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Słowo na otwarcie

Szanowni Państwo! 

Z prawdziwą przyjemnością witam Państwa w Auli Głównej Collegium Novum 
na piątym już Seminarium Historyków Filozofii Polskiej zatytułowanym: Mit - 
historia - kultura, poświęconym debacie nad dziejami i stanem szeroko rozumianej 
polskiej myśli filozoficznej i społecznej*.  Witam w imieniu władz Uniwersytetu Ja
giellońskiego i swoim własnym. 

* Ogólnopolskie seminarium, które odbyło się w dniach 22-23 września 2011 roku, zorgani
zował Zakład Filozofii Polskiej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego (przyp. red. ). 

Muszę wyznać, że zawsze odczuwam intelektualny niepokój, kiedy otwieram 
takie spotkania, bowiem kryje się w nich niepewność co do końcowego rezultatu. 
W tej rozmaitości punktów widzenia, reprezentowanych przez przedstawicieli’róż
nych ośrodków akademickich, tkwi bowiem siła, która jest gwarantem rozwoju 
myśli. 

Temat spotkania seminaryjnego jest ważny z wielu powodów. Po pierwsze, m i t 
to ład transcendentny. Inaczej mówiąc, światopogląd mityczny jest, zdaniem Leszka 
Kołakowskiego, zjawiskiem powszechnym i jako taki - nieodzownym i nieusuwal
nym składnikiem każdej kultury. Od mitu nie sposób uciec, podobnie jak nie 
sposób wyrugować go z życia zbiorowego, gdyż jest on przejawem niezbywalnych 
cech bytowej konstytucji świadomości ludzkiej oraz jej odniesień do świata przyro
dy. Myślę, że w tym kontekście można lepiej zrozumieć Heglowskie twierdzenie, iż 
z pojęcia wyłoniła się materia. Bez świadomości podmiotu poznającego świat przy
rody byłby niebytem, bowiem przyroda nie ma historii. Po drugie, historia, któ
ra dla Hegla jest procesem rozwoju świadomości wolności, logicznie powiązanym 
ciągiem zdarzeń, któremu patronuje i w którym uczestniczy duch świata (Weltgeisf). 
Człowiek w toku dziejów zdobywa świadomość własnej wolności i poprzez negację 
kolejnych form egzystencji znosi stopniowo ograniczenia krępujące urzeczywistnie
nie tkwiących w nim potencji. Realizacja wolności przebiega stopniowo i dokonuje 
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się w instytucjach, prawie i państwie poprzez kumulację wiedzy, którą umożliwi
ło pismo. I po trzecie - kultura europejska, która uchodzi za ucieleśnienie ra
cjonalności poznawczej i pragmatyzmu w działaniu. Z europejskiej nauki wyrosła 
technika, rozwijana tyleż w odpowiedzi na potrzeby praktyczne, co pod wpływem 
impulsów wewnętrznych; owego europejskiego esprit de polytechnique, przejawia
jącego się w stałym poszukiwaniu doskonalszych rozwiązań i nowych urządzeń. 
Jednak równolegle z postępem naukowo-technicznym nowożytna Europa genero
wała społeczne utopie. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy szukać w tym, że kultu
ra europejska jest swoistym połączeniem tradycji żydowskiej, greckiej i rzymskiej. 
Jej dynamika tkwi w otwartości na kultury obce, czyli umiejętności zapożyczania, 
przyjmowania i adaptowania dla własnych potrzeb elementów kreowanych przez 
te kultury. Pomimo dominacji instrumentalnej racjonalności, Europie nie udało się 
uniknąć kosztownych utopii. Stała obecność mitu w kulturze - jak pokazał Koła
kowski - wynika ze struktury ludzkiej świadomości. Skazani jesteśmy na mit jako 
ład transcendentny i ideologiczne tworzenie rzeczywistości. 

Między kulturą a jej szczególnym segmentem, jakim jest filozofia, zachodzi za
leżność fundamentalna i dwustronna. Filozofia - rzeczywistość myślowa zakorze
niona w kulturze - dziedziczy siłą rzeczy jej ducha i podstawowe cechy strukturalne. 
Ale nie tylko. Filozofia bowiem - przynajmniej częściowo - zwraca swój „dług” 
wobec kultury, przyczyniając się do jej ekspansji i intelektualnego utwierdzania. Je
śli tak, to pluralizm i uderzające bogactwo myśli filozoficznej Zachodu jawi się jako 
strukturalne odzwierciedlenie pluralizmu i wewnętrznej złożoności tej cywilizacji. 

Właśnie z tych powodów ważny jest ciągły namysł nad polską filozofią w kon
tekście dominującego globalnego rynku. Nie ma i nie będzie czegoś, co niektórzy 
nazywają „kulturą globalną”, chociażby ze względu na częściową przekładalność 
kontekstów kulturowych. Można przyjąć założenie, że kultury są towarem na glo
balnym rynku. Siła ich rozwoju tkwi w różnorodności i wszelkie próby ujednolica
nia źle się kończą. 

Warto w tym miejscu wspomnieć o sprawie niedoszacowania publikacji w języ
ku polskim w ocenie parametrycznej. Wiara w jedność metody naukowej, która bez 
wątpienia leży u podstaw nauk przyrodniczych i ścisłych, szkodzi naukom humani
stycznym i społecznym, o których polski socjolog Stanisław Ossowski pisał w latach 
60. XX wieku, iż posiadają swoje „osobliwości”, czyli odrębność. Owa odrębność 
tkwi w kulturowym uwarunkowaniu stosowalności wzorów nauk przyrodniczych do 
badania zjawisk społecznych. W tym miejscu przywołam stwierdzenie brytyjskiego 
antropologa Ernesta Gcllnera o częściowej przekładalności tekstów kulturowych, 
które wyraźnie pokazuje, że scjentyzm rozumiany jako „wiara nauki w samą siebie” 
nie sprzyja rozwojowi nauk humanistycznych i społecznych. 

Niech tyle słów otwarcia wystarczy... Raz jeszcze witam Państwa w Królew
skim Mieście Krakowie. Życzę owocnych obrad i zapadających w pamięć doznań 
estetycznych. 
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