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  Załącznik nr 2  

Autoreferat 

 

1. Imię i nazwisko: Paweł Nierodka 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/artystyczne (z podaniem nazwy, miejsca i roku 

ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej): 

 Magister filozofii: (praca magisterska: Henada w neoplatonizmie Plotyna i w 

recentywizmie, 2005) Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląski w Katowicach. 

 Doktor nauk humanistycznych, specjalność: filozofia (praca doktorska: Człowiek 

prostomyślny wobec nadkomplikacji sensu życia, 2007; promotor: prof. zw. dr hab. 

Józef Bańka. Praca wyróżniona i rekomendowana do druku), Instytut Filozofii, 

Uniwersytet Śląski w Katowicach.  

   

 Dyplom Studiów Podyplomowych: Zarządzanie sprzedażą na rynkach krajowych i 

międzynarodowych, 2006. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. 

 Dyplom Studiów Podyplomowych: Komunikacja społeczna i public relations, 2007. 

Politechnika Śląska w Zabrzu. 

 Dyplom Studiów Podyplomowych: Negocjacje i mediacje, 2008. Górnośląska Wyższa 

Szkoła Handlowa w Katowicach. 

 Dyplom Studiów Podyplomowych: Zarządzanie zasobami ludzkimi z uwzględnieniem 

standardów europejskich, 2009. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. 

 Dyplom Studiów Podyplomowych: Psychologia zachowań społecznych, 2010. 

Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Psychologii i Pedagogiki. 

 Dyplom Studiów Podyplomowych: Akademia trenerów biznesu, 2011. Wyższa Szkoła 

Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie. 

 Dyplom Studiów Podyplomowych: Coaching for Life and Business, 2017. 

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach. 

 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ 

artystycznych: 

 Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka – prowadzenie zajęć 

dydaktycznych na zasadzie umowy o dzieło (2005–2008). 

 2008–2009 Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, zatrudnienie 

na stanowisku asystenta  

 2009–2016 Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, zatrudnienie 

na stanowisku adiunkta do czasu likwidacji nazwy uczelni i większości kierunków 

studiów, a następnie włączenia jej w ramy innej niepublicznej uczelni.  

 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej – aktualnie: prowadzenie zajęć 

dydaktycznych na zasadzie umowy o dzieło  
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4.  Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz. U. 2016, poz. 882 ze zm. w Dz.U. z 2016 poz. 1311.): a) tytuł osiągnięcia 

naukowego/artystycznego, b) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, 

nazwa wydawnictwa, recenzenci wydawniczy), c) omówienie celu 

naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników wraz z 

omówieniem ich ewentualnego wykorzystania. 

 

a). Tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego: Antropologia i etyka recentywistyczna.   

b). Podstawą do ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego są dwie 

monografie (kolejność tekstów odzwierciedla kolejność wydania i omówienia w 

autoreferacie):  

 P. Nierodka: Antropologia recentywistyczna. Cieszyn: Oficyna Drukarsko-Wydawnicza 

„Akant”, 2016, ss. 255. (Recenzenci wydawniczy: prof. zw. dr hab. Jadwiga Mizińska; 

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Kalka).  

 P. Nierodka: Etyka recentywistyczna: etyka prostomyślności i eutyfronika. Cieszyn: 

Drukarnia i Wydawnictwo ARKA, 2017, ss. 308. (Recenzenci wydawniczy: prof. zw. dr 

hab. Jerzy Kopania, dr hab. Danuta Ślęczek-Czakon).  

       

c). Omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników 

wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania:  

Głównym przedmiotem moich zainteresowań naukowych jest koncepcja filozoficzna 

Józefa Bańki. Zajmuję się nią ze względu na właściwą jej różnorodność i aktualność 

podejmowanej problematyki. Mimo że upłynęło pół wieku od sformułowania pomysłu 

zbudowania tego systemu (J. Bańka: Poglądy filozoficzno-społeczne Michała Wiszniewskiego. 

Warszawa: „Książka i Wiedza”, 1967) i jego realizowania w kolejnych pracach, mimo że 

ukształtował się on z czasem jako rozbudowany system, pozostaje jednak na ogół nieznany. 

Tym zaś, którzy starają się go poznać, kłopotów przysparza jego hermetyczność językowa. 

Przybliżam zatem czytelnikowi tę filozoficzną koncepcję, wyjaśniam właściwe jej liczne 

sformułowania językowe, pojawiające się niejasności. Podejmuję wysiłek analityczno-

badawczy, a przede wszystkim twórczy, zgłaszając propozycje nowych ujęć wybranych 

dziedzin tegoż systemu. Zajmuję się tą filozoficzną koncepcją, ponieważ uważam, że ma ona 

duże znaczenie nie tylko dla współczesnej debaty filozoficznej, ale i dla współczesnego 

człowieka. Podejmuje bowiem aktualne problemy, w nawiązaniu do tradycji myślenia w 

ramach całości, czyli systemu filozoficznego, przy jednoczesnej modernizacji rozumienia 
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znaczenia samego systemu (tj. ciągła jego aktualizacja; myślenie systemowe w ramach jego 

części). Wynikiem mojej pracy są: pierwsze syntetyzujące, całościowe ujęcie antropologii 

recentywistycznej (zwanej od recens – „teraz”, „świeży”), którego J. Bańka dotychczas nie 

przedstawił w osobnej pracy, a także własna interpretacja etyki recentywistycznej. Zanim 

jednak przejdę do zarysowania problematyki właściwej monografii będących podstawą starań 

o habilitację, przedstawię pokrótce, czego dotyczyły – historycznie rzecz ujmując – moje 

wcześniejsze badania filozoficznej koncepcji J. Bańki przed podjętymi tu badaniami.   

22 maja 2007 roku obroniłem pracę doktorską Człowiek prostomyślny wobec 

nadkomplikacji sensu życia. W swoim dorobku miałem artykuł Don Quijote a Sancho Pansa 

– rozważania o estetyce recentywistycznej („Anthropos?” 2007, nr 8–9). Praca doktorska 

dotyczyła przede wszystkim metafizyki i ontologii, a w niewielkiej części – podyktowanej 

warunkiem systematyzacji – pozostałych podstawowych dziedzin koncepcji filozoficznej 

Józefa Bańki. Oryginalność mojej pracy polegała na ich uporządkowaniu – ułożeniu w 

odpowiedniej kolejności – i argumentacji tego uporządkowania w ramach systemu 

recentywistycznego. Podkreśliłem odróżnienie kolejności powstawania dziedzin tego systemu 

od kolejności ich ułożenia zgodnego z kryterium pierwotności i zasadniczości logicznego 

wynikania. J. Bańka na początku zajął się filozofią techniki, następnie eutyfroniką, filozofią 

cywilizacji, natomiast dzieła z zakresu metafizyki, ontologii i epistemologii zostały napisane 

później. Ze względu na ważność i logiczne wynikanie ich kolejność w jego filozoficznym 

systemie jest inna. Na czoło bowiem wybija się metafizyka, następne miejsca zajmują kolejno 

ontologia, epistemologia, estetyka, a dopiero później inne dziedziny systemu. Praca doktorska 

omawiała te dziedziny w ich logicznym układzie.   

