ja ją
wypełnię. Szybko to się rozwiało.
Przede wszystkim przekonałem się,
że w filozofii wcale nie chodzi o to,
by koniecznie coś nowego wymyślić. Jak sama nazwa wskazuje filozofia to umiłowanie mądrości,
a mądrości nie ma bez nastawienia, bez dążenia do prawdy. Owszem, można poszukiwać prawdy
w jakiś nowy, jeszcze nieznany
sposób, i w tym sensie coś wymyślić, ale przecież to prawda jest
celem, jest kierunkowskazem działania poznawczego, a nie poszukiwanie nowości. Droga do prawdy
może być nowa, ale nowość niekoniecznie prowadzi do prawdy.
To po pierwsze.

Filozofia
– poznanie na maxa

A po drugie wszystkie inne
dyscypliny poznawcze, inne nauki ujmują rzeczywistość pod jakimś kątem, w jakimś aspekcie,
a więc nie całość, oraz do pewnego tylko jej „miejsca” czy momentu. Powstrzymanie ciekawości poznawczej w którymś czasie,
uzasadniane strukturą tej nauki lub
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doświadczeniem („tak jest i już,
nie ma sensu pytać dlaczego”),
nie zawsze i nie wszystkim daje
pełne zaspokojenie ciekawości,
jest jakby zatrzymaniem się przed
ostatecznym rozwiązaniem. W filozofii, a przynajmniej w pewnego
rodzaju filozofii, którą można nazwać klasyczną, chodzi o takie nastawienie poznawcze, by ująć całość rzeczywistości, oraz o to, by
przeniknąć ją „na wylot”, do końca.
W tym pierwszym poszukuje się
takiego ujęcia, czyli aspektu rzeczywistości, które łączy wszystko.
Jak powiedział Whitehead , filozofia ma odpowiedzieć na pytanie, co to jest to wszystko.

niem. Więc to główne pytanie
brzmi: co to jest istnienie? Już
samo takie postawienie zagadnienia (i to kiedy – w XIII w.!)
stało się kluczem otwierającym
nowe horyzonty myślenia, stało
się nową filozofią. Jednakże jak
dotąd nikt jeszcze nie znalazł odpowiednich słów dla dania zadowalającej wszystkich odpowiedzi
na to pytanie, być może słowa
nigdy nie będą tu wystarczające.
Pewnie wielu zrozumiało sens
rzeczywistości, sens istnienia,
tylko myśl nasza nie może nadążyć za rzeczywistością, a słowo
za myślą. „Zrozumieć” nie zawsze znaczy „wyrazić”. Mamy
Dalszy ciąg na str. 26

Poznanie filozoficzne przypomina oglądanie
rzeczywistości
ze szczytu góry.
Dlatego tak dobrze filozofuje
się w górach.
Na zdjęciu Alpy
Ötztalskie.

Alfred North
Whitehead
(ur. 1861, zm.
1947) – brytyjski filozof, logik i matematyk.
Współautor (razem z Bertrandem Russellem) jednego
z najgłośniejszych dzieł z filozofii
matematyki Principia Mathematica (1910, 1912, 1913). Twórca
tzw. filozofii procesu, ujmującej
rzeczywistość nie jako zbiór
cząstek zajmujących określoną
przestrzeń materialnych, ale jako
zbiór serii zdarzeń lub procesów.
Wizję tę zarysowuje między
innymi w artykule Proces
i realność. Szkic kosmologiczny (1929). Mawiał, że rzadko
zdarzają się proste rozwiązania,
a wiele niepospolitych umysłów
zajmuje się analizą oczywistości.

Fot.: Some rights reserved by Jonas Löwgren

Jerzy W.
Gałkowski

Może spróbować?

Czy jest taki aspekt? Czy jest
coś, co łączy wszystko w rzeczywistości? Jest. To istnienie.
Rzeczywistość i wszystko w niej
dlatego jest rzeczywiste, bo istnieje. Czymże by była bez tego
– tylko nicością, pustką, złudze-
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wszystkie jego zasoby. Może to
dziać się zarówno na przyjętej
płaszczyźnie filozoficznej, jak
i na płaszczyźnie innych nauk.

Filozoficzne
dyscypliny

Tak dochodzi się do rozmaitych „części”, czyli dyscyplin filozoficznych. Badając byt w jego
podstawowym aspekcie, rozkładając go na elementarne składniki, wyciągając z tego istotne
wnioski, buduje się właśnie podstawową dyscyplinę – ontologię
czy metafizykę. Można wszakże
jako główny przedmiot swoich
zainteresowań przyjąć świat materialny, przyrodę lub kosmos.
Mamy wówczas kosmologię
filozoficzną, która graniczy
z najbardziej wyszukaną
formą
f i z y k i.
Badając byt w jego podstawowym aspekcie,
Jeśli jerozkładając go na elementarne składniki, wyciągając
steśmy
z tego istotne wnioski, buduje się właśnie podstaprzy fizyce, to trudno
wową dyscyplinę – ontologię czy metafizykę.
nie mówić o matematyce, wskazującej właściwości materii,
i jej powiązania z logiką,
z dziedziną ukazującą właściwości poznania, działania rozumu. Blisko
już do zajęcia się samym poznaniem, jego właściwościami,
możliwościami, prawami i wartościami, z podstawowym pytaniem o prawdę. I już tworzy
się teoria poznania.
Ale człowiek nie tylko poznaje,
także działa, tworzy swój świat
wewnętrzny i świat zewnętrzny.
Istnieje i działa jednostkowo,
osobiście oraz w społeczności.
Dalszy ciąg na str. 27
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Fot.: Some rights reserved by Thomas8047

mogą się różnie kształtować.
Tak się budują inne nauki, które
nie są ani gorsze, ani niższe, ale
po prostu inne, zaś życiowo
uzasadnione.
Te poszukiwania poznawcze
podstawowej struktury rzeczywistości, jej elementów i następstw, uporządkowane i metodycznie prowadzone, dają
rezultaty zwane ontologią lub
metafizyką (na ogół nie utożsamia się ich, wskazując pewne
między nimi różnice). Ta
część filozofii tworzy jej
kościec, który utrzymuje
całość i jedność filozofii. Jednakże – biorąc
przykład z anatomii,
a jednocześnie pamiętając, że każdy
przykład kuleje,
jak mówi przysłowie łacińskie, więc nie
należy go
br ać do słownie,
lecz obchodzić
się z nim
roz t rop nie – kościec
je st ist otny
Metafizyka sta- i wiele mówi
nowi kościec fi- o człowieku,
lozofii, coś, na ale przecież
czym wspiera nie wszystko.
się cała fi- Pozostaje jeszlozofia. Nie- cze tak wiele
którzy mylnie do odkr ycia
identyfikują ją i pokazania.
z kościotrupem. M a j ą c u k a zaną już podstawę i głębię
rzeczywistoPytanie „dlaczego?”
jenia z wielu powodów – tem- ści, dalsze pytania „dlaczego”
Pytanie „dlaczego” ma dziwną peramentu poznawczego, zało- można kierować w nieco inną
właściwość – odpowiedź na żonego celu, życiowych potrzeb stronę. Wyprowadzają wównie odsłania dalsze takie pyta- czy też po prostu ciekawości czas na wierzch właściwości
nia, czyli zarazem i zaspokaja nieodłącznej od człowieka – danego bytu, ukazują możliwie
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ciekawość poznawczą, i ją powiększa. Po prostu wskazuje
na bogactwo rzeczywistości,
na wielkie jej złożenie, które
może nie być odsłonięte przez
inne dyscypliny. Z punktu widzenia filozofii nawet nie może
być przez nie odsłonięte. Ludzie
jednak odczuwają
potrzebę odsłoniecia tego bogactwa rzeczywistości i sposób
jej zaspoko-

Fot.: Some rights reserved by Double-M

więc tutaj szansę poszukiwań
dobrej odpowiedzi.
Ale Whitehead pytał właściwie
nie o to, czyli nie o istnienie, ale
o to, jaka ta rzeczywistość jest,
jakie ma właściwości, cechy, znamiona. Tymczasem istnienie nie
jest taką samą cechą, jak inne
(jeśli w ogóle jest cechą), bo coś
w obrębie rzeczywistości może
być ciężkie lub nie, kolorowe, gorące, twarde itp., ale nie może być
nieistniejące. Czy może być rzeczywistość nierzeczywista, nieistniejąca? Jest to pytanie o elementarne składowe bytu (od być, czyli
tego, co istnieje), a taką składową
częścią bytu jest istnienie, drugą
są właściwości istotne (istota).
Za tym pytaniem stoi już drugie: czy te składniki mogą egzystować samoistnie, czy też tylko
myśl poznawcza rozróżnia je we
wnętrzu rzeczywistości? Czy
istnienie i właściwości, każde
z osobna są samodzielne
w bytowaniu, czy też nie?
Jeśli nie, to ich wyróżnienie
należy do porządku myśli.
Za nim idzie następne: czy
wszystko istnieje tak samo
– rzecz, myśl, działanie, dzieło
sztuki? Właśnie wskazuje się tutaj na podstawowe pytanie filozofii, które niejako buduje jej sens –
pytanie „dlaczego”? „Dlaczego jest
tak?” Stawia się je pod adresem
rzeczywistości tak długo (i poszukuje na nie odpowiedzi), aż
niejako ta rzeczywistość „skończy się”, to znaczy kiedy dojdzie
się do jej krańca. Dalej jest pustka,
nic. To pytanie i odpowiedzi na
nie, jeśli się je znajduje, budują
filozofię.

