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OD REDAKCJI... 

 Prezentujemy pierwszy numer „Piątego Piętra”— czasopisma Studenckiego Koła Fi-

lozofii UKW, płaszczyzny tworzonej przez studentów, mającej na celu popularyzację filozo-

fii oraz działalności SKF, a także zmobilizowanie lokalnego środowiska osób zainteresowa-

nych nauką, filozofią, humanistyką czy literaturą.  

 Poza głównymi artykułami czasopismo mieści w sobie również stałe rubryki. Pierw-

szą z nich jest „6 pytań do…” - seria krótkich wywiadów; w tym numerze z dr Lenką Koci-

nová wykładającą na co dzień na Uniwersytecie Konstantyna Filozofa w Nitrze. W dziale 

„Etyka” analizowane będą dylematy moralne pojawiające się we współczesnym świecie. 

„Mindwash” to segment poświęcony filozofii umysłu, sztucznej inteligencji oraz kognitywi-

styce - dziedzinom interdyscyplinarnym, starającym się rozwikłać zagadki ludzkiego umy-

słu. Dział „Filozofia a…” ukazywać ma często niezauważalną obecność filozofii w innych 

dyscyplinach naukowych i obszarach kultury, pokazywać praktyczną jej stronę i potencjał w 

poszerzaniu horyzontów innych dyscyplin. W „Language zone” zamieszczane będą teksty 

obcojęzyczne; w bieżącym numerze artykuł autorstwa Amy Cools, absolwentki filozofii na 

uniwersytecie stanowym w Sacramento, twórczyni ordinaryphilosophy.com - bloga popula-

ryzującego filozofię. W każdym numerze przedstawiać będziemy również krótką charakte-

rystykę wybranego współczesnego filozofa (dział „Sylwetka”).  

 Czasopismo nie ma ograniczać się jedynie do sfery naukowej. Celem drugiej części 

jest propagowanie działalności artystycznej (zarówno w obszarze literatury jak i sztuk pla-

stycznych) oraz współpraca z młodymi artystami. W bieżącym numerze prezentujemy m.in. 

tekst Marka Żelkowskiego—pisarza SF oraz fantasy, dziennikarza oraz kontynuatora po-

wieści przygodowych pt. „Pan Samochodzik”. 

 

 

Przyjemnej lektury! 

Zespół redakcyjny 
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 Dr Lenka Kocinová – adiunkt na Uniwersytecie Konstantyna Filozofa w Nitrze, spe-

cjalizuje się w klasycznej oraz nieklasycznej logice, filozofii analitycznej oraz filozofii języka. 

Autorka wielu artykułów dotyczących semantyki i logiki, członek European Philosophy of 

Science Association (EPSA) oraz Słowackiego Towarzystwa Filozoficznego przy Słowackiej 

Akademii Nauk.  

 

 1. Adam Skowron: Który ze słowackich myślicieli miał największy wpływ na roz-

wój logiki? 

Lenka Kocinová: Igor Hrušovský (ur. 1907-1978) oraz Pavel Cmorej (ur. 1937). 

 2. A.S.: Jakie jest największe osiągnięcie logiki na Słowacji? 

L.K.: Jej zastosowanie w filozofii analitycznej w pracach Mariána Zouhara oraz Pavla Cmo-

reja 

 3. A.S.: Czy na Słowacji istniała bądź 

istnieje grupa logików (jak np. w przedwo-

jennej Polsce Szkoła Lwowsko-

Warszawska)?  

L.K.: Większość słowackich logików skupio-

na jest wokół Katedry Logiki na Uniwersyte-

cie Komeńskiego w Bratysławie, grupa ta 

nie posiada jednak żadnej nazwy. 

 4. A.S.: Czy jest jakaś różnica pomię-

dzy obszarem badania naukowego w Cze-

chach i na Słowacji, jeśli chodzi o logikę?  

L.K.: Obszary te mają ze sobą wiele wspól-

nego, szczególnie łączy je zainteresowanie 

TIL – transparentną logiką intensjonalną.  

SZEŚĆ PYTAŃ DO... 
LENKA KOCINOVÁ  
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 5. A.S.: A czy jest na Sło-

wacji uniwersytet, gdzie przede 

wszystkim pracuje się nad logi-

ką? 

L.K.: Tak, jest to Uniwersytet Ko-

meńskiego w Bratysławie.  

 6. A.S.: Czy Pani studenci 

lubią logikę, czy raczej preferują 

humanistyczne obszary filozofii? 

L.K.: Moi studenci uważają ten 

przedmiot za ciężki i  raczej nie 

jest lubiany przez większość z nich. 
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 Koncepcja praw człowieka wzbu-

dza wiele kontrowersji i dlatego też często 

uważa się, że potrzebuje ona nie tylko po-

litycznego, ale i filozoficznego uzasadnie-

nia. We współczesnej debacie filozoficznej 

pojawiło się wiele głosów zarówno apro-

bujących, jak i krytykujących teoretyczne 

podstawy praw człowieka. Wiek XX jest 

czasem wielkich wojen i zbrodni, które do-

prowadziły jednakże do prób prawnego 

zabezpieczenia praw człowieka. W 1948 r. 

uchwalono Powszechną deklarację praw czło-

wieka, a zatwierdzenie tego dokumentu 

przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych ożywiło dyskusję o teore-

tycznej podstawie tej koncepcji.  Z tego 

względu uważam, że warto jest zapoznać 

się z argumentami przeciwstawiających 

się sobie stron.  

 W swoim tekście przedstawię kilka 

głosów aprobujących, jak również kryty-

kujących prawa człowieka, a przede 

wszystkim filozofię tych praw. Oczywiście 

nie ma tutaj miejsca na kompleksowe 

omówienie problemu, dlatego moim ce-

lem będzie jedynie wykazanie, iż filozofia 

praw człowieka jest aprobowana oraz 

poddawana krytyce z kilku różnych per-

spektyw. 

 W debacie o prawach człowieka po-

jawia się wiele punktów spornych. Bada-

cze nie mogą dość do porozumienia w 

kwestii tego, czym one są, a także - jakie są 

ich podstawy. Wskazują oni także na ich 

sprzeczności we-

wnętrzne, gdyż z 

jednej strony prawa 

człowieka dążą do 

charakteru uniwer-

salnego, z drugiej 

strony realizowane 

są przez państwa 

narodowe.  

 Co ciekawe, prawa człowieka są 

krytykowane przez przedstawicieli róż-

nych nurtów filozoficznych. Na przykład 

Richard Rorty uważa, że nie ma żadnych 

teoretycznych podstaw uzasadniających 

prawa człowieka. Najprawdopodobniej 

wynika to z jego krytycznego, a nawet od-

rzucającego stosunku wobec metafizyki, 

którą rozumie jako wszelkie próby odwo-

Prawa człowieka we współczesnej 
filozofii – kilka głosów za i przeciw  

Mikołaj Raczyński 
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ływania się do racjonalności. Rorty twier-

dzi, że teoria filozoficzna nie powinna być 

budulcem działalności politycznej, celem 

jej natomiast ma być samodoskonalenie. 

Jego zdaniem prawa człowieka są ekspre-

sją danej kultury i nie istnieją żadne po-

nadkulturowe fakty, które pozwoliłyby je 

zuniwersalizować. Według Rortego prawa 

człowieka nie są przejawem wiedzy moral-

nej albo refleksji płynącej z natury ludz-

kiej, a jedynie wyrazem ludzkich doświad-

czeń skłaniających do takich, a nie innych 

działań. Z tego też powodu uznaje on, że 

tradycja praw człowieka rozpowszechniała 

się właśnie poprzez historię i kulturę, a nie 

poprzez namysł metafizyczny. Warto jed-

nak zaznaczyć, że Rorty jest krytykiem sa-

mej teorii, a nie praktyki praw człowieka. 

Należy pamiętać, że głównym celem, który 

Rorty stawia przed społeczeństwem libe-

ralnym, jest minimalizowanie okrucień-

stwa, ale tak po prostu, bez odwołania do 

podstaw metafizycznych czy filozoficz-

nych.  

 Koncepcja praw człowieka krytyko-

wana jest także przez przedstawicieli nur-

tu komunitarystycznego. Ten prąd myślo-

wy narodził się w Stanach Zjednoczonych 
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jako krytyka liberalizmu zaproponowane-

go przez Rawlsa w Teorii sprawiedliwości i z 

czasem stał się bardzo popularnym sposo-

bem myślenia. Filozofowie komunitary-

zmu krytykują liberalną koncepcję praw, 

dowodząc, że żadna jednostka nie żyje w 

próżni, a zawsze jest złączona z jakąś spo-

łecznością i kulturą. Ich zdaniem to wła-

śnie wspólnota wyposaża swoich człon-

ków w symbole, wartości, tożsamość, 

umiejętność komunikacji oraz poczucie 

sensu. Dlatego też zdaniem komunitarian 

państwo powinno szczególnie chronić lud-

ność tubylczą i mniejszości religijne oraz 

językowe. Zapewne stąd ich pogląd gło-

szący, że prawa człowieka nie powinny 

dążyć do uniwersalizmu, lecz być party-

kularne, czyli odnoszące się do danej spo-

łeczności i dopasowane do danego czasu. 

 Jeden z najbardziej wpływowych 

filozofów komunitarianizmu, Alasdair 

MacIntyre, w swojej najważniejszej książce 

pod tytułem Dziedzictwo cnoty. Studium z 

teorii moralności o prawach człowieka pisze 

w sposób następujący: „Nie musimy jed-

nak zaprzątać sobie nimi głowy, ponieważ 

jedna rzecz jest już oczywista: takich praw 

nie ma, a wiarę w nie można porównać do 

wiary w czarownice i jednorożce”. Jednak 

problem MacIntyre'a polega najprawdo-

podobniej na tym, że traktuje on prawa 

człowieka zbyt dosłownie - tak, jak traktu-

je się rzeczy, które może mieć (tak, jak 

można posiadać np. grzebień, krzesło czy 

nawet nogę). Natomiast jeżeli prawa czło-

wieka zdefiniuje się jako uprawnienia po-

chodzenia moralnego albo prawnego, za-

strzeżenia autora Dziedzictwa cnoty wydają 

się tracić na znaczeniu. 

 Kolejnym krytykiem koncepcji 

praw człowieka wywodzącym się z nurtu 

komunitariańskiego jest Charles Taylor. 

Uważa on, że prawa człowieka należą do 

kultury zachodniej i tylko tutaj mogą być 

w pełni zrozumiałe i respektowane. Dlate-

go też przy ewentualnym zrewidowaniu 

tej teorii konieczne byłoby uwzględnienie 

różnych społecznie światów i odmienności 

wynikających z różnic kulturowych. To, 

zdaniem Taylora, jest niezwykle trudne i 

raczej wątpić należy w międzynarodowy, 

nieprzymuszony konsensus w rozumieniu 

praw człowieka. Komunitaraiński filozof 

twierdzi, że „światowa konwergencja nie 
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dokona się przez powszechny zanik trady-

cji, ani jej zarzucenie, tylko przez twórcze, 

ponowne zanurzenie się różnych grup we 

własnym dziedzictwie duchowym, podą-

żanie drogami do jednego celu”.   

 Z innej jeszcze strony koncepcję 

praw człowieka krytykuje Hannah Arendt. 

Według niej człowiek nabiera prawo do 

bycia uznanym, czyli zdolnym do samo-

dzielnego podejmowania decyzji, dopiero 

wtedy, gdy jest członkiem jakieś wspólno-

ty politycznej. Zdaniem Arendt w ramach 

głównego porząd-

ku politycznego, 

czyli państwa na-

rodowego, bycie 

podmiotem prawa 

wynika z przyna-

leżności do dane-

go narodu, a nie 

do abstrakcyjnej 

ludzkości. Według autorki Korzeni totalita-

ryzmu jako, że brakuje poziomu transnaro-

dowego, który mógłby tworzyć dobrze 

działający rząd światowy, prawa człowie-

ka pozbawione są jakiejkolwiek mocy. W 

ocenie Arendt uczynienie abstrakcyjnej 

istoty ludzkiej podmiotem praw jest zagro-

żeniem dla ludzkości, gdyż zamiast two-

rzyć sfery wolności, generuje konieczność. 

Wydaje się, że niemiecka filozof opowie-

działaby się za utworzeniem inkluzywnej 

wspólnoty politycznej, która nie musiałaby 

opierać się na pojęciu narodu. To, być mo-

że, w kolejnym kroku pozwoliłoby na 

ochronę człowieczeństwa, jednak już nie-

koniecznie pod hasłem praw człowieka.  

  Co ciekawe, pewną krytykę praw 

człowieka możemy znaleźć także w tekście 

Leszka Kołakowskiego pod tytułem Po co 

nam Prawa Człowieka. W tej publikacji pol-

ski filozof zastanawia się, „czy możemy 

ONZ-owską Deklarację praw człowieka i 

różne poprzednie z dziejów znane dekla-

racje do archiwum pamiątek czcigodnych 

włożyć i żyć bez tej deklaracji znośnie, a 

może nawet znośniej, niż żyjemy”. Jednak, 

jak zaznacza, nie jest jego celem, by „różne 

godziwe życzenia tam zawarte kwestiono-

wać, ale by kwestionować sposób ich umo-

cowania jako praw człowieka właśnie”. 

