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Bartłomiej K. Krzych, Kamil Olechowski: Czy dzieła wielkich filozofów, takich jak Platon 

i Arystoteles, mogą stanowić wartość dla ludzi współczesnych? Czy ciągle można z nich 

czerpać, wyciągać wnioski, wskazówki, mądrości? Piąte Piętro 

Przemysław Paczkowski: Myślę, że tak, ponieważ dzieła te stanowią zapis pewnego 

ponadczasowego doświadczenia, które łączy ludzi antyku z nami.  

B.K.K, K.O.: Odpowiedź wydawała się oczywista. Niemniej będziemy kontynuować 

zadawanie popularnych, ale jednocześnie trudnych pytań. A więc: czy zło można czynić 

świadomie? Czy człowiek jako istota jest zły? A może zło jest tylko brakiem dobra? A może 

zło jest jednak odrębnym bytem metafizycznym? 

P. P.: Uważam, że człowiek nie jest z natury ani dobry, ani zły. Zło i dobro to kategorie, które 

pojawiają się w życiu społecznym. W związku z tym nie istnieje coś takiego jak substancjalne zło w 

sensie metafizycznym. To samo dotyczy dobra. Możemy je rozważać tylko jako efekt współżycia 

społecznego, a nie jako metafizyczny byt. Zło możemy więc utożsamiać z działaniem przeciw 

wartościom społecznym, a dobro pojmować jako działanie na rzecz dobra wspólnego. 

B.K.K, K.O.: Czy dobro i zło mogą się zmieniać pod wpływem kultury? Czy istnieje coś 

takiego jak dobro uniwersalne, czy jednak ocena zawsze zależy od sytuacji społecznej? 

P. P.: Nasze życie społeczne opiera się na podobnych strukturach, one raczej się nie zmieniają. To, 

co nazywamy dobrem i złem, jest w tym sensie uniwersalne, że nasze życie społeczne jest oparte na 

niezmiennych schematach. 

B.K.K, K.O.: Skoro tak i to, co nazywamy społeczeństwem i nasze działania w tej sferze są 

zakorzenione w jakiejś aksjologicznej obiektywności, to skąd w takim razie zło? 
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P. P.: Nie mówiłem o wartościach obiektywnych, tylko o względnie stałych strukturach życia 

społecznego; to stąd bierze się fakt, że niezmiennie cenimy przyjaźń, uczciwość, prawdomówność 

itp. A odnosząc się do pytania: czy zło można czynić świadomie? Jestem zwolennikiem 

intelektualizmu etycznego, ale w jego pragmatycznej interpretacji. Uważam, że tezę, iż człowiek 

dąży do dobra i nie chce zła, należy rozumieć w ten sposób, że nikt nie chce zła dla siebie. To wcale 

nie znaczy, że nikt nie popełnia czynów, które są uznawane za złe. Taka osoba po prostu nie uznaje 

tej oceny za swoją, nie interioryzuje jej. Tak rozumiany intelektualizm etyczny oznacza dążenie do 

dobra w ramach własnego systemu wartości. Oczywiście tego typu rozważania można uznać za 

słuszne tylko w przypadku ludzi normalnych, a nie osobników patologicznych. Jestem w stanie 

dopuścić hipotezę, że istnieją ludzie, którzy po prostu będą sobie szkodzić, ale to odstępstwa od 

reguły. Platon zresztą podobnie pisał o naturze ludzkiej, rozważając choroby, które mogą trawić 

naszą duszę. Wracając natomiast do natury ludzkiej – wiemy, i wykazują to badania naukowe, że 

człowiek ma ewolucyjnie wykształconą skłonność do agresji, co można by utożsamiać ze złą 

naturą. Człowiek przejawia czasem agresywną postawę wobec innych ludzi, ponieważ jest 

zwierzęciem, które ukształtowało się jak inne zwierzęta żyjące w stadach. Tylko że w odróżnieniu 

od zwierząt człowiek egzystujący w społeczeństwie nabiera też dojrzałości i jest istotą wolną, 

w związku z tym może tę agresję opanować. 