Kolejnych kilka lat po obronie pracy doktorskiej kontynuowałem badania, 

uzupełniając wcześniejsze rozważania szczegółowymi argumentacjami, a w pewnym 

momencie zmieniając nawet ich podstawową tematykę. Moja praca miała na celu przede 

wszystkim badanie spójności analizowanego systemu, a dokładniej: relacji między jego 

podstawowymi działami, na przykład miedzy metafizyką i ontologią, ontologią i 

epistemologią. W wielu miejscach, w których relacje te nie do końca były oczywiste, 

przedstawiłem własne propozycje ich ujęcia poparte szczegółowymi uzasadnieniami. Praca 

zwieńczona została książką Systematyczny wykład recentywizmu (Katowice, Inowrocław: 

PPHU Totem, 2012, ss. 215), stanowiącą w dużym stopniu zmodernizowaną pracę doktorską. 

Rok później wydana została publikacja Człowiek prostomyślny wobec zagrożeń 

cywilizacyjnych (Katowice: [at] studio, 2013, ss. 234). Nowością jej jest podjęcie problemu 
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zagrożeń cywilizacyjnych człowieka i odróżnienie ich od zagrożeń kulturowych przy 

jednoczesnym odwołaniu do filozoficznego systemu J. Bańki. Pierwsza książka dotyczyła 

przede wszystkim „filozofii teoretycznej” recentywizmu, ta natomiast traktuje już o jego 

„filozofii praktycznej”. Prace składają się na pierwsze całościowe opracowanie 

recentywizmu. 

 

Cel badawczy i problematyka monografii będących podstawą starań o habilitację 

Od 2009 roku prowadzę systematyczne badania dotyczące problematyki antropologii i 

etyki recentywistycznej. Wynikiem ich są dwie monografie przedstawione do recenzji,  tj. 

Antropologia recentywistyczna; Etyka recentywistyczna: etyka prostomyślności i eutyfronika. 

Treścią ich jest nie tyle rozumienie filozoficznego systemu (o rozumieniu systemu pisze dziś 

Andrzej J. Noras w książce Rozumienie systemu w filozofii pokantowskiej), nie tyle 

filozoficzny system recentywizmu – o nim pisałem, systematyzując go w pracy doktorskiej – 

ile przede wszystkim dwie dziedziny tego systemu: antropologia i etyka. Wskazuję – na 

podstawie podjętych badań – że te dziedziny refleksji filozoficznej w ramach filozoficznego 

systemu J. Bańki oddziałują na siebie, bo ich podłożem jest koncepcja eutyfroniki. Na 

fundamentach eutyfroniki wspiera się jedna z wyróżnionych przeze mnie w ramach 

antropologii recentywistycznej koncepcji człowieka (homo euthyphronicus). Eutyfronika, 

podejmując problemy etyczne na tle współczesnej cywilizacji, jest również częścią etyki 

recentywistycznej. Prezentowane do recenzji monografie są argumentacją wykraczającą w 

znacznym stopniu poza argumentację J. Bańki, na rzecz między innymi tak rozumianej roli i 

znaczenia eutyfroniki. Filozof, pisząc o eutyfronice jako antropologii czy jako etyce, nie 

przytacza szczegółowych argumentacji na rzecz różnic bądź podobieństw owych jej ujęć. 

Samym określeniom „antropologia recentywistyczna”, „etyka recentywistyczna” nadaję nowe 

znaczenie w ramach badanego filozoficznego systemu. J. Bańka, jeśli już sporadycznie ich 

używa, to nie rozwija ich zbytnio. Kiedy pisze o swej koncepcji etyki, odwołuje się zazwyczaj 

do pojęć „etyka prostomyślności”, „eutyfronika”. Na początkowych etapach rozwoju etyki 

prostomyślności i eutyfroniki używa często zamiennie tych pojęć, co może wprowadzać 

czytelnika w błąd. Prezentuję zatem dwie monografie jako podstawę starań o habilitację ze 

względu na ścisły związek analizowanej problematyki, tj. antropologii i etyki 

recentywistycznej.   
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Monografie Antropologia recentywistyczna oraz Etyka recentywistyczna: etyka 

prostomyślności i eutyfronika stanowią pierwsze omówienie tak obszernych badań 

dotyczących analizowanej problematyki. To nie tylko analiza poglądów J. Bańki, lecz także 

po pierwsze, to całościowe ujęcie antropologii recentywistycznej – a dokładniej: 

wyodrębnienie rozważań o człowieku z różnych dziedzin systemu recentywistycznego, na 

przykład z metafizyki, ontologii, epistemologii, etyki prostomyślności, eutyfroniki –  którego 

J. Bańka jak dotąd w szczegółach w osobnej pracy nie opracował. Pierwsza jego monografia 

dotycząca eutyfroniki wydana została w 1971 roku (Współczesne problemy filozofii techniki. 

Studium z zakresu eutyfroniki. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1971). 

Publikacja jego Ja teraz. U źródeł filozofii człowieka współczesnego (Katowice: „Śląsk”, 

1983) wyznacza natomiast jedynie symboliczną datę ukształtowania się systemu i podejmuje 

problematykę antropologii tylko w niektórych jej aspektach. Podobnie ujmują tę 

problematykę pozostałe książki J. Bańki, na przykład Problemy współczesnej filozofii 

człowieka; Krytyka rozumu cyfrowego. Recentywizm i wielka metamorfoza XXI wieku. Po 

drugie, to propozycja spojrzenia na etykę recentywistyczną jako etykę będącą złożeniem etyki 

prostomyślności i eutyfroniki. Brak jest monografii – pisanych już przez badaczy dorobku 

filozoficznego J. Bańki – które ujmowałyby i interpretowały jego etyczne rozważania w 

ramach pewnej całości, tj. na tle filozoficznego systemu recentywizmu i w powiązaniu z nim. 

Choć są pojedyncze prace, na przykład zestawiające rozważania etyczne J. Bańki z koncepcją 

filozoficzną Friedricha W. Nietzschego, etyką chrześcijańską, to jednak brak całościowego 

opracowania etyki recentywistycznej, w którym rozważana byłaby ona na tle filozoficznego 

systemu recentywizmu. Chodzi o problematykę wartości analizowanych w kontekście 

systemu. W jaki sposób mówić o wartościach w odniesieniu do owej całości – systemu? W 

jaki sposób mówić o człowieku na tle systemu? Odpowiedź stanowią dwie moje monografie 

Antropologia recentywistyczna i Etyka recentywistyczna… Pierwsza analizuje problematykę 

człowieka w kontekście filozoficznego systemu, tj. recentywizmu, druga analizuje w 

kontekście tego systemu zagadnienie wartości. Problematyka człowieka i wartości ma swe 

korzenie już u początku dziejów refleksji filozoficznej – w antycznej Grecji. Rozważania 

dotyczące tych kategorii na tle systemu również są w tej refleksji obecne. Filozofia jednak w 

swej tradycji „poszła różnymi drogami”. Szczególnie po filozoficznej koncepcji Georga 

Wilhelma F. Hegla odchodzono od myślenia w ramach całości, jaką jest system filozoficzny. 

Zyskała na znaczeniu krytyka filozoficznych systemów, a nawet samej filozofii. 

Prezentowane monografie, tj. Antropologia recentywistyczna i Etyka recentywistyczna…, z 

jednej strony są powrotem do myślenia o człowieku i wartościach w kontekście systemu, 
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czym różnią się od wielu współczesnych analiz tych zagadnień, z drugiej natomiast – są ich 

ujęciem w nowym kontekście cywilizacyjnym i kulturowym współczesnych czasów, ujęciem 

na tle współczesnego systemu – recentywizmu.  