Kołakowski zwraca uwagę, że niektóre za-

pisane prawa są ze sobą niespójne, a nawet 

sprzeczne, co prowadzi do wielu nieporo-

zumień, a nie przynosi żadnych efektów. 

Dlatego też według polskiego filozofa lista 

praw człowieka jest jedynie ideologiczną 

konstytucją i projektem dobroczynnego 

ustroju, który można by streścić jednym 

zdaniem: „świat powinien być sprawiedli-

wy, nie zaś niesprawiedliwy”. Jednak jakiś 
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czas po wydaniu tego tekstu, podczas au-

dycji Rozmowy z mistrzem, w trakcie dys-

kusji z Wiktorem Osiatyńskim Kołakowski 

doprecyzował swoje poglądy. Dzięki temu 

możemy stwierdzić, że nie poddaje on 

krytyce samej idei praw człowieka, a jego 

sceptycyzm dotyczy wyłącznie języka 

praw człowieka, umożliwiającego ich in-

strumentalne wykorzystanie.  

  Jeszcze jeden typ krytyki praw 

człowieka reprezentuje francuski myśliciel 

Alain de Benoist. Uważa on, że prawa 

człowieka nie przynoszą żadnych pozy-

tywnych efektów, a mogą jedynie znisz-

czyć pluralistyczne oblicze świata. Jego 

sceptyczna postawa wobec teorii praw 

człowieka jest wielopoziomowa. Z deza-

probatą odnosi się on do przedstawiania 

praw człowieka jako tworu uniwersalne-

go, powszechnego i absolutnie prawdzi-

wego. Uważa, że każda deklaracja umiej-

scowiona jest w miejscu i czasie, dlatego 

też nie może być powszechna ani uniwer-

salna. De Benoist twierdzi, że prawa czło-

wieka są jedynie ideologią propagowaną 

przez Zachód, która w rzeczywistości jest 

„ukrytym procesem nawracania i domina-

cji, co oznacza kontynuację kolonializmu”.  

 Do zwolenników idei praw czło-

wieka zaliczam natomiast Johna Rawlsa i 

Jurgena Habermasa, choć koncepcje oboj-

ga różnią się także w wielu elementach. 

 Amerykanin w swojej ostatniej 

książce Prawo ludów konstruuje minimum 

„naglących” praw człowieka, które powin-

ny być przestrzegane przez wszystkie 

państwa świata. W toku swoich rozważań 

amerykański filozof wymienia trzy pod-

stawowe prawa człowieka, które powinny 

być respektowane bez względu na miejsce 

i czas. Są to:  

 Po pierwsze, prawo do życia rozu-

miane przez Rawlsa jako dostęp do mini-

mum finansowego potrzebnego do egzy-

stencji oraz zapewnienie poczucia bezpie-

czeństwa. Drugie „naglące” prawo czło-

wieka wskazane przez Rawlsa to prawo 

do wolności. Obejmuje ono wolność od 
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(…) filozofia praw człowieka czyni 

szereg założeń co do relacji jednostka – 

państwo, natury człowieka, 

społeczeństwa i państwa, które mogą 

budzić kontrowersje. Natomiast prawa 

człowieka wymagają jedynie określonych 

reguł postępowania, które powinny być 

przestrzegane przez wszystkich, także 

tych, którzy nie uznają filozoficznych 

fundamentów za nimi stojących.   



 

 

niewolnictwa, poddaństwa, wymuszonej 

pracy oraz wolność do wyznania i myśli, a 

także wolność sumienia. Trzecie prawo to 

prawo do formalnej równości wyrażonej 

przez reguły sprawiedliwości naturalnej. 

Celem tej zasady jest zapewnienie upraw-

nień wszelkim mniejszościom i zagwaran-

towanie traktowania podobnych przypad-

ków w podobny sposób (chociażby pod-

czas wydawania wyroków sądowych). 

 Zdaniem autora Prawa ludów tak ro-

zumiane prawa człowieka nie są typowo 

liberalne, a co za tym idzie, nie są wytwo-

rem zachodniej cywilizacji, dlatego też jego 

zdaniem mogą być respektowane przez 

wszystkie ludy. Rawls oczywiście zna i ak-

ceptuje argumenty krytyków mówiące o 

tym, że proponowana przez niego koncep-

cja jest zbyt wąska i nie włącza w propono-
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wany zestaw praw demokratycznej party-

cypacji, można jednak przypuszczać, że 

rezygnując z niektórych niewątpliwie bli-

skich mu wartości, chce, aby jego teoria 

była możliwa do wprowadzenia i uniwer-

salna. 

 Inaczej mogłoby być z Haberma-

sem, którego projekt jest bardziej wyma-

gający. Jego zdaniem pełna realizacja praw 

podstawowych możliwa jest dopiero wte-

dy, gdy wszystkie kategorie praw człowie-

ka będą w równy sposób realizowane. Z 

tego też powodu niemiecki filozof zapew-

ne nie zgodziłby się z Rawlsem i uznałby 

jego projekt za zbyt minimalistyczny i ase-

kuracyjny.  

 Wydaje się, że ciekawe rozwiązanie 

problemu dotyczącego praw człowieka w 

książce Prawa człowieka i ich granice przed-

stawił cytowany już wyżej Wiktor Osia-

tyński. Zdaje on sobie sprawę z tego, że 

konsensus co do filozofii praw człowieka 

jest praktycznie niemożliwy do osiągnię-

cia, uważa jednak, iż praw człowieka moż-

na przestrzegać bez owego konsensusu. 

Do tego celu proponuje oddzielenie filozo-

fii praw człowieka od praw człowieka jako 

takich. Jak słusznie zauważa, filozofia 

praw człowieka czyni szereg założeń co 

do relacji jednostka–państwo, do natury 

człowieka, społeczeństwa i państwa, które 

mogą budzić kontrowersje. Prawa czło-

wieka wymagają natomiast jedynie okre-

ślonych reguł postępowania, które powin-

ny być przestrzegane przez wszystkich - 

także tych, którzy nie uznają filozoficz-

nych fundamentów za nimi stojących. 

 

Mikołaj Raczyński—mgr, absolwent filozofii i 

historii, doktorant na Wydziale Filozofii i So-

cjologii Uniwersytetu Warszawskiego. 
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(…) czy możemy ONZ-owską Deklarację praw człowieka i różne 

poprzednie z dziejów znane deklaracje do archiwum pamiątek 

czcigodnych włożyć i żyć bez tej deklaracji znośnie, a może nawet 

znośniej, niż żyjemy? 

Leszek Kołakowski 



 

 

fot. Antoni Torzewski 

Wspomniany w tekście John Rawls w roku 2016 kończyłby 95 lat. Jest jednym z naj-

bardziej rozpoznawalnych i cenionych współczesnych filozofów politycznych. Swoją dok-

trynę polityczną prezentuje w jednym z najwybitniejszych dzieł XX wiecznej filozofii poli-

tycznej - Teorii sprawiedliwości. Warto tutaj wspomnieć o jednej z jej zasadniczych koncepcji. 

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych idei Rawlsa jest eksperymenty myślowy zwany 

„zasłoną niewiedzy”. Jest to bardzo prosty sposób pomagający zaprojektować sprawiedliwe 

społeczeństwo. Wyobraź sobie, że trafisz do społeczeństwa, nie mając pojęcia kim będziesz: 

bogaczem, biedakiem czy przedstawicielem klasy średniej, wysoki lub niski, inteligentny 

bądź nie, duszą towarzystwa czy raczej introwertykiem, nie wiesz jakiej będziesz rasy i płci, 

czy będziesz miał pracę czy nie, a jeśli tak to jaką i tak dalej. Pamiętając, że nie masz pojęcia 

jaką rolę będziesz pełnił w życiu, jakie będą obowiązywały praktyki kulturowe, prawa, za-

sady oraz system polityczny i ekonomiczny itp. do jakiego społeczeństwa chciałbyś trafić? 

Pamiętaj, że za zasłoną niewiedzy będziesz musiał zadecydować, jaki rodzaj społeczeństwa 

będzie najbardziej korzystny dla wszystkich, ponieważ ostatecznie możesz zostać kimkol-

wiek. Jak uczciwy byś się okazał, gdybyś naprawdę znalazł się w tej sytuacji?  
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Wykorzystano fragmenty artykułu autorstwa Amy Cools oryginal-
nie opublikowanego na  blogu ordinaryphilosophy.com (https://
ordinaryphilosophy.com/2017/02/21/happy-birthday-john-rawls-
2/) Licencja: CC BY-NC-SA 4.0 

Article originally published on ordinaryphilosophy.com, (https://
ordinaryphilosophy.com/2017/02/21/happy-birthday-john-rawls-
2/) by Amy Cools. License: CC BY-NC-SA 4.0 

JOHN RAWLS—95. ROCZNICA URODZIN 
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Tekst ten będzie dotyczył zrozumie-

nia wolności przez masy w filozofii Ortegi 

y Gasseta. Zanim jednak przejdę do kwe-

stii wolności opiszę, czym jest bunt mas. 

Rozkładając „bunt mas” na osobne czynni-

ki, otrzymujemy dwa pojęcia - bunt i ma-

sa. Bunt jest to sprzeciw względem jakiejś 

sytuacji, masa natomiast odnosi się do 

społeczeństwa. Słowo to bezpośrednio 

wskazuje nam, że mówimy o dużej liczbie 

ludzi, co odbija się na sposobie ich działa-

nia. Masa są to wszyscy ludzie, którzy 

tworzą społeczeństwo w danym miejscu i 

czasie, a którzy nie wyróżniają się pocho-

dzeniem, wiedzą lub inteligencją. Można 

powiedzieć, że są to jak najbardziej prze-

ciętne jednostki tworzące zbiór o podob-

nych właściwościach. Ortega napisał Bunt 

mas w latach 20. XX wieku. W swoich roz-

ważaniach odnosił się bezpośrednio do 

społeczeństwa XVIII- i, przede wszystkim, 

XIX-wiecznego. Wpływ na jego filozofię 

miały pokolenia żyjące bezpośrednio 

przed nim. Były to pokolenia szczególne 

ze względu na postępujący w tym czasie 

rozwój techniki i rewolucję przemysłową. 

Powstanie radia, rozwój gazet, kolej i sa-

mochody oznaczały dla ludzi dynamiczny 

wzrost możliwości. Ortega pisze o buncie 

mas, który ma miejsce za jego życia, ale 

który nie pojawił się z niczego. Jego po-

czątków należy upatrywać kilkadziesiąt 

lat wcześniej, właśnie w czasie „boom” 

związanego z techniką. Mimo, że z dzisiej-

szej perspektywy lata 20. ubiegłego wieku 

nie wydają się odznaczać technologicz-

nym zaawansowaniem, za czasów Ortegi 

był to czas 

rzeczywiście 

n o w o c z e -

snych rozwią-

zań technolo-

gicznych.  

 Co da-

ło ludziom w 

tamtych la-

tach wynalezienie radia, telewizji, aut, 

itd.? Odpowiedzi na to pytanie szukać na-

leży w czasach jeszcze przed rewolucją 

przemysłową. Przeciętny człowiek żyjący 

pod koniec XVIII wieku większość życia 

spędzał w miejscu, w którym się urodził; 

pracował w zawodzie, którego nauczył go 

DESTRUKCJA WOLNOŚCI W BUNCIE MAS  
ORTEGI Y GASSETA 

PAWEŁ DRYGAS 

TE DWA ELEMENTY, 
CZYLI MASS-MEDIA 

ORAZ ROZWÓJ 
MOŻLIWOŚCI 

PODRÓŻOWANIA, 
NAJMOCNIEJ WPŁYNĘŁY 

NA POWSTANIE 
JEDNOLITYCH MAS 

ORAZ PRZYCZYNIŁY SIĘ 
DO ICH BUNTU.  
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ojciec; świat poznawał słuchając miejsco-

wych notabli. Dla przeciętnego człowieka 

świat był prosty. Człowiek mógł wykorzy-

stać wszystkie możliwości, które dawała 

mu okolica, społeczeństwo i wychowanie, 

ale tych możliwości nie było wiele. Wie-

dza, którą posiadał była wystarczająca, że-

by móc przeżyć kolejny dzień. Przenosząc 

się w przyszłość, do drugiej połowy XIX 

wieku, ten sam człowiek widzi już znacz-

nie więcej. Czytając gazety lub słuchając 

radia, czerpie wiedzę, której jeszcze nie-

dawno nie miałby możliwości zaczerpnąć. 

