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Tematyka wykładów o dialogu i odpowiedzialności... 

Dialogos – Begegnung –  Empathy (wykład wprowadzający). Kategoria 

Inności (od Ksenos do l‘Autre)  

Nowożytne koncepcje dialogu i intersubiektywności.  Słowa-Zasady 

(m.in.  F.  Ebner,  M. Buber). Dialogiczna filozofia żydowska (m.in.  G. 

Scholem i F.  Rosenzweig)  

Fenomenologiczna koncepcja wczucia (M.  Scheler,  E.  Husserl,  E.  Stein).  

Etyka jako filozofia pierwsza: E. Lévinas 

W Polsce: Dialog  i Solidarność? ( m.in. J. Tischner,  B. Skarga)   

Komunikacja i uznanie (m.in.  J.Habermas,  A. Honneth)  

Teorie sprawiedliwości (m.in. J. Rawls i R. Dworkin) 

Integracja,  wielokulturowość,  wykluczenie.  Dialog i odpowiedzialność a 

globalizacja  

Odpowiedzialność ekologiczna – dialog polityczny i społeczny 
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Kalendarz wykładów  
poniedziałki, 9.30 – 11.00 

 luty:  24. 

 marzec:  02. , 16.  i 23.  

 kwiecień: 20.  i 27.  

 maj: 04. i 25.  

 

Zaliczenie:  01.06.  (termin tzw. zerowy);  15. 06.  

 Zaliczenie ustne – wybór JEDNEGO tematu spośród zagadnień, które 

zostaną sformułowane na prezentacjach.  
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Wykład pierwszy (24. 02.) 

 

 

Wprowadzenie: 

Dialogos – Begegnug – Empathy  
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•Tradycja dyskursu 

filozoficznego 

• Ideał jedności theoria 

i praxis 

•Filozofia komunikacji 

•Działanie 

komunikacyjne 

•Filozofia społeczna i 

filozofia prawa 

Dialogos 

• Antropologia 
filozoficzna pomiędzy 
metafizyką i socjologią 
bytu 

• Conditio humana 

• Filozofia dialogu 

• Teoria uznania 

Begegnung 
•Fenomenologia 

•Kognitywistyka 

•Psychologia 

•Filozofia 

społeczna 

•Filozofia 

moralności 

Empathy 



DIA - LOGOS 
 

Ujęcie klasyczne: Filozofia jako dialog 

 Heraklit: Logos 

 Parmenides: Thymos i Aletheia 

 Sokrates/Platon: „Rozmowa duszy samej z sobą” 

 Platon:  Agrapha dogmata 

 Platon: Philosophos - Dialektikos 

 Platon/Arystoteles:  Anamnesis 
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Dialog i Dialektyka 

 „Dialog jest historią komunikujących się podmiotów. Na jego 

początku znajduje się konflikt, na końcu porozumienie oraz  
wiedza tych połączonych w dialogu osób,  wiedza w nim 
nawzajem sobie przekazana i wiedza w nim nabyta.”  
 
W. Schleiermacher,  Dialektik, hg. v. R. Odebrecht, 1942, s. XX f.  tłum. 
własne 
 
 

„Prawdziwa dialektyka nie jest monologiem samotnego 
myśliciela, lecz dialogiem między Ja i Ty.” 

 

L. Feuerbach, Grundsätze der Philosophie der Zukunft,  in:  Werke,  hg.  v.  F. 
Jodl,  B. 2 (1959),  S. 319 (Nr.  62f), tłum. własne. 
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FILOZOFIA DIALOGU 

Kategorie,  pojęcia,  analogie 

 Spotkanie 

 Relacja 

 Pomiędzy/Granica   a   Wykluczenie  

 Inny (por. Ksenos,  Atopos, Obcy)  

 Transcendencja  i  Różnica 

 Dar  a  Wzajemność daru 

 Cielesność (ciało,  spojrzenie,  twarz) 

