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Zapowiedzi i nowości wydawnicze
Kawał rzetelnej wiedzy

Joanna Maria Chrzanowska i in.

Lekcje etyki w szkole

Cena: 19,95 zł
Oprawa miękka

Cena: 47,25 zł
Oprawa miękka

Natasza Szutta

Czy istnieje coś, co zwiemy
moralnym charakterem
i cnotą?
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POLECAMY 

POLECAMY 

Andrzej Grzegorczyk

W poszukiwaniu ukrytego sensu. 
Myśli i szkice fi lozofi czne

Cena: 47,25 zł
Oprawa miękka

Zamów 
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Łukasz Krzywoń

Filozofuj z dziećmi

Cena: 38,85 zł
Oprawa miękka
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Filozofia z przymrużeniem oka

Anegdoty i żarty

Filozo� czna krzyżówka

czyli � lozo� a na wesołoczyli � lozo� a na wesołoczyli � lozo� a na wesoło

czyli co zapamiętaliście z lektury tego numeru

1. Założyciel szkoły cynickiej, au-
tor prześmiewczego dialogu 
mającego zwalczać platońskie 
poglądy.

2. Dzieło sztuki, do którego według 
N. Carrola najlepiej jest porówny-
wać dowcip. 

3. Sposób myślenia, z którym 
mamy problem, gdy zostaliśmy 
rozweseleni. 

4. Argumentum ad… chwyt ery-
styczny polegający na ośmiesza-
niu argumentacji dyskutanta. 

5. Mąż Colombiny. 
6. Kierunek we włoskiej muzyce 

operowej mający realistycznie 
wyrażać dramat losów ludzkich. 

7. Nie godzi się tego robić w odnie-
sieniu do takich ułomności ludzi, 
na które nie mają oni wpływu. 

8. Teoria humoru głosząca, że roz-
bawienie jest reakcją na błędy 
poznawcze niekorzystne dla 
ludzkiego poznania. 

9. Stanowisko odrzucające istnienie 
tzw. wielkich narracji. 

10. Według Bergsona największy 
wróg śmiechu. 

11. De� nicja postulująca nowe 
znaczenie. 

12. Zde� niowana przez Steinhausa 
jako kula u nogi. 

13. De� niował humor jako nagłe po-
czucie wyższości.

14. Obok normy, komponent hu-
moru w koncepcji Thomasa 
Veatcha.

15. To przed nią chroni nas ironia.
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Dowcip o dedukcji:
– Co widzisz, drogi Watsonie? – pyta Sherlock Holmes.
– Gwiazdy.
– I co stąd dedukujesz?
– Że jest noc?
– Durniu! Buchnęli nam namiot!

Am� bolie:
Pacjenci z urazami po wizycie w poradni chirurgicznej są przyj-

mowani poza kolejnością (napis przed pracownią RTG w przy-
chodni dzielnicowej).

Pliniusz opisał wybuch i śmierć swojego stryja (z artykułu w jed-
nym z popularnych tygodników).

Poszukuję pokoju z oddzielnym wejściem dla starszej pani (z drob-
nych ogłoszeń w prasie).

Nadesłał prof. Adam Grobler Ilu
st

ra
cj

a:
 M

ar
ek

 M
os

or

2019 › nr 1 (25)

magazyn popularyzujący filozofię

Drodzy Czytelnicy,
geneza niniejszego numeru „Filozofuj!” jest nieco odmienna 
od poprzednich. Jeden z dowcipów opublikowanych przez 
nasze czasopismo wzbudził kontrowersje. Niektórzy z na-
szych czytelników argumentowali, że żart tego rodzaju 
niesprawiedliwie traktuje pewną grupę osób. Byliśmy od-
miennego zdania, a ponieważ niezgoda dla � lozofa stanowi 
zawsze impuls do re� eksji, postanowiliśmy zgłębić zagad-
nienie humoru. Punktem wyjścia było dla nas pytanie o gra-
nicę moralnej dopuszczalności dowcipu. Zastanawialiśmy 
się, kiedy moralna krytyka żartu wynika jedynie z faktu, że 
odbiorca jest zbyt wrażliwy albo nie ma poczucia humoru, 
a kiedy ma on lub ona słuszne pretensje. 