Rozszerza się jego świadomość na temat 

całego świata. Mimochodem jest w stanie 

wyrobić sobie jakąkolwiek opinię, ponie-

waż posiadł wiedzę. Wiedza ta, pochodzą-

ca ze środków masowego przekazu, jest 

dla wszystkich odbiorców jednakowa, tzn. 

każdy słyszy to samo. Zwiększył się rów-

nież potencjał podróży dzięki pociągom 

oraz powstającym autom. Poznanie ludzi 

oraz kultur z innych części świata również 

buduje świadomość ludzką. Te dwa ele-

menty, czyli mass-media oraz rozwój moż-

liwości podróżowania, najmocniej wpły-

nęły na powstanie jednolitych mas oraz 

przyczyniły się do ich buntu. Najważniej-

szym elementem, który wywołuje bunt, 

jest dostęp do wiadomości, które w prze-

szłości były niedostępne. Łatwo można 

sobie wyobrazić ludzi, którzy żyjąc jak ich 

potomkowie, nagle zdobywają wiedzę bli-

ską tej, jaką dysponują szlachcice czy inni 

ludzie postawieni wysoko na drabinie 

społecznej. Po pierwszym szoku, który 

spotyka ludzi przeciętnych, którym przyj-

dzie posiąść wiedzę nieprzeciętną, przy-

chodzi czas, kiedy masy przyzwyczajają 

się do luksusu informacji i możliwości. 

Ten etap opisuje Ortega. Społeczeństwo 

zrównało się w możliwościach rozwoju z 

ludźmi ponadprzeciętnymi pod względem 

pochodzenia i możliwości intelektualnych. 

W tym właśnie objawił się bunt. Zwykły 

człowiek nie chce już być szarym obywa-

telem - chce być kimś więcej, niezależnie 

od tego, czy ma takie możliwości umysło-

we i społeczne. Chce, bo może. Rewolucja 

przemysłowa dla człowieka czasów Ortegi 

jest już przeszłością.  

SPOŁECZEŃSTWO ZRÓWNAŁO SIĘ W MOŻLIWOŚCIACH ROZWOJU Z LUDŹMI 
PONADPRZECIĘTNYMI POD WZGLĘDEM POCHODZENIA I MOŻLIWOŚCI INTE-

LEKTUALNYCH. W TYM WŁAŚNIE OBJAWIŁ SIĘ BUNT. ZWYKŁY CZŁOWIEK NIE 
CHCE JUŻ BYĆ SZARYM OBYWATELEM - CHCE BYĆ KIMŚ WIĘCEJ, NIEZALEŻNIE 

OD TEGO, CZY MA TAKIE MOŻLIWOŚCI UMYSŁOWE I SPOŁECZNE. 
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Obecny mu rozwój to tylko rozwijanie do-

konań z przeszłości. Ludzie, którym daje 

się możliwości, chcą je wykorzystać. Tak 

też właśnie chciała postąpić większość 

społeczeństwa sprzed około stu lat. 

Oprócz techniki, wpływ na to miał rów-

nież ustrój demokratyczno- liberalny, któ-

ry już w samej swojej istocie dawał dużą 

wolność każdemu człowiekowi. Więk-

szość chciała tę wolność wykorzystać. 

Okazuje się jednak, że jest to wolność 

ułudna. Demokrację można porównać do 

etyki utylitarystycznej, która zakłada do-

bro dla mnie, a później dla jak największej 

ilości ludzi. Oba te założenia wydają się 

być idealnym rozwiązaniem aż do mo-

mentu, gdy okaże się, że jesteśmy w 

mniejszości. Kiedy tak się stanie nasza 

wolność jest ograniczona. 

Co charakteryzuje ludzi, którzy 

przynależą do grupy, jaką jest masa? Orte-

ga wskazuje na dwie główne przypadło-

ści, czyli hermetyzm myślenia oraz działa-

nie bezpośrednie (Gasset 1982). Herme-

tyzm myślenia jest to przypadłość para-

doksalna. Krótko mówiąc, jest to zamknię-

cie się na idee z zewnętrz, życie w przeko-

naniu nieomylności, przy czym poczucie 

to pochodzi z informacji czerpanych ze 

środków masowego przekazu. Doprowa-

dza to do odrzucania informacji od ludzi, 

mogących stanowić autorytet w danej 

dziedzinie. Działanie bezpośrednie zaś od-

nosi się do reagowania mas na bodźce. Jak 

sama nazwa wskazuje, masy działają od 

razu, bez wgłębienia się w istotę rzeczy. 

Tym, na co Ortega wskazywał, mówiąc o 

rozwoju cywilizacyjnym, był namysł nad 

działaniem. Człowiek masowy nie potrze-

buje takiego namysłu. Łączy się to z her-

metycznością umysłu. Będąc pewnym 

swoich idei, nie ma potrzeby zwlekać z 

wprowadzeniem ich w życie. Przeciwień-

stwem tej postawy jest działanie pośred-

nie, które zakłada namysł przed wykona-

niem danej czyn-

ności.  

W związku z tym 

pojawia się pro-

blem destrukcji 

wolności, który 

objawia się na 

trzech płaszczy-

znach: wolności w 

ramach prawa, wolności do działania i 

trzecia tzw. „wolność od”. Pierwsza doty-

czy moralności i prawa wewnętrznego.  

 Ortega pisze: „Żyć to nie być ogra-

niczonym przez cokolwiek; to swobodnie 

puścić wodze swoim chęciom i skłonno-

ściom.” (Gasset 1982). Łatwo jest wyobra-

zić sobie stan, w jakim znajdzie się społe-

ŻYĆ TO NIE BYĆ 
OGRANICZONYM 

PRZEZ 
COKOLWIEK; TO 

SWOBODNIE 
PUŚCIĆ WODZE 

SWOIM CHĘCIOM I 
SKŁONNOŚCIOM. 

 
ORTEGA Y GASSET 
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czeństwo, które uwierzy w powyższe zda-

nie. Rozbijając to na czynniki pierwsze, 

otrzymujemy receptę na to, jak żyć. Aby 

nasza bytność na tym świecie osiągnęła 

pełne spełnienie, nie możemy się ograni-

czać. Oznacza to, że nie powinniśmy re-

spektować żadnych praw, tych spisanych 

jak i naszych - wewnętrznych. Moralne 

działanie nie jest wskazane do pełnego 

przeżywania życia. Drugie zdanie mówi o 

tym, że najlepsze, co możemy dla siebie 

zrobić, to oddać się spełnianiu swoich po-

trzeb, niezależnie od tego, jakie one są. 

Oba te zdania mogą się również wyklu-

Weronika Wodczak 
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Druga konsekwencja dotyczy de-

mokracji. W demokracji to większość rzą-

dzi mniejszością. Nie jest istotne, czy decy-

zje podejmowane są przez społeczeństwo 

bezpośrednio czy pośrednio. Skoro masa 

jest tak liczna, nie ma praktycznej możli-

wości, ażeby wśród osób decydujących nie 

znalazły się jej reprezentanci. Przypadło-

ścią człowieka masowego jest niechęć do 

ludzi wybitnych, - ludzi, którzy nie przy-

należą do masy. Możemy sobie wyobrazić 

sytuację, kiedy państwem zaczyna rządzić 

społeczeństwo masowe, odrzucające zda-

nie autorytetów, działające w sposób bez-

pośredni, nieprzemyślany.  

Ostatnim przykładem jest spojrze-

nie na destrukcję wolności i człowieka ma-

sowego, jako na proces, który wciąż trwa. 

Wyobraźmy sobie sytuację człowieka ma-

sowego z obecnego czasu. Jest on atako-

wany niezliczoną ilością informacji pocho-

dzących z różnych źródeł masowego prze-

kazu: z internetu, telewizji, radia. Oprócz 

programów stricte informacyjnych istnieją 

również programy opiniotwórcze.           

czać. Skoro nie winniśmy się niczym ogra-

niczać, możemy również czynić rzeczy 

niemoralne. Akty te mogą zostać skiero-

wane ku innej osobie, która to z kolei w 

ten sposób traci swoją wolność oraz nie 

może przeżywać swojego życia w stu pro-

centach.  

Oprócz moralności ma to również swój 

wyraz w strukturze społecznej. Ponieważ 

życie to brak ograniczeń, dochodzimy do 

wniosku, że nie warto zważać na drabinę 

społeczną, na której zajmujemy miejsce. 

Uszczegóławiając, człowiek masowy nie 

patrzy na swoje ograniczenia intelektualne 

i fizyczne, co skutkuje jego aspirowaniem 

do czynów, którym nie jest w stanie podo-

łać. Człowiek z nizin społecznych i inte-

lektualnych nie ma żadnych oporów, aże-

by starać się o stanowiska, które wymaga-

ją wiedzy i obycia. To oczywiście może 

doprowadzić do zmniejszenia powagi 

urzędu lub strat - dla społeczeństwa, pań-

stwa lub samego człowieka masowego. 

Konkluzją może być tu stwierdzenie, że 

nieograniczona wolność tę wolność nisz-

czy.  

Skoro masa jest tak liczna, nie ma praktycznej możliwości, ażeby 
wśród osób decydujących nie znalazły się jej reprezentanci. Przypadło-
ścią człowieka masowego jest niechęć do ludzi wybitnych, - ludzi któ-
rzy nie przynależą do masy. Możemy sobie wyobrazić sytuację, kiedy 

państwem zaczyna rządzić społeczeństwo masowe, odrzucające zdanie 
autorytetów, działające w sposób bezpośredni, nieprzemyślany. 
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Pamiętając o tym, że człowiek masowy 

uważa siebie za posiadającego wiedzę 

oraz podejmuje decyzje w sposób pochop-

ny, łatwo jest sobie wyobrazić tego konse-

kwencje. Człowiek masowy w dzisiejszych 

czasach staje się ofiarą swojego charakte-

ru, bodźców zewnętrznych i zbyt dużej 

możliwości działania. Będąc determino-

wanym przez mass-media, podejmuje de-

cyzje, których człowiek rozumny, znający 

swoje ograniczenia, nigdy by nie podjął. 

Weronika Wodczak 
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Nieograniczona wolność połączona z nieo-

graniczonymi możliwościami sprawia, że 

nieroztropne społeczeństwo masowe nie 

wie, jakie decyzje powinna podejmować. 

Nie wie tego, ale musi działać. Tym też 

różni się człowiek 

masowy od szlachec-

kiego: reaktywność 

kontra aktywność. 

Wybitność w kontek-

ście działania polega 

na aktywowaniu czło-

wieka masowego, 

który reaguje, czyli jest reaktywny. To, w 

jakim kierunku zadziała, zależy od dobrej 

woli człowieka wybitnego. 

Podsumowując, właściwości czło-

wieka masowego, czyli hermetyczność i 

bezpośredniość działania, powodują utra-

tę wolności. Jest to o tyle niebezpieczne, że 

nie zdając sobie sprawy z własnych słabo-

ści, człowiekowi masowemu wydaje się, 

że dzięki wielu możliwościom jego wol-

ność jest nieograniczona. Wypacza to poję-

cie wolności oraz prowadzi do jej degene-

racji. 

Bibliografia: 

Gasset J. O. 1982, Bunt mas i inne pisma so-
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Człowiek maso-
wy w dzisiej-
szych czasach 
staje się ofiarą 

swojego charak-
teru, bodźców 

zewnętrznych i 
zbyt dużej możli-
wości działania. 

Fot. Antonii Torzewski 



 

 

 I am a citizen philosopher, and very 

likely, so are you. 

So what is citizen philosophy, why is it a 

useful concept, and what is its role in the 

world? 

Let’s begin by considering what we 

mean by philosophy, generally speak-

ing. For a long time, philosophy has been 

considered an almost exclusively academic 

pursuit, so highly specialized that only a 

very few experts can properly be called 

philosophers. As Eric Schwitzgebel points 

out, this is a relatively new development. 

In the Western world, it traces its origins to 

classical Greece; each region of the world 

has its own history of philosophy or its an-

alogue, from Egypt to China to the Ameri-

cas. As with all fields of inquiry, philoso-

phy has branched out and specialized until 

much of it would be barely comprehensi-

ble to its first practitioners. Indeed, almost 

all fields of inquiry we know today started 

out as a branch of philosophy: mathemat-

ics, logic, science, medicine, theology, you 

name it. 

WHY WE NEED CITIZEN PHILOSOPHERS? 
AMY COOLS 
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fot. Antoni Torzewski 
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But Philosophy, or ‘love of wis-

dom’, began in the home, the workplace, 

the market square, and the street corner 

with curious, intelligent people who, new-

ly enjoying the luxury of free time accord-

ed by advances in food-acquisition tech-

nologies, began to ponder on the whys 

and hows of the natural world and of the 

human experience. These people weren’t 

originally chosen or designated by 

some authority as the ‘thinkers’ as op-

posed to everyone else, the ‘doers’; in-

stead, philosophy originated, grew, and 

specialized organically. We, as a species, 

began to ask and answer ever more com-

plex questions about how to best live in 

the world as members of societies, what’s 

going on within our own minds and why, 

what are our roles in the universe, and 

what it all means… including the ques-

tion ‘what is meaning?’. Over time, certain 

individuals came to be recognized as par-

ticularly adept at asking and answering 

these important questions, and came to 

be considered specialists and authorities in 

their fields of inquiry. But philosophy, 

broadly construed, remained a pursuit of 

many more people than that. 