   

I. Pierwsza monografia: Antropologia recentywistyczna (Cieszyn: Oficyna Drukarsko-

Wydawnicza „Akant”, 2016, ss. 255), jest ujęciem antropologicznych rozważań 

recentywizmu jako „sumy antropologicznej” – sumy rozumienia człowieka, zarysem 

koncepcji człowieka opartej na idei recens. Na podstawie różnych śladów, sygnałów, 

pojedynczych cytatów zawartych w pismach J. Bańki między innymi z zakresu metafizyki, 

ontologii, epistemologii i estetyki recentywistycznej, etyki prostomyślności oraz eutyfroniki 

przedstawiam problematykę człowieka w recentywizmie. Elementy antropologii 

recentywistycznej odszukuję i wyodrębniam zatem z różnych działów systemu 

recentywistycznego. Zabieg ten jest możliwy i uzasadniony ze względu na specyfikę tego 

systemu filozoficznego, którą odkryłem. Uważam, że poznanie jej ma zasadnicze znaczenie w 

odczytaniu tekstów J. Bańki. Chodzi o myślenie systemowe w ramach każdej z dziedzin tego 

systemu. W książkach J. Bańki z zakresu na przykład jego koncepcji epistemologii natrafić 

można na tezy między innymi z zakresu etyki, ontologii, w książkach z zakresu ontologii 

znaleźć można wiele tez dotyczących na przykład etyki, epistemologii. Tezy te są jednak 

tylko sygnalizowane, ponieważ autor recentywizmu wiele problemów podjął szerzej, 

rozwiązał w innych poświęconym im tematycznych pracach. Podobnie jest z antropologią 

recentywistyczną, a dokładniej: refleksją odnośnie do człowieka, która obecna jest w różnych 

działach systemu recentywistycznego. Rozwijana jest w nich w skrócie, ponieważ w 

książkach z zakresu na przykład ontologii podstawą rozważań jest oczywiście ontologia, a z 

zakresu epistemologii – epistemologia itd. Książka Antropologia recentywistyczna stanowi 

próbę wyodrębnienia refleksji o człowieku z różnych dziedzin systemu recentywistycznego, a 

jednocześnie próbę syntetyzującego ujęcia owej refleksji jako „antropologia 

recentywistyczna”, którego  nie przedstawił dotychczas ani sam J. Bańka, ani żaden z badaczy 

recentywizmu. Antropologia recentywistyczna – twierdzę – to „obraz” tego systemu, 

poznając ją, poznaje się zarazem w pewnym stopniu tenże system.    

Koncepcja antropologii recentywistycznej – uważam – określa miejsce człowieka w 

świecie, podejmuje na nowo zadanie zrozumienia bytu ludzkiego. Dotyczy ona relacji 

„człowiek konkretny” (żyjący „tu” i „teraz”) – świat współczesny (ujęty w różnych jego 

aspektach: przyrodniczym, technicznym, kulturowym). J. Bańka w swych pismach 
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sygnalizuje konsekwencje wynikające z tych relacji. Pisze o zagrożeniach towarzyszących 

współczesnemu człowiekowi, który nie tylko poznaje zagadki natury (resp. przyrody), ale też 

próbuje tworzyć świat od podstaw, w sferze przyrody, a nawet wartości ludzkich. Mając to na 

uwadze, określam główne zadania i przedmiot antropologii recentywistycznej. Jest ona, po 

pierwsze, głosem w obronie człowieka, kiedy zagrożeniem jego staje się dążenie do zatarcia 

granic między tym, co ludzkie, a różnymi sferami życia człowieka, na przykład tym, co 

techniczne. Po drugie, dotyczy ona nie tyle możliwości ingerencji nauki, techniki w 

fizyczność, biologiczność człowieka, ile raczej granic dopuszczalności takiej ingerencji, które 

należałoby jak najprecyzyjniej wyznaczyć, aby można było w dalszym ciągu mówić o istocie 

ludzkiej. Formułuję zatem jedno z ważniejszych obrazujących problematykę antropologii 

recentywistycznej pytań: Jakie granice należy utrzymać wobec nieustających współcześnie 

dążeń człowieka do zmiany?. Analiza tekstów J. Bańki pozwala mi wnioskować, że chodzi 

nie tyle o techniczną czy ekonomiczną miarę rozwoju współczesnej cywilizacji, ile o miarę, 

która zawarta jest w samym człowieku, a dokładniej: w naturze ludzkiej. Uważam, że zadanie 

filozofii, a ściślej: antropologii filozoficznej jest szczególnie ważne, ponieważ poszerzającej 

się empirycznej wiedzy o człowieku towarzyszy dziś problematyczność odpowiedzi na 

filozoficzne pytanie: „czym jest człowiek?”, towarzyszy swoisty „kryzys” ujmowania roli i 

znaczenia człowieka.  

Odnajdując różne ślady refleksji o człowieku w tekstach J. Bańki, wyodrębniłem w 

swych badaniach cztery zasadnicze koncepcje człowieka: koncepcję człowieka wyrastającą z 

założeń recentywizmu, czyli koncepcję homo recens (człowieka teraźniejszego),  koncepcję 

człowieka wspartą na fundamentach eutyfroniki, tj. koncepcję homo euthyphronicus 

(człowieka prostomyślnego), koncepcję pianthropus digitalis (człowieka współczesnej 

cywilizacji cyfrowej), a także koncepcję łżeczłowieka (określanego mianem człowieka 

nieprostomyślnego). Czwartą koncepcję rozważam w relacji do koncepcji homo 

euthyphronicus i pianthropus digitalis. Proponowany podział koncepcji człowieka ułatwia 

zrozumienie antropologii recentywistycznej. Dwie pierwsze koncepcje – twierdzę i 

uzasadniam – łączą się w rozważaniach nad człowiekiem prostomyślnym, ponieważ homo 

euthyphronicus (człowiek prostomyślny, określany na przykład jako dobry) jest zawsze homo 

recens (człowiekiem teraźniejszym). Wyodrębniam je jednak, ponieważ homo recens, czyli 

człowiek żyjący w teraźniejszości i teraźniejszością, nie musi – choć może – być homo 

euthyphronicus (człowiekiem prostomyślnym), może się bowiem kierować zmysłem 

kalkulacji ekonomicznej, hedonizmem, nie zważając na wartości moralne, a nawet estetyczne. 
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J. Bańka, mimo częstego używania tych dotyczących człowieka pojęć (homo recens, homo 

euthyphronicus, pianthropus digitalis, łżeczłowiek) w różnych domenach swego 

filozoficznego systemu, zazwyczaj pozostawia w sferze domysłów ich dokładne znaczenia, 

wzajemne relacje. A jeśli już je określa, to przeważnie w ogólnych sformułowaniach. Dlatego 

też na podstawie jego tekstów, także założeń jego filozoficznego systemu oraz własnych 

propozycji nie tyle wyszczególniam, ile dookreślam wspomniane koncepcje człowieka w 

recentywizmie. Proponowany podział ujęcia problematyki człowieka, stanowi pewien 

„model”, który wprowadzam w celu wyjaśnienia antropologii recentywistycznej. Należy 

pamiętać jednocześnie o wielu kwestiach szczegółowych. Na przykład w eutyfronice 

występują również rozważania dotyczące człowieka teraźniejszego, człowieka przyszłości, tj. 

