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Wlłnieniona monografta jest wlmikiem badań nad wspóLczesną tilozoflą czeską w

kontekście filozofii europej skiej. Przedmiotem analizjest filozofia jednego z najwŁriejszych

myślicieli europej skich XX wieku, czeskiego filozofa Jana Patoćki.

Dorobek Jana Patoćki stanowi niezwykle intdresujĄcy problem badawczy wciąż nie

do końca zrealizowany. Co więcej, jego filozofia Wkracza poza teoretyczne ramy filozofii,

dająca asumpt do szerszych odniesień do życia społecznego czy nawet politycznego. Sy,tuuje

się na pograniczu wielu kieruŃów filozoficznych (fenomenologia, egzystencjalizm,

hermeneutyka). Do tej pory filozofia Patoóki nie doczekała się poważniejszych analiz w

polskim piśmiennictwie filozoficznym. Dość powiedzieć, że nie istniała żadna monografia

poświęcona czeskiemu filozofowi , a jest on przecież jednym z najważniejszych

przedstawicieli ruchu fenomenologicznego w XX wieku. Pewną barierą może byó konieczność

znajomości języka czeskiego, co jednak nie może w pełni thlmaczyć tej sltuacji.

Jan Patoóka jest już czeskim mitem, obiektem kultu w dziejach czeskiej myśli dotąd

zaręzerwowanego jedynie dla Frantiśka Palackiego, Tomóśa G. Masaryka i Jana Amosa

Komeńskiego. Ten skromnym filozof stał się symbolem narodowym, wzorem filozofa

rćsistance. Teksty Patoćki, których publikowarrie w latach panowania socjalizmu często było

zakazane, dziś ukazują się w wielotomowych wydaniach krytycznych.

Badaczę twórczości Patoćki stają przed problemem wyznaczenia centralnego puŃtu,

wokół którego ogniskuje się jego filozofia. Można powiedzieć o Patoćce, że był to typowy

Philosoph ohne Mitte. W jego rozwźaniach odnaleźó można wiele kluczowych tematów,

takich jak: świat naturalny, filozofia dziejów, fenomenologia asubiektywną, hoska o duszę.

Moim zdaniem, różnorodnośó perspektlw, wzajemnie przenikających i krzyżujących się

motywów wcale nie mieksźałca ośrodka jego myślenia, którym jest walka o autentyczne bycie

człowieka w świecie.

Zadanięm rozprawy jest ukazanie głównego celu Patoćki, za któty uznawał on

rozjaśnianie autentycznej egzystencji człowieka. Zdarięm czeskiego ftlozofa, człowiek, który

chce żyć w prawdzie, nie może sobie pozwolió na poszukiwani a wyłącznie na nizinach

egzystencji, nie m oże pozlvolić, aby uśpiła go spokojna harmonia codzienności; musi otworzyć

się na to, co niepokojące oraz taj emnicze - na to, od czego zwykle życie odwraca się, by przejść

od porządku dnia do tajemnicy nocy. Monografia ukazuje koncepcje filozoficzną Jana Patoćki

w perspektywie fundamentalnego namysłu nad istotą człowieczeństwa, spełniającego się w

istnieniu w horyzoncie dobra i prawdy. Ważny element projekt stanowi krytycz na analiza

problemu autentyczności bycia jako realiĄącego się w horyzoncie dziejów. Rozważanie

wskazanych zagadnień, fundamentalnych z perspektywy namysłu nad istotą człowieczeństwa,



kultury i dziejów, umożliwiło rozjaśnienie sensu ludzkiego życia, w którym troska o duszę

stanowi warunek heroicznego życta, a także dotarcie do duchowych podwalin euroPej skiej

kultury. w tym sensie zręalizowanę badania można zakwalifikowaó jako podstawowe, czyli

prowadzące do zdobycia nowej wiedzy,

Zdwiem Patoćki, filozofowanie jest działalnością wymagającą radykalnej

odpowiedzialności.TrudnopowiedzieÓ,czypodobnewymaganiaobowiązująarlystówlub

naukowców. Dlatego tak wżne jest pytanie: czym właściwie jest sam akt filozofowania? Nie

mabowiemczegośtakiegojakuniwersalnaideafilozofii,problemfilozofiiniejestbowiem

tym samym, co rozwiązanie zadania matemaĘcznego, Filozofia nie jest systemem, nie

wszystkomusizostaówyjaśnione.Zamiasttegofilozofiaujawniatajemnicę,tkwiącąWSamym

człowiekuiwjegorelacjidocałościświata.Filozofiazajmujesięprawdą,światem,dobrem

czy pięknem, jednak wszystkie te problemy wyrastają z refleksji nad sytuacją człowieka w