Philosophy has been demystified 

by re-entering popular culture, to a signifi-

cant extent.  There’s an ever-

growing audience for popular philosophy 

books, articles, magazines, podcasts, and 

blogs. The term itself has also been re-

broadened, so to speak. ‘Philosophy’ 

has taken on 

m a n y  n e w 

s h a d e s  o f 

meaning as it’s 

used to refer to 

a particular 

view of life, or 

aesthetic taste, 

or set of aspira-

tions, or work-

ing theory of knowledge, or organization 

method, or substitution for the loaded 

term ‘spiritual’ …even a brand of skin care 

products (this one disgusts me somewhat, 

as it offends my aesthetic taste and sense 

of the ‘sacred’ by capitalizing on public 

respect for one of my most beloved, to me 

non-commodifiable things). Some of 

its newfound popularity is the result of 

advancing secularization accompanied by 

the desire to retain transcendence and 

meaning; some is the result of our new-

ly data-centric lives brought to us by the 

word wide web, creating the need to make 

sense of the deluge of new information 

available to us; some is the result of the 

blending, annexing, and clashing of cul-
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tures in a world now widely and intimate-

ly connected through advanced media 

technologies and ease of travel, creating 

the need to find ways of communicating 

and living together in a world of new  

complexities. It’s all happening 

so fast that each of us is experiencing the 

urgency to make sense of it all right away, 

in a way that is practicable in our own 

communities and subcultures, and in a 

way each of us can understand and readily 

communicate. 

In short, philosophy is enjoying a 

comeback in the public square. What I’m 

calling citizen philosophers are those who 

ask and answer questions there, about the 

nature of the universe and how to make 

sense of our experiences of it, who are not 

necessarily engaged in profession-

al or academic philosophy. While citizen 

philosophers tend to spend a significant 

amount of time engaged in such inquiry 

and are motivated to educate themselves 

widely and systematically, many 

find academic philosophy too arcane and 

obscure to help the rest of us navigate our 

increasingly complex lives. 

I, for one, love academic philoso-

phy. I am continuously in awe of the work 

these men and women do, devoting their 

lives to hard study, to asking the most 

challenging questions, and to deep exami-
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nation of the most nuanced and complex 

problems. This body of work is breathtak-

ing in its scope, beautiful in the elegance 

of its arguments and solutions, satisfying 

in its wit and cleverness, fascinating in 

its intensive scholarship, and indispensa-

ble in its ability to help us figure out why 

and how to make a better world. I find it 

highly enjoyable and fulfilling, as well as 

challenging and frustrating, to grasp 

and wrangle with the work of academic 

philosophers. To be sure, academic philos-

ophy has had its share of what David 

Hume calls sophistry and illusion, fit only 

to be consigned to the flames, and what 

Harry Frankfort more succinctly calls 

‘bullshit’. But philosophy is not alone in 

this: science has had its phrenology and 

eugenics, medicine its humours and 

bloodletting, theology its justification for 

slavery and pogroms, and so on. Like the-

se other disciplines, academic philosophy 

has some wonderfully effective built-in 

self-correctors, and continues to be an es-

sential, I think preeminent, field of in-

quiry. 

But many of the most important 

and interesting questions don’t come 

down on us from on high, so to speak, 

originating from academia and revealed, 

as if a sort of holy writ, to the rest of us. In 

fact, most of the questions and problems 

we all wrangle with still originate in the 

public square, in the home, workplace, 

classroom, hospital, church, courtroom, 

political assembly, and so on. They bubble 

up from the challenges and uncertainties 

of our daily lives, are filtered through con-

versation and the arts, are swept up in so-

cial, legal, and political movements and 

institutions, and carried into the pool of 

academic philosophy, where they are fur-

ther clarified and distilled in treatises, lec-

tures, books, and so on. 

And these questions don’t only 

originate with the public at large, we offer 

our first answers there. The answers range 

from fragmentary to nuanced, from intui-

tive to considered, from repetitions 

of received wisdom to original, from off-

the-cuff to well-informed, by people from 

all walks of life with their own areas of ex-
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pertise and unique capabilities of under-

standing born of particular experi-

ence. These citizen philosophers are on the 

first line of discovery and inquiry, and so 

called because they don’t participate in 

this process as a profession, but as a matter 

of personal interest and as a member of 

society at large, not subject to the demands 

and constraints of academic philosophy. 

Of course, the category of citizen philoso-

pher does not exclude academic philoso-

phers, because of course they, too, partici-

pate in the same process of question-

creation and question-answering in the 

course of their everyday lives, separate 

from their academic pursuits. 

It’s the very lack of the demands 

and constraints of academic philosophy 

that gives citizen philosophy an important 

role to play in public life. The world as it is 

offers so many varieties of human experi-

ence, so many ways of seeing the world, so 

many challenges that academic philoso-

phers, like the rest of us, never have the 

opportunity to confront directly. Yet the 

scope of academic philosophy, at least po-

tentially, is as broad as the possibilities of 

human (even, perhaps nonhuman?) expe-

rience. So how can it be that academic phi-

losophers can possibly access enough in-

formation to ask and answer all the im-

portant questions that could be ad-

dressed? It may be, if academic philoso-

phers were endowed with immense pow-

ers of comprehension and imagination that 

would enable them to take all the infor-

mation available in the world, to truly un-

derstand what it’s like to be a coal miner in 

China, a cardiologist experiencing a heart 

attack firsthand, a one and a half year old 

who just created their first sentence, a per-

son with frontal lobe epilepsy experienc-

ing a supernatural vision, or a terrorist 

who became so after their entire family 

was killed by a bomb, and then conceive of 

all of the social, epistemic, metaphysical, 

political, and every other sort of question 

that may arise from these experience. (À 

la the mythical Mary in Frank Jackson’s 

black and white room.) But of course, this 

is impossible, as even the most intelligent 

and informed human mind has its limits. 

Sometimes, raw data is the fodder of aca-

demic philosophical inquiry. But most of-

ten, it’s the questions, moral precepts, sto-

ries, works of art, aphorisms, dogmas, 

memories, narratives, and all other prod-

ucts of the human mind, already having 

undergone a first round of questioning 

and examination, that academic philoso-

phers take up as topics of inquiry.  
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I, for one, am glad to 

see philosophy ever more present in the 

public square. That’s because I perceive 

philosophy as the great quest for under-

standing that academic and citizen philos-

ophers all engage in, and as I see it, each 

gives something of immeasurable and irre-

placeable value to the other. We need only 

recall some philosophical forays that have 

failed, from hairsplitting quibbles of scho-

lasticism to navelgazing-verging-on-

masturbatory obscurantisms of postmod-

ernism, to recognize that academic philos-

ophy benefits enormously by maintaining 

a robust discourse with the broader hu-

man community of activists, artists, re-

porters, bloggers, protesters, discus-

sion groups, and of all others who care 

enough to question.  The discipline and 

expertise of academic philosophers, and 

the broader set of experiences, challenges, 

and opportunities for new questions and 

unique ways of understanding of 

the larger community of citizen philoso-

phers each serve to keep the other more 

honest, more challenged, and more in-

formed, in the great world conversation 

we’re all having. 
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FILOZOFIA A… BIOLOGIA 
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W wielu miejscach rozważania filo-

zoficzne i biologiczne wzajemnie się prze-

nikają. Nie chodzi jedynie o powiązania 

historyczne obu dziedzin i wykształcanie 

się wczesnej biologii z rozwijanej przez 

ówczesnych filozofów-przyrodników filo-

zofii przyrody. (Griffiths 2008). Dyscypli-

ny te mają zdecydowanie więcej płasz-

czyzn współpracy i również współcześnie 

istotne jest, aby nie zaniedbywać możliwo-

ści czerpania z wzajemnego dorobku i me-

tod. Poniżej syntetycznie scharakteryzo-

wano niektóre zagadnienia zawierające 

elementy filozofii oraz biologii, których 

rzetelna analiza wymaga interdyscyplinar-

nego wysiłku. 

Definiowanie i analiza pojęć to jed-

ne z zasadniczych funkcji filozofii. Biolo-

gia będąca nauką badającą życie, musi 

możliwie precyzyjnie zdefiniować przed-

miot swoich badań (McKay 2004; Tsokolov 

2009). Wymagają tego m.in. rozważania 

nad początkiem życia. Jest to również nie-

zbędne do klasyfikacji nowych jego form, 

potencjalnie również poza naszą planetą. 

W związku z tym pojawiają się pytania 

m.in. o warunki konieczne i wystarczające 

do uznania danego układu za żywy. 

Obecnie nie istnieje jednoznaczna 

definicja życia. Zazwyczaj definiuje się je 

poprzez wyliczenie ustalonych, uniwersal-

nych atrybutów takich jak homeostaza, 

metabolizm, rozmnażanie czy adaptacja 

(tzw. opisowa koncepcja życia) (Weber 

2003). Klasycznym przykładem organi-

zmów, które ciężko zaliczyć jednoznacznie 

do świata ożywionego, są wirusy. Posia-

dają one co prawda część cech charaktery-

stycznych organizmom żywym (np. adap-

tacja), brak im jednak najważniejszych, ta-

kich jak metabolizm czy organizacja ko-

mórkowa (Reece i in. 2016). Wirusy nie 

mają również zdolności do rozmnażania 

samoistnego, a jedynie przez zakażenie 

komórki. Czasami mówi się, że prowadzą 

one coś w rodzaju „życia zapożyczone-

go” (Reece i in. 2016). Te i inne problemy 

skłoniły do opracowania kilku definicji 

życia oraz ich ogólnego podziału na struk-

turalne i funkcjonalne.  

Jedna z trafniejszych koncepcji za-

kłada, że życie to system zdolny do samo-

replikacji i ewolucji w sensie darwinow-

skim (Weber 2003). Jest ona bardzo szero-

ka, ale kategoria życia również taka jest. 

Niemniej jednak podejście to gwarantuje, 
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że każde kiedykolwiek odkryte organizmy 

we wszechświecie będą z nią zgodne (tzw. 

uniwersalny darwinizm (zob. Dawkins 

2003), jest to koncepcja, która sama w so-

bie ma silnie filozoficzny charakter). Inne 

definicje to np. termodynamiczna 

(proponowana głównie przez fizyków), 

cybernetyczna, 

lub określająca 

życiem każdy 

system auto-

poietyczny 

(Weber 2003). 

Najpopular-

niejsze są pro-

pozycje po-

zwalające kla-

syfikować ży-

cie zgodnie z 

podstawowy-

mi cechami 

(już wspo-

mnianymi). 

Jest to np. kon-

cepcja chemotonu Tibora Gánti (1986). 

Analizy te stanowią typowo filozoficzne 

dociekania istoty życia, oparte na moc-

nych podstawach empirycznych, które po-

kazują również, w jaki sposób metody ba-

dań wypracowane przez filozofię mogą 

wspomóc biologię. 

Rozwój neurobiologii istotnie wpły-

nął na zagadnienia rozważane przez filo-

zofów. Sukcesy w badaniu biologii ludz-

kiego mózgu mają istotny wpływ na epi-

stemologię, filozofię umysłu czy spekula-

cje dotyczące wolnej woli. Lepsze zrozu-

mienie mechanizmów funkcjonowania 

ludzkiego mó-

zgu pozwoliło 

zweryfikować 

nasze rozumie-

nie zjawisk ta-

kich jak altru-

izm, współpraca 

i przywiązanie 

społeczne (zob. 

Churchland 

2008, 2013; Ba-

ron-Cohen 

2014). Czerpa-

nie z osiągnięć 

neuronauk i 

wykorzystywa-

nie ich w roz-

ważaniach filozoficznych zyskało nawet 

miano neurofilozofii (zob. Churchland 

1987) traktowanej jako odrębna dyscyplina 

filozoficzna. 

Rozwój nowych technologii pozwa-

la nie tylko na lepsze rozumienie funkcjo-

Weronika Wodczak 



 

 

nowania człowieka, lecz daje również 

możliwość głębokiej ingerencji w jego cia-

ło. W związku z tym pojawiają się dylema-

ty związane np. z ideą transhumanizmu 

dążącego m.in. do radykalnego przełama-

nia ludzkich ograniczeń biologicznych, 

wykorzystując m.in. narzędzia biotechno-

logii (Juengst, Moseley 2015). Pojawiają się 

pytania o możliwości, granice oraz moral-

ność tych działań, podobnie jak badań 

sztucznej inteligencji i tzw. sztucznego ży-

cia (Alife). 

 Bioetyka jest dziedziną, w której 

biologia i filozofia łączą się bezpośrednio. 

Rozważania dotyczące etyki w medycynie 

(zob. Gert i in. 2009), genetyce czy ekologii 

wymagają precyzyjnego opisu danych zja-

wisk, analizy ich konsekwencji, użytecz-

ności oraz ewentualnych zagrożeń dla au-

tonomii jednostki. Postęp technologiczny 

pozwala na coraz silniejsze ingerowanie w 

organizmy zwierząt, w tym ludzi, mani-

pulowanie genami, przedłużanie życia itp. 

W takich przypadkach niezbędny jest głos 

filozofii oraz etyki wskazujący na aksjolo-

giczne konsekwencje podjęcia lub zanie-

chania danych działań (zob. Arras 2010). 