analizy postaw człowieka z perspektywy czasu; w pozostałych dziedzinach recentywizmu, a 

szczególnie w etyce prostomyślności i estetyce, jest też koncepcja homo euthyphronicus, 

rozważana jednak przede wszystkim przez pryzmat etyki, estetyki. Choćby te zawiłości 

terminologiczne, relacyjne dotyczące koncepcji człowieka uwidaczniam w analizach 

dotyczących filozoficznego systemu J. Bańki, aby następnie zaproponować własne ich ujęcie, 

rozwiązanie w książce Antropologia recentywistyczna, czy nawet w niektórych miejscach 

monografii Etyka recentywistyczna: etyka prostomyślności… 

1. W pracach J. Bańki z zakresu między innymi metafizyki, ontologii, epistemologii, 

etyki prostomyślności dostrzegam rozważania dotyczące homo recens (tj. człowieka 

teraźniejszego). Wyodrębniając obecne w nich opisy dotyczące tegoż człowieka, formułuję 

własne ujęcie koncepcji homo recens, koncepcji mającej u podstaw założenia recentywizmu. 

To koncepcja człowieka wyrastająca z rozumienia arché tego systemu – recens (tj. „teraz”, 

„świeży”). Jako że akcentuje ona znaczenie czasu, a ściślej: czasu teraźniejszego, rozważam 

ją w kontekście różnych perspektyw czasu. Po pierwsze, wyodrębniam problematykę 

człowieka teraźniejszego w recentywizmie, zestawiając ją następnie z innym ujęciem 

teraźniejszości, dziejów – z prezentyzmem. Po drugie, w swych badaniach zestawiam 

filozoficzne rozważania J. Bańki z psychologicznymi wywodami Philipa Zimbarda, Johna 

Boyda, czyli filozoficzne ujęcie czasu – z ujęciem czasu z perspektywy nauki, a dokładniej: 

psychologii czasu. Ukazuję zasadnicze ich różnice w podejściu do czasu teraźniejszego, 

przyszłego oraz wynikające z tego konsekwencje dla życia człowieka. J. Bańka pokazuje 

negatywny wpływ zbytniej koncentracji na przyszłości, a pozytywny – koncentracji na 

teraźniejszości, podczas gdy wspomniani badacze pokazują negatywne konsekwencje zbytniej 

koncentracji na teraźniejszości i jednocześnie pozytywny wpływ koncentracji – w określonym 
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stopniu – na przyszłości. Po trzecie, podejmuję badania nad znaczeniem już nie przeszłości, 

czy też przyszłości, a nawet teraźniejszości (bo jej towarzyszą zawsze przeszłość i przyszłość, 

jak w zegarku kwarcowym), ile aktualności (rozumianej jako „teraz” bez perspektyw 

czasowych w postaci przeszłości i przyszłości, jak w zegarku elektronicznym), a zatem 

zagadnienie Absolutu. Podjęte przeze mnie badania prowadzą do wyodrębnienia w ramach 

koncepcji homo recens „antropologicznego ujęcia Absolutu”.  

2. Drugą z wyróżnionych koncepcji człowieka jest koncepcja oparta na fundamentach 

eutyfroniki, a dokładniej: koncepcja homo euthyphronicus. Samo słowo euthyphronicus 

oznacza eu, tj. dobrą jedność thymos (uczuć) i phronesis (rozumu). Chodzi o człowieka 

równoważącego sferę thymos i sferę phronesis w swym życiu, w podejściu do współczesnej 

cywilizacji, która przede wszystkim kładzie nacisk na sferę phronesis. Uważam, że 

podstawowymi kategoriami określającymi homo euthyphronicus są „natura ludzka”, 

„podmiotowość”, „wolność” i oczywiście „prostomyślność”. Precyzuję zatem wzajemne 

relacje między niektórymi z tych kategorii. Wskazuję na przykład, że źródłem 

prostomyślności, stanowiącej „glebę kultury”, jest natura ludzka. Koncepcja człowieka 

budowana na fundamentach eutyfroniki, opiera się – mówiąc dokładniej – na pojęciu 

prostomyślności, której podstawą jest natura ludzka. To wskazywane przeze mnie ujęcie 

relacji natura ludzka – prostomyślność stanowi inspirację do refleksji, która ma szczególne 

znaczenie dla etyki recentywistycznej. Zmieniając bowiem człowieka genetycznie i 

technicznie, można wpłynąć na jego naturę, a w konsekwencji – na samą prostomyślność. W 

tym też – twierdzę – mają źródło tak szeroko pojęta obrona natury ludzkiej i krytyka zagrożeń 

cywilizacyjnych, w ramach koncepcji filozoficznej J. Bańki. Zagrożenia te bowiem mogą 

stanowić realne niebezpieczeństwo dla istnienia człowieka prostomyślnego. Ze szczątkowych 

cytatów dotyczących choćby wolności, podmiotowości, natury ludzkiej układam osobne 

tematycznie rozważania. Formułuję na przykład – z odwołań do pojedynczych cytatów i na 

podstawie wniosków wyciąganych z namysłu nad analizowanym systemem – 

recentywistyczną koncepcję wolności, której J. Bańka dotychczas nie sprecyzował. 

Odróżniam zatem wolność od samowoli, wskazując, że granice wolności wyznacza 

prostomyślność. Głoszę, że choć ontologicznie człowiek zdeterminowany jest w swym 

istnieniu do teraźniejszości, podobnie jak istnienie wszelkich bytów w przyrodzie, to na 

poziomie świadomości ma on wybór, który dotyczy możliwości życia teraźniejszością, 

przyszłością lub przeszłością. Homo euthyphronicus powraca jednak do wyboru życia 

teraźniejszością, a zatem tym, co ontologicznie determinuje jego bycie.  
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3. Trzecią z umieszczonych w ramach proponowanego przeze mnie podziału koncepcji 

człowieka jest koncepcja pianthropus digitalis. Stanowi ona nowe ujęcie człowieka obecne 

we współczesnej koncepcji recentywizmu, zwanego dziś „recentywizmem cyfrowym” ze 

względu na zainteresowania cywilizacją cyfrową. J. Bańka pisze o tym przedstawicielu 

współczesnej cywilizacji po raz pierwszy w książce Krytyka rozumu cyfrowego. Recentywizm 

i wielka metamorfoza XXI wieku. Idealistyczne ujęcie człowieka w recentywizmie – uważam 

– zyskuje tu pewne elementy realistyczne. Filozof pisał dotychczas przede wszystkim o ideale 

homo euthyphronicus i o jego w miarę idealnym przeciwieństwie, tj. łżeczłowieku. Tu 

natomiast próbuje przedstawić człowieka takim jakim on jest dziś. Mimo to uważam, że 

Autor nie jest „realistą”, zbyt często w tych opisach wybiega w przyszłość, przedstawiając 

jednocześnie wizję przyszłej cywilizacji i człowieka przyszłości.  