śńecie. Tak jak w przypadku Husserla i jego wolnego, teoretycznego aktu przejścia od byu

do sfery transcendentalnego życia świadomości. Takjak w przypadku Heideggera, ujmującego

wolność jako transcendencję, dzięki której Dasein przewacza to, co dane. patoćka zalvłażń,

że przedmiotem filozofii nie jest człowiek w ogóle, podmiot transcendentalny, lecz człowiek w

konketnej sltuacji, Podkeślał, że chodzitu w zasadzie o filozofię subiektywistyczną, ale nie

w znaczeniu epistemologicznym, lecz ontycznym

Człowiek żyje w subiektyuvnym, przeżylvanym, naturalnym świecie, który jeszcze

niezupełnie zobiektywizowano. Rozum prakty czny zaklada zarówno wolność do prawdy, jak i

do działania. patoćka interesuje się człowiekiem, który staj e do walki o swą duszę, co przejawia

się w odrzucaniu tego, co oczywiste, tego, co absolutne, tego, co pozaświatowe, tego, co pęwne.

człowiek nie żyje w świecie jŃo obojętny obserwator. Jego egzystencja jest wszak tym, co

zmusza do podejmowania decyzji, przedsięwzięcia ryzyka,

Filozofowanie to dla patoćki to nie intelektualna działalnośó, ale akt odwagi i ryzyka'.

wybierając życie w nadziei, któta przecież może się okazaó zwodnicza, filozof całe swe życie

tkwi w niepewnym nastawieniu. Musi umieó cŃe życie pozostawiaó w pozycji do pewnego

stopnia chwiejnej, nigdy nie powinien wykorzenió swego dążenia do osiągnięcia pewności.

Filozof musi mieó odwagę, by mówió o sprawach niepopulamych. Musi mieó odwagę, by

wstawiaó się za słabymi przeciw silnym. Tego wymaga od niego odpowiedzialność wobec

świata.

Zdaniem Patoóki, celem człowiekajest Ącie w prawdzie, która ma charakter dziejowy.

dlatego poszukującjej, nie może on sobie pozwolió, by uśpiła go harmonia codzienności; musi

otworzyó się na to, co niepokojące, czyli na to, od czego zwykle Ącie się odwraca, by przej śó



do porządku dnia . Lldzkie życie jest życiem w skończonej prawdzie, co jednak nie jest tożsame

z jej relatywnością. Filozofia to ruch wzlotu i upadania prowadzący do odkycia

problematyczności tego, co wydawało się nieproblematyczne, do odkrycia plania tam, gdzie

dominuje odpowiedź. To nie medltacja. to nie poznańie dlapoznania, to niejest w o góle żadna

teoria. Zdaniem Czecha, fiozofta jest sposobem praktycznego i duchowego życta, Poezja,

tragedia podnoszą nas z upadku.

Pracy składa się z cztelech rozdziałów. Trzy pierwsze omawiają następujące tematy:

kwestię metafizyki i jej transformacji, problem dziejowości i sensu dziejów oraz zagńnienie

naród czeskiego i jego tożsamości, Rozdział ostatni poświęcam t drodze naukowej czeskiego

fiiozofia.

Problem metafizyki jako pola bitwy, by posłużyó się tym Kantowskim zwrotem, był

jednym z tematów, w których Patoćka nawiązywał do poglądów swych mistrzów. Z jednej

strony odwoływał się do Heideggerowskiego postulatu powrotu do żódeł filozofii, by na nowo

przemyśleó dziieje metaftzyki. Przlrvoływał także analizy późnego Husserla, ostatniego

wielkiego metafizyka, docierającego, za pomocą radykalnej metody fenomenologicznej, do

ostatecznych podstaw wszelkiego sensu. Nie byłoby to możliwe bez współmyślenia z

antycznym dziedzictwem filozoficznym. Przemyślenia dotyczące metafizyki zebrał Patoćka

pod tajemniczą i interesującą nazwą ,,platonizm negat}łVny". Za zwrotem tym kryła się

szczególna interpretacja filozofii Platona, w któĘ główną rolę odgrywał Sokates. Praski

fllozof zaprezentował Sokatejską wersję Platońskiej teorii idei - soklateizm egzystencjalny -
w któIej nie tylko filozofia, lęcz także sam Sokrates był przedmiotem filozofowania.