 Inny ciekawy obszar wspólnych ba-

dań jest stosunkowo świeżą koncepcją, a 

stanowi go tzw. filozofia immunologii.   

Na pierwszy rzut oka wydawać by się mo-

gło, że jest to łączenie dziedzin ewidentnie 

do siebie nieprzystających, jednak po lek-

turze kilku tekstów szybko można dojść 

do wniosku, że porusza istotne zagadnie-

nia. Szersze rozwinięcie charakterystyki 

tego i innych obszarów współpracy filozo-

fii i biologii znacząco wyszłoby poza ramy 

tego krótkiego tekstu, warto jednak się-

gnąć bezpośrednio do literatury (zob. Ta-

buer 2012, 2016; Swiatczak 2012). 

 Mimo silnej specjalizacji obu dzie-

dzin, warto sięgać po dzieła wychodzące 

poza obszary własnej dyscypliny, ale w 

jakiś sposób z nią korespondujące. Filozof 

Daniel Dennett pisząc recenzję Samolubne-

go genu – pozycji niezwykle istotnej z 

punktu widzenia dzisiejszej biologii i ewo-

lucjonizmu, stwierdził: „widziałem wy-

starczająco wielu studentów filozofii z en-

tuzjazmem opowiadających o tym jak lek-

tura tej książki zmieniła ich sposób myśle-

nia, żeby stwierdzić, że zdaje ona egza-

min, jako dzieło filozoficzne i nie tylko. 

Osobiście stawiam książkę Dawkinsa na 

równi z klasycznymi dziełami, (…) jako 

istotne narzędzie myślenia dla studentów 

filozofii.” (Dennett 2008, s. 119/134). 

 

F.S. 
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MINDWASH 
FILOZOF W LABOLATORIUM—CZYM JEST 

NEUROFILOZOFIA? 

 Liczne problemy rozpatrywane od 

wieków w filozofii, w ciągu ostatnich lat 

dzięki dynamicznemu rozwojowi neuro-

nauk, zyskały nową perspektywę. W kon-

sekwencji, jak twierdzą niektórzy, jeste-

śmy świadkami wykształcania się nowej 

gałęzi filozofii (Churchland 1986). Czym 

jest neurofilozofia? Na początek, przyjrzyj-

my się krótko dwóm klasycznym zagad-

nieniom podejmowanym w filozofii: toż-

samości oraz przeżyciu estetycznemu. 

 Problem jaźni, podmiotowości czy 

tożsamości osobowej to jeden z ważniej-

szych zagadnień filozoficznych. Ma bez-

pośredni wpływ na etykę, epistemologię, 

ontologię czy antropologię filozoficzną. 

Jego źródła sięgają starożytności, a przeja-

wy możemy dostrzec na przestrzeni histo-

rii całej filozofii (Bremer 2008; Kobierzycki 

2012).  Dzisiaj zagadnienie to rozpatrywa-

ne jest w dużej mierze z perspektywy na-

uk przyrodniczych. Na przykład, rozwa-

żania portugalskiego badacza Antonio Da-

masio, próbującego odpowiedzieć na pyta-

nia dotyczące natury ludzkich emocji czy 

jaźni, wpisują się programowo w neurofi-

lozofię (Damasio 2000). Damasio wyróżnia 

trzy stopnie jaźni (proto jaźń, jaźń rdzenną 

i autobiograficzną), oraz wskazuje mecha-

nizmy neuronalne, które za nimi stoją. Od-

wołuje się do nauk ewolucyjnych, aby wy-

kazać sens rozwinięcia się poczucia jaźni. 

Wskazuje również przypadki uszkodzeń 

konkretnych rejonów mózgu, powstałe na 

skutek chorób czy wypadków, na które 

natknął się w swojej praktyce badawczej, i 

pokazuje ich wpływ na poczucie jaźni a 

także zachowanie, emocje i uczucia 

(Damasio 2000, 2011). Wnioski i ustalenia, 

jakie wysuwa Damasio, są niezwykle cie-

kawe, zarówno z filozoficznego jak i psy-

chologicznego i medycznego punktu wi-

dzenia, pozwalają także na weryfikację 

wcześniejszych wyobrażeń na temat jaźni, 

odrzuceniu tych błędnych oraz skupieniu 

się na rozwijaniu propozycji bardziej obie-

cujących.  

 Obecna w filozofii perspektywa 

uwzględniająca w swoich rozważaniach 

stan badań neuronauki, chociaż stosunko-

wo młoda, rozciąga się również na inne 

filozoficzne subdyscypliny. Jedną z nich 
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jest neuroestetyka, dziedzina rozwijana 

m.in. przez Semira Zekiego (1999) oraz Vi-

layanura Ramachandrana (Ramachandran, 

Hirstein, 1999). Mówiąc w dużym skrócie, 

neuroestetyka zajmuje się poszukiwaniem 

neurobiologicznych podstaw oraz ewolu-

cyjnego rozwoju naszych przeżyć estetycz-

nych. Pod takim kątem badana jest zarów-

no aktywność twórcza jak i sam odbiór 

sztuki. Dlaczego jeden obraz wydaje się 

nam piękny i wywołuje pozytywne emo-

cje, a drugi nie? Co dzieje się w naszym 

mózgu w momencie kontaktu ze sztuką? 

Jak reagują na nią zwierzęta? Odpowiedzi 

na stawiane przez neuroestetyków pytania 

nie wyczerpują wprawdzie wszystkich 

problemów poruszanych w tradycyjnej 

refleksji nad sztuką, wnoszą jednak do 

nich istotną wiedzę o neuronalnych kore-

latach naszych przeżyć estetycznych. 

 Filozofia w swojej aktywności zaw-

sze skupiała się na analizie metodologii 

nauk eksperymentalnych, a także umysło-

wości człowieka, jego aktywności arty-

stycznej, społecznej i moralnej itp. Techno-

logia pozwala rzucić nowe światło na me-

chanizmy neuronalne odpowiedzialne za 

te zjawiska, co naturalnie skłania filozo-

fów do zainteresowania się jej osiągnięcia-

mi (Przybysz 2012). Jak widać na powyż-

fot. Antoni Torzewski 

https://philpapers.org/s/Vilayanur%20S.%20Ramachandran
https://philpapers.org/s/William%20Hirstein
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szych przykładach, z czasem wyłonił się 

specyficzny rodzaj rozważań filozoficz-

nych, bezpośrednio związany z neurobio-

logią czy kognitywistyką. Neurofilozofia 

korzystając z ustaleń poczynionych przez 

neurobiologię, rozpatruje hipotezy two-

rzone przez filozofię, starając się je weryfi-

kować i precyzować. Jednak rola filozofii 

nie kończy się jedynie na analizie dokonań 

neuronauk. Pojawia się też kwestia odróż-

nienia neurofilozofii od filozofii neuronau-

ki, czyli po prostu jednej z subdyscyplin 

filozofii nauki, zajmującej się analizą języ-

ka oraz metodologii stosowanej, w tym 

przypadku, przez neuronaukowców. Róż-

nica polega tu właśnie na analizie nauki z 

meta-poziomu, a nie, zakładanym w spoj-

rzeniu neurofilozoficznym, wejściu z nią 

w ścisłą współpracę. Stosując terminologię 

wprowadzoną przez Michała Hellera moż-

na by powiedzieć, że z jednej strony może-

my mówić o filozofii neuronauki a z dru-

giej o „filozofowaniu w kontekście neuro-

nauki” (Heller 1987). Jednak z drugiej stro-

ny, coraz częściej wskazuje się, że ze 

względu na specyfikę neuronauki (m.in. 

wysoki poziom uteoretyzowania, wnio-

skowanie do najlepszego wyjaśnienia) i 

wyraźne różnice dzielące ją chociażby od 

fizyki uchodzącej tradycyjnie za wzór nau-

kowości, tego rodzaju rozróżnienie stop-

niowo ulega zatarciu (Hohol 2013). Konse-

kwencją takiego spojrzenia może być fakt, 

iż neurofilozofia rozumiana szeroko, 

mieszcząca w sobie także kwestie meta-

neuronaukowe, powinna przejąć w przy-

szłości rolę jedynej uprawianej formy filo-

zofii umysłu (Jonkisz 2010). 

 Podsumowując, najogólniej neurofi-

lozofię można traktować jako dyscyplinę 

starającą się analizować problemy filozo-

ficzne z perspektywy neuronauk. Jest to co 

prawda zmiana strategii metodologicznej, 

jak na filozofię bardzo rewolucyjna, będą-

ca jednak dobrą odpowiedzią na współ-

czesne osiągnięcia nauk empirycznych. 

Neurofilozofia to program badawczy, zbyt 

młody, aby jasno uchwycić jego metodolo-

gię oraz wskazać konkretne osiągnięcia, 

jednak w związku z istotną zmianą pole-

gającą na coraz większym wpływie nauk 

empirycznych, można go traktować jako 

obiecującą gałąź filozofii. 

 Często błędną interpretacją jest za-

łożenie, że zwolennicy takiego podejścia 

starają się wyeliminować filozofię, jako 

zbędną i zastąpić jej rozważania analizami 

biologicznymi, co jednak nie jest prawdą. 

Patricia Churchland jasno zaznacza, że 
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niezbędna jest symbioza filozofii i neuro-

nauk, a wpływ powinien być dwustronny 

(Churchland 2002). Neurofilozofia to trud-

na dziedzina. Zakłada zaawansowaną 

znajomość z zakresu neuroanatomii i neu-

rofizjologii z jednej strony, a z drugiej bie-

głość w filozofii umysłu, fenomenologii i 

epistemologii. Należy jednak pamiętać, że 

neurofilozofia to działalność zespołowa. 

To współpraca ekspertów z różnych dzie-

dzin, otwartych na metody innych dyscy-

plin, tworzą najbardziej płodne zespoły, 

stawiające tezy, które zaliczyć możemy do 

szeroko rozumianej neurofilozofii.  

Jaką rolę może w takich zespołach pełnić 

filozof? Niektórzy widzą w nim rolę inter-

pretatora czy projektanta przedsięwzięć 

badawczych, mediatora będącego pośred-

nikiem między różnymi dyscyplinami, al-

bo osobę pilnującą wewnętrznej spójności 

weryfikowanych hipotez (Jonkisz 2010). 

Rozwój neurofilozofii, wymaga od nau-

kowców i filozofów dużej elastyczności i 

zdecydowanego wyjścia poza wąskie ra-

my swojej dyscypliny. 

 

Mateusz Tofilski 

Filip Stawski 

Fot Antonii Torzewski 
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GWIEZDNI WĘDROWCY, Natalia Jeź-

dziak 

 Pojawienie się na nocnym niebie 

komety uważano przez stulecia za oznakę 

zbliżających się nieszczęść oraz klęsk. I tyl-

ko nieliczni zadawali sobie pytanie: skąd 

biorą się niezwykle gwiazdy z ogonem? 

(...) 

 Jak donoszą agencje, amerykański 

teleskop orbitalny śledzi od pewnego cza-

su tajemnicze ciało kosmiczne zmierzające 

z zawrotną prędkością w głąb Układu Sło-

necznego. Powodem tego zainteresowania 

jest między innymi fakt, iż według obli-

czeń, kometa zbliży się do Ziemi na nie-

zwykle małą odległość (jak na standardy 

kosmiczne, oczywiście!). Według zapew-

nień astronomów naszej planecie nie grozi 

zderzenie ze zbliżającym się ciałem niebie-

skim i nie musimy się obawiać, że ludz-

kość podzieli los dinozaurów! Będziemy 

natomiast z pewnością świadkami nieza-

pomnianego spektaklu świetlnego na na-

szym nocnym niebie. Spektaklu, który mo-

że dostarczyć nam wielu estetycznych 

wzruszeń i romantycznych uniesień. 

     

 „Vivat!!!”, 10.2018 

PHENIAN BĘDZIE WALCZYŁ! 

 W ubiegły poniedziałek Korea Północna 

zaczęła wprowadzanie do reaktora w Yongbyon 

paliwa atomowego - poinformowała wczoraj 

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej 

(IAEA).  

 W reaktorze w Yongbyon specjali-

ści koreańscy umieścili blisko dwa tysiące 

prętów nowego paliwa atomowego, które 

po przetworzeniu może posłużyć do pro-

dukcji ładunków jądrowych. Proszący o 

anonimowość wysoko postawiony pra-

cownik IAEA określił zaistniałą sytuację 

jako „niezwykle niepokojącą”. Według in-

formacji posiadanych przez Agencję łado-

wanie paliwa trwa nadal. Koreański reak-

tor w Yongbyon ma moc 5 MW i może po-

mieścić 8 tys. prętów paliwowych. Taka 

ilość wystarczy, aby w ciągu najbliższych 

miesięcy wytworzyć kilka głowic atomo-

wych. 

 Władze w Phenianie oświadczyły, 

że lud koreański musi dysponować odpo-

wiednimi środkami odstraszania jeśli oka-

załoby się, iż mieszkańcy zbliżającej się do 

Ziemi Arki są wrogo nastawieni do ludzi. 