B.K.K, K.O.: Wspomniał pan, że społeczeństwa są w swej istocie w miarę stałe. Jak to ma się 

do historii, zwłaszcza II wojny światowej, kiedy całe systemy społeczne i etyczne zostały 

wywrócone na drugą stronę? 

P. P.: Istnieje pogląd, że II wojna światowa, holokaust, obozy koncentracyjne, całkowicie zmieniły 

nasze podejście do człowieka i każą nam inaczej na niego spojrzeć. Nie zgadzam się z tym. 

Uważam, że takie zło, jakie przyniosła ze sobą II wojna światowa, od zawsze charakteryzowało 

relacje między ludzkimi wspólnotami. Przed II wojną światową też zdarzały się tragedie 

ludobójstwa, weźmy chociażby rzeź Ormian. Wcześniej też traktowano ludzi jak rzeczy, które 

można używać lub niszczyć: w pewnych epokach mordowanie chłopów przez szlachtę było takim 

samym czynem jak polowanie na zwierzęta. A w epoce starożytnej, w Sparcie, urządzano 

polowania na helotów – po to, by wprawiać się w sztuce wojennej. To są przykłady społeczeństw, 

które traktowały pewną grupę ludzi tak, jak traktowano Żydów podczas Holokaustu. Niestety tego 

typu zło jest charakterystyczne dla ludzkich społeczności od zawsze. I to wymaga namysłu: 

dlaczego tak się dzieje? Jednak nie ma w tym niczego nowego. 
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B.K.K, K.O.: Pozostając w obszarze II wojny światowej – jak to możliwe, że naród, który 

wydał wybitnych filozofów jak Leibniz, Schopenhauer, Kant, Hegel, tworzących 

skomplikowane systemy etyczne, mógł stać się sprawcą ogromnego nieszczęścia w XX wieku? 

P. P.: Znów wygłoszę mało popularny pogląd. Takie postawienie sprawy zakłada pewien błąd. 

Mówicie panowie, że jakiś naród ma bogatą tradycję i dziwicie się – jak zresztą wielu innych – jak 

to jest możliwe, że to właśnie ten naród stworzył okrutną ideologię i doprowadził do potworności. 

Tymczasem źródłem błędu jest tutaj samo pojęcie narodu. To pojęcie romantyczne, niemające 

długiej tradycji. Jego romantyczna definicja implikuje nacjonalizm. Moim zdaniem słuszniej byłoby 

spytać nie o naród, o wspólnotę narodową, ale o wspólnotę kulturową. Kant, Schopenhauer, 

Goethe, Tomasz Mann – tworzą pewną wspólnotę kulturową, która nie jest tożsama z narodem 

niemieckim. I my, którzy zaczytujemy się w ich dziełach, jesteśmy bliżsi tej wspólnocie niż 

niemieccy naziści. Niektórzy nie potrafią zrozumieć tego faktu, ponieważ operują pojęciem 

wspólnoty narodu, zamiast wspólnoty kultury. Tomasz Mann zresztą, jak większość przedstawicieli 

kulturalnej elity Niemiec, wyemigrował ze swojego kraju, nie mogąc zaakceptować nazistowskiej 

ideologii. Nazizm nie jest czymś, co charakteryzuje jakiś jeden naród; to przejaw pewnej 

mentalności. 

B.K.K, K.O.: Już Nietzsche nie uważał się za Niemca. Twierdził, że to co u niego najlepsze, 

jest polskie. 

P. P.: Nietzsche był przeciwnikiem nacjonalizmu, to jego siostra wyznawała ideały narodowe. 

Nietzsche pogardzał twórcą, który oddaje się na usługi ideologii narodowej, to było przyczyną 

zerwania przyjaźni z Ryszardem Wagnerem. 