 Intersubiektywizm 

 Wolność od/ wolność do   a   odpowiedzialność 

 Miłość 

 Uznanie  

 Solidarność 
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Metafizyka 

Antropologia 

filozoficzna  

i filozofia praktyczna 
 

Filozofia 

prawa  
 

Filozofia 

społeczna 
 

Fenomenologia, 
Tradycja 

żydowska, 
Filozofia religii 

Etyka 
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Z historii filozofii dialogu/spotkania 

 Ferdinand Ebner 

 Martin Buber 

 Franz Rosenzweig 

 Emmanuel Lévinas 

 Józef Tischner 

 Barbara Skarga 
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Inny i Dialog  

 obecność, niezbywalność, kontynuacje... 

 Hermann Cohen 

 Theodor Lessing 

 Nishida Kitaro 

 Franz Kafka 

 Walter Benjamin 

 Simone Weil 

 Edith Stein 

 José Ortega y Gasset 

 Karl Jaspers 

 Norbert Elias 

 Victor Frankl 

 Gabriel Marcel 

 Jacques Derrida 

 Jürgen Habermas 

 Paul Ricoeur 

 John Rawls 

 Axel Honneth 

 Julia Kristeva 

 Giorgio Agamben 

 Amartya Sen 

 Will Kymlicka 

 … 

 

 

11 



E. Stein:  Zagadnienie wczucia 

 O byciu jednym może być mowa tylko gdy to 
samo indywidualne uczucie zachodzi we 
wszystkich podmiotach i „my” doświadczane jest 
jako pewien podmiot.  Owo bycie jednym nie 
oznacza jednak zaniknięcia poszczególnych „Ja”. 
„Ja” i „ty” i „on” zostają zawarte w strukturze 
„my” – nie „ja”, lecz właśnie „my” jest 
podmiotem wczucia.   

 

 

 Zum Problem der Einfühlung,  ESGA  B. 5 ,  2008, S. 29;  tłum. własne. 
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E. Lévinas: Całość i nieskończoność 

 Świat sensowny to świat, w którym istnieje inny 

człowiek, bo tylko dzięki innemu człowiekowi 

świat mojego rozkoszowania się staje się 

tematem obdarzonym znaczeniem. Rzeczy 

uzyskują znaczenie racjonalne, a nie tylko po 

prostu użytkowe, ponieważ relacje jakie z nimi 

utrzymuję, wiążą się z obecnością Innego. 

Oznaczając jakąś rzecz, oznaczam ją dla 

innego człowieka. 
 

 Całość i nieskończność, tłum. M. Kowalska, Warszawa 1998, s. 247. 
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J.  Tischner:  Etyka solidarności 

 Dialog oznacza, że ludzie wyszli z kryjówek, zbliżyli 

się do siebie, rozpoczęli wymianę zdań. Początek 

dialogu – wyjście z kryjówki jest już dużym 

wydarzeniem. Trzeba się wychylić, przekroczyć 

próg, wyciągnąć rękę, znaleźć wspólne miejsce do 

rozmowy. Miejsce to nie będzie już kryjówką, w 

której człowiek pozostaje sam ze swoim lękiem, 

lecz miejscem spotkania, zaczątkiem jakiejś 

wspólnoty, być może początkiem domu. 

 

    Etyka solidarności, Kraków 1981, s. 15. 
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Aktualność filozofii dialogu 

W filozofii W humanistyce 

 Koncepcje Ja (intersubiektywizm, 
samopoznanie, jaźń, self) 

 Koncepcje egoizmu/altruizmu (gen 
kooperatywny etc.) 