„Miłujące pokój, rewolucyjne masy nasze-

go kraju z utęsknieniem czekają na braci w 

rozumie - oświadczył przebywający w Pe-
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Cicho przemija chwała świata 
Marek Żelkowski 
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kinie minister obrony Korei Północnej. - 

Jednak nie zawahamy się bronić naszej re-

wolucji jeśli okaże się, że Przybysze repre-

zentują agresywną i zaborczą postawę, tak 

charakterystyczną dla imperializmu!” 

 „Nigdy nie zgodzimy się na uzy-

skanie przez Koreę Północną broni jądro-

wej” - powiedział wczoraj na konferencji 

prasowej zwołanej w Seulu prezydent Kim 

Dan Dzou. Potępił on też władze w Phe-

nianie za pogłębianie kryzysu polityczne-

go i stwierdził, ze dla pokojowego rozwią-

zania kryzysu niezbędna będzie współpra-

ca z USA i Japonią. Skrytykował on jedno-

cześnie Waszyngton za marginalizowanie 

Seulu we wcześniejszych negocjacjach roz-

brojeniowych z Koreą Północną. 

(REUTERS, PAP) 

  „Samo Życie”, 16.06.2019 

 

SZUKAJĄ MIEJSCA, Piotr Gołoc 

 Wczoraj przyleciała do Warszawy czte-

roosobowa delegacja sekty raelian. „Będziemy 

szukać w Polsce miejsca odpowiedniego na lą-

dowisko dla Ojców ludzkości” - oświadczyła na 

lotnisku Patrice Keegs przewodząca grupie. 

 

 Raelianie wierzą, że są potomkami 

kosmitów, którzy ok. 25 tys. lat temu 

stworzyli w wyniku manipulacji genetycz-

nych gatunek ludzki. Stan wyższej świa-

domości pozwalają osiągnąć raelianom 

m.in. uprawianie wolnej miłości, masaż 

erotyczny i wielogodzinne medytacje na-

go. 

 Polska jest kolejnym krajem (po Ru-

munii, Ukrainie i Rosji), w którym przed-

stawiciele raelian szukają dogodnego miej-

sca pod budowę lądowiska dla statków 

kosmicznych Przybyszy. Raelianie nazy-

wają ich Ojcami, gdyż uważają, że zbliża-

jącą się do Ziemi Arką kierują przedstawi-

ciele tej samej cywilizacji, która dała po-

czątek rodzajowi ludzkiemu.  

 Patrice Keegs stwierdziła w jednym 

z wywiadów: „Wierzymy, iż ze swych nie-

zwykłych, błyszczących miast rozsianych 

na powierzchni asteroidy, nasi Ojcowie 

patrzą na nas i są dumni z naszych osią-

gnięć.” 

 Ruch raelian powstał w 1973 roku 

we Francji. Założył go dziennikarz i dru-

gorzędny kierowca rajdowy Claude Vo-

rilhon nazywany prorokiem Raelem. Sekta 

zrzesza obecnie około 45 tys. wyznawców 

w 84 krajach. W Polsce odmówiono reje-

stracji Polskiego Ruchu Raeliańskiego ze 

względu na sprzeczność jego doktryny z 

prawem. 

  „Trybun Ludowy”, 20.06.2019 

 

 



 

 

NIE TRZEBA SIĘ SPIESZYĆ,  

Marek Margeryński 

 MAREK MARGERYŃSKI: Jak to 

w ogóle możliwe, że trzech zawodowych 

żołnierzy z elitarnej jednostki zabija z zim-

ną krwią dla zdobycia okupu? Czy ludzie 

ci byli szkoleni w wojsku do zabijania? 

 KAPITAN PAWEŁ RZYWYKOW-

SKI, rzecznik VII Lubelskiego Pułku Ka-

walerii Powietrznej, w którym służyli 

żołnierze podejrzani o porwanie i zabój-

stwo: Ta przerażająca sprawa nie ma abso-

lutnie nic wspólnego ze szkoleniem w 

wojsku! Poza tym do zabójstwa nie doszło 

w czasie służby. 

M.M.: Czy przełożeni wiedzieli o 

tym, że żołnierze ci mają spore długi? 

 P.R.: Zostali poinformowani o tym 

fakcie przez żandarmerię - już po zatrzy-

maniu podejrzanych. 

 M.M.: Czy żołnierze przeszli spe-

cjalistyczne badania psychologiczne, gdy 

byli przyjmowani do służby w elitarnej 

bądź co bądź jednostce? 

 P.R.: Przede wszystkim sprawdzili-

śmy, że nie figurują oni w rejestrze skaza-

nych i nigdy nie mieli konfliktów z pra-

wem. Badań psychologicznych nie prze-

szli, gdyż nie są one wymagane! 

M.M.: A może trzeba przemyśleć, czy nie 

warto ich wprowadzić? 

 P.R.: Być może warto. 

 M.M.: Czy zrobiono w jednostce 

coś, aby nie powtórzyła się podobna trage-

dia? 

 P.R.: Zgodnie z rozkazem dowódcy 

przeprowadzono z żołnierzami rozmowy 

na temat zaistniałych wydarzeń. Rozważa-

ne są też inne możliwości. 

 M.M.: A konkretnie jakie? 

 P.R.: Nie zapadły jeszcze żadne 

konkretne decyzje. Całą sprawę należy 

spokojnie rozważyć. Nie trzeba się spie-

szyć! 

 Trzech żołnierzy z Lubelskiego Puł-

ku Kawalerii Powietrznej aresztowano 

pod zarzutem zabójstwa Patrice Keegs 

przewodzącej grupie raelian (sekty religij-

nej) poszukującej w naszym kraju miejsca 

pod budowę lądowiska dla Przybyszów. 

Zabójcy porwali kobietę z hotelu, wywieź-

li samochodem do lasu i tam zamordowa-

li. Potem zażądali 300 tys. złotych okupu 

od współtowarzyszy Patrice. Po zatrzyma-

niu powiedzieli policji, że potrzebowali 

pieniędzy na spłatę długów. 

 „Gazeta Plebiscytowa”, 10.07.2019 
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STAN WOJNY,  Malloney Arton Mosh 

 Z Europy miłującej pokój, przyje-

chałem do stolicy największego mocar-

stwa w historii i zauważyłem co najmniej 

trzy ważne rzeczy. Po pierwsze, Waszyng-

ton jest w stanie wojny. Po drugie, Wa-

szyngton wybiera się na wojnę. Po trzecie, 

elity Waszyngtonu zastanawiają się, czy 

którąkolwiek z tych wojen można wygrać. 

(...) 

 Kiedy kilka miesięcy temu ludzie 

mieszkający nad Potomakiem mówili 

„wojna”, myśleli zazwyczaj o wojnie z ter-

roryzmem, która od lat silnie wpływała na 

ich codzienne życie. Dzisiaj coraz częściej 

myślą o wojnie z Przybyszami. (...) 

 Na początku lat 90. spędziłem po-

nad dwa lata w Waszyngtonie i sprawiał 

on wówczas wrażenie miasta całkowicie 

nierealnego, położonego w jakiejś bajko-

wej krainie. O wszystkich nieszczęściach 

dotykających świat - wojnach, przewro-

tach, epidemiach - dyskutowano wnikli-

wie podczas oficjalnych i nieoficjalnych 

spotkań towarzyskich, ale żadne z tych 

nieszczęść nie miało wpływu na codzien-

ne, beztroskie i spokojne życie amerykań-

skich elit. Wszystko zmieniło się po 11 

września 2001 roku! Ameryka uświadomi-

ła sobie wtedy, że nie jest już ostatnim 

bezpiecznym miejscem na Ziemi. (...) 

 Kiedy nadleciała Arka ludzkość 

wierzyła, albo bardzo chciała wierzyć, że 

„bracia w rozumie” przyniosą nam pokój, 

miłość i postęp. Niemal nikt nie słuchał 

tych, którzy ostrzegali, że wcale tak nie 

musi być! (...) Dopiero kiedy zniszczona 

została większość naszych satelitów i kie-

dy miasto Liberec w północno-zachodnich 

Czechach zniknęło pod energetyczną ko-

pułą, dopiero wtedy entuzjazm opadł i po-

jawił się strach! Zaś Waszyngton zaczął 

przygotowywać się wówczas do kolejnej 

wojny. (...)  

 (tłumaczył Mateusz Herbst) 

 

Malloney Arton Mosh (ur.1954) - brytyjski 

historyk, publicysta i pisarz, wykłada w Mer-

tony’s College i w Instytucie Hoovera na Uni-

wersytecie Stanforda. Autor m.in. książek: 

„Podzielony świat”, „Wojna kończąca wszyst-

kie wojny”, „Historia zamknięta w sejfach”. 

 „Gazeta Plebiscytowa”, 29.09.2019 

 

PRZYBYSZE - WIELKI SPISEK 

 Porucznik Marynarki Wojennej Sta-

nów Zjednoczonych Martin Veertown, który 

szpiegował na rzecz Biura Wywiadu Marynar-

ki Wojennej (US Naval Intelligence) twierdzi, 

że rządy USA i kilku innych państw wiedziały 

z dużym wyprzedzeniem o dramatycznych wy-

darzeniach w Libercu. 



 

 

 Gdyby istniała możliwość zbadania 

wszystkich krętych ścieżek, którymi cha-

dzał w swoim życiu porucznik Martin Ve-

ertown, badacze z pewnością popadliby w 

długotrwały szok. Wydaje się, że człowiek 

ten miał styczność z największymi tajem-

nicami współczesnego świata! Tajemnica-

mi, które być może opuszczą tajne archiwa 

za pięćdziesiąt lub nawet sto lat! A może 

nie opuszczą ich nigdy?! (...) 

 Wściekłe ataki jakie przypuścili na 

Martina Veertowna przedstawiciele wa-

szyngtońskiej administracji zdają się wska-

zywać na to, że stanowi on poważne za-

grożenie dla wiarygodności rządu Stanów 

Zjednoczonych. (...) Paradoksalnie najbez-

pieczniejszy jest on w bawarskim więzie-

niu, w którym przebywa od kilku tygodni. 

Długi rejestr „przestępstw” jakie zarzuca 

mu amerykański prokurator żądający eks-

tradycji jest co prawda imponujący, ale 

bardzo mało wiarygodny. Udowodnili to 

chociażby dwaj dziennikarze z europej-

skiej edycji „Newsweeka”. Mimo to wa-

szyngtońska administracja twardo obstaje 

za sprowadzeniem Veertowna do kraju. 

(...) Agresywna retoryka stosowana przez 

prokuratora, ilekroć zostaje on zmuszony 

przez dziennikarzy do wypowiadania się 

w tej sprawie, może świadczyć o tym, iż 

obawy porucznika o własne życie nie są 

„jedynie wymysłem chorej wyobraźni”. 

(...) „Uważam, że jeśli wniosek ekstrady-

cyjny zostanie rozpatrzony pozytywnie, to 

wiadomość o mojej przypadkowej śmierci 

zostanie ogłoszona w kilka dni po prze-

wiezieniu mnie do USA” - stwierdził 

ostatnio Veertown. (...) 

 Muszę przyznać, że nie wszystkie 

historie opowiadane przez Martina Veer-

towna są wiarygodne. Jego opisy Tajnego 

Satelitarnego Systemu Unicestwienia 

( S S S T ) ,  a t o m o w y c h  b o m b 

„czerwonortęciowych” i globalnego syste-

mu inwigilacji GARGANTUA są mało 

przekonujące i miejscami po prostu naiw-

ne. Dziwić więc może determinacja i upór 

z jaką dowództwo wywiadu ścigało swego 

dawnego agenta. Dziwić też może gorliwe 

poparcie z jakim spotkały się te działania 

ze strony władz cywilnych. (...) Pozostaje 

też jedno zasadnicze pytanie, na które sza-

lenie trudno jest znaleźć logiczną, przeko-

nującą odpowiedź. W jaki sposób człowiek 

ten był w stanie opisać szczegóły wyda-

rzeń związanych z „atakiem” na Liberec 

blisko miesiąc przed postawieniem przez 

Przybyszy kopuły energetycznej? (...)  

 W jakim świetle stawia to rządy ta-

kich krajów jak USA, Rosja, Wielka Bryta-

nia i Japonia? Czy prawdą jest, iż nawiąza-

ły one tajne kontakty z Przybyszami? Czy 

potęga mieszkańców Arki oraz ich agre-

sywne plany skłoniły przywódców 
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wszystkich wymienionych państw do 

ustępstw? I czy ustępstwa te słusznie po-

równuje się do tajnej, bezwarunkowej ka-

pitulacji oraz przyjęcia dyktatu obcych? 

(...) 

 Niestety porucznik Martin Veer-

town odpowiedział tylko na 12 z 42 pytań 

jakie mu zadałem korzystając z pośrednic-

twa jego prawników. A jednak już tylko 

to, co zdecydował się ujawnić może bu-

dzić poważny niepokój. 