W przypadku � lozo� i namysł nad jednym problemem 
niemal zawsze prowadzi do roztrząsania dalszych, powią-
zanych ze sobą niczym w pajęczej sieci. Na czym w ogóle 
polega dowcip? Dlaczego żarty lub zabawne sytuacje czy 
zdarzenia nas śmieszą? Czym jest i skąd bierze się w nas po-
czucie humoru? Jaką ma wartość? Czy śmiech ściśle z hu-
morem powiązany jest oznaką braku ogłady, błazenady 
czy wręcz przeciwnie: zdradza inteligencję śmiejącego się? 
Jakie procesy poznawcze (a może i jeszcze jakieś inne) to-
warzyszą naszemu rozpoznaniu dobrego żartu i odpowia-

dają za poczucie humoru? Czy twórczość humorystyczna 
może zasługiwać na miano sztuki? W miarę zadawania 
coraz to nowych pytań problem urósł do rozmiarów wiel-
kiego zbioru zagadnień, który złożonością i doniosłością 
dorównuje największym kwestiom � lozo� cznym. Popro-
siliśmy zatem � lozofów z daleka i bliska, aby podzielili się 
z nami swoimi przemyśleniami na temat humoru. Efektem 
ich pracy są artykuły, które stanowią tematyczną część ni-
niejszego numeru „Filozofuj!”.

Oczywiście oprócz tekstów tematycznych proponujemy 
Wam także nasze stałe działy, z których niektóre również za 
przedmiot biorą tematykę humoru. Są to kurs sztuki argu-
mentacji, recenzja � lozo� czna, felietony, eksperyment my-
ślowy, etyka w literaturze, scenariusz lekcji � lozo� cznej, ob-
jaśnienie kolejnego fragmentu podstawy programowej oraz 
� lozo� a w � lmie. Mamy nadzieję, że spotkanie z 25. już nu-
merem „Filozofuj!” będzie dla Was nie tylko okazją do � -
lozo� cznych aporii i wglądów, ale także da Wam możli-
wość doświadczenia najlepszej strony humoru, która budzi 
śmiech – a przynajmniej delikatny uśmiech godny � lozofa.

Z redakcyjnym pozdrowieniem – � lozofujcie!
Redakcja
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Od redakcji
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format: 216 × 277 mm, 
210 × 271 mm (netto)

2350 zł netto

format: 216 × 277 mm, 
210 × 271 mm (netto)

2350 zł netto

format: 216 × 277 mm, 
210 × 271 mm (netto)

2650 zł netto
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format: 216 × 277 mm, 
210 × 271 mm (netto)

1500 zł netto

1/1 1/2 pion 1/2 poziom junior page

format: 115 × 277 mm, 
112 × 271 mm (netto)

1000 zł netto

format: 216 × 138,5 mm, 
210 × 135,5 mm (netto)

1000 zł netto

format: 142 × 184,5 mm, 
139 × 181,5 mm (netto)

700 zł netto
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format: 88 × 277 mm, 
85 × 271 mm (netto)

650 zł netto

1/3 pion 1/4 pion 1/3 poziom 1/4 poziom

format: 115 × 138,5 mm, 
112 × 135,5 mm (netto)

500 zł netto

format: 216 × 93 mm, 
210 × 90 mm (netto)

650 zł netto

format: 216 × 71 mm, 
210 × 68 mm (netto)

500 zł netto
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INTERAKTYWNE

OGŁOSZENIA 
DROBNE

format: 50 × 56 mm 

80 zł netto

1 moduł 2 moduły – poziom 2 moduły – pion

format: 104 × 56 mm 

120 zł netto

format: 50 × 112 mm

120 zł netto
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format: 158 × 56 mm 

160 zł netto

3 moduły – poziom 3 moduły – pion 4 moduły – poziom 4 moduły – pion

format: 50 × 168 mm 

160 zł netto

format: 104 × 112 mm 

200 zł netto

format: 50 × 224 mm

200 zł netto
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format: 77 × 74 mm 
50 zł netto

komunikat 
(do 1000 znaków)

komunikat 
(do 1000 znaków)

format: 77 × 37 mm
25 zł netto
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