B.K.K, K.O.: Czy każdy człowiek może być w jakimś stopniu filozofem? 

P. P.: Tak. Każdy może być filozofem, dokładnie tak, jak każdy może być poetą – ale mogą być 

lepsi i gorsi. Ważne, czy przez filozofię rozumiemy dyscyplinę akademicką – która wymaga 

wykształcenia, zapoznania się z tradycją i przemawiania językiem akademickim, czy dążenie 

duchowe człowieka, który próbuje wyjść poza to, co zastane, pytać o siebie, wiedzieć coraz więcej 

o sobie? W tym drugim sensie każdy może być filozofem. 

B.K.K, K.O.: Czy filozofia jest dziedziną czysto teoretyczną, czy może nieść ze sobą 

praktyczne korzyści? 
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P. P.: Filozofia nigdy nie była czysto teoretyczna, a kiedy taką się czasem stawała, to popadała 

w kryzys. 

B.K.K, K.O.: Jakie perspektywy daje nam filozofia? Młody człowiek zastanawiający się nad 

wyborem studiów humanistycznych często słyszy: byle nie filozofia, co ty będziesz po tym 

robił? 

P. P.: Musimy nad tym pracować – my, nauczyciele filozofii – aby nasze programy dawały młodym 

ludziom szanse na znalezienie zatrudnienia, a nawet miejsca w życiu. Rola filozofii jest jasna, ale 

nie zawsze realizowana. Filozofia oferuje, mówiąc współczesnym językiem, tzw. miękkie 

kompetencje. Upraszczając – uczy życia z innymi ludźmi, koegzystencji w społeczeństwie, również 

w warunkach życia industrialnego, biznesowego, uczy takiego życia, w którym poprzez dialog 

potrafimy nawiązywać i utrzymywać dobre relacje z innymi. To jest pomocne. Filozof z takimi 

kompetencjami znajdzie doskonale miejsce w różnych dziedzinach. Dziś niekoniecznie musimy 

mieć szczegółową wiedzę – może w dyscyplinach stricte naukowych, technicznych jest ona 

niezbędna – natomiast często ważniejsze okazuje się wykształcenie właśnie kompetencji miękkich 

i filozofia oferuje w tym zakresie bardzo wiele. Oczywiście to zależy od tego, na co jest nastawiony 

rynek pracy, czy przyjmuje się kogoś na podstawie wykształcenia, czy oceny danego człowieka, 

tego jak on sobie radzi. Filozofia może być przydatna chociażby podczas rozmowy o pracę, kiedy 

pracodawca próbuje zobaczyć, w jaki sposób potencjalny pracownik się zaprezentuje. 

B.K.K, K.O.: Profesor Michał Heller twierdzi, że dziś – inaczej niż jeszcze kilka wieków temu 

– nie ma sensu tworzyć wielkich systemów filozoficznych. Zamiast tego należy zdobyć 

gruntowną wiedzę w jakiejś dziedzinie naukowej i dopiero na tej podstawie uprawiać swoją 

filozofię, wyciągać jakieś bardziej ogólne wnioski. Czy to słuszne podejście? 

P. P.: Dla mnie samo pojęcie systemu jest obce. Z założenia inaczej myślę o filozofii. Moim 

zdaniem szczegółowe wykształcenie jest niezbędne tylko temu, kto chce uprawiać filozoficzny 

namysł nad poszczególnymi dziedzinami nauk, na przykład uprawiać filozofię biologii. Natomiast 

próba tworzenia dziś filozofii jako systemu wyjaśniającego świat w ogóle to zadanie zbyt 

wygórowane. Leibniz był podobno ostatnim filozofem, który był w stanie ogarnąć całą naukową 

wiedzę swoich czasów. Ja jestem bliższy poglądowi, że filozofia ma przede wszystkim kształtować 

duchowo, a nie systematyzować naszą wiedzę o świecie. 