Patoóka krytycznie odnosił się do historii metafizyki klasycznej (od Platona do

Husserla), lwńaląc, że dążyła ona do tego, co pewrle, obiektylvne, a w końcu - absolutne i

wieczne. Przeciwstawiał temu Sokratej ską niepewność i problematyczność. Koncepcja Patoćki

szczególnie uwidoczniła się w interpretacji Platońskiej teorii idei. Praski.filozof zaprezentował

Sokatej ską wersję teorii idei, próbując scharakteryzować ją z pozycji doświadczenia ludzkiej

wolności oraz z perspektywy dziejów ludzkiej egzystencji. Dzięki pomocy Sokratesa, Platona,

Hegla, Husserla oraz Heideggera Ńonstluował nową formę wiedzy o absolutnym

transcendowaniu, w którym zachodziła szczególna rclacja życia człowieka do całości, w tym

prymame odniesienie do nieby,tu. Patoóka podkreślał motyw negatywności jako immanentnej

cechy ludzkiej wolności. Sl.tuacj a, w której człowiek działa, nię jest czymś gotowym.

Możliwośó odniesienia się do s}tuacji to wolność. Sluacja konkretnego człowieka nie jest

jednak izolowarra, wiąże się z syluacją innych ludzi. Człowiek, który próbuje filozofować,

dowiedzie nie tylko indywidualnych celów, lecz takźe celów, dla których żyje społeczeństwo.



Zawstydzenie rozmówców Sokratesa prowadziło do wstrząsu, który był przecież także

procesem wychowania. Wstyd, jaki odczuwał człowiek, ponieważ nie znał odpowiedzi, mógł

być wstępem do zdziwienia, szczególnego uczucia, dzięki któremu człowiek odky"wał to, co

było dla niego dotąd skl}te - idee. W tym sensie filozofiajęst początkiem myślenia, ale zarazem

wykoczeniem ponad to, co człowieka otacza.

Jak ukazuję w drugim rozdziale monografii, podejście Patoćki do filozofii dziejów było

szczególle. Wyjątkowośó ta wynikała z określenia, czym są dzieje i dziejowośó. Projekt

Patoćki zasadnic zo różnił się od filozofii dziejów, które znamy zkoncepcji Giambattisty Vica,

Johanna G. Herdera, Georga W.F. Hegla, Karola Marksa czy Oswalda Spenglera. Jeżeli

zńożymy, że filozofta dziejów zajmuje się refleksją nad sensem i istotą dziejów, to można

powiedzieć, że koncepcja praskiego filozofa wykraczńa poza ramy klasycznie rozumianej

filozofii dziejów (metafizyki dziejów). Patoćka nie traktował j ej jako swoistego filozoficznego

namysłu nad historią, tym bardziej nie miał na myśli żadnych historiograficznych rozvłażai.

Filozofia dziejów nie jest także interpretacją sensu tego, co się wydarzyło. Patoćki teza

btzmiŃa:. dzieje to dzieje człowieka. Tak zatem czeski filozof wyprowadził antropologiczną,

czy możeleptej powiedzieć: fenomenologiczno-egzystencjalną interpretacj ę dziejów, Filozofia

dziejów to pytanie o sens bycia człowieka w świecie.

Żńna altentyczna wolność nie istnieje bez walki. Nie ma walki o altentycłrLą

egzystencję - przeciw upadaniu - bez wstrząsu sensu przeżywanego świata. Dziejowość

zakłada doświadczenie upadku danego sensu, po którym dopiero może nastąpić walka o nowy

sens. Dzieje i wolność są ze sobą ściśle zwiąane. W epoce wstrząsu sensu otwiera się

możliwość poszukiwania podstaw właściwego sensu, Zycie charakteryzuje się otwartością

pozostaje w nieustannym wątpieniu, wymyka się urzeczowieniu. Mamy do czynienia z rucheń

czy raczej samoruchem duszy, która w sobie znajduje siłę. To ruch ku dobru. Dlatego też dusza

potrzebuje wychowania, to ono sprawia, że dusza jest stale w drodze. Na pl.tanie: kim jestem?

- człowiek musi sobie odpowiedzieć sam. Trzeba nalczyó się żyć w relacji do świata jako

całości, lecz przede wszystkim egzystować w horyzoncie tego, co dziejowe.

W ronłżaniach Czechach kwestia dziejów znajduje swe konieczne uzupełnienie w

dyskusji nad duchom losem Europy. I tak, pod koniec gwałtównie zakończonej kariery

naŃowej Patoćka w swych badaniach podjął kwestię dziejów Europy - jak sam o tym mówił:

,,problemu Europy". Rozwźania te ściśle wiązały się z jego filozofią dziejów. Byłoby

zaskakujące, gdyby takie badania pominął: Europa to przecież temat filozoftczny. Na pytanie,

czym jest Europa, odpowiadał, opisując i rozjaśniając jej dzieje oraz siły, które nią rządzą,

Zdaniem Czecha, historia przypomina geologię: dziele tworzą następujące po sobie walstwy.