 Koncepcje empatii (fil. społeczna, 
moralna, także ekofilozofia) 

 Teorie Agency (self,  homo agens) 

 Personalizm; etyki religijne 

 Teorie sprawiedliwości 
(sprawiedliwość społeczna, równość 
szans, dystrybucja dóbr) 

 Postulaty etyki dialogicznej i etyki 
dyskursu  

 Biopolityka 

 

 Hermeneutyka (teorie rozumienia, 
analiza tekstu historycznego, 
literackiego) 

 Kultura pamięci (socjologia, historia;  
tożsamość; Holocaust Studies) 

 Psychiatria i psychoanaliza (trauma, 
relacyjność, werbalizacja) 

 Logoterapia  (m.in. analiza 
egzystencjalna Frankla) 

 Sztuka i literatura (m.in. outsider art) 

 Religioznawstwo (m.in. ekumenizm) 

 Resilience Studies (kryzys,  burnout, 
depresja) 

 Antropologia i pedagogka społeczna 
(m.in. wielokulturowość) 

 Peace and Conflict Studies 
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INNY 

Wolność do 

 Wolność od 



Klasyczna dialektyka  

   Tożsamości i Inności  

  

Nowożytne rozumienie dialogu  

 oraz koncepcje intersubiektywności 
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Xenos – Inny-Obcy- Wróg 

Spoza wspólnoty – spoza polis (Nie-Grek) 

Spoza wspólnoty – spoza klasy (niewolnik) 

Spoza wspólnoty – spoza obyczaju/prawa 

(Prometeusz, Medea,  Antygona)   
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Atopos – Inny  

 

Przekraczający  

  miejsce, 

   obyczaj/konwenans, 

      wiedzę 
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Inny w myśli społecznej    

    Nowożytności 

 Kategoria europejskości 

 Formuła tzw. świata zachodniego 

 Porządek prawa natury i porządek prawa 

stanowionego 

 Oświeceniowość (tolerancja, libertynizm) 

 Kategoria postępu  
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Postulat tolerancji powszechnej 

 Nie trzeba zbyt wielkiej sztuki ani wyszukanej 
elokwencji, aby dowieść, że chrześcijanie winni 
tolerować się wzajemnie. Posunę się dalej: mówię wam, 
że powinniśmy wszystkich ludzi uważać za swych braci. 
Co?  Turek jest moim bratem? Chińczyk jest moim 
bratem? Żyd? Syjamczyk? Tak, z całą pewnością. (...) Ten 
mały glob, który jest tylko punktem, toczy się w 
przestrzeni, jak tyle innych globów. Jesteśmy zagubieni w 
tym bezmiarze. Człowiek, mający około pięciu stóp 
wysokości, jest na pewno drobiną pośród stworzenia. 

 
Wolter,  Traktat o tolerancji,  tłum.  Z. Ryłko i A. Sowiński, 1988, s. 92. 
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Postulat wolności obywatelskiej 

 Niewola, w ścisłym znaczeniu, jest to istnienie 
prawa, które czyni jednego człowieka tak dalece 
własnością drugiego człowieka, iż ten staje się 
bezwarunkowym panem jego życia i mienia. Nie 
jest dobra w samej istocie; nie jest pożyteczna ani 
dla pana, ani dla niewolnika; dla niewolnika, 
ponieważ nic nie może uczynić przez cnotę, dla 
pana, ponieważ nabiera, mając niewolników, 
wszelkich złych nałogów, przywyka nieznacznie 
deptać wszystkie cnoty moralne, staje się wyniosły, 
porywczy, twardy, gniewliwy, rozwiązły, okrutny. 
 

 

 Monteskiusz,  O duchu praw, tłum. Boy-Żeleński,  Altaya 2002, s.  257 
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JA - COGITO 

Wątpienie 

Poznanie 

Wiara 

Cielesność/Umysłowość 
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SOKRATES:  

NIEWIEDZA JAKO KRYTERIUM 

    WIEDZY 

Sokrates WIE, że czegoś (jeszcze lub zawsze) nie 

wie (tzn. że on sam nie posiada pełni wiedzy o 

danym przedmiocie)  

Sokrates WIE o istnieniu czegoś, czego NIE WIE 

(o konkretnym przedmiocie wiedzy, którego nie 

pojmuje/nie potrafi wyjaśnić) 

Sokrates  WIE, że NIC NIE  WIE (że ludzka 

wiedza nigdy nie jest pełna)  
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AUGUSTYN 

Nikt nie może wątpić, że żyje, że pamięta, 
że poznaje, że