Może spróbować?
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Fot.: Some rights reserved by Janne Moren

Jakość uprawiania filozofii zależy w dużej mierze od
metod i narzędzi, jakimi posługuje się filozof. Tak zreszą
jest w każdej robocie. W filozofii tymi narzędziami są
logika, analiza pojęciowa
i językowa.

Otwierają się olbrzymie przestrzenie do poznawczego przeniknięcia. Działa dobrze lub źle
(tu podstawowe pytania o dobro i zło), a więc poznajemy
wartości i to rozmaitego rodzaju: moralne, związane z rozumnością, wolnością (i niekończącą się dyskusją nad jej
możliwościami i charakterem),
cielesnością (stanowiącą właściwie całościowe, osobne, ważne
zagadnienia), z fundamentalnymi, czyli istotnymi właściwościami, jak godność, niepowtarzalność itp., z podstawowymi
możliwościami i prawami człowieka tworzącymi pewien porządkujący układ. Wszystko to
składa się na etykę. Można po
prostu badać człowieka w jego
wewnętrznych właściwościach
i zewnętrznych powiązaniach:
z drugim człowiekiem, społeczeństwem, przyrodą, Bogiem
– tworzy się wówczas antropologię filozoficzną, a także filozofię społeczeństwa. Problem Boga
jest tak ważny, bez względu na
odniesienia do wiary, że stanowi
odrębną dziedzinę badań.

Autoreklama
Człowiek nie może nie działać,
więc oprócz etyki mamy do czynienia z całym zespołem czynności wytwórczych i wytworów
– z pracą, techniką, ze sztuką,
a właściwie sztukami. Ukazują
się wówczas rozmaite wartości, które także trzeba zbadać
– podstawową dla ich wszystkich wartość ludzkiej sprawczości, a oprócz niej takie wartości, jak wartość godziwą (która
godzi się człowiekowi), skuteczność, użyteczność, przyjemność, piękno i inne. Badanie całościowe tych wszystkich
wartości także tworzy osobną
dziedzinę, zaś każdą z osobna
można odnieść do wszelkiego
rodzaju działania albo do osobnych jego kategorii, jak polityka,
przemysł, sztuka, które zresztą
także kształtują osobne działy
filozofii – polityki, prawa, techniki, sztuki itp. itd. Rzeczywistość jest bardzo złożona, a te
wszystkie przedmioty poznawania różnią się między sobą.
Trzeba więc znaleźć dodatkowe
sposoby ich badania, metody poznawcze dostosowane do tego
szczególnego przedmiotu.
Przez kilka tysięcy lat trwania przygody poznawczej pro-

ponowano wiele różnych sposobów uprawiania filozofii. Te
nowe miały unieważnić sposoby poprzednie i stać się jedyną poprawną filozofią. Jednakże z czasem ich jedyność
okazywała się wątpliwa, choć
zostawiała po sobie jakieś bardziej lub mniej ważne osiągnięcia. Historia filozofii stała się
więc nie tylko rejestrem błędów
i prawd, ale jednym z ważnych
sposobów namysłu nad filozofią. Drugim takim jest metodologiczny namysł nad logiczną
i poznawczą prawomocnością
stawianych tez. Jest więc bardzo wiele zadań filozoficznych
przed człowiekiem, tym bardziej
że trudno przypuścić, aby kiedykolwiek zabrakło materiału do
odpowiedzi na to podstawowe
pytanie „dlaczego”, a dążność
poznawcza, bezinteresowna, kierująca się tylko pragnieniem dojścia do prawdy, co jest fundamentem filozofii i wszelkiej nauki,
jest niegasnąca.
Można więc za naszym znakomitym artystą i filozofem,
Witkacym , zachęcić do filozofii – „spróbuj raz, koteczku”.
Ja spróbowałem. I próbuję do
dzisiaj...


Uważasz, że

filozofia
jest wartościowa?

Zależy Ci

na jej wizerunku?

Dostrzegasz w tym problem?

Masz własne p r z e m y ś l e n i a ?
Umiesz je

przedstawić
przystępnie?

Napisz
tekst do

Czasopismo popularyzujące filozofię
Stanisław Ignacy Witkiewicz,
ps. Witkacy (ur.
1885, zm. 1939)
– polski malarz, fotografik,
pisarz, dramaturg i filozof. Nie
był wprawdzie filozofem akademickim, ale filozofię traktował
śmiertelnie poważnie, a w jednym z listów napisał: „Wszystko jest gównem – to znaczy
wszystko poza filozofią. Bez niej
byłbym zwykłym gówniarzem”.
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Teksty

można przesyłać
na adres e-mail:
filozofuj@academicon.pl.
Oto WYTYCZNE DLA AUTORÓW:
http://filozofuj.academicon.pl/dla-autorow/.
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Filozofia a nauka

Fot.: Some rights reserved by Taken

Profesor
filozofii,
magister
chemii.
Zajmuje się
filozofią nauki
i etyką badań
naukowych.
Pełniła funkcję
prorektora KUL
ds. promocji
i współpracy
z zagranicą.

Filozofowanie
na temat nauki
Naukowcy chętnie dystansują się do sfery wartości,
twierdząc, że ich interesują jedynie fakty. Dyskusje
o wartościach pozostawiają filozofom, głównie etykom.
Czy nie jest jednak tak, że ich badania naukowe,
na wielu poziomach, te wartości zakładają?
Słowa kluczowe: nauka, filozofia, fakty, wartości moralne

Ideologia:
doktryna
(zespół
twierdzeń,
ocen i norm)
będąca
podstawą lub
narzędziem
działania
jakiejś grupy
społecznej.
Opinio
communis
= obiegowa,
powszechna
opinia.
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N

auka nie jest wolna od
wartości. A bez zadawania filozoficznych
pytań o wartości, kierowanych
pod adresem nauki i uwzględnianych w realizacji projektów
badawczych, grozi nam, że nauka będzie sprzęgać się z ideologiami , obracając się ostatecznie przeciwko człowiekowi.
Chętnie kontrastujemy naukę
z ideologią, polityką czy etyką.
Według opinio communis spory,
które toczą się w tych ostatnich,
nie mogą być rozstrzygnięte.
Dziedziny te bowiem związane
są z wartościami, natomiast nauka zajmuje się faktami, a debaty w jej obrębie pozwalają
uzyskać obiektywną wiedzę.
Chętnie więc przeciwstawiamy
tezy nauki sądom wartościującym. Rzecz nie jest jednakże
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tak prosta. Okazuje się bowiem,
że sądy wartościujące są elementem nauki, nawet jeśli nie
pojawiają się w artykułach czy
podręcznikach.

że ministerstwo edukacji stawia
przed naukami społecznymi zadanie znalezienia skutecznego
sposobu utrzymania dyscypliny
w szkole i w tym celu finansuje
projekt badawczy. Naukowcy doDyscyplina
trzymują terminu i przedstawiają
a szacunek
raport z następującym rozwiąBy dostrzec obecność wartości zaniem: każdego ucznia należy
w nauce, przyjrzyjmy się przy- podłączyć do konsolety kontrokładom podanym przez Micha- lowanej przez nauczyciela i nieela Scrivena . Wyobraźmy sobie, zdyscyplinowanym aplikować
elektrowstrząsy, zwiększając każdorazowo napięcie o x woltów
Michael Scriven (ur. 1928)
aż do wartości y. Czy jest to do– matematyk i filozof, jeden
bre rozwiązanie? Czy naukowcy
z współtwórców tzw. teorii
zrealizowali cel projektu badawewaluacji, proponującej meczego, za który im zapłacono?
tody oszacowywania praktyk
Na pierwszy rzut oka należy
i przedsięwzięć publicznych, na
dać odpowiedź pozytywną. Naprzykład reform szkolnictwa.
ukowcy mieli znaleźć sposób
utrzymania dyscypliny w klasie i to właśnie zrobili. Oczy-