4. Jako czwartą koncepcję człowieka wyróżniam koncepcję łżeczłowieka, określanego 

nieraz człowiekiem nieprostomyślnym. Stanowi ona przeciwieństwo koncepcji homo 

euthyphronicus, stąd też analizuję ją przede wszystkim na obrzeżach koncepcji homo 

euthyphronicus i w relacji do niej. Łżeczłowiekiem (używając tu zamiennie tego słowa z 

pojęciem „człowiek nieprostomyślny”) może być – twierdzę w odniesieniu do trzech 

wcześniejszych koncepcji człowieka – po pierwsze, ktoś, kto zamiast teraźniejszością żyje 

wspomnieniami przeszłości i wyobrażeniami przyszłości. Po drugie, to człowiek, który 

odrzuca wartości prostomyślne. Po trzecie, staje się nim pianthropus digitalis (tj. człowiek 

cywilizacji cyfrowej), kiedy ucieka w „wyobrażenia” przyszłego, lepszego świata cyfrowego, 

chowa się w sferze rzeczywistości wirtualnej przed wymaganiami rzeczywistości realnej, 

łamie wartości proste (resp. prostomyślne).   

Podstawowe założenia proponowanego przeze mnie ujęcia antropologii 

recentywistycznej formułuję szczególnie w ostatnim rozdziale książki Antropologia 

recentywistyczna. Dużo miejsca poświęcam w nim eutyfronice, stanowiącej podstawę 

koncepcji człowieka wspartej na jej fundamentach (tj. koncepcji homo euthyphronicus). 

Ujmuję eutyfronikę również jako część aksjologii etycznej; zaowocuje to kolejną pracą 

dotyczącą etyki recentywistycznej. Akcentuję jednocześnie związek eutyfroniki z etyką 

prostomyślności. Uzasadniam także liczne obecne w niej nawiązania do psychologii, która to 

stanowi – jak głoszę – jedynie „ilustrację” (a nie weryfikację) tez eutyfroniki. Podobnie 

ilustrację jej tez stanowią – twierdzę – inne nauki o człowieku. Pod wpływem niektórych 

wypowiedzi J. Bańki dotyczących eutyfroniki można odnieść wrażenie, że autor jest bliski 

poszukiwań weryfikacji jej tez w nauce. W proponowanym jej ujęciu trzymam się jednak – 
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wbrew temu – odróżnienia filozofii od nauki, właściwego recentywizmowi, i stosuję je do 

eutyfroniki. Traktuję ją bowiem jako część filozofii. Z jednej strony akcentuję filozoficzny 

wymiar eutyfroniki, z drugiej natomiast – wskazuję ilustracje jej idei w różnych naukach o 

człowieku. Ilustracje te nie są jednak najważniejsze, filozofia bowiem – uważam – istnieje 

dzięki swym ideom, abstrakcjom (ogólność – całościowość), a nie dzięki swym 

uzasadnieniom naukowym. Określam zatem rolę i autonomię eutyfroniki wobec nauki; 

formułuję na nowo rolę i jej zadania we współczesnym świecie. Nie tyle eutyfronikę, czy też 

koncepcję człowieka wspartą na jej fundamentach (tj. koncepcję homo euthyphronicus), ile 

szerzej: antropologię recentywistyczną, proponuję określić mianem „sumy antropologicznej”, 

tj. sumy rozumienia człowieka. Sytuuje ona „obok siebie” – twierdzę – to, co filozoficzne i 

naukowe, co nie tyle jest różne, ile raczej niesprowadzalne do siebie, a mimo to mające 

wspólny cel – „ochronę” człowieka w cywilizacji coraz bardziej złożonej technicznie.  

Podstawę aksjologiczną nie tyle eutyfroniki, ile szerzej: antropologii 

recentywistycznej, stanowi – jak twierdzę – etyka prostomyślności. Samą eutyfronikę ujmuję 

– przypomnę – nie tylko jako istotną w sformułowaniu antropologii recentywistycznej, lecz 

również – oprócz etyki prostomyślności – jako część etyki recentywistycznej. Ze względu na 

te relacje przedstawiam dwie monografie jako podstawę starań o habilitację.  

II. Druga monografia Etyka recentywistyczna: etyka prostomyślności i eutyfronika 

(Cieszyn: Drukarnia i Wydawnictwo ARKA, 2017, ss. 308), jest argumentacją na rzecz ujęcia 

etyki prostomyślności i eutyfroniki w ramach jednej spójniej koncepcji etycznej, którą 

określam mianem „etyka recentywistyczna”. Mimo różnic i właściwego sobie obszaru badań 

etyka prostomyślności i eutyfronika – głoszę – jako koncepcje etyczne się uzupełniają. Nie 

tyle rozróżnienie etyki prostomyślności i eutyfroniki, ile ich ujęcie w ramach jednej 

dziedziny: etyki recentywistycznej, a następnie systematyzacja samej etyki recentywistycznej 

– to zadania, których nikt z badaczy twórczości filozoficznej J. Bańki jeszcze nie podjął. 

Wymaga to bowiem znajomości całego jego systemu, którego etyka recentywistyczna jest 

częścią. Książka Etyka recentywistyczna… nie jest jedynie przedstawieniem poglądów autora 

recentywizmu, ich interpretacją, ale również twórczym ich rozwinięciem – poszerzeniem o 

własne spojrzenie na kwestie etyczne. Sumienie, sens życia, szczęście, dobro, a także 

odpowiedzialność – to tylko przykłady zagadnień, nad którymi refleksja pogłębia w 

człowieku świadomość jego istnienia. Etyka coraz częściej ujmuje człowieka w kontekście 

już nie przyrody, czy nawet rzeczy, lecz rzeczywistości cyfrowej, która stanowi nowe 

„środowisko” jego życia, generujące zarówno korzyści, jak i koszty. W analizach 
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dotyczących etyki recentywistycznej wyodrębniam jedno z podstawowych jej zagadnień, tj. 

wpływ cywilizacji – jakościowych jej zmian – na obecne w człowieku wartości. Formułuję 

zatem pytanie o wartości, które winny zostać niezmienione i wpływać na zmieniającą się w 

coraz szybszym tempie cywilizację, stanowiąc „aksjologiczne sito” jej rozwoju, o te, które są 

bliskie człowieczeństwu człowieka. Odpowiedź na to pytanie w obszarze etyki 

recentywistycznej odnajduję w wartościach prostych (resp. prostomyślnych). Jednym z zadań 

etyki – sądzę – jest zwrócenie uwagi na ewentualne zagrożenia. Ma ona być „prostomyślnym 

sumieniem” w procesie rozwoju cywilizacji współczesnej i kształtowania się kultury. 

Etyka recentywistyczna jest składową systemu recentywistycznego w różnym stopniu 

– jak wskazują wnioski z moich analiz – z nim związaną, w zależności od tego, czy mówi się 

o etyce prostomyślności, czy też o eutyfronice. Aksjomatem jej jest recens (tj. „teraz”), a 

zasady postępowania wyznacza w niej prostomyślność.  Dlatego też za szczególnie istotne dla 

zrozumienia etyki recentywistycznej uważam wyjaśnienie znaczeń pojęcia prostomyślności. 

Wyjaśnienie to może stanowić swoistą „mapę” ułatwiającą orientację i w tak trudnym do 

zrozumienia obszarze rozważań recentywizmu. Systematyzuję zatem znaczenia tego pojęcia, 

czego J. Bańka w swych publikacjach nie zrobił. W pierwszym znaczeniu prostomyślność 

określam jako upraszczanie tego, co złożone, kiedy to, co złożone, może prowadzić do 

komplikacji w sferze psychicznej i moralnej człowieka. W drugim znaczeniu prostomyślność 

odnoszę nie tyle do brzytwy Ockhama jako narzędzia redukcji, ile do sit aksjologicznych. W 

trzecim znaczeniu prostomyślność uznaję za „intuicję aksjologiczną”, pozwalającą odróżnić 

dobro od zła czy piękno od brzydoty. W czwartym znaczeniu określam ją jako dobrą, 

harmonijną jedność w człowieku sfery thymos (sfery uczuć) i sfery phronesis (sfery rozumu). 