B.K.K, K.O.: Czyli filozofia jako pewna szkoła życia? 



Wywiad: prof. dr hab. Przemysław Paczkowski 

 

P. P.: Taką właśnie filozofię cenię, używam tego określenia „szkoła życia”, chociaż było ono 

czasem krytykowane. 

B.K.K, K.O.: Czy wobec tego tzw. doradztwo filozoficzne to główne zadanie filozofa? 

P. P.: Doradztwo to może zbytnia technicyzacja tego rozumienia filozofii, o jakim mówię i które 

cenię. Celem uprawiania filozofii jest po prostu dobre, szczęśliwe życie człowieka. Jeżeli za cel 

postawimy sobie coś praktycznego, np. życie wygodne, dostosowane do innych, bezstresowe, to 

wtedy filozofia zamienia się w psychoterapię. Bardzo ważne jest więc to, czemu służy doradztwo 

filozoficzne, bo to decyduje czy nie zmieni się ono w sofistykę. 

B.K.K, K.O.: Czy filozofia, patrząc na całą jej historię, stanowi pewną ciągłość, czy jednak 

możemy mówić o zerwaniu? Czy współczesny człowiek mógłby się tak po ludzku dogadać 

z Sokratesem? 

P. P.: Jest chodzi o ciągłość filozofii, to odpowiedź okazuje się złożona. Jest ciągłość i są zerwania. 

Ciągłość polega na tym, że stale chcemy żyć szczęśliwie. Natomiast zerwania wiążą się ze 

zmianami kulturowymi, które skutkują innym rozumieniem szczęścia. 

A czy moglibyśmy się dogadać z Sokratesem? Gdybyśmy się przenieśli w tamte czasy, mielibyśmy 

trudności z porozumieniem w podstawowych kwestiach. Grecy żyli w innym kosmosie: ich świat 

miał granice, indywidualne życie było tylko częścią ogólnego procesu, bogowie mieszkali obok 

nich i ingerowali w codzienne ludzkie sprawy, a otaczającymi człowieka rzeczami rządziły inne 

prawa. Dystans kulturowy jest tu większy niż między przedwojennym „Krakusem” a mieszkańcem 

Melanezji (to oczywiście aluzja do prac Bronisława Malinowskiego). 

B.K.K, K.O.: Człowiek od zawsze szuka szczęścia, czy wobec tego szczęście jest jego głównym 

motywem działania? 

P. P.: Tak, to zapewne banał, ale szczęście jest ostatecznym celem wszystkich naszych działań. 

B.K.K, K.O.: Dziś często wmawia się nam, że szczęście mogą dać nam kosmetyki, alkohol czy 

inne dobra materialne. Taki hedonistyczny konsumpcjonizm jest powszechnie krytykowany, 

więc czy wobec tego człowiek średniowieczny, mimo ich braku, nie był zwyczajnie 

szczęśliwszy, w tym głębokim sensie duchowym czy wewnętrznym, od współczesnych? 
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P. P.: Nie, nie sądzę, żeby nasze czasy różniły się pod tym względem od przeszłości. Już 

Arystoteles był świadom tego, że różni ludzie dążą do różnych rzeczy, że w czym innym widzą 

szczęście. I nie opisywał tego w kategorii błędu poznawczego, tylko różnorodności natury ludzkiej. 

Oczywiście eudajmonia jest szczęściem pełnym, prawdziwym, trwalszym i pewniejszym od innych. 

Ale jest z nią jak z chodzeniem po górach – ktoś, kto tego nie spróbował, nie jest wcale 

nieszczęśliwy, a jedynie omija go coś pięknego. 

B.K.K, K.O.: A czy można dążyć do własnego szczęścia kosztem innych? Czy cel uświęca 

środki? 