wiście, możemy się spodziewać,
że żadne ministerstwo edukacji
nie będzie rekomendowało szkołom stosowania tego naukowo
opracowanego sposobu. Zwolennik nauki wolnej od wartości wzruszy w tym miejscu ramionami: naukowcy ustalili fakt
skuteczności elektrowstrząsów
w uzyskiwaniu pożądanego zachowania, a problem zastosowania jest już zmartwieniem ministerstwa. Ministerstwo z kolei
nie chce przyjąć raportu: zapłaciło za znalezienie skutecznego
sposobu utrzymania dyscypliny
w klasie szkolnej, a sposobu,
którego nie można zastosować,
nie można też nazwać skutecznym. Naukowcy wobec tego nie
wykonali zadania, zmarnowali
czas i pieniądze podatników. Co
jest źródłem tego sporu?
Odpowiedź brzmi: źródłem
sporu jest sąd wartościujący
„Uczeń posiada godność, która
nie pozwala zadawać mu cierpienia”. Badacze – w podanym
przykładzie – nie respektują
tego sądu, a ministerstwo respektuje, zakazując stosowania elektrowstrząsów, skądinąd
skutecznych w sterowaniu zachowaniem. Przyjęcie sądu wartościującego nie dziwi u polityków (oni ciągle coś lub kogoś,
przede wszystkim siebie nawzajem, oceniają), ale w przypadku
badaczy (wobec wspomnianego
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opinio communis) może dziwić –
oni mienią się programowo neutralni wobec wartości, choć wyraźnie nie są neutralni. Dzieci
prądem? Dziękuję za taką neutralność! Zadajmy jednak pytanie: czy ów sąd wartościujący jest w nauce konieczny?
Owszem, jest! Rozpoczęcie badań wymaga bowiem – mówiąc
uczenie – zoperacjonalizowania
problemu, czyli po prostu ustalenia, co i jak ma być badane. To
zaś wymaga opisania, kim jest
uczeń, który ma być dyscyplinowany i jakie zachowania są pożądane. Dopiero wtedy można
stawiać i testować hipotezy na
temat skutecznych środków dyscyplinowania. Badacz traktujący ucznia jedynie jako organizm biologiczny zaproponuje
inne kryteria dobrych rozwiązań
i inne hipotezy warte testowania,
niż badacz, który uznaje ucznia
za osobę obdarzoną godnością.
Twierdzenia: „człowiek posiada
godność” i „człowiek nie posiada
godności” ze względu na określenie „godność” mają ten sam
status. Termin „godność” odnosi
się wszak do pewnej własności
człowieka, którą należy uznać za
wartość, a nie fakt stwierdzany
przez nauki empiryczne. Bez akceptacji któregoś z tych sądów
nie można natomiast problemu
Dalszy ciąg na str. 32
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Pestycydy a zdrowie

Implicite =
domyślnie.
Konstytutywny element
czegoś to
taki element,
bez którego
to coś nie
byłoby tym,
czym jest.
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Rozpatrzmy inny przykład.
Ministerstwo rolnictwa „zamawia” w instytucie nauk biologicznych nowoczesne pestycydy.
Jednakże powszechnie wiadomo,
że pestycydy mają szkodliwy
wpływ na ludzi, na organizmy
żywe mieszkające w rzekach
itd. Kwestią nie jest więc znalezienie substancji, która po prostu niszczy szkodniki, a takiej,
która zarazem będzie miała jak
najmniej szkodliwych efektów
ubocznych. Problem badawczy jest wobec tego operacjonalizowany w dwóch wymiarach: skuteczności rozmaitych
substancji w niszczeniu szkodników oraz szkodliwości efektów ubocznych stosowania tych
substancji w rolnictwie. Trzeba
więc określić, jakie własności
powinna, a jakich nie powinna
mieć substancja, którą uznamy
za rozwiązanie problemu pestycydów, a zatem ustalić też,
co jest, a co nie jest efektem
szkodliwym i jaką wagę mają
poszczególne efekty; dopiero
wtedy można rozpocząć właś-
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ciwe badania. Wiele z tych ustaleń ma charakter wartościujący.
Zakomunikowanie rozwiązania
problemu jest ponadto rekomendacją do działania: jeśli chcesz
zniszczyć szkodniki, to najlepszym środkiem jest X. Przyjmując tę rekomendację i stosując pestycydy, rolnik zakłada, że
naukowcy przebadali, czy rekomendowana substancja nie jest
szkodliwa dla człowieka, bydła,
pszczół itd., czy nie zacznie
być szkodliwa, jeśli będzie powszechnie stosowana itp. Zauważmy, że nie chodzi tu o wykorzystanie wyników nauki do
moralnie złych celów. Można
oczywiście użyć środka chwastobójczego do otrucia nielubianego kolegi, ale rolnik, stosując pestycydy na swoim polu,
robi dokładnie to, do czego pestycydy zostały przeznaczone.
Można co prawda uznać, że
nieszkodliwość jest implicite
powiazana z celem – substancja ma niszczyć szkodniki i nie
szkodzić ludziom. Czy to by
jednak znaczyło, że warunek
nieszkodliwości pestycydów dla
człowieka, pszczół, bydła itd.
pochodzi z zewnątrz, a jeśli „zamawiający” rozwiązanie problemu niszczenia szkodników takiego warunku nie postawi, to

nie należy go uwzględniać? A co
jeśli zamawiający chce substancji,
która niszczy ludzi, a nie szkodzi innym bytom?

Filozofowanie
początkiem
społecznej mądrości

Jaki wniosek płynie z powyższych analiz? Najkrócej można
go sformułować następująco:
wbrew opinio communis naukowiec niekiedy wydaje sądy wartościujące o przedmiocie swych
badań i nie może tego uniknąć,
jeśli chce efektywnie prowadzić
badania. W tym sensie sądy te
stanowią konstytutywny element nauki.
Podane przykłady mogą sugerować, że sądy wartościujące są
obecne jedynie w naukach stosowanych, gdy szukamy podstaw i środków działania. Nie
jest to mocny argument. Wszak
każda wiedza stanowi racjonalną
podstawę działania, więc ogłoszenie, że ta oto teza jest elementem wiedzy naukowej jest
zarazem ogłoszeniem, że można
na niej oprzeć działanie. Można
też twierdzić, że nauka daje podstawy do działania, ale nikomu
ich nie narzuca. Rolnik może,
ale nie musi stosować naukowo
opracowane pestycydy; minister-

stwo może, ale nie musi
rekomendować naukowo opracowany sposób dyscyplinowania uczniów. Zwodnicza oczywistość tych twierdzeń płynie
ze słowa „musi”. Ani rolnik, ani
ministerstwo nie musi zastosować wypracowanych przez naukę
środków, ponieważ zastosowanie czegokolwiek – nawet łyżki
do zupy – jest kwestią decyzji,
a nie deterministycznie wyznaczonym biegiem zdarzeń.
Deterministycz- Ale i ministerne zdarzenie to stwo, i rolnik
takie zdarzenie, musi zastosoktóre jest ściśle wać owe naukształtowane ukowo opraprzez zdarzenia je cowane środki,
proprzedzające. bo oczekiwał
dostarczenia
tychże środ-
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ków od nauki –
Nie są to gołowięc racjonalne
słowne ostrzejest, że chce je
Eugenika – doskonalenie
żenia, bo przyużywać do reakładów mamy
cech dziedzicznych człowieka.
lizacji celu. Syaż nadto –
Wyróżnia się eugenikę pozytuacje znane
choćby projekt
tywną – zachętę do rozmnanam są z życia
eugeniki , siężania się osobników zdrowych
codziennego:
i silnych, oraz eugenikę negający korzenie mu simy
gatywną – zniechęcanie do
niami czasów
br ać pr zepirozmnażania się osobników
III Rzeszy. Stasanych przez
słabych i mniej wartościowych. nisław Ossowlekarza leków,
ski zauważył,
ale muże „[n]auka […]
simy je brać, jeśli chcemy jest przecie tą szczególną sferą
wyzdrowieć.
rzeczywistości, której dzieje zaR oz w a ż aliś m y leżą od tego, co się o niej myśli”.
obecność sądów A że od nauki niewątpliwie zawartościujących leży w dużej mierze kształt naw operacjonaliza- szej rzeczywistości – warto mycji problemu ba- śleć i filozofować o nauce. 
dawczego. Są one
obecne i w etapach upr awiania nauki. To zaś
wskazuje, że nauka
nie jest wolna od wartości. Stąd krytycznie należy podchodzić do deklaracji, iż nauka jest poza sporami
o wartości i jest wobec wartości
neutralna. To zaś nakazuje pytać,
jakie wartości zostały uwzględnione przy postawieniu i rozwiązywaniu danego problemu
badawczego. Zadawanie tych
pytań to początek filozofowania na temat nauki. Opinio communis chętnie kontrastuje filozofię z nauką, tę pierwszą uznając
często za mało wiarygodne –
i życiowo nieistotne – spekulacje.
Głoszą to też i uznani badacze.
Np. Steven Hawking i Leonard
Mlodinow twierdzą, że filozofia
umarła, ponieważ „nie dotrzymała kroku współczesnej nauce”.
Tymczasem bez zadawania filozoficznych pytań pod adresem
nauki grozi nam, iż nauka będzie
sprzęgać się z ideologiami, obracając się przeciwko człowiekowi.
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utrzymania dyscypliny w klasie
zoperacjonalizować (pamiętamy
co znaczy to słowo?), a więc
i rozwiązać.
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Jest logikiem
i filozofem.
Ukończył studia
magisterskie
w Gdańsku,
doktorat
w Calgary,
habilitację
w Warszawie.
Logika go
fascynuje
i chce się
tą odrobiną
zrozumienia
logiki, jaką
posiada,
podzielić.