Patoćka plta: Czy siła, która tkwiła l zarania Europy, wciąż jeszcze się tli? Od czasów

nowożytnych -jak diagnozuje czeski fenomenolog - Europa po gĘała się w coraz większym

kryzysie, Zdaniem Patoóki, historia Europy to nieustanne wzloty i upadki. Europa powstała z

troski o duszę, upadła zaś dlatego, że o duszy zapomnitła.

Europę traktował praski myśliciel nie jako pojęcie geograficzne, ani polityczne, 1ecz

przede wszystkim rozpaĘwał ją w kategorii konceptu, spoczywającego na duchowych

podstawach. Europa to pojęcie filozoficzne. W swych rozwńaniachPatoóka koncentrował się

najej powstaniu (stawiając kwestie typu: jak Europa stała się Europą?) otaznatym. co nastąpiło

później, a co czeski filozof okeślił mianem epoki poeuropejskiej (dlaczego upadła Europa?).

Nie bez znaczęnia pozostawało również to, co rozpościerało się pomiędzy narodzinami a

śmiercią, czyli jak przebiegały duchowe losy Europy. Podstawą dziędzictwa europejskiego,

czyli Ęm, co stanowiło początek historii europejskiej, była troska o duszę. Europa u swych

początków stała na mocnych duchowych podstawach, poniewż troska o duszę była równieź

troską o innego oraz troską o państwo. Europa powstała w procesie wielkich katastrof: upadku

greckiegopo/ls czy rzymskiego imperium. W horyzoncie tych wielkich konwersj i przebłyskuje

mo§rł przewodzący europejskim dziejom - wolność.

Naród czeski nieustannie musiał walczyó o swój byt duchowy i polityczny. Wydarzenia

z 1989 roku pokazały, że wszedł z tej walki zwycięsko, choć został w niej dotkliwie

doświadczony. Nie można jednak powiedzieó, że biografla narodowa czechów została już

napisana do końca. Znajomośó historii i jej praw. uświadamia nam, że narody nie trwają

wiecznie, a państwa giną bądż umierają jeszcze wcześniej, co najlepiej pokazują losy tak

zwanych małych narodów, któTych istnięnie bardzo często wielcy tego świata podawali w
wątpliwość.

W dyskusji dotyczącej sensu czeskich dziejów nie mogło zatem zabraknąć głosu
patoćki, głosu, który w tym przypadku miał do wypełnienia dwie fuŃcje. po pierwsze, odnosił

się do historii samego sponr (polemizując z poglądami Josefa Jurrgmanna, Bemarda Bolzana,

Frantiśka palackiego, przede wszystkim zaś Masaryka), oceniajac, kto w tej konfrontacji miał

rację, a kto jej nie miał. po drugie, pozwalał nieco szerze1 spojrzeó na samą koncepcję filozofii
dziejów patoćki, analizując ją pod kątem jej narodowego wykorzystania czy mówiąc inacze1:

od strony fl|ozoflcznej i politycznej odpowiedzialności jednostki w życiu społeczno-

politycznym.

Najważniejszą kwestią, którą stawiał sobie patoćka, było pytanie o ciągłość czeskich

dziejów. Jak wykazałem, czeski filozof ]Jwa:żń, że ostatecznie trzeba zaakceptować brak

ciągłości czeskich dziejów. uwżał on, że sens w dziejach nigdy nie dotrze do stanu
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obiekt}wmości i faktyczności. patoćka szedł tu \ł pewnym sensie za Emanuelem Ródlem,

jednym ze swych mistrzów, twierdzącym, że w historii ludzkiego ducha, historii narodów,

polityki, sztuki, nauki nie ma płynności, szczególnie w tej warstwie, w której panuje sens,

poniewńkńdy człowiek musi w ciąż zaczynŃ swe'życie duchowe niejako od nowa. pozomie

wltwnzająca się dziejowa ciągłość zawsze okazywała się czystą konshukcją. Natomiast

moralna filozofia dziejów musi mieó charakter konstrukcji, poniewż nie chodzi w niej o fakty,

lecz o ideały, o moralne postulaty dotyczące współczesności. w tym przypadku można mówió,

o braku faktycznej ciągłości. Brak ciągłości nie musi być deficytem - to otwarta możliwość.

Tak naprawdę historycy czy filozofowie kryją się za ciągłością. Faktyczna nieciągłość nie

wyklucza pewnej ciągłości moralnego zaangażowania. Nie należy jej wszakże hipostazować,

okęślać jej jako ,jedności charakteru narodowego". Ale - jak podkreśla czeski filozof - w
społeczeństwie panuje elementarny demokratyzm czeskiego i częściowo słowackiego narodu.