P. P.: Cel nigdy nie uświęca środków – taka jest prawda. Nie należy czynić zła, ponieważ szkodzi 

ono przede wszystkim nam, czyni nas gorszymi ludźmi. A czy nasze szczęście może być 

argumentem za tym, żeby szkodzić innym? Istotą naszego szczęścia jest – powiem może taki 

anachronizm – pewna doskonałość duchowa. Być jak najlepszym sobą, to jest nasze szczęście. 

Dzisiaj nazywamy to autentycznością. Jeśli tak rozumiemy szczęście – a ja je tak rozumiem – to nie 

może ono się wiązać ze szkodzeniem innym, ponieważ wtedy szkodzę również sobie. Nie będę 

wtedy najdoskonalszym sobą. Myślę, że to jedyny argument za nieczynieniem zła trafiający do 

ludzi. Muszę podkreślić, że nie chodzi tutaj o system wartości istniejący absolutnie czy 

ontologicznie – ja te zasady postrzegam praktycznie. 

B.K.K, K.O.: Czym wobec tego jest cnota? 

P. P.: Cnotę rozumiem po arystotelesowsku: jako taką cechę charakteru, która pozwala człowiekowi 

żyć dobrze wśród innych ludzi. Być dobrym obywatelem, dobrym człowiekiem, istotą społeczną. 

Tak jak mówiłem wcześniej – trwałe są pewne struktury życia społecznego, dlatego trwałe są też 

cnoty. Nasze życie społeczne opiera się na pewnych cechach charakteru, które sprzyjają dobremu 

współżyciu z innymi ludźmi: odwaga, umiarkowanie, rozsądek, sprawiedliwość. 

B.K.K, K.O.: I jak osiągnąć życie cnotliwe? 

P. P.: Tutaj etyka Arystotelesa jest wciąż żywa i ważna. Mówił on, że cnota rodzi się przez 

kształtowanie nawyków i charakteru. Jak się ją nabywa? Ważne, żebyśmy mieli w dzieciństwie 

dobre wzorce. Wychowanie jest istotnym elementem kształtowania życia cnotliwego. Wychowanie 

poprzez dobre przykłady to fundament życia cnotliwego. W momencie gdy zaczynamy żyć bardziej 

autonomicznie i świadomie, mamy pełniejszy wpływ na kształtowanie naszego charakteru, więc 

możemy sami wyrabiać w sobie pewne nawyki postępowania cnotliwego. Trzeba natomiast unikać 
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tych zachowań i przyzwyczajeń, które pogłębiają nasze wady. Wykształcenie cnót zależy od dwóch 

fundamentów: wychowania i kształtowania siebie, swojego charakteru, nieulegania słabościom. 

Pewne rzeczy kuszą ludzi słabych. Plutarch mówi: uciekaj od oglądania rzeczy złych: bójek, 

agresji, wypadków – jak będziesz ulegał słabości do ich oglądania, będziesz kształtował swój 

charakter w złym kierunku.  

B.K.K, K.O.: Wróćmy jeszcze do ogólnych kwestii dotyczących filozofii starożytnej. 

W zasadzie, gdy się o niej mówi, dominują Sokrates, Platon i Arystoteles. Tymczasem 

starożytnego dziedzictwa filozoficznego nie można zredukować do tych trzech – chociaż 

wybitnych – postaci. Są przecież jeszcze sofiści, stoicy, cyrenaicy, którzy stali w opozycji do 

głównych nurtów myślenia. Dlaczego zostali zapomniani? 

P. P.: Nie zostali. A wpływ filozofii stoickiej na nowożytną etykę jest może jeszcze większy niż 

wpływ Platona czy Arystotelesa. Z kolei echa poglądów sofistów odnajdziemy u tak wpływowych 

myślicieli jak Nietzsche.  

B.K.K, K.O.: Co zatem było przyczyną takiego wielkiego sukcesu i przełomowego charakteru 

poglądów Platona? 