Logika
jako fizyka
rozumowań

ale też nam samym, a im bardziej skomplikowane zadanie, tym
większa szansa, że popełnimy
błąd. Gdyby tylko istniało coś,
co w przypadku rozumowania
działa mniej więcej tak jak fizyka
w przypadku strzelania z działa...

Część 1

Większość ludzi uważa, że jest sprytniejsza niż większość
ludzi. Chociaż większość nie jest głupsza niż większość,
to jednak w rzeczywistości jesteśmy zazwyczaj głupsi
niż myślimy. Jedną z wielu twarzy naszej głupoty jest
niezdolność do kontrolowania poprawności naszych
rozumowań. Jednym z narzędzi do walki z nią jest logika.

Fot.: Some rights reserved by Monika

Rafał
Urbaniak

Logika jako fizyka rozumowań

razu poprawnie, świetnie, znajduje się pośród około 10% ankietowanych. Jeżeli nie, nie ma
się czym przejmować, znajduje
się pośród 90% ankietowanych.
Rozważmy następującą sytuację. Spełniło się Twoje życiowe
marzenie, dostalaś(eś) pracę jako
Klasyczny przykład
nadzorca produkcji bezsensowomylności
nych karteczek w fabryce stoZacznijmy od dość prostego warzyszonej z lokalną wytwórzadania, którego rozwiązanie nią żelbetonu.
umyka jednak większości ludzi
Karteczki z jednej strony mogą
za pierwszym razem (będzie mieć wydrukowane kółko lub proto nieco urozmaicone tzw. Za- stokącik. Z drugiej strony mogą
danie Wasona zaprojektowane być czerwone lub żółte (zob. iluprzez Petera Wasona). Jeżeli stracja 1). Twój przełożony musi
Drogi Czytelnik rozwiąże je od iść pilnować żelbetonu, więc zleca
Ci kontrolowanie karteczek wypluwanych przez maszynę. Powiada:

Słowa kluczowe: logika, myślenie,
rozumowanie,
okres warunkowy, implikacja
rozumowanie,
okres warunkowy
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Bardziej rozważne podejście wymagałoby przestudiowania parametrów naszego działa, być może
przeczytania instrukcji obsługi
i posłużenia się naszą szczątkową
wiedzą z zakresu fizyki newtonowskiej, która błąka się nam
gdzieś na dnie mózgu od czasu
liceum, by obliczyć jak ustawić
działo tak, by w możliwie krótkim
czasie dokonać możliwie wielu
zniszczeń upiększeń. Wyższość
podejścia, przynajmniej częściowo
teoretycznego, jest oczywista.
Gdy jednak chodzi o rozumowanie, niemal każdy myśli, że
jest to umiejętność, która przychodzi naturalnie i przejawia
się w nieomylnej intuicji iden-

tyfikującej wszystkie własne argumenty jako genialne i dużo
cudzych argumentów jako tak
głupie, że aż dziwimy się, jak
ktoś zdrowy psychicznie mógł
się nimi posłużyć. Obraz ten,
aczkolwiek piękny, jest – jak
większość pięknych obrazów –
fałszywy. Zazwyczaj im głupsi
jesteśmy, tym bardziej wierzymy
w naszą nieomylność.
Poleganie na naszej niewykształconej intuicji w ocenie rozumowań jest właśnie jak strzelanie z działa „na czuja”. W końcu
może trafimy do celu, ale będzie
to niewydajne, a częstotliwość
naszych pomyłek może wyrządzić krzywdę nie tylko innym,

Fot.: Some rights reserved by Alfred Schierholz

G

dybyśmy się zrzucili i kupili jakieś większe działo
i z dystansu starali się
trafić w opuszczony przez ludzi Bardzo Brzydki Budynek
w Warszawie, moglibyśmy
przyjąć różne strategie. Moglibyśmy strzelać „na czuja” i korygować ustawienia naszego
działa, dopóki nie zaczniemy
trafiać. W ten jednak sposób
nie tylko moglibyśmy kogoś
skrzywdzić, nie tylko zmarnowalibyśmy trochę pocisków, ale
też ryzykowalibyśmy, że policja odkryje lokalizację naszego
działa zanim zdążymy przyczynić się do upiększenia krajobrazu
Warszawy.

Jest tylko jedna reguła: jeżeli
kartka ma kółko z jednej strony,
to jej druga strona ma być żółta.

Ilustracja 1. Karteczki
Dalszy ciąg na str. 35
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Logika jako fizyka rozumowań

Po jakimś czasie jednak Twoje
ręce pokrywają się pęcherzami
– po części od obracania karteczek, po części od machania pejczem dość często. Zaczynasz
zastanawiać się, czy ilości
pracy nie da się zminimalizować, nie rezygnując jednak z jej przyjemniejszej
część, tzn. nie przepuszczając żadnych
Maszyna wypluwa kartki po błędów.
cztery sztuki. Przez pierwsze 18
tygodni pracy czujesz się barDrogi Czytelniku,
dzo odpowiedzialnie i za każprzygotuj
dym razem obracasz wszystkie
stoper i spróbuj
cztery kartki, żeby sprawdzić,
czy reguła ta nie jest złamana,
na następujący problem
odpowiedzieć w 30 sekund!
skazując na karę chłosty osobę
obsługującą maszynę za każdym razem, gdy odkryjesz błąd.

Przychodzisz do pracy i pierwsze cztery karteczki, które maszyna wypluwa, ułożone są w następujący sposób. Pierwsza jest
prostokącikiem do góry, druga kółeczkiem, trzecia żółtą stroną,
a czwarta czerwoną stroną.
Pytanie: które karteczki
naprawdę musisz obrócić, żeby poprawnie sprawdzić, czy
nie trzeba kogoś
wychłostać?

Proszę, Czytelniku, zapisz sobie
odpowiedź, która zdążyła Ci
przyjść do głowy w 30 sekund.
Ilustracja 2: Olga Królak

Równie klasyczny
przykład
poprawności

Zanim przejdziemy do omówienia właściwej odpowiedzi,
kontynuujmy naszą historię.
Otóż przełożony zorientował
się jednak, że czerpiesz nieco
za dużo przyjemności z chłostania personelu i zdecydował
się Ciebie zwolnić. Na szczęście w ramach obiektywnego
konkursu o pracę, po znajomości zostałeś zatrudniony przez
Uniwersytet Górnopółkowy
do kontrolowania pracowitości
studentów.
Twoje zadanie polega na rzeczy następującej. Wchodzisz na
dowolne ćwiczenia, rozglądasz
się, identyfikujesz studentów,
którzy są przemęczeni, i sprawdzasz, czy mają przy sobie zadanie domowe. Twoja przełożona powiada:

Ilustracja 2: Olga Królak
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umiarkowanym i na ćwiczeniach
obecne są tylko cztery osoby.
Jest tylko jedna reguła: jeżeli
OSOBA 1 – jest rześka.
student jest przemęczony, to
OSOBA 2 – zdecydowanie
musi mieć zadanie domowe.
jest zaspana.
OSOBA 3 – ma zadanie domowe na wierzchu na stole.
Chłostanie leniwych przeOSOBA 4 – nie jesteśmy
męczonych studentów nie jest, pewni, czy jest zaspana, muniestety, dozwolone. Ale Uni- sielibyśmy się lepiej przyjrzeć
wersytet Górnopółkowy jest na z bliska, bo usiadła daleko z tyłu,
szczęście instytucją nowoczesną ale na jej stole nie leży nic.
i zainstalował w krzesłach osprzęt
do kopania studentów prądem
za pomocą panelu kontrolnego
Teraz, drogi Czytelniku, postaraj
znajdującego się na pulpicie wysię odpowiedzieć w trzydzieści
kładowcy. Kochana zaś szefowa
sekund. Na które osoby musisz
pozwoliła Ci delikatnie kopać prązwrócić uwagę, żeby sprawdzić,
dem studentów łamiących wyżej
czy nikt nie złamał reguły? Popodaną regułę. Zacierając więc
nownie, zapisz sobie swoją odręce i śmiejąc się złowieszczo,
powiedź i poczekaj na rozwiązawbiegasz na ćwiczenia z logiki.
nie problemu pod koniec tekstu.
Okazuje się jednak, że studenci,
nie wiedzieć czemu, logiką zainDalszy ciąg na str. 38
teresowani są jedynie w stopniu
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Logika jako fizyka rozumowań
Fot.: Some rights reserved by Dimitry Kislichenko

Narzędzia filozofa
Screen gry Resident Evil 5.