Filozofii patoćki nie sposób oddzielić od jego biografii. Życie filozofa jest czymś

szczególnym. Już od czasów sokratesa wiemy, że lepiej bezprawnie cierpieć niż bezprawnie

glzeszYÓ. Filozofia Patoćki ściśle wiąze się z dziejarri życia praskiego ftlozofa, dlatego ostatni

fragment książki przedstawia jego biografię intelektualną. składa się on z dwóch części:

pierwsza opisuje filozofów, którzy wpłynęli na rozwój jego poglądów, poczynaląc od filozofii
greckiej, przez Husserla i Heideggera, na komeńskim kończąc, cała ta bogata inspiracja
pokazuje, że w fiozoftcznym dorobku patoóki na pierwszy plan wysuwa się jednośó historii
filozofii i filozofii dziejów. Był naocznym świadkiem tragic znych wydarzeń, które wstrząsnęły
jego pństwem: z zaniepokojeniem śledził układ monachijski w 1938 roku, obserwował
przejęcie władzy przez komunistów w 1948 roku, sympatyzował z Praską Wiosną w 1968 roku,
wreszcie wziął czynny udziń w deklaracji Karty 77 ,

Patoćka odrzucał filozofowanie in abstrącto, abstrakcyjną grę pojęciami,
Begrffibildung. Filozofjest po to, by można ją,,zastosowaó" w praktyee, bo inaczej przestaje

być filozofią. Autor Esejów hereĘckich. . . uwaiżał, że filozofowanie ptzebiega w konkretnym
świecie, że łącząc się z praxis żyje także w politycznej idei. Filozofpowinien mieó prawo do
notmowania świata, wynikające z wewnętrmego poczucia prawdy. patoćka podkreślał, że jeśli
nawet filozofdostrzegaprakĘczną niemożność zrealizowania swego ideału, tojednak nie może
go nie uznawać. wejście czecha do polityki było zdecydowanie inne niż platona, Masaryka
czy właśnie Heideggera. praski filozof nigdy - jak się wydaje - nie miŃ zamiaru zajmować się
aktyrłłrością polityczną. w pewnym sensie nie miał jednak wyboru. prędzej czy później musiał
wyjść ze strefy szarości, poniewaz człowiek duchowy nie może uciec od odpowiedzialności,



Nadchodzijednaktakimoment,Żerezygnacjazodpowiedzialnościbyłabyprzejawemsłabości

moralnej.

Celembadńbyłowykazanie,ŻezasadniczymproblememfilozofiiPatoćkijestdążenie

do uj ęcia konkretnego ludzkiego życia w świecie, co możliwe j est wyłącznie na drodze refleksj i

nadludzkimidziejami.WyróżniamzatemdwiekluczowekwestiewfilozofiiPatoćki,ściśleze

sobąpołączoneiwzględemsiebiekomplementame:(1)p}.tanieoistotęludzkiejegzystencji-

odpowiedź prowadzi do wyjaśnienia kwestii autentyczności bycia oraz (2) problem najgłębszej

strukturyludzkiegobycia,którama_takjakegzystencjaludzkawogóle_charakterdziejowy.

Projekt,rzucającnoweświatłonafilozofięPatoćki,ukazujetakzeinneaspektyfilozofii

najnowszej. Mam tu na myśli przede wszystkim rozwój fenomenologii, filozofri historii,

dziejów filozofii, problem relacji między filozofią najnowszą a myślą klasyczną,

Metodologiabadańbyłaopańanakrytycznejanalizietekstówzródłowych(wjęzyku

czeskim,angielskimorazniemieckim).KwerendybibliotecznewPradzeorazWiedniu

umoźliwiły mi dostęp do manuskryptów czeskiego filozofa, Wyniki badań konfrontowałem

zarówno z klasyczną, jak i najnowszą literaturą przedmiotu orM plezentowałem podczas

specj ali sĘcznych konferencj i zag uliczny ch,

Trudno mówió o praktycznym zastosowaniu wyników badń nad myślą Patoćki, raczej

naleŻymówićoobecnościintuicjifilozoficznychCzechawżyciuintelektualnymEuropy,aco

za t}łn idzie - o możliwości wykorzystania ich w życiu społecznym, Wańo tylko przypomnieć,

że fragmenty jednego z esejów Patoćki były rozpatrywane jako wstęp do projektowanej

KonĘtucji Europej skiej.