Albert C. Rallfert 

 

Albert C. Rallfert: Kiedy po raz pierwszy 

poznał pan szczegóły „ataku” na Liberec, 

do którego doszło 14 sierpnia? 

Martin Veertown: W drugim tygodniu 

stycznia, a więc niemal dokładnie siedem 

miesięcy przed postawieniem kopuły 

przez obcych! Przebywałem wtedy w Mo-

skwie i koordynowałem nasze działania 

wywiadowcze na terenie europejskiej czę-

ści Rosji. 

ACR: Jak poznał pan szczegóły? 

MV: Pod koniec grudnia otrzymaliśmy 

porcję mikrofilmów z dokumentami od 

informatora o pseudonimie „Kościej”. Był 

to jeden z naszych najlepszych współpra-

cowników. Ponieważ pracował na Kremlu 

w bezpośredniej bliskości prezydenta miał 

dostęp do bezcennych informacji. Stany 

Zjednoczone zawdzięczają temu człowie-

kowi równie wiele co Pieńkowskiemu w 

latach sześćdziesiątych XX wieku [Oleg 

Pieńkowski - szpieg pracujący na rzecz 

USA w okresie kryzysu kubańskiego - 

przyp. red.] Jeden z dokumentów był ko-

pią listu przesłanego przez premiera Wiel-

kiej Brytanii do prezydenta Rosji. W doku-

mencie tym można było przeczytać, iż 

„działania Przybyszów nie mają i nie będą 

mieć charakteru agresywnego jeżeli prze-

strzegane będą wcześniejsze porozumie-

nia i ustalenia dotyczące operacji LIBE-

REC.” Muszę przyznać, że po lekturze te-

go tekstu zrobiło mi się gorąco, chociaż na 

ulicach Moskwy mróz sięgał wówczas 28 

stopni. Nie wiedziałem jeszcze wtedy na 

czym miała polegać „operacja LIBEREC”. 

Nie wiedziałem nawet, iż istnieje takie 

miasteczko w Czechach! Ale sam fakt na-

wiązania kontaktu z Przybyszami wydał 

mi się niezwykle ekscytujący! Kolejne in-

formacje od „Kościeja” okazały się jeszcze 

bardziej interesujące. W kopii listu do pre-

zydenta USA przeczytałem, iż: „Zdaniem 

prezydenta Rosji opinia publiczna nie mo-

że być poinformowana o istocie ustaleń z 

Przybyszami, gdyż mogłoby to doprowa-

dzić do kryzysu politycznego na niewyob-

rażalną wręcz skalę.” (...) Znalazłem tam 

też inny interesujący fragment: „Ponieważ 



 

 

nie są nam znane cele działania Przyby-

szów oraz rola jaką odegra w ich realizacji 

otoczenie kopułą miasteczka Liberec, po-

winniśmy brać pod uwagę, iż kolejne żą-

dania obcych mogą okazać się jeszcze 

trudniejsze do zaakceptowania.” 

(...) 

ACR: Kto oprócz pana widział dokumenty 

o których pan wspomina? 

MV: Na to pytanie nie wolno mi odpowie-

dzieć! Zagroziłoby to życiu wielu wspa-

niałych ludzi, którzy pomogli mi ujawnić 

prawdę o wielkim spisku! 

(...) 

ACR: Dlaczego zginął „Kościej”? 

MV: „Kościej” został zlikwidowany pod 

koniec stycznia przez agentów CIA. Ci sa-

mi agenci mieli zlikwidować również 

mnie! Dlaczego? Odpowiedź jest oczywi-

sta! Weszliśmy w posiadanie informacji 

tak niewygodnych dla USA, że... Nie mie-

liśmy już prawa do życia! Uznano nas za 

informacyjne bomby zegarowe! „Kościej” 

został zastrzelony na ulicy w centrum Mo-

skwy! Zorganizowano to tak, iż wina za 

zamach natychmiast została przypisana 

Czeczeńcom. Mnie udało się uciec w ostat-

niej chwili. I uciekałem tak przez niemal 

pół Europy. Dopiero w Niemczech zdecy-

dowałem się oddać pod ochronę policji. 

Rząd niemiecki nie chodzi na smyczy 

USA, tak jak na przykład Anglicy. Uzna-

łem, że będę tu stosunkowo bezpieczny. 

Trafiłam oczywiście do więzienia, ale pro-

cedura ekstradycyjna ciągnie się już bar-

dzo długo i na szczęście nie widać jej koń-

ca. (...) A fakt, iż w dalszym ciągu żyję jest 

najlepszym dowodem na to, że łapska CIA 

nie sięgają wszędzie. (...) Rząd federalny 

zapewnił mi zresztą specjalną ochronę w 

więzieniu. (...) Przedstawiciele kanclerza 

wydawali się niemile zaskoczeni faktem, 

iż Waszyngton ukrywa, przed jednym ze 

swych największych europejskich sojusz-

ników, porozumienie zawarte z Przyby-

szami! Treść samego porozumienia uznali 

zresztą za wyjątkowo haniebną i krótko-

wzroczną! 

(...) 

ACR: Jak reagowano na pańskie informa-

cje? 

MV: Trafiłem do niemieckiego więzienia 

pod koniec lutego. Od początku mówiłem 

głośno o wszystkim co wiem. Chciałem 

zapewnić sobie w ten sposób bezpieczeń-

stwo! Niestety przez pierwsze dwa tygo-

dnie wydawało mi się, że mam do czynie-

nia z kretynami. Większość urzędników 

zdawała się w ogóle nie słyszeć co do nich 

mówię! (...) Dopiero w połowie marca po-

jawili się u mnie przedstawiciele władz 
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federalnych, którzy potraktowali poważ-

nie moje informacje. (...) Jednak prawdzi-

wy „najazd” przedstawicieli władz zaczął 

się dopiero po 14 sierpnia! Widziałem w 

oczach tych ludzi autentyczne przeraże-

nie. Chyba nie mogli uwierzyć, że Wa-

szyngton najzwyczajniej w świecie oszuki-

wał ich od kilku miesięcy. 

(...) 

 

ACR: Pana ostrzeżenie opublikowane w 

prasie zawiera między innymi zdanie: 

„Trzeba za wszelką cenę powstrzymać to 

co zgotowali nam możni tego świata!” Co 

konkretnie miał pan na myśli? 

Weronika Wodczak 



 

 

MV: Moi prawnicy doradzili mi abym nie 

odpowiadał na to pytanie. 

ACR: Czy obawia się pan, że zostanie pan 

zabity w przypadku deportowania pana 

do Stanów Zjednoczonych? 

MV: Zbyt otwarcie wystąpiłem przeciwko 

pewnemu porządkowi. Takie rzeczy nie 

mogą być tolerowane i dlatego wyrok na 

mnie jest już dawno podpisany. Sposób w 

jaki zginę jeśli wrócę do USA jest kwestią 

wyłącznie techniczną. Może wypadnę 

przez okno pokoju przesłuchań, a może 

spadnę nieszczęśliwie ze schodów. Mogę 

też popełnić samobójstwo w celi. Sposo-

bów są tysiące. 

(...) Moja śmierć będzie rodzajem ostrzeże-

nia dla wszystkich, którzy chcieliby zła-

mać zmowę milczenia.  

  przełożył Jan Floriański) 

 

Od redakcji: Już po oddaniu tego numeru 

miesięcznika do druku dotarła do nas wiado-

mość o śmierci Martina Veertowna. Według 

oficjalnego komunikatu porucznik popełnił sa-

mobójstwo zażywając silną, szybkodziałającą 

truciznę. Śledztwo w tej sprawie zostało prze-

kazane Urzędowi Ochrony Konstytucji. 

„Hexus - Niezwykłe Czasy”, 11.2019 

 

 

Powyższy tekst został zainspirowany artykuła-

mi z wielu polskich gazet i czasopism. M.Ż. 

 

Marek Żelkowski—Pisarz Science Fiction i 

fantasy, dziennikarz, scenarzysta radiowy. 

Współzałożyciel Bydgoskiego Stowarzy-

szenia Artystycznego. Publikował m.in. w 

„Science Ficton” i „Nowej Fantastyce”. 

Autor licznych opowiadań, słuchowisk 

radiowych i książek m.in. kontynuacji cy-

klu powieści „Pan Samochodzik”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst oryginalnie ukazał się w „Nowej Fantastyce” 

nr 10/2006. 
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15.12.XXXX 

 Zaszedłem właśnie do domu z dłu-

giego wieczornego spaceru. Płaszcz zarzu-

ciłem na fotel z całą nieelegancją, o którą 

jednak nie dbam w tej chwili. Nie rozsznu-

rowałem jeszcze butów, bo dłonie skost-

niałe mam wciąż od zimna. Ale w głowie i 

w sercu przede wszystkimi rzeczami wre 

uczucie. Nieustannie myślę o niej... o Do-

rocie. W końcu ważę się napisać o tym, 

utrwalić to i  u w i e c z n i ć. Tak, wszyst-

ko, co robię, to jej dedykuje moje serce - 

Dorotce w cieniach nocy i w jaskrawości 

dnia ukrytej, nieosiągalnej dla mych rąk i 

oczu, a mym marzeniem - w końcu ją 

schwytać; marzeniem, które nie pozwala 

mi spać; marzeniem, które obezwładnia... 

Wiem - przemawia przeze mnie niespokoj-

ność i dzikość. Mówię przecież tako, jako 

dziecko wypowiada się o zdarzeniach i 

zjawiskach - z wieczną hiperbolą i ekstazą. 

Zbyt długo żyję na tym świecie i zbyt wie-

le razy doświadczałem tego mamienia, 

abym mógł tego niedostrzec. Wiem to, a 

jednak niczego nie wiem... Najnieznośniej-

sze pytania cisną mi się na pióro. Czy to, 

co uprawiam, to idealizowanie samej tej 

niewiasty, czy jedynie próba ukwiecenia 

mych własnych uczuć? Co zdaje się bar-

dziej tego potrzebować – co zdaje się mu-

sieć zostać ukwieconym? Pytanie to kieł-

kuje dopiero w mojej wzburzonej głowie, 

już na strzepy rwie jednak płótna moich 

uczuć. Czy tylko  i d e a l n a  kobieta 

wzbudzi idealne uczucie? Czy miłosny 

idealizm nie jest aby wyłącznie tylko 

smutnym egoizmem? Czy ma dusza, która 

wzlatuje na skrzydłach tej poezji, wzlatuje 

dla miłości, czy dla konwencji próżnego 

pisarczyka? Ile ma ona właściwie – ta poe-

zja – z miłością wspólnego? Tę drugą zdo-

bią raczej suche blizny i ropiejące rany, a 

pachnie krwią i potem, nie bzem czy róża-

mi. A czy gdy i na tę bolesną i straszną mi-

łość otwieram swoje serce, jestem tylko 

dandysem, bądź w ogóle nędznym marzy-

cielem, czy to naiwne człowieczeństwo 

przeze mnie przemawia? Ach..., nie bój 

nic, moja Dorotko... Niejedyna ty, która 

mnie zasmucasz. Wszystkie wy jesteście 

niepewne i to nam, mężczyznom, właśnie 

sen z powiek spędza. I nawet jeśli najgłęb-

sza wasza piękność na tej niepewności 
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miałaby polegać... O, biada! Dość tego. Je-

stem zgubiony! 

16.12.XXXX 

Kolejna to słodka zimowa noc... Żadna me-

lodia, żadna poezja jednak nie przyniesie 

mojej duszy ukojenia. Błąkałem się dniem 

całym, znaleźć sobie miejsca nie mogąc. 

Wyjechałem do B. i jeździłem pociągami w 

szarudze i deszczu. Przemokłem, mierząc 

się z polną drogą w U. i nuciłem przy 

świecy wojackie piosenki, kiedy ogrzewa-

łem się w karczmie w M. i piłem trunki z 

nieznajomymi młodzikami, co tu z Westfa-

lii zawędrowali. Teraz siedzę tu przy ok-

nie, cisza owiewa wszelkie przedmioty, 
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Weronika Wodczak 



 

 

nie szczędząc też wszelkiej mej tkanki i 

wyłącznie nieposkromione bicie mojego 

serca wprawia ją w niespokojne drgania. 

Surowy chłód wieczora przenika mnie 

znów. Jeszcze boleśniej przenika mnie jed-

nak jej wspomnienie; wspomnienie tej, 

która jest jak te gwiazdy migoczące i jasne 

i skryte za przepastnym woalem mgławic. 

Tak, tam! To ona – ta mglista perła o 

kształtach rozmytych, to głuche świateł-

ko..! Tak też tajemniczo maluje się przede 

mną jej krucha duszyczka. Kimże jesteś, 

ty, którą śmiem zwać ukochaną? Listy 

twoje tylko niewiele mi mówią. Twoje mil-

czenie z kolei... ono zdradza mi nazbyt 

wiele i przeraża mnie! Ty wcale nie my-

ślisz o mnie. Kim jestem ja wobec ciebie, o 

piękności? Uratujże mnie od tych diabel-

skich mamideł biednego mojego umysłu! 

Potrzebuję cię... Światem całym jest mi te-

raz moja potrzeba i twój kaprys.  