Obiecywanki

Czy da się do
problemu podejść
w sposób bardziej
systematyczny i zmatematyzowany, zamiast strzelać
„na czuja”? Tak. Zacznijmy
od tego, że obie reguły mają
formę „Jeżeli A, to B” (zdania
tego typu nazywamy okresami warunkowymi – zdanie
A jest tutaj poprzednikiem,
a zdanie B następnikiem).
Gdybyśmy byli w stanie podać ogólne
warunki prawdziwości takich zdań,
to może
u d a łoby
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się je zastosować do rozważanych przed chwilą przykładów. Dobrym źródłem
intuicji odnośnie takich warunków prawdziwości jest
obiecywanie.
Wyobraźmy sobie, że
babcia bardzo ucieszyła
się z naszego nowego stanowiska na Uczelni Górnopółkowej. Do tego stopnia, że wolałaby, żebyśmy tę pracę sobie
zachowali zamiast spędzać dnie,
grając z nią w Resident Evil 5
i przejadając jej emeryturę. Powiada więc:
Jeżeli Cię nie zwolnią przez
cały rok, dam Ci moje Playstation.
W jakiej sytuacji byłoby jasne,
że babcia nas oszukała? Tylko
w jednej: jeżeli poprzednik jest
prawdziwy, a następnik fałszywy.
Jeżeli pokonamy naszą naturalną
chęć podwyższania napięcia

w osprzętowaniu
i zachowamy pracę
przez rok, a babcia nie
da nam konsoli, mówiąc, że żartowała, będziemy zdecydowanie mieli prawo konsolę jej po
prostu ukraść. W każdym innym przypadku babcia obietnicy nie złamie (nawet jeżeli
da nam konsolę, pomimo naszego zwolnienia, bo po prostu nie będzie chciała na nas
patrzeć). Wygląda więc na to,
że zdania rozważanego typu
mają następujące warunki prawdziwości. (Czytelniku, przemyśl
sobie wszystkie te przypadki
przez chwilę.)

A

B

Jeżeli A, to B

PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA

PRAWDA

FAŁSZ

FAŁSZ

FAŁSZ

PRAWDA

PRAWDA

FAŁSZ

FAŁSZ

PRAWDA

Co z tego?

Dla zagadek rozważanych
wcześniej istotne są dwie obserwacje. Po pierwsze, okres
warunkowy jest automatycznie prawdziwy, jeżeli jego poprzednik jest fałszywy, niezależnie od tego, czy prawdziwy
jest następnik. Po drugie, okres
warunkowy jest automatycznie prawdziwy, jeżeli jego następnik jest prawdziwy, niezależnie od tego, czy prawdziwy
jest poprzednik.
To jednak znaczy, że
w naszych zagadkach, jeżeli wiemy,
że warunek wyrażony w poprzedniku nie
jest spełniony,
możemy danego egzemplar za nie
sprawdzać.
Dlatego też
możemy
sp okojnie zignorować kwadracik
i rześkiego studenta.
Po drugie, jeżeli wiemy, że
następnik jest prawdziwy, nie
musimy sprawdzać wstępnego
warunku. Dlatego możemy spokojnie podarować sobie dalsze
sprawdzanie kartki żółtej i studenta posiadającego zadanie
domowe.
Powinno być teraz jasne, że
tak naprawdę przykłady powyższe mają taką samą strukturę logiczną i w obu przypadkach należy sprawdzać tylko
element drugi i czwarty. Do
wniosku tego doprowadziły
w sposób uogólniony rozważania teoretyczne – i w tym sensie skromna aparatura logiczna,
którą się posłużyliśmy, prowadzi w sposób prosty i jedno-
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lity do poprawnego rozwiązania,
w przeciwieństwie do strzelania
„na czuja”, które jak wskazują
wielokrotne testy, przynajmniej
w pierwszym przypadku często
zawodzi.

Większość ludzi rozwiązujących powyższe zadania
rozwiązuje poprawnie zadanie
drugie, ale niepoprawnie
rozwiązuje zadanie pierwsze, mimo iż mają one taką
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samą strukturę. Świadczy to
najprawdopodobniej o tym,
że im bardziej abstrakcyjne zadanie, tym bardziej
zawodna nasza intuicja.
Jeżeli chodzi o rozwój i stosowanie logiki, jest to dopiero bardzo wczesny początek – przykłady i aparatura, którymi się
posłużyliśmy, są niezbyt zaawanansowane. Do tematu wrócimy
w następnym numerze.


Podaj dalej
Filozofuj! 〉 2015 〉 nr 1
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Filozof,
pracownik
Uniwersytetu
Gdańskiego,
specjalizuje
się w filozofii
społecznej,
etyce
i metaetyce.
Jego pasje to
przyrządzanie
smacznych
potraw, nauka
języków obcych
(obecnie
węgierskiego),
chodzenie po
górach i gra
w piłkę nożną.

Eksperyment
myślowy
jako narzędzie
filozofa
Filozof nie posiada laboratorium pełnego kosztownych
urządzeń – mikroskopów, detektorów, ani zderzacza
hadronów – przeprowadza jednak eksperymenty myślowe.

Eksperyment myślowy to wyobrażenie sobie jakiejś sytuacji,
które ułatwia uchwycenie jakiejś
istotnej prawdy albo przynajmniej zrozumienie problemu.

Słowa kluczowe: eskperyment myślowy, wgląd, rozumienie, naiwność, krytycyzm, dogmatyzm

Czym jest
eksperyment
myślowy?

E

ksperyment myślowy to
w yobrażenie sobie jakiejś sytuacji, które ułatwia uchwycenie jakiejś istotnej prawdy albo przynajmniej
zrozumienie problemu. Aby
spełniał on funkcję „ułatwiacza” wglądów (jak w filozofii
fachowo określa się momenty
zrozumienia czegoś), sytuacja wyobrażona musi stanowić pewne uproszczenie, musi
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być oczyszczona ze szczegółów, które niepotrzebnie komplikują obraz i utrudniają dostrzeżenie tego, co istotne.

Punkt wyjścia
czy punkt dojścia
filozoficznej refleksji?

W tym miejscu może się
pojawić wątpliwość. Jak można
wiedzieć, które elementy opisu
wyobrażonej sytuacji można
pominąć, a które są istotne, bez
uprzedniego posiadania jakichś
już rozstrzygnięć (założeń)

determinujących ostateczną
odpowiedź? Na tę wątpliwość
można jednak odpowiedzieć
następująco: eksper yment
myślowy, szczególnie w fazie
filozoficznych poszukiwań,
nie stanowi gotowego już
opisu, wyobrażenia określonej
sytuacji, która ułatwia wgląd.
Eksperyment filozoficzny to
poszukiwanie takiej sytuacji, to
proces szkicowania mentalnych
obrazów, manipulowania nimi,
obracania ich przed okiem
umysłu, polegającego na do-

dawaniu kolejnych elementów
i zastępowaniu jednych szczegółów innymi aż do momentu,
k ie d y k t ór a ś z kolejnych
wersji obrazu zacznie budzić
w nas poczucie, że zbliżamy
się do jakiejś odpowiedzi.
By wa, że jest to poczucie
złudne i trzeba powrócić do
cz ynności modyfikowania
treści wyobrażenia, ale bywa
też, że dana wersja obrazu,
przybliża nas jeszcze bardziej
do wglądu, że coraz wyraźniej
wyłania się możliwa odpowiedź,

Wydawnictwo

Wydawnictwo

Academicon

Academicon

www: filozofuj.academicon.pl, e-mail: filozofuj@academicon.pl

Fot.: Some rights reserved by Massimo Barbieri

Artur
Szutta

Eksperyment myślowy jako narzędzie filozofa

aż w końcu uchwytujemy jej
mentalny obraz, który pozostaje
jeszcze ubrać w słowa i krytycznie ocenić. Jeśli odpowiedź
przechodzi test kr ytycznej
oceny, jesteśmy gotowi, aby
podzielić się swoim wglądem
z innymi. Podzielić właśnie poprzez przedstawienie tej wersji
eksperymentu myślowego, która
ostatecznie ułatwiła nam wgląd.
Czasami jesteśmy w stanie opis
bardziej udoskonalić tak, aby
jeszcze efektywniej naprowadzał na dojrzenie odpowiedzi.