Podsumowując, można mówić o trzech wynikach zrealizowanego projektu:

e powstała polska pierwsza, problemowa monografia poświęcona filozofii

Patoćki;

powstała nowa interpretacja filozofii Patoćki, Ńazująca podstawy jego myśli w

aspekcie dziejowości i poszukiwania autentyczności bycia;

powstała praca, która będzie mogła stanowió odniesienie do szerszych dyskusji

na temat filozofii człowieka, filozofii kultury oraz duchowego dziedzictwa

Europy Środkowej.

Monografia powstała w wyniku realizacji projektu badawczego finansowanego ze

środków Narodowego Centrum Nauki (OPUS).



5. Omówienie pozostaĘch osiągnięó naukowo-badawczych (artysĘcznych), * w

przypadku, gdy osiągnięciem tym jest pracai prace wspólne, naleĘ przedstawió

oświadczenia wszystkich jej wspólautorów, okreśfające indywidualny wkład każdego z

nich w jej powstanie.

W sferze moich zainteresowń i aktywności naukowej znajdują się trzy obszary

badawcze: filozofia czeska i słowacka, recepcj a fenomenologii w Polsce oraz historia ruchu

fenomenologicznego.

1) W artykule KtasyJikacja nauk według Tomóśa G. Masaryka analizuję klasyfrkację

naŃ wprowadzo ną ptzezMasaryka, w pewnej mierze będącą polemiką z klasyfikacją Auguste

Comte'a. Czeski filozof uważń, żę podział nauk na abstrakcyjny i konkretny jest

fundamentalny, ale kryterium podziału stanowi przedmiot nauki, który z kolei wynika z

określonej kategorii przedmiotów. oryginalnym wkładem Masaryka było wprowadzenie do

klasyfikacji nowych nauk, takich jak język lingwistyka, estetyka czy logika. Filozofia

(metafizyka) znajduje również swe miejsce wśród tej klasyfikacji - jako nauka, która ujmuje

to, co ogólne.

Celem ańykułu Jan Patoćka a kosmogonia Anaximąndrą jest pokazanie, że czeski

filozof, podobnie jak to miało miejsce w przypadku Martina Heideggera, przykładał wiele

uwagi do początków filozofowania. Powiedzenie Anaksymandra bardzo często interpretowane

jest właśnie w perspektywie kosmologicznej, gdzie nade wszystko chodzi o proces

powstawania i pruemijaniurzeczy i świata, Wciąz powstają ksigki, uznające tego presokratyka

za pierwszego kosmologa. Patoćk alważał, że należy tu mówió o koncepcji powstawaniarzeczy

w horyzoncie zjawiania.

W artykułach Ingardenova fenomenológia na pozadi Patoćkovej fenomenológie oraz

Niekolko Ingardenovych a Patoćkovych uvah o dejinach filozofie przedstawiam podobieństwa

i różnic między fenomenologią ontologiczną Romana Ingardena a fenomenologiczną filozofia

Jana Patoćki. Obaj należą do głównych reprezentantów ruchu fenomenologicznego w swych

kajach. Co więcej, obaj niejako zdominowali krajową recepcję fenomenologii. Chociaż obaj

próbowali przezlłyciężyć aporie fenomenologii trarrscendentalnej Husserla, to jednak - jak

wykazuję - różniło ich niemal wszystko: podejście do metafizyki, estetyki, filozofii dziejów

oraz historii filozofii. Punktem wyjścia rozwa:żań Ingardena jest fenomenol ogia Badań

logicznych Hussęrl a Patoókowe owe refleksje sięgają raczej Hegla (edność filozofii i historii



frlozofii) oraz Heideggera (historia filozofii jako okeślenie istoty i sensu konkretnego

ludzkiego życia). Ma to także zwięek z rcdzajem fenomenologii uprawianej przez obu

fenomenologów: ontologicznym i asubiektywnym. Patoóka oferuje wyjatkową syntezę

rozwńń historycznofilozoficznych z fenomenólogią asubiektywną. Filozofia Romana

Ingrdena jest zaś pozbawiona takiego history cznego zŃorzenielia. Za fenomenologią

ontologiczną nie stoi źadna filozofia dziejów. Dla Patoćki postawa Ingardena jest w pewnym

sensie afilozoficzna (ńistoryczna) - trzyma się bowiem tego, co poz}tywne, tego, co pewne i

niezawodne. Ponadto, wedle Patoćki, historia filozofii nie tyle zajmuje się przeszłością, lecz

przede wszystkim odkrywaniem najbardziej istotnych duchowych dążeń człowieka. Taki

antropologiczny czy ruczej egzystencjalny motyw uprawiania historii filzofii jest obcy

Ingardenowi,

Słowackie teksty zosta]y pfzygotowane w ramach międzynarodowego grantu

Patoćkłva asubjektlvna fenomenológia a dejiny Jilozofie.