Ku księżycowi odczytuję teraz rozmaite 

wiersze, wiedz jednak, kochana, że 

wszystko to jest Twoje.    

Och, dlaczegóż toniesz w trwodze, moje serce? 

Uczucie to słodkiem i bolesnem tak wielce. 

Tam, w miejscu największych mych westchnień, 

W tym wytęsknionym, tak odległym królestwie, 

Tam śpi ona w swej nawie. 

Ta, której ogniem płonie pochodnia mych zmysłów; 

W której prawda większa niż w tysiącu przysłów; 

Ta, ku której wzdycham wciąż skrycie; 

Która dawno wyrwane z piersi mej życie 

Przywraca łaskawie. 

Cóż mi po życiu jednak bez Ciebie? 

Po cóż bez Ciebie mi gwiazdy na niebie? 

Na co bez Ciebie są mi noce i dnie? 

I po cóż mnie więc nawiedzasz we śnie? 

 

23.12.XXXX 

Ranek witam wpisem krótkim, gdyż noc-

ne mary o rozum dla głowy mojej dotąd 

bezmyślnej wezwały i pełen rozterki ze-

rwałem się z pryczy, aby rozliczyć się tu z 

wystepnym swoim charakterem. W 

dniach ostatnich nierozważnym było moje 

postępowanie. Skupić na naukach się po-

winienem, a nie nieodpowiedzialnie tak 

sen swój szlachetny o scholarstwie wzoro-

wym porzucać. I w imię czegóż? – pytam 

surowo sam siebie i ku sobie kieruję mno-

gie pretensje. Marzyłeś wiedzę posiadać i 

belfrów strapionych być pocieszeniem, a 

gdy sprawdzianu czas nadchodzi, ty ty-

dzień cały – siedem dni bożych – pijań-

stwu niecnemu się i włóczęgostwu po-

święcasz! Nicponi ponad autora tych tek-

stów tajemnych nie znajdzie ludzkie oko 

nigdzie indziej w świecie, wierzyć proszę 

mi na słowo. Powsinoga nędzny i bałwan! 
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Śród ciemności wieczornych znów pogrą-

żam się w myślach, a są one tak wyniosłe, 

iż rzeczywiste odnoszę wrażenie, jakobym 

prawdziwie wędrował po nieboskłonie, 

między niezliczonymi gwiazdami – samot-

nie i poza czasem. O czym więc myślę, tu, 

w wyniosłym mym miejscu..? O pokorze. 

O prawdziwej, chrześcijańskiej pokorze, 

którą – jak twierdziłem – posiadłem! Ach, i 

o wstydzie i hańbie, które przyniosi mi to 

przekonanie! Dlaczego więc jestem tutaj – 

czy tego jeszcze nie dość? Dlaczego opusz-

czam Ziemię, gdzie właściwe moje miejsce 

i błąkam się tu właśnie – tu, gdzie tylko 

gwiazdom i aniołom wolno wstępować? 

Czego tu szukam, ja, marny człowiek? 

Och, wybaczże mi! Szukam tu wyłącznie 

stóp Twoich, Ojcze mój, abym mógł je ze 

skruchą ucałować. Przemienić mógłbym 

się z chęcią w pył gwiezdny, po którym 

stąpasz! O, wybaczże mi! Nie wiem już, jak 

powinienem zwracać się do Ciebie – Nie 

wiem, czy w ogóle ważyć się mogę otwie-

rać me usta i mówić do Ciebie... Wywyż-

szam Cię, wiesz o tym, mój Boże. Głupota 

moja i ludzka moja tępota są mi jednak 

więzieniem... Myślałem, ja naiwny, że po-

trafię Ci służyć należnie. W godzinie mojej 

młodości powziąłem wielkie postanowie-

nie – zostałem Chrześcijaninem. Nie naby-

łem tego z niczyjej ręki, ni ust. Nikt nie 

przyuczał mnie i nikt nie chciał wskazać 

mi dróg do Ciebie, Panie, wiodących. Ja z 

całą młodą mą ambicją rwałem jednak ku 

Tobie i chciałem wszystko Tobie jedynemu 

poświęcić. Teraz wiem już, żem nic nie po-

wziął; że Ty jeden po drogach tego świata 

mnie prowadzisz. Wiem też, że nie dam Ci 

niczego, bom biedny ze wszystkiego i sam 

niczem jestem. O, Panie, nie mogę Ci słu-

żyć należnie i dobrze, kiedym nie jest do-

bry – nie jestem bowiem, nie byłem i być 

nie zdołam. Tyś jedyny jest dobrym. Ześlij 

na mnie łaskę najmniejszą dobra Twego, 

abym z godnością przedarł się przez błoto 

i zimne podmokłości i mógł wejrzeć w 

Twe światło w przyszłości nieznanej. 
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świata są, według Żiżka, kapitalizm i glo-

balizacja, które doprowadzają do kryzy-

sów (m.in. kryzysu imigracyj-

nego). Krytyczne podejście do 

współczesnej lewicy, spowo-

dowało, że (jak sam twierdzi) 

oddałby głos na Donalda 

Trumpa, w ostatnich wybo-

rach prezydenckich w USA, 

ponieważ wtedy: „obie wielkie 

partie Republikanie i Demo-

kraci będą musieli odwołać się 

do swoich fundamentów, po-

nownie przemyśleć swoją doktry-

nę” (Nolan, 2016). Najważniejsze książki 

(dostępne w języku polskim):  

Kruchy absolut 

Wzniosły obiekt ideologii  

W obronie przegranych spraw.  

Poza książkami, napisał scenariusz 

do filmu dokumentalnego: „Zboczona hi-

storia kina”. 

Bibliografia: 

1. Nolan L. 2016. Left-Wing Philosopher Slavoj 

Zizek: I would vote for Trump, Breitbart Art: 4 

November 2016.  

2. Żiżek S. Jezus był leninistą, rozm. przepr. 

Orliński W. Wysokie Obcasy 6.06.2009. 

 

Aleksander Chyziński 

Słoweński filozof i socjolog inspiru-

jący się marksizmem. Profesor instytutu 

socjologii Uniwersytetu w Lu-

blanie. Opozycjonista antyko-

munistyczny. Po powstaniu 

Republiki Słowenii - kandydat 

na urząd prezydenta. Współ-

pracuje z polskim czasopi-

smem Krytyka Polityczna, wy-

dającym również jego książki 

w Polsce.  

Krytykuje kulturę 

współczesną, opierając swoją krytykę na 

psychoanalizie (freudomarksizm). Uważa, 

że wiara jest "naturalną skłonnością" czło-

wieka, jednak, jako "walczący ateista" jest 

zdania, że należy ją (po uprzednim wypra-

cowaniu), zastąpić ateizmem. Wyprowa-

dza fundamenty marksizmu z chrześcijań-

stwa. "Uważam, że w chrześcijaństwie 

Duch Święty ma dużo wspólnego z wyi-

dealizowanym kolektywem w wizji partii 

komunistycznej – to uświadomiona zbio-

rowość ludzi dobrej woli" (Żiżek 2009) 

Mimo swoich przekonań, potępia 

skrajny moralizm dzisiejszej lewicy, zrów-

nując go z populizmem skrajnej prawicy. 

Prawdziwym problemem dzisiejszego 

SYLWETKA 
SLAWOJ ŻIŻEK  

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/9/9f/Slavoj_Zizek_in_Liverpool_cropped.jpg 
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STUDENCKIE KOŁO FILOZOFII UKW 
W ROKU 2016 

 Studenckie Koło Filozofii w każ-

dym roku podejmuje szereg inicjatyw, po-

dejmuje współpracę z kołami i orga-

nizacjami studenckimi na UKW 

oraz innych uczelniach, organizuje 

spotkania otwarte oraz wydarzenia 

naukowe i popularnonaukowe. Po-

niżej przedstawiamy najważniejsze: 

 W dniach 14-15.04.2016 organizo-

wano Ogólnopolska Studencko -

Doktorancka Konferencja Naukowa: Praw-

ne i etyczne problemy współczesnej filozofii 

społecznej, we współpracy ze Studenckim 

Kołem Filozoficznym Uniwersytetu Opol-

skiego. Konferencja w ciągu dwóch dni 

gościła 30 prelegentów reprezentujących 

ośrodki naukowe z całego kraju. Porusza-

no problemy z zakresu bieżących zagad-

nień obejmujących: filozofię prawa, etykę 

społeczną, bioetykę oraz filozofię polityki. 

Celem wydarzenia było umożliwienie pre-

zentacji wyników badań oraz zaintereso-

wań studentów i doktorantów, a także in-

tegracja środowiska studenckiego. 

Honorowym gościem konferencji był Prof. 

dr hab. Adam Grobler, jeden z najwybit-

niejszych polskich znawców pro-

blematyki epistemologii.  

 Na początku roku akade-

mickiego 2016/2017 zorganizo-

wano pierwszą w Bydgoszczy 

debatę „Klubu Filozofuj!” - Cóż to 

jest prawda? pod patronatem ogólnopol-

skiego czasopisma filozoficznego 

„Filozofuj!”. Debata odbyła się w bibliote-

ce UKW, a dyskutantami byli dwaj wybit-

ni filozofowie: Profesor Jan Woleński oraz 

Profesor Jacek Juliusz Jadacki, dyskusji 

przewodniczył redaktor naczelny 

„Filozofuj!” dr Artur Szutta (UG). Spotka-

nie miało charakter popularnonaukowy, 

zgromadziło kilkadziesiąt osób zarówno z 

uczelni jak i całego miasta. Nagranie, rela-

cja oraz zdjęcia z debaty znajdują się na 

stornie filozofuj.eu. 

 Zapraszamy do współpracy z SKF! 

S T U D E N C K I E K O L O F I L O Z O F I I . W O R D P R E S S . C O M  
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 Teksty przygotowane do opublikowania w czasopiśmie „Piąte Piętro” należy przesłać w postaci pli-
ków tekstowych w formacie .doc, lub .docx na adres: filozoficzneukw@gmail.com 

 Teksty nie powinny przekraczać objętości 10 tys. znaków (ze spacjami). Ilustracje należy dołączyć 
osobno. Akceptowane są prace zarówno w polskiej, angielskiej i niemieckiej wersji językowej. Teksty przyjmo-
wane są wyłącznie w wersjach poprawnych językowo.  Jeśli autor pragnie wykorzystać w swojej publikacji 
materiały będące cudzą własnością (np. fotografie), powinien uzyskać na to zgodę od właścicieli tych praw. 

 Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian korektorskich. 

 Czasopismo publikuje następujące rodzaje tekstów:  

 Eseje, recenzje książek, komentarze, polemiki (od 3000 do 10 000 znaków ze spacjami). 

 Poezję, prozę, relacje, wywiady. 

 Nadesłany tekst powinien zawierać następujące elementy: 

 Tytuł 

 Imię i nazwisko lub pseudonim autora (dodatkowo można dodać afiliacje i adres e-mailowy). 

 Alfabetycznie uporządkowaną bibliografię. 

Przypisy: 

W tekstach stosujemy przypisy harwardzkie (wewnątrztekstowe), według następującej zasady: (nazwisko/a 
rok: strona/y). Nazwisko autora jest pomijane, jeśli pojawia się jednoznacznie w zdaniu.  

Przykłady: 

(Kowalski 2010); (Kowalski 1999: 20); (Kowalski i in. 2011). 

Nie stosuje się wyrażeń typu: „ibidem”, „tamże”. W przypadku więcej niż jednej pracy danego autora opubli-
kowanej w tym samym roku, należy dodać kolejne litery alfabetu przy dacie (np. 2008a). 

Bibliografia: 

Bibliografię tworzymy na końcu tekstu. Prace zapisujemy alfabetycznie według nazwiska pierwszego auto-
ra.  Prace tego samego autora należy podać w kolejności chronologicznej. Jeżeli autorów jest więcej niż pięciu, 
stosujemy skrót „i in.”  

Książki: 

Nazwisko, I (inicjał imienia), rok, Tytuł książki, Miejsce wydania: Wydawnictwo. 

Np. Kowalski, A, 2009, Historia systemów politycznych, Wrocław: Wydawnictwo XYD. 

Opis rozdziału w książce pod redakcją: 

Nazwisko, I, rok, tytuł rozdziału, [w:] I. Nazwisko, red. Tytuł książki, strony, Miejsce: Wydawnictwo 

Nowak, B, 1990, O etyce u Kanta, [w:] P. Kowalski, red. Filozofia moralna, 23-30, Gdańsk: Wydawnictwo. 

Opis artykułu w czasopiśmie: 

Nazwisko, I. rok, Tytuł artykułu, Tytuł czasopisma, nr tomu: strony. 

Np. Nowak, K, 1998, Zagadnienie autorytetu, Czasopismo Filozoficzne, 4(2): 133-151. 

Opis artykułu w Internecie: 

Nazwisko, I, rok, Tytuł artykułu, Źródło: http://www.nazwastrony.pl, data dostępu. 

Np. Sobczak, A. 2007. Wokół etyki społecznej, źródło: www.etyka.ukw.pl, dostęp: 08.02.2007. 
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