www: filozofuj.academicon.pl, e-mail: filozofuj@academicon.pl

Eksperyment myślowy, z którym zapoznaje się czytelnik filozoficznej literatury, nie jest
zatem absolutnym punktem
wyjścia dla filozoficznej refleksji, jest już jakimś jej efektem.
Nie stanowi on także końca
refleksji, ale jest zaproszeniem
do dyskusji, do dalszej krytycznej analizy, do zderzenia z innymi eksperymentami myślowymi, które generują wglądy
stojące w opozycji do danego
filozoficznego odkrycia. Filozoficzna refleksja, jak widać, jest
podróżą, która może nigdy nie
mieć końca. Niemniej już po
tej krótkie charakterystyce widać, że eksperyment myślowy
pełni ważną rolę w uprawianiu
filozofii, jest dla niej jak eksperyment dla badań naukowych
w fizyce, chemii czy biologii –
jest bowiem źródłem wiedzy,
z tą różnicą, że jest to źródło
powszechnie dostępne. Laboratorium, jakiego potrzebujemy
jest nasz własny umysł, nie musimy zatem wydawać wielkich
pieniędzy, aby oddać się filozoficznym poszukiwaniom, wystarczą zapał, odrobina inteligencji i wytrwałość w oddawaniu
się refleksji.
Mając świadomość, jak ważną
rolę w uprawianiu filozofii odgrywa eksperyment myślowy,
chcemy w kolejnych numerach
„Filozofuj!” prezentować wam,
drodzy Czytelnicy, eksperymenty, które dadzą wam okazję do skosztowania autentycznej filozoficznej refleksji, otworzą
drzwi do prawdziwego filozoficznego laboratorium, i kto wie,
może (a nawet na pewno) uda
wam się dojść do niejednego
ciekawego odkrycia. Życzymy
powodzenia!
Dalszy ciąg na str. 42
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Między naiwnością W
a nadmiernym
sceptycyzmem

tym numerze „Filozofuj!” na początek proponuję dwa eksperymenty
myślowe związane z interesującym problemem w teorii poznania, czyli kwestią właściwego
środka między dwiema skrajnymi
postawami poznawczymi: naiwnością i nadmiernym sceptycyzmem (czy też raczej nadmierną
zamkniętością na nowe idee).
Problem ten staje się szczególnie

pogląd na naturę świata i człowieka. Z pewnością nie chcemy
uchodzić za ludzi naiwnych, którzy jak dziecko ufnie przyjmują za
prawdę najbardziej nawet niesamowite, często z palca wyssane
historie. Krytyczna postawa jest
cnotą, być krytycznym to używać rozumu, być istotą oświeconą. Można jednak zapytać, czy
jedynym przeciwieństwem tej
cnoty jest naiwność?

W rozważaniach dotyczących
tego zagadnienia pomocne są
oczywiście eksperymenty myślowe. Zaproponuję tutaj dwa:
jeden z książki Juliana Baggini
Żuk w pudełku oraz 99 innych
eksperymentów myślowych (tłum.
D. Cieśla-Szymańska, Warszawa:
Wyd. WAB, 2011), zatytułowany
„Hinduska i lód”, a drugi mojego
autorstwa, który możemy zatytułować „Magiczna żarówka”.

Magiczna żarówka

D

W

Filozofuj! 〉 2015 〉 nr 1

nak, jak zauważa sam Baggini,
kosztem stosowania się do tej
zasady jest czasami to, że nie
dajemy wiary opowieści, która
jest prawdziwa. Baginni kończy swoje rozważania na temat
Dhary pytaniem: czy nie chcąc
dać wiary w opowieść kuzyna,
Dhara dowodzi ciasnoty własnego umysłu, czy jedynie płaci
cenę za to, że stosując się do
zasady krytycyzmu, nie pozwoli
się nabrać w wielu innych sytuacjach? Wniosek, do jakiego
eksperyment myślowy z Dharą
zdaje się prowadzić, brzmi: „Lepiej jest czasami nie uwierzyć
w prawdziwą historię, niż ciągle
naiwnie wierzyć w bajki”. Jeśli
już chętnie przyznałeś, Czytelniku, że Dhara słusznie postąpiła,
uznając opowieść kuzyna za
bajkę, odpowiedz sobie na pytanie, czy rzeczywiście potrafisz postawić właściwą granicę
między słusznym krytycyzmem
a krytycyzmem posuniętym za
daleko, krytycyzmem, który wyklucza wszelką otwartość na
nowe idee.


Fot.: Some rights reserved by jar ()

Hinduska i lód
o pew nej hinduski
o imieniu Dhara przyjechał z dalekiej podróży
kuzyn, który opowiedział jej,
że w dalekich krajach północy
woda zamienia się w lód. Nie
jest już płynem, ale ciałem stałym, czymś w rodzaju zimnego
kamienia, przeźroczystej bryły.
Dhara nie uwierzyła kuzynowi,
pamiętała bowiem opowieści
innych kuzynów o smokach
i niesamowitych stworzeniach,
które okazały się bajkami wyssanymi z palca. Jako inteligentna osoba nie dała się nabrać. Przecież cała ta historia
o lodzie przeczy całemu jej
doświadczeniu związanemu
z zachowaniem wody.
Baggini uznaje, że Dhara stosowała się do rozsądnej zasady, że nie powinniśmy wierzyć we wszystko, co nam się
mówi na temat świata. „Kiedy
ktoś twierdzi, że potrafi lewitować, zatrzymywać zegarki siłą
umysłu albo leczyć choroby za
pomocą kryształów, słusznie
budzi nasz sceptycyzm.” Jed-
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doniosły, kiedy mamy ustosunkować się do teorii, idei czy twierdzeń, które są dla nas czymś nowym, które stoją w sprzeczności,
lub przynajmniej dalece wykraczają poza nasz system przekonań. Np. spotykamy ludzi głoszących inne przekonania religijne
niż nasze; „wróżki”, które twierdzą, że mogą zobaczyć, co czeka
nas w przyszłości, naukowców,
którzy proponują całkiem nowy

yobraź sobie, że jeste ś mieszkańcem
szesnastowiecznego
Krakowa. Nie takim jednak typowym – bo wykształconym
na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Może nawet udało Ci się postudiować w paru innych przodujących ośrodkach tamtych
czasów. Spotykasz człowieka,
naukowca, który twierdzi, że
można wyprodukować światło,
dziesiątki razy jaśniejsze od
światła świec, uzyskane dzięki
rozgrzaniu metalowej (dokładniej wolframowej) sprężynki,
nazywanej żarnikiem. Jak twierdzi ów nieznajomy, sprężynkę
tę rozgrzewa się, nie poprzez
włożenie do ognia, jak to robią
kowale, ale przez połączenie
jej z dwoma drucikami, po których przemieszczają się z potężną prędkością drobne, niewidzialne cząsteczki, mające
ogromną moc. Kiedy natrafiają na opór wolframowego
żarnika, pokonują przeszkodę
dzięki tej mocy, która zamienia się w ogromne ciepło, emi-
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tujące oślepiające światło. Jaka
byłaby Twoja reakcja na takie słowa? Czy nie pomyślelibyście, że to
jakiś wariat albo
oszust? Czyż
taka historia
nie wygląda
na tle całej
ówczesnej
wiedzy jak
jedna wielka
bzdura?
W y d a j e
się, że niemal w każdym
przypadku wielkiego odkrycia ci,
k tór z y t ych odkr yć dokony wali,
stali przed podobnym dylematem, co
Dhara. Zastanówmy
się, jakie byłyby konsekwencje dla naszego
codziennego życia, nauki, technologii, gdyby
od czasu do czasu ktoś
nie pomyślał: „A może to
jednak prawda?”.
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Wywiad z prof. Piotrem Gutowskim

Idee filozoficzne
mogą mieć
większą moc
rażenia niż
najbardziej
wyrafinowana
broń
Czy filozofia znajduje się
w kryzysie?

J

eśli w tym pytaniu chodzi o porównanie jakości,
wagi czy istotności filozofii obecnie uprawianej do tej,
którą odziedziczyliśmy po poprzednikach, to pozytywna lub
negatywna odpowiedź zależeć
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będzie od tego, jaką filozofię
uznajemy za wartościową.
Zwolennicy filozofii analitycznej, która od dziesiątków
lat dominuje w świecie anglojęzycznym, powinni być raczej zadowoleni z jej aktualnego stanu,
bo mają dziś narzędzie analizy
w postaci nowoczesnej logiki,
o jakim wcześniejszym pokole-

niom się nie śniło. Powody do
niezadowolenia zgłoszą natomiast ci wszyscy, którzy uważają,
że filozofia nie powinna ulegać
presji profesjonalizacji, bo jej zasadnicza rola polega na budowaniu wielkich syntez myślowych
lub że jest ona rodzajem ćwiczenia duchowego, wzbogacającego życie poszczególnych osób.

Fot.: CC0 Public Domain

Wywiady

Wywiad z prof. Piotrem Gutowskim,
przewodniczącym Komitetu Nauk Filozoficznych
Polskiej Akademii Nauk.