Ponadto opublikowałem liczne recenzje oraz sprawozdania, w których przybltżałem

polskim czytelnikom czeską i słowacką myśl fllozoftczną §ntrz: spis publikacji).

2) Istotne miejsce w moim dorobku stanowią dńe publikacje Husserl w Polsce.

Bibliografia 1895_2010 (wspólnie z M, Ples-Bęben). Wydawnictwo Uniwersltetu Śląskiego.

Katowice 20|3 oraz Polska fenomenologia przedwojenna. Antologia te]cstów. (Red. D. Bęben,

M. Ples-Bęben. Wydawnictwo Uniwersltetu Śląskiego. Katońce 2013).

Pierwszy z wymienionych projektów to monografia, obejmująca chronologiczny spis

prac dotyczących fenomenologii Edmunda Husserla, które w latach 1895-2010 ukazały się w

Polsce (ako dodatek zamieszczono także informację o monografiach polskich autorów

opublikowanych za granicą). W bibliografii uwzględniono: opublikowane w Polsce

tłumaczenia prac Husserla, przekłady zagralicznych komentązy do dzieł twórcy

fenomenologii, monografie autorstwa polskich filozofów (wydane w Polsce oraz - dodatkowo

- te, które zostały opublikowane za granicą), a także artykuły, recerule, polemiki i

sprawozdalia, zamieszczone w pracach zbiorowych oraz czasopismach. Bibliografię opatrzono

wstępem oraz indeksami - naz:wisk oraz rzeczowym.

Celem drugiego projektu (grant MNiSW - Narodowy Program Rozwoju Humanistyki)

była próba vkazania polskiego wkładu w dzieje fenomenologii. Zebrane teksty stanowią

uzasadnienie tezy, zgodnie z którą fenomenologia była wyraźnie obecna w polskich dyskusjach

filozoficznych. Książka stanowi zbiór krytycznie opracowanych artykułów, sprawozdń i
recenzji nańęujących do fenomenologii, napisanych przez polskich filozofów przed
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wybuchem drugiej wojny światowej. UkaĄe szerszy horyzont rozwoju i recepcji

fenomenologii w okresie przedwojennym, a Zatęm _ oprócz pierwszych prób przeniesienia

fenomenologii na polski grunt - także polemicznych odniesień do tego nuńu filozoficznego i

jego reprezentantów. publikacja obejmuje między innymi najwcześniejsze polskie reakcje na

fenomenologię Husserla (na przykład teksty władysława Heinricha, Bronisława

Bandrowskiego, kazimie.rza Twardowskiego, konstantego Michalskiego), wybrane artykuły

Romana Ingardena, najsłlłrniejszego polskiego ucmia Husserla, a także fragmenty pism

estetycznych Ingardena oraz wybrane polemiki, w których brał udział. Zna|ańo się w niej takze

miejsce na artykuły i fragment rozprawy Leopolda Blausteina oraz na reakcje na fenomenologię

filozofow wywo dzących się z kręgu szkoĘ lwowsko-warszawskiej,

W ańykule Recepcja fenomenologii Edmunda Husserlą w Polsce (,,Fenomenologia")

zaproponowałem próbę periodyzacji recepcji fenomenologii w Polsce. Uważam, że można

mówić o jej pięciu etapach. Faza pierwsza wiązę się z pierwszymi reakcjami na fenomenologię

otaz z pojawieniem się polskich studentów u Husserla w Getyndze (Władysław Heinrich,

Aleksander Rozenblum, Stefan Błachowski, Roman Ingarden), Druga faza przypada na

lwowski okes Ingardena i jego uczniów. Fenomenologia musiała wówczas przeciwstawić się

panującymi w Polsce kierunkom filozoficznl. n (np, szkole 1wowsko-warszawskiej), Po wojnie

fenomenologia stopniowo obudowała swą pozycje w krakowie, gdzie pracował Roman

Ingarden, wokół którego zebrała się szkoła fęnomenologów (Andrzej Półtawski, Józef

Tischner, Jan Szewczyk). Kolelna faza związana jest z działalnością Michalskiego i Tischrrera,

klórzy próbowali rozszerzyó pojmowanie fenomenologii Husserla i skierować ją w stronę

innych kierunków filozofii najnowszej (Mańin Heidegger, hermeneutyka). Początek ostatniej

fazy wyznacza powstanie Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego w 2001 roku.