P. P.: Jest to fenomen trudny do jednoznacznego wyjaśnienia. Przede wszystkim zaważył tu talent 

dydaktyczny i literacki Platona. Wpływ Platońskich dialogów na kulturę antyku był ogromny, a ich 

protreptyczne walory (zachęta do filozofii) są do dziś oczywiste. Sukces Platona opierał się również 

na prestiżu założonej przez niego Akademii, której członkowie szerzyli ducha platonizmu w całej 

Helladzie. Tym samym kultura helleńska stała się z ducha platońską. Oczywiście były też inne 

wpływowe nurty, ale platonizm stał się główną cechą kultury antycznej. 

B.K.K, K.O.: Gdy mówimy o Platonie, nie można zapomnieć o Arystotelesie. Często mówi się, 

że zerwał ze swoim uczniem. Ale to chyba półprawda – jak było w rzeczywistości? 

P. P.: Arystoteles we wszystkich swoich najważniejszych tezach, celach i funkcjach, które 

przypisywał filozofii, pozostał platonikiem. Krytykował pewne szczegółowe tezy i to raczej innych 

platoników, niż samego Platona. Zawsze też mówił o akademikach: „moi przyjaciele”. Chociaż 

podkreślał, że prawda jest dla niego ważniejsza niż przyjaciele. To był po prostu prawdziwy filozof, 

a nie wyznawca filozoficznej szkoły. A Platon takiej właśnie postawy od swoich uczniów 

oczekiwał. 
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B.K.K, K.O.: Czy kultura zachodnia „na Platonie stoi”? 

P. P.: Tak. Również w swoim buncie, bo buntuje się przeciw Platonowi, przeciw metafizyce. 

Kultura zachodnia jest kulturą metafizyczną w swoich ideałach. Kiedy stara się od nich 

odżegnywać, to jest to odżegnywanie od tych samych ideałów metafizycznych. Nawet Nietzsche 

czy Heidegger stoją na Platonie. 

B.K.K, K.O.: Czy filozofie powinni – jak radził Platon – rządzić państwem? 

P. P.: Ten postulat należy rozumieć w ten sposób, że rządzący powinni być kompetentni, czyli 

świadomi celów, które ma osiągnąć państwo, oraz środków, które do nich doprowadzą. Tak 

rozumiał Platon rolę króla-filozofa. Sam postulat jest słuszny, nikt mu nie zaprzeczy, ale tak jak w 

czasach Platona – pozostaje pytanie, jak zagwarantować jego realizację? Platona przedstawia się 

często jako ojca totalitaryzmu, ale równie często nie potrafimy zrozumieć, że w Politei przedstawił 

on państwo idealne – wzorzec, paradygmat, ale w znaczeniu, jakie wprowadzała jego teoria Idei. To 

znaczy: przedstawił w tym dialogu istotę państwa sprawiedliwego – ponadczasową, absolutną, 

pozbawioną niedoskonałości wynikających z kontaktu Idei ze sferą rzeczy zmiennych. Inaczej 

mówiąc: pokazał państwo skonstruowane dla człowieka doskonałego.  

B.K.K, K.O.: Demokrację się dzisiaj ubóstwia. Czy jej dzisiejsza postać zasługuje na swoje 

miano? 

P. P.: Faktycznie, współczesne postępowe demokracje są w swoich ideałach najbliższe Platońskiej 

Kallipolis, ponieważ próbują tworzyć skuteczne mechanizmy ustrojowe zabezpieczające 

społeczeństwo przed władzą szaleńców, demagogów, głupców, złodziei itp. Taka demokracja jest 

rządem rozsądku, dialogu, mądrości ponad podziałami. Jeśli zaś nie jest, jeśli sprowadza się do 

terroru większości, to jest rządem tłumu, czyli tym, czym była „demokracja” w Atenach Platona. 