W piątym znaczeniu – jako jedność prostomyślności moralnej i prostomyślności 

intelektualnej. W kolejnym, szóstym znaczeniu prostomyślność traktuję jako synonim 

„wartości prostych”. Poznanie znaczeń pojęcia prostomyślności pozwala lepiej zrozumieć 

postawę człowieka prostomyślnego. Dlatego też w odniesieniu do wyodrębnionych zaznaczeń 

pojęcia prostomyślności wyróżniam i opisuję postawę człowieka prostomyślnego w sześciu 

sposobach jej rozumienia. Systematyzacja znaczeń pojęcia prostomyślności pozwala lepiej 

zrozumieć nie tylko etykę prostomyślności, ale i eutyfronikę. W tych dwóch dziedzinach 

refleksji etycznej pojęcie to stanowi istotny element wykładu. J. Bańka, posługując się 

pojęciem „prostomyślny” używa go w różnych znaczeniach, nie informując często, jak owo 

pojęcie rozumie. Sprawia to dodatkowe problemy czytelnikowi w poznaniu już i tak trudnej 

koncepcji ze względu na właściwe jej liczne kategorie.    
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Rekonstruując koncepcje eutyfroniki i etyki prostomyślności – jako składowych etyki 

recentywistycznej teorii etycznych – i określając ich specyficzność, dostrzegam podstawową 

między nimi różnicę. Eutyfronika to etyka, której rozważania podejmowane są w odniesieniu 

do rozwoju cywilizacji. Etyka prostomyślności natomiast nie ma już „cywilizacyjnego 

ograniczenia tematu”, może dotyczyć choćby zachowań moralnych ludzi kultur prostych. 

Określając zasadnicze problemy etyki recentywistycznej, analizuję po pierwsze, 

problematykę eutyfroniki jako etyki człowieka współczesnej cywilizacji. Po drugie, analizuję 

i określam koncepcję etyki prostomyślności, będącej podstawą aksjologiczną eutyfroniki. Po 

trzecie, wychodzę z propozycją ujęcia recentywizmu pedagogicznego jako sposobu przekazu 

idei etyki recentywistycznej.     

1. Na podstawie analiz etyki recentywistycznej, a dokładniej: eutyfroniki – rozumianej 

jako etyka, której treścią jest zagadnienie zachowań moralnych człowieka na tle współczesnej 

cywilizacji – doszedłem do wniosku, że podstawową jej problematykę można ująć za pomocą 

pojęcia odpowiedzialności moralnej człowieka. Wskazuję zatem krytyczne odniesienie J. 

Bańki do propagowanego we współczesnej cywilizacji cyfrowej pojęcia odpowiedzialności. 

Formułuję z luźnych refleksji Autora właściwe koncepcji eutyfroniki ujęcie 

odpowiedzialności moralnej, która jest odpowiedzialnością indywidualną. Z pojęciem 

odpowiedzialności łączy się tu zagadnienie wolności. Badania koncepcji eutyfroniki 

prowadzą mnie do problematyki „sit aksjologicznych”. Sita te określam „sitami znaczeń 

rozwoju cywilizacji”. To sita zagrożeń cywilizacyjnych. Zgodnie z podstawowymi 

założeniami eutyfroniki głoszę, że nauka, mimo iż zmienia znaczenia rozwoju cywilizacji, nie 

powinna zmieniać głównych, źródłowych wartości, jakże istotnych dla człowieczeństwa 

człowieka.  

2. Istotną część etyki recentywistycznej stanowi koncepcja etyki prostomyślności. 

Koncepcję tę traktuję przede wszystkim jako aksjologiczną podstawę eutyfroniki. W wyniku 

prowadzonych analiz określam podstawowe treści etyki prostomyślności, tj. problematykę 

wartości prostych, poręczenia moralnego, zasady wyboru, lobby humanistycznego. Formułuję 

właściwe jej rozumienie pojęcia sumienia, sensu życia, czy też szczęścia. Traktuję etykę 

prostomyślności przede wszystkim jako przykład etyki sumienia; „autorem” obecnych w niej 

wskazań jest sumienie indywidualnego człowieka. Wśród ważniejszych zagadnień etyki 

prostomyślności, oprócz problematyki sumienia, umieszczam zagadnienie sensu życia. 

Wychodzę z własną propozycją ujęcia tej problematyki. Zgodnie z nią, po pierwsze, życie nie 

ma sensu, a zatem może ono w ogóle nie mieć sensu lub można go obecnie nie dostrzegać; po 
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drugie, życie ma sens, zatem sensem życia jest samo życie (to założenie pierwotności 

wartości życia) lub sens życia leży poza życiem (czyli w wartościach – w wartościach 

wyższych albo w wartościach niższych). Można zatem, podsumowując: zanegować sens życia 

lub poszukiwać go „w samym życiu bądź poza nim”. Przyjmując ten podział rozważam 

tradycję analiz problematyki sensu życia. Sens życia – należy dodać – może również 

człowieka nie interesować. Mimo że J. Bańka używa często pojęcia „sens życia” zarówno w 

znaczeniu znaczenia życia, jak i sensu życia – co skutkuje pewną niejasnością jego 

teoretycznych sformułowań – odróżniam pojęcie sensu życia od pojęcia znaczenia życia. 

Proponuję zatem odnieść znaczenie do aspektu aksjologicznego, sens zaś – do aspektu 

logicznego. Pojęcie znaczenia życia w ramach analiz etyki prostomyślności zestawiam z 

pojęciem recens. Badając z kolei felicytologię recentywistyczną, dochodzę do wniosku, że 

celu ludzkiego życia etyka prostomyślności upatruje przede wszystkim w szczęściu człowieka 

konkretnego, żyjącego „tu” i „teraz”. To teraźniejszość zapewnia najpełniejszą realizację 

szczęścia – doznanie poczucia „dobrze” przeżywanego życia.    

3. Po przeprowadzeniu analiz dotyczących pedagogiczno-filozoficznych rozważań J. 

Bańki wychodzę z propozycją odniesienia koncepcji recentywizmu pedagogicznego (jako 

działu recentywizmu) do etyki recentywistycznej. Moim zdaniem, koncepcja recentywizmu 

pedagogicznego może stanowić swoisty przekaz idei etyki recentywistycznej, a dokładniej: 

idei prostomyślności moralnej, w ramach kształcenia i wychowania. Recentywizm 

pedagogiczny fundamentem edukacji człowieka czyni edukację filozoficzną. Uważam, że 

samą prostomyślność w ramach tej koncepcji można również zdefiniować. To przede 

wszystkim jedność kształcenia sfery intelektualnej (phronesis) człowieka oraz wychowania 

nastawionego na kształtowanie jego wrażliwości (thymos) aksjologicznej. Pedagogika w 

systemie recentywistycznym ujęta jest jako jego część, a jej podstawowy cel stanowi – 

uważam – wychowanie człowieka „dla” teraźniejszości, oparte na wskazaniach 

prostomyślności.   