Dorobek w tym zakresie uzupełniają między innymi tękst: Fenomenologia jako

instytucja (,,Przegląd Fiiozoficzny") oraz liczne recenzle i sprawozdania (patrz: spis

publikacj i),

3) Ważne miejsce w moim dorobku stanowią również badania na historią ruchu

fenomenologicznego, zwłaszcza fenomenologii monachij skiej. w swych rozprawach

analizowałem poglądy przedstawicieli ruchu fenomenologicznego, takich jak: Hedwig conrad-

Maltius (CielesnoŚĆ jako moment reąlnoŚci w ontologii Hedwig Conrad-Marllus), Eugen Fink

(Fink a HusserĄ, Adolf Reinach (Z dziejów ruchu fenomenologicznego) oraz filozofów blisko

zńązalych z fenomenologią (Idealizm w epoce wilhelmińskiej; Theodora Lippsa ałiqzki z

fenomenologiq.). Tematem, który interesował mnie najbardziej była kwestia (neutralności)
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metafizyki w badaniach fenomenologiczlych (Fenomenologia i metafizyka; Fenomenologia

Edmunda Husserla a problem realności; O vedeckiej metafyzikie). Pokazuję, że Husserl

realizował po prostu projekt czystego opisu tego, co prezentuje się w aktach świadomości.

Zatem, aniczysta logika, którajest przedmiotem badiń Husserla, ani czysty opis, który jest w

tej pracy stosowany, rlie toszczą sobie pretensji do postawienia pl,tania o realnośó.

W tym miejscu warlo przywołaó hasła encyklopedyczne mojego autorstwa, związane z

mniej znanymi przedstawicielami ruchu fenomenologicznego (Wilhelm Schapp, Josef

Stuermann, Wilhelm Szilasi, Kurt Stavehagen, Baludin Schwarz). W wielu przypadkach były

to pierwsze polskie informacje o tych filozofach.

Dorobek translatorskj

Istotną częścią mojej bibliografii naukowej są tłumaczenia, Po uzyskaniu stopnia

doktora przełoĄłem trzynaście artykułów z języków czeskiego, słowackiego oraz

niemieckiego. Przekłady stanowią wa,źne uzupełnienie tematów, którymi zajmuję się w swych

badaniach naukowych. Obok klasyków filozofii (Hermarn Cohen, Hans Sedlmayr, Władysław

Heinrich), tłumaczyłem także autorów zwiapanych z rccepcją ruchu fenomenologicznego

(Hans Reiner Sepp, Karl Schuhmann, Gianfranco Soldati), głównie jednak przekładam

przedstawicieli czeskiego i słowackiego środowiska filozoficznego (Ivan Chvatik, Andrea

Krejci, Karol Sebela, Vladmir Leśko).

Dorobek dydaktyczny

Od 2000 roku prowadzę wykłady, ówiczenia oraz seminaria w Instytucie Filozofii

Uniwersytetu Śląskiego. Przede wszystkim są to zajęcla dotyczące historii filozofii

współczesnej oraz najnowszej, Ponadto realizuję seminaria specjalistyczne (Filozofia w

literaturze, Problem Molyneuxa), dla studentów Wydziału Nauk Społecznych. Prowadzę

również zajęcia na innych wydziałach Uniwersytetu Śląskiego.

W tym czasie wypromowałem siedemdziesięciu licencjatów oraz siedmiu magistrów.

Zrecenzowńem az dńeście osiemdziesiąt prac licencjackich oraz magisterskich. W roku

akademickim 201612017 pełniłem funkcję opiekuna naukowego dla słowackiego doktoranta

Michala Krućko (program Erasmus).

W latach 2010-2015 byłem opiekunem Koła Naukowego Filozofów UŚ.
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Dorobek organizacyjny i popularyzatorski

odwielulatorganizujęinterdysclplinamąplatformędlaspotkńfilozofówpolskich,

czeskich oraz słowackich, organizowałem lub współorganizowałem liczne konferencje, w tym

pierwszą polską sesję poświęconą filozofii Jana Pato&i (Kitowice 2007), W latach ż0O4ł0I4

byłem wiceprezesem Stowarzyszenia Fenomenologicznego im, Jana Patoćki, Jestem również

członkiem zńożycielem Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego (w latach 2010-2014

sprawowałem fuŃcje w zarządzie Towarzystwa), ponadto naleźę do polskiego Towarzystwa

Filozoficznego oraz komisji polsko_czeskiej pAN. obecnie pełnię funkcję członka Rady

Programowej słowackiego czasopisma,,Philosophica Critica",

W swej pracy naŃowej wiele uwagi poświęciłem również popularyzowaniu filozofii,

Przeprowadziłem szereg wykładów w szkołach średnich promujących studia filozoficzne,

Ponadto,od2004rokunależędookęgowegoKomitetuolimpiadyFilozoficznej.
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