B.K.K, K.O.: Jest Pan dyrektorem Instytutu Filozofii. Jak się pan zapatruje na system 

edukacyjny w Polsce. Dawniej absolwenci szkół średnich mieli pewne wykształcenie 

filozoficzne, tymczasem dziś wiele osób nawet po ukończeniu studiów – oczywiście innych niż 

filozoficzne – nie zna podstawowych pojęć filozoficznych. Czy wobec tego zasadne jest 

przywrócenie filozofii jako przedmiotu nauczania już od najwcześniejszych etapów edukacji? 

P. P.: Tak – być może jako przedmiotu do wyboru. Przedmiot, który daje wiedzę humanistyczną, 

powinien być w szkołach średnich. Pod tym względem nasz system edukacyjny wykazuje pewną 
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słabość – pod tym i pod kilkoma innymi, niestety. Rozwija niekoniecznie te kompetencje, które są 

ważne; okazuje się zbyt praktyczny, nastawiony na pewne schematy zawarte w tzw. kluczach – to 

błąd naszej edukacji, który jest później widoczny na studiach. 

B.K.K, K.O.: Czyli taki przedmiot jak język polski nie spełnia swojej roli? 

P. P.: Mógłby spełniać tę rolę, ale to też jest zależne od tego, kto go naucza, jak prowadzi lekcje 

i czego mu wolno nauczać. W odniesieniu do przedmiotów humanistycznych osoba nauczyciela jest 

najważniejsza.  

B.K.K, K.O.: Czy dzisiejsze uniwersytety realizują średniowieczny ideał uniwersytetu? 

P. P.: Są na pewno jego kontynuatorami w modelu kształcenia. 

B.K.K, K.O.: Co jednak z wolnością badawczą, z bezinteresownym poszukiwaniem prawdy? 

Czy nie jest tak – a chyba stwierdzamy to w praktyce – że naukowe trendy wyznaczają 

potrzeby ekonomiczne, gospodarcze, a czasami nawet ideologiczne?  

P. P.: Potrzeby rynku z pewnością kształtują pewne mechanizmy, w tym schemat kształcenia na 

uniwersytecie. Ale nie zgodziłbym się z tym, że nasze uniwersytety są mniej wolne niż 

średniowieczne – wtedy istniały inne formy ograniczenia naukowców. 

B.K.K, K.O.: Czy powinien istnieć kanon humanistycznej wiedzy ogólnej, który powinien 

znać matematyk, fizyk, biolog, by spełniać ideał człowieka renesansu? 

P. P.: Tak, taki kanon powinien istnieć. Niekoniecznie musiałoby to oznaczać znajomość nazwisk 

najważniejszych filozofów, ale ważne byłoby obudzenie wrażliwości na problemy, które nurtują 

nas od wieków. Nurtują jako ludzi, a nie jako matematyków, fizyków czy biologów. Jaspers mówił 

w tym kontekście, że filozofia budzi się wtedy, kiedy budzi się w nas człowiek. 

B.K.K, K.O.: A w drugą stronę – kanon wiedzy ścisłej dla humanistów? 

P. P.: Tak, również powinien istnieć taki kanon. Nie wiem, czy logika spełniałaby takie zadanie, ale 

ogólna orientacja w stanie współczesnej nauki, co najmniej na poziomie popularyzacji, którą w 

swoich książkach uprawia np. ks. prof. Michał Heller, byłaby pożądana. Tak, humanistom również 

by się coś takiego przydało, żeby chronić od ulegania różnym współczesnym zabobonom. 
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B.K.K, K.O.: Czy chciałby pan na koniec przemycić jakąś rewolucyjną tezę? 

P. P.: Staram się nie przemycać tez (śmiech). Nie narzucać ich nikomu. To jest takie 

minimalistyczne podejście do roli filozofii w życiu. Człowiek filozofem powinien być przede 

wszystkim dla siebie, a jedynie przy okazji dla innych. 
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