Ale i tutaj trzeba być ostrożnym
w ogłaszaniu kryzysu, bo filozofię uprawia się i uczy się jej nie
tylko na kierunkach o nazwie „filozofia”, ale także poza nią, a tam
nie wszyscy przejmują się tendencjami dominującymi aktualnie wśród „profesjonalistów”.
Gdyby natomiast kryzys filozofii mierzyć zainteresowa-
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niem młodych ludzi studiami filozoficznymi, to – przynajmniej
w Polsce – widać w ostatnich
latach jego wyraźne oznaki.
Jakie są jego przyczyny?
Nie mamy pełnej jasności w tej
sprawie. Jeśli wyróżnilibyśmy
przyczyny zewnętrzne wzglę-
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dem filozofii i wewnętrzne, to
wśród pierwszych należałoby
wymienić niż demograficzny,
odwrót od studiów humanistycznych związany z decyzjami administracyjnymi władz
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Wywiady

Wywiad z prof. Piotrem Gutowskim
tut y f ilozof ii
trzeba będzie leuszowym X Polskim Zjeździe
rozbudowano
eliminować, Filozoficznym w Poznaniu.
kadrowo w laMówiąc najkrócej, filozofia
widzę w tym,
tach 90. i teraz
jest laboratorium krytycznego
że wzrasta- Jakie znaczenie ma filozofia
muszą się one
myślenia o sprawach najbardziej jącej liczbie dla nas jako społeczeństwa?
fundamentalnych, których takie
skurczyć i doprac bardzo
czy inne rozstrzygnięcie zakłastosow ać do
dobrych to- Mówiąc najkrócej, filozofia jest
da się np. w projektach życia
nowej sytuacji.
w a r z y s z y laboratorium krytycznego myindywidualnego i społecznego.
Niekiedy nawet
równie duża ślenia o sprawach najbardziej
rozważa się ich
liczba prac fundamentalnych, których takie
likwidację. Ale
bełkotliwych, czy inne rozstrzygnięcie zakłada
taka sytuacja dotyczy nie tylko przyczynkarskich, przedwcześ- się np. w projektach życia indyfilozofii – także inne dyscypliny nie opublikowanych. Zwiększa widualnego i społecznego. Jeśli
humanistyczne przeżywają po- się zwłaszcza liczba prac ostat- ktoś chce takie projekty propodobne problemy.
niego typu, bo obecne reguły nować, realizować lub przynajTrudniejsze jest określenie „gry” akademickiej premiują osoby mniej je rozumieć i jeśli ma amewentualnych przyczyn we- publikujące jak najwięcej i w jak bicję, aby je odpowiedzialnie
wnętrznych tej sytuacji, ale na najkrótszym czasie. General- ocenić, powinien mieć jakieś
myśl przychodzą zaniedbania nie jednak mam dobrą opinię pojęcie o filozofii.
w nauczaniu filozofii na pozio- o potencjale kadrowym polskiej
Najczęściej docenianą spomie akademickim, wspomniana filozofii.
łecznie dyscypliną filozoficzną
profesjonalizacja filozofii, skłaniaWarto też podkreślić aktyw- jest etyka, bo większość z nas
jąca do spoglądania na nią jako ność polskich filozofów w two- intuicyjnie dostrzega, że nie
na jedną z wielu równorzędnych rzeniu nowych kierunków, które wszystko, co prawnie dozwonauk, czy pobłażliwość w recen- zyskują uznanie studentów lone w danym państwie, jest
zowaniu doktoratów, habilitacji i kadry naukowej. Na przykład moralnie dopuszczalne. Mówiąc
i profesur z naszej dyscypliny, rdzeń dobrze rozwijających się ogólniej, dostrzegamy różnicę
która skutkowała pojawieniem studiów kognitywistycznych między tym, jak jest, i tym, jak
się osób kształtujących nieod- stanowią zwykle filozofowie, być powinno. Zdajemy sobie
powiedni obraz filozofii.
współpracujący z psycholo- wówczas sprawę, że muszą być
gami, informatykami i biologami. ludzie, którzy zastanawiają się
Jaka jest kondycja współczes- O ile wiem, ich naukowa pozy- nad tym, jak być powinno. To
nej filozofii polskiej na tle fi- cja w tych interdyscyplinarnych właśnie robią etycy. Nie zawsze
lozofii światowej?
zespołach jest wysoka. Podob- dochodzą do jednomyślnych
nie wysoka jest pozycja filozofii konkluzji, ale starają się krytyczMyślę, że całkiem niezła. Przede w obszarze nauk humanistycz- nie rozważyć różne możliwości.
wszystkim, niezależnie od nych, o czym świadczą m.in.
Myślę, że obecność tego pozmniejszania się liczby filozo- różne prestiwinnościofów zatrudnionych na etatach żowe nagrody
wego aspektu
naukowych, jest ich ciągle cał- przeznaczone
Warto też podkreślić aktywność w refleksji tekiem sporo i wielu z nich ko- dla humanipolskich filozofów w tworzeoretycznej wyrzysta z możliwości wyjazdów s t ó w, j a k i e
niu nowych kierunków, które
różnia też inne
zyskują uznanie studentów
i kształcenia w ośrodkach za- nasi koledzy
dyscypliny figranicznych. Powstaje dużo do- otrzymują.
i kadry naukowej. Na przykład
lozof iczne,
brych i ważnych książek oraz
We wrześniu
włącznie z lordzeń dobrze rozwijających się
artykułów filozoficznych. Prob- 2015 będziemy
giką. Psychostudiów kognitywistycznych
lemem jest ich międzynarodowa mieli okazję
logowie cz y
stanowią zwykle filozofowie,
recepcja, ale i tu mamy czym się przyjrzeć się
współpracujący z psychologasocjologowie
pochwalić i sytuacja z roku na bliżej sytuami, informatykami i biologami
d o s t ar c z a j ą
rok ulega poprawie. Naszą pol- cji polskiej finam wiedzy
ską specyfikę, którą stopniowo lozofii na jubio tym, jak lu-
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dzie faktycznie myślą i jak rozumują, a logicy uczą, jak rozumować powinniśmy. Nie ma tu
znaczenia, że nawet logicy spierają się o poprawność takich czy
innych schematów wnioskowania. Istotne jest to, że praktycznie we wszystkich obszarach
życia indywidualnego i społecznego musimy kontrastować to,
jak jest, z tym, jak być powinno
lub mogłoby być, fakty z ideałami. I dlatego potrzebni są ludzie, którzy o tym rozmyślają.

na dominujące mody i szkod- uatrakcyjniają filozofię. Nie naliwą propagandę.
leży też bagatelizować możliwego oddziaływania nowych
Czy i jak należy filozofię pomysłów popular yzacji fipopularyzować?
lozofii w Internecie czy poprzez zabaw y – nawet dla
Na pewno powinniśmy starać przedszkolaków.
się popularyzować filozofię, ale
Zawsze warto też zwracać
jest to trudne. Nie wolno jej bo- uwagę na kulturową rolę wielwiem infantykich filozofów,
lizować – bo
którzy potężdotyczy spraw
nie oddziaNajlepiej do filozofii skłania obważnych i pocowanie z wybitnymi filozofami, łali na dzieje
ważnych – ale
którym daje się szansę dotarcia świata, choć
nie można też
do naszych umysłów. Każdy
ich wpł y w
Czy niefilozofowie potrze- sprawiać wramoże to uczynić, zagłębiając
by ł najczęśbują filozofii?
żenia, że jest
ciej niebezposię w dzieła wielkich mistrzów
całkowicie
z przeszłości. Niespieszna lektu- średni, nienaNie każdy musi studiować filozo- niedostępna
tychmiastowy
ra takich dzieł jest chyba idealfię, ale nie byłoby źle, gdyby na dla przeciętnym wprowadzeniem do filozofii. i niekonieczpoziomie szkół średnich wszy- n y c h l u d z i.
nie pozytywny.
scy choć trochę z filozofią się Nie powinno
Przykładem tazapoznali, przynajmniej poprzez się przedstawiać jej jako dyscy- kiego myśliciela jest choćby Kazaznajomienie się z głównymi pliny, w której zasadnicze prob- rol Marks. Bez jego filozoficznej
problemami rozważanymi w na- lemy posiadają jednoznaczne wizji nowego ładu społecznego,
szej dyscyplinie. Dobrze posta- odpowiedzi, ale nie wolno którą jeszcze dzisiaj się testuje
wione i zinterioryzowane py- również mówić, że brak w niej w niektórych państwach, świat
tania są ważnym czynnikiem jakichkolwiek rozwiązań, bo i to wyglądałby zupełnie inaczej.
rozwoju, bo zmuszają do reflek- nie jest prawdą. Trudno też jest Idee filozoficzne mogą więc
sji nad tym, co początkowo wy- rozprawiać o filozofii w ogóle, mieć większą moc rażenia niż
dawało się oczywiste. Tymcza- nie preferując takiej czy innej najbardziej wyrafinowana broń,
sem w naszych szkołach uczy jej odmiany.
dlatego warto się im przyglądać.
się często odpowiedzi, nie zwraNajlepiej do filozofii skłania obW Polsce zawsze korzystne
cając uwagi na poprzedzające cowanie z wybitnymi filozofami, jest przywołanie takich postaci,
je pytania. Lekcje filozofii mo- którym daje się szansę dotarcia jak Kazimierz Twardowski, Alfred
głyby nieco to korygować, po- do naszych umysłów. Każdy Tarski, Władysław Tatarkiewicz,
budzając do problematyzowa- może to uczynić, zagłębiając Tadeusz Kotarbiński, Roman Innia i ucząc dostosowywania siły się w dzieła wielkich mistrzów garden, Józef Bocheński, Stefan
asercji, z jaką uznaje się dany z przeszłości. Niespieszna lek- Swieżawski, Leszek Kołakowski,
sąd do stopnia jego uzasadnie- tura takich dzieł jest chyba ideal- Karol Wojtyła, Józef Tischner
nia. Myślę, że
nym wprowa- czy Barbara Skarga. Nie opatento byłby bardzeniem do towali oni nowych wynalazków
dzo skuteczny
Dostrzegamy różnicę mięfilozofii. Ale i bezpośrednio nie przyczynili
oręż w walce
dzy tym, jak jest, i tym, jak
dzisiaj jest też się do gospodarczego rozwoju
z obecnymi zawiele niezłych Polski, ale jest rzeczą wątpliwą,
być powinno. Zdajemy sobie
grożeniami, np.
m a t e r i a ł ó w czy bez ich szerokiego i zdywówczas sprawę, że muszą
z szerzącymi
audiowizual- scyplinowanego spojrzenia na
być ludzie, którzy zastanawiają
się fundamensię nad tym, jak być powinno.
nych, wywia- świat bylibyśmy dziś w miejtalizmami czy
To właśnie robią etycy.
dów, debat, scu, w którym się znajdujemy.
z podatnością
które całkiem To pokazuje, że nie warto ignomłodych ludzi
s k u t e c z n i e rować filozofii.
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Konferencje filozoficzne