Rozważania zawarte w książce Etyka recentywistyczna: etyka prostomyślności i 

eutyfronika dotyczą publikacji z różnych okresów twórczości filozoficznej J. Bańki. W 

ostatnich jego pracach dostrzegam przejście od zainteresowań inteligencją humanistyczną, 

ludzką w stronę zainteresowań „rozumem cyfrowym” – inteligencją cyfrową, sztuczną; od 

zainteresowań rzeczywistością realną do zainteresowań rzeczywistością wirtualną, cyfrową. 

Cywilizacja, która była początkowo treścią refleksji między innymi eutyfroniki, jako jednego 

z działów filozoficznego systemu J. Bańki, dziś – uważam – stała się jednym z podstawowych 
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tematów recentywizmu, zwanego od niej „recentywizmem cyfrowym”. Cywilizacja i niesione 

przez nią zagrożenia w coraz większym stopniu zmieniają teraźniejszość człowieka, wpływają 

na jego wartości moralne. Odpowiedź na te zagrożenia – twierdzę – dać może nie tyle 

eutyfronika, ile – będąca złożeniem jej i etyki prostomyślności – etyka recentywistyczna. 

Praca Etyka recentywistyczna… jest systematyzacją, a jednocześnie propozycją ujęcia 

problematyki eutyfroniki i etyki prostomyślności w jedną refleksję etyczną zwaną „etyka 

recentywistyczna”. Te dwie etyczne koncepcje J. Bańki często się przenikają, nachodzą na 

siebie, stając się nieczytelne. Z tegoż choćby względu wyodrębniłem je, a jednocześnie 

ująłem w ramach pewnej całości – etyki recentywistycznej.  

W ostatnich tezach pracy Etyka recentywistyczna… wskazuję, że język wykładu J. 

Bańki zawiera pojęcia, które stanowią barierę w czytelniczym odbiorze jego filozoficznego 

systemu. Proponuję zatem rozpocząć pracę nad nowym ujęciem recentywizmu, a może nawet 

nad nowym systemem, unikającym w stopniu, w jakim to możliwe, wielu problemów i 

zawiłości terminologicznych. Takie nowe ujęcie recentywizmu, a przede wszystkim dwóch 

jego działów, czyli antropologii i etyki recentywistycznej, proponuję w przedstawionych do 

recenzji monografiach, których założenia w skrócie przedstawiłem. Jeśli chodzi natomiast o 

hermetyczność języka J. Bańki, to dokonuję jego translacji. Przybliżam czytelnikowi 

niezaznajomionemu z terminologią recentywizmu, a dokładniej: etyki i antropologii 

recentywistycznej, ich problematykę. Argumentem za ową terminologią jest wskazanie, że 

język tradycji filozoficznej często nie oddaje tego, co autor chce przekazać. Oczywiście, w 

bardzo wielu miejscach teza ta ma swe uzasadnienie. Moja próba translacji na język bardziej 

zrozumiały dla czytelnika stanowi swoistą prolegomenę do zainteresowania go dziełami z 

zakresu recentywizmu.  

 

Wnioski odnośnie do całości  

Celem moich badań przedstawionych w dwóch monografiach: Antropologia 

recentywistyczna; Etyka recentywistyczna: etyka prostomyślności i eutyfronika, było, po 

pierwsze, całościowe ujęcie antropologii recentywistycznej, którego J. Bańka jak dotąd w 

szczegółach nie omówił w osobnej pracy. Po drugie, było nim nowe ujęcie jego koncepcji 

etycznej, wsparte na etyce prostomyślności i eutyfronice, a jednocześnie nawiązujące do 

recentywizmu pedagogicznego jako środka przekazu idei tej koncepcji. Jeśli chodzi o 

antropologię recentywistyczną, to wskazałem znaczenia składających się na nią koncepcji 
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człowieka. Określiłem relacje między naturą ludzką, kulturą a prostomyślnością. Wskazałem 

znaczenie i ważność natury ludzkiej w rozważaniach filozoficznych J. Bańki. Sformułowałem 

również koncepcję wolności w recentywizmie. Analizowałem także wiele innych zagadnień, 

choćby właściwe antropologii recentywistycznej rozumienie podmiotowości, o czym piszę 

już w książce Antropologia recentywistyczna. Jeśli chodzi natomiast o etykę 

recentywistyczną, to poszerzyłem samo znaczenie pojęcia „etyka recentywistyczna” (J. 

Bańka: Świat poręczenia moralnego…, s. 261). Sformułowałem rolę i zadania eutyfroniki 

rozumianej jako etyka. Wyszczególniłem obecne w etyce recentywistycznej znaczenia 

prostomyślności. Jest to szczególnie istotne, ponieważ czyni ją przejrzystszą bardziej i 

zrozumiałą dla czytelnika. Sformułowałem wiele innych propozycji w ramach analizowanych 

tematów, na przykład odnośnie do rozumienia sensu życia, sumienia, szczęścia.    

W monografiach Antropologia recentywistyczna oraz Etyka recentywistyczna… 

poruszyłem wiele szczegółowych zagadnień dotyczących między innymi cywilizacji, kultury, 

natury, natury ludzkiej, prosty, podmiotowości, wolności, odpowiedzialności, sumienia, 

szczęścia, sensu życia. Szukałem własnego ich ujęcia. Metodą badań uczyniłem krytyczną 

analizę tekstów źródłowych. Wyniki badań konfrontowałem z literaturą przedmiotu i 

prezentowałem na konferencjach naukowych. Jeśli chodzi o praktyczne zastosowanie, to 

prowadzone badania mogą być pomocne w refleksji nad przeciwdziałaniem zagrożeniom 

cywilizacyjnym i kulturowym człowieka. Podsumowując zatem: 

 została zrekonstruowana w swych założeniach antropologia recentywistyczna, powstało 

pierwsze całościowe jej opracowanie; 

 powstała nowa całościowa interpretacja etyki recentywistycznej. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych (artystycznych)* (w 

przypadku gdy osiągnięciem tym jest praca/prace wspólne, należy przedstawić oświadczenia 

wszystkich jej współautorów, określające indywidualny wkład każdego z nich w jej 

powstanie. W przypadku gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, habilitant 

załącza oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz 

oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów). 

W dorobku moim – wydanym po obronie pracy doktorskiej – oprócz wchodzących w 

skład podanych tu do recenzji monografii znajdują się również dwie inne książki i 

czterdzieści pięć artykułów naukowych, a także jeden krótszy zamieszczony w czasopiśmie 

filozoficznym tekst (Filozofowie o filozofii). Dorobek ten można podzielić na trzy obszary 

zainteresowań, które dotyczą przede wszystkim człowieka i właściwych mu wartości 

rozważanych zazwyczaj na tle współczesnej cywilizacji i kultury. Swe zainteresowania 

skupiam na filozofii najnowszej – którą można ująć w ramach filozofii współczesnej – kładąc 

akcent na filozofię w Polsce. W dorobku moim są również trzy teksty wykraczające poza 

zainteresowania najnowszą filozofią w Polsce.   

I.  W pierwszym obszarze moich zainteresowań i aktywności naukowej mieści się 

recentywizm, a dokładniej: człowiek i wartości, cywilizacja i kultura, analizowane na tle 

filozoficznego systemu Józefa Bańki. Można tu zaliczyć trzydzieści dziewięć artykułów 

naukowych wydanych między 2008 a 2016 rokiem. W nich to filozoficzna koncepcja J. Bańki 

stanowi często główny temat refleksji, ale zdarza się również, że jest przywołana jedynie w 

podsumowaniu prowadzonych rozważań. Mieszczą się tu również cztery książki, tj. dwie 

będące podstawą ubiegania się o stopień doktora habilitowanego oraz dwie wcześniej 

napisane, a dokładniej:  

1. P. Nierodka: Systematyczny wykład recentywizmu. Katowice, Inowrocław: PPHU Totem, 

2012, ss. 215.  

2. P. Nierodka: Człowiek prostomyślny wobec zagrożeń cywilizacyjnych. Katowice: [at] 

studio, 2013, ss. 234.  

Monografie Systematyczny wykład recentywizmu i Człowiek prostomyślny wobec 

zagrożeń cywilizacyjnych stanowią systematyzację filozoficznej koncepcji J. Bańki. Książka 

Człowiek prostomyślny… podejmuje problematykę zagrożeń cywilizacyjnych i kulturowych 

człowieka. Jeśli chodzi o artykuły, to często umieszczam w nich koncepcję filozoficzną J. 

Bańki na tle tradycji filozoficznej, a także na tle współczesnych dylematów moralnych.  
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II. Drugi obszar podejmowanych przeze mnie badań wskazuje na moje aktualne 

zainteresowania, czyli antropologię i etykę, a dokładniej: problematykę człowieka i wartości 

ujętą na tle kolejnego filozoficznego systemu – Andrzeja L. Zachariasza koncepcji 

anatelizmu. To dalsza refleksja nad tymi zagadnieniami w ramach filozofii najnowszej. 

Podejmuję zatem pracę analityczno-badawczą nad koncepcją anatelizmu, a ściślej: nad 

stanowiącymi jego działy antropotelizmem i kulturozofią. W ostatnich latach wygłaszam na 

ich temat, w ramach konferencji naukowych, referaty. 

1. P. Nierodka: Anatelic Anthropology in Andrzej L. Zachariasz’s Philosophical 

Reflection. “Polish Journal of Social Science” 2014, vol. 9, no 1, pp. 75–91. W tekście tym 

analizuję problematykę człowieka na przykładzie Andrzeja L. Zachariasza filozoficznego 

systemu – anatelizmu. Wskazuję „istnienie” jako arché poszczególnych dziedzin (na przykład 

einanologii, antropotelizmu, kulturozofii) tego systemu. Zasadniczą treść pracy stanowi 

analiza problematyki antropotelizmu, czyli antropologii anatelicznej. Zgodnie z tą koncepcją 

człowiek jako moment istnienia ciągle przekracza swe dotychczasowe ograniczenia. A.L. 

Zachariasza system filozoficzny organizuje myśl, że „wszelkie filozofowanie rozpoczyna się 

od człowieka i kończy na człowieku”.  

2. P. Nierodka: Spory filozoficzne o rozumienie współczesnej cywilizacji. W 

nawiązaniu do refleksji filozoficznej Andrzeja L. Zachariasza. „ΣΟФΙΑ. Pismo Filozofów 

Krajów Słowiańskich” 2015, nr 15, s. 237–259. W artykule analizuję Andrzeja L. Zachariasza 

koncepcję filozofii kultury, czyli kulturozofii, która jest częścią anatelizmu. Wyróżniam trzy 

ujęcia relacji między cywilizacją i kulturą. Filozoficzna koncepcja A.L. Zachariasza mieści 

się w ujęciu, zgodnie z którym cywilizacja stanowi część szerszej całości zwanej kulturą. 

Pojęcia cywilizacji i kultury analizuję w kontekście globalizacji, globalizację natomiast – w 

kontekście kulturozofii.   

III. Trzeci obszar moich zainteresowań to rozważania dotyczące również filozofii 

współczesnej, a dokładniej: najnowszej filozofii w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem 

problematyki antropologii filozoficznej. Sygnalizuję go w dwóch opublikowanych tekstach, a 

także w kilku referatach wygłoszonych na konferencjach naukowych dotyczących koncepcji 

filozoficznych Józefa Tischnera, Tadeusza Ślipki, Stefana Symotiuka, dorobku filozoficznego 

Czesława Głombika.  

1. P. Nierodka: Józef Tischner w sporze o społeczną naturę człowieka. „Homo 

sovieticus” a „homo solidaritus” „Studia Philosophiae Christianae” 2012, nr 4, s. 75–95. W 

artykule nawiązuję do rozważań Aleksandra Zinowiewa, Aleksandra Sołżenicyna, a przede 
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wszystkim do koncepcji filozoficznej Józefa Tischnera. Łączy ich wspólny, poddany przez 

nich krytyce przedmiot zainteresowań – fenomen homo sovieticus, a także refleksja nad 

postawą człowieka godnego naśladowania. W sporze o społeczną naturę człowieka J. 

Tischner podejmuje namysł między innymi nad fenomenem homo sovieticus, a przede 

wszystkim nad człowiekiem żyjącym zgodnie z ideą solidarności, określanym w literaturze 

jako homo solidaritus. Zarówno homo sovieticus, jak i homo solidaritus są ściśle związani ze 

społeczeństwem, różni ich natomiast problem rozumienia granic wolności i autonomii 

jednostki ludzkiej, a także problem podejścia do tradycji. Niektóre z zachowań opisywanych 

przez J. Tischnera wciąż pozostają aktualne. 

2. P. Nierodka: Homo Inquietus – Creator of Passionate Society. “Polish Journal of 

Social Science” 2012, vol. 7, no 1, pp. 61–78. W pracy analizuję koncepcję filozoficzną 

Stefana Symotiuka, zwaną pasjonaryzmem. S. Symotiuk podstawowym tematem swej 

antropologii czyni homo inquietus, w niespokojności dostrzegając określenie człowieka. 

„Człowiek niespokojny” to człowiek czynny, aktywny. Jest on przykładem człowieka 

nomadycznego, wyrażającego sprzeciw wobec nieludzkiej, jałowej bierności. Szuka 

nieustannie sposobów spożytkowania swej ekspresji, nadenergetyczności, odnajdując je w 

realizacji swych pasji. Homo inquietus to „człowiek pasji”, który namiętności przekształca w 

pasje. Analizuję nie tylko zagadnienie „człowieka niespokojnego”, zagadnienie pasji, ale też 

problematykę społeczeństwa zwanego pasjonarnym.   

IV. Pozostałe teksty 

1. P. Nierodka: Cielesność z perspektywy „etyki wstydu”. W: Terytorium i peryferia 

cielesności. Ciało w dyskursie filozoficznym. Red. A. Kiepas, E. Struzik. Katowice: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego; [Będzin]: Studio 29 Michał Motłoch, 2010, s. 416–

425. 

2. P. Nierodka: Ateny – Jerozolima – Rzym. Trzy koncepcje determinacji wolności. W: 

Człowiek we współczesnym świecie. Zagrożenia i wyzwania: perspektywa interdyscyplinarna. 

T. 5. Red. M. Plopa. Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-

Ekonomicznej, 2013, s. 413–433.  

3. P. Nierodka: Filozofowie o filozofii. „ΣΟФΙΑ. Pismo Filozofów Krajów 

Słowiańskich” 2015, nr 15, s. 294–298.  

  