Konferencje filozoficzne
nentu utopijnego w obręb tak
nawet skonwencjonalizowanych
narracji, jak cyberpunkowa, steampunkowa, ekotopijna czy postapokapliptyczna. Dlatego też
druga edycja cyklu sympozjów
Głos Pana, otwartego w 2013 r.
obradami o charakterze filozoficzno-literackim, poświęcona
zostanie reprezentacjom utopii
i dystopii właśnie w szeroko rozumianej kulturze audiowizualnej. Kontakt z organizatorami:
sympozjumglospana@gmail.com.
Strona konferencji: https://glospana.wordpress.com/. Facebook:
https://www.facebook.com/glospana.


Konferencje
filozoficzne
Konferencja „Mózg –
umysł – religia”

Odbędzie się w dniach 28 lutego – 1 marca w Krakowie,
w Uniwersytecie Jagiellońskim.
Kontakt z organizatorami: mozgumyslreligia@gmail.com. Strona
konferencji: http://www.mur.
confer.uj.edu.pl/start. Facebook:
https://www.facebook.com/mozg.
umysl.religia?fref=ts.


LVII Tydzień
Filozoficzny
pt. Antropologia
na rozdrożu

dzie poświęcona podstawowym
wyzwaniom, przed jakimi stoi
współcześnie filozofia człowieka
w obliczu gwałtownego rozwoju
nauk przyrodniczych oraz nie
mniej szybkich przemian kulturowych. Kontakt z organizatorami: adalberto@kul.pl. 

Konferencja „Głos
Pana. Utopie
i dystopie w kulturze
Odbędzie się w dniach 9–12 audiowizualnej”

marca w Lublinie, Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim Jana
Pawła II. Tradycją Tygodni Filozoficznych jest stworzenie
okazji do dyskusji nad najważniejszymi problemami filozoficznymi. Tegoroczna impreza bę-
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Odbędzie się w dniach 26–27
marca w Krakowie, w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. Choć wraz z publikacją Libellus vere aureus Thomasa
More’a w roku 1516 marzenia
o lepszym świecie na dobre

utrwaliły się w skonwencjonalizowanej formie literackiej utopii,
współcześni odbiorcy docierają
do jej korzeni coraz częściej poprzez filmy, komiksy, gry wideo
czy narracje transmedialne, przyczyniając się do ponowoczesnego renesansu gatunku. Niezależnie od medium realizacji,
trudno byłoby wymienić którąkolwiek narrację fantastycznonaukową z przełomu XX i XXI w.,
która w jakikolwiek sposób nie
próbowałaby problematyzować
eutopijności czy dystopijności danej wizji światotwórczej
– i trudno byłoby zarazem nie
dostrzec upowszechniającej się
wśród krytyków i teoretyków
tendencji do włączania kompo-

IX Międzynarodowy
Festiwal Filmu
Filozoficznego

jest zwrócenie uwagi widzów
na uniwersalność i ponadczasowość zagadnienia losu w życiu
człowieka. Organizatorzy: Stowarzyszenie EKSIT, Staromiejskie
Centrum Kultury Młodzieży we
współpracy z Włoskim Instytutem Kultury w Krakowie i portalem internetowym Nowa Zofia.
Więcej informacji: www.festiwalfilmufilozoficznego.com. 

Konferencja „Światy
możliwe”

maitości perspektyw poznawczych i egzystencjalnych służących do ich ustanawiania i opisu;
statusu (ontycznego, poznawczego, aksjologicznego) „światów możliwych”; uwarunkowań
i ograniczeń ich kreacji (konwencji gatunkowych, strategii językowych itp.). Kontakt z organizotorami: iskra.agnieszka@wp.pl
lub marekstanisz@gmail.com.

Odbędzie się w dniach 19–22
marca 2015 w Krakowie. Jest to
interdyscyplinarne przedsięwzięcie łączące filozofię i film. Głównym bohaterem festiwalu będzie
Pier Paolo Pasolini, zaś hasłem
przewodnim: „Amor fati/fatum
amoris”. Celem takiego tematu

Odbędzie się w dniach 14–15
maja w Rzeszowie, w UniwerKonferencja
sytet Rzeszowski. Druga z cyklu
„Praktyczne aplikacje konferencji podejmujących zagadfilozofii: antropologia nienia relacji między filozofią i lifilozoficzna,
teraturą, ma dotyczyć „światów
aksjologia, etyka”
możliwych” – zarówno filozofii,
Odbędzie się w dniach 26– jak i literatury: wielości światów
27 marca w Lublinie, w Uni- ludzkiego doświadczenia; rozwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Współczesne czasy
pokazują, że możliwość praktycznego zastosowania wyniOrganizujesz imprezę
ków poszczególnych dyscyplin
w działaniach praktycznych jest
jednym z wyróżników, które decydują o pozycji tych dyscyplin
pośród dominujących dziedzin
nauki. Kontakt z organizatorami:
leszekkopciuch@wp.pl. Strona
konferencji: https://praktyczneaplikacjefilozofii.wordpress.com/.
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Filozofia z przymrużeniem oka

Krzyżówka

Roczna prenumerata

Krzyżówka
1. Niezrozumiała wypowiedź to
na przykład wypowiedź …
2. Nauki oparte na doświadczeniu i obserwacji
3. Personalista francuski, autor
Humanizmu integralnego
4. Współautor „Principia
Mathematica”
5. Autor słów: „Niebo gwiaździste
nade mną i prawo moralne we
mnie”
6. W filozoficznym „laboratorium”
7. Zdanie składające się z poprzednika i następnika

8. Jakości, których treść dostępna
jest tylko w świadomości
9. Myślowe rozkładanie tego, co
złożone, na części proste
10. Rozważania o ogólnym charakterze, oderwane od konkretności, to rozważania …
11. Jednym z celów poznawczych
w filozofii jest …
12. Socjologia, politologia to nauki …
13. Są zdania opisowe i zdania …
14. Potoczna opinia to opinio …
15. Hipotezy w nauce się stawia,
czyli inaczej mówiąc …

16. Z przesłanek wynika …
17. Filozoficzne rozważania to dla
niektórych jedynie oderwane
od faktów …
18. Filozoficzna dyscyplina zajmująca się zasadami poprawnego rozumowania
19. Niektórzy wierzą, że jest ona
nieomylna
20. Aby stwierdzić, że dane rozumowanie jest poprawne,
nie trzeba rozumieć znaczenia słów, wystarczy zrozumieć, jaka jest jego logiczna …

Komplet 6 numerów
tylko 60 zł (z 8% VAT)!

Prenumeratę można zamówić przez stronę:
http://filozofuj.academicon.pl/zamowienia/
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W następnym numerze...

Sens

życia
Bądźcie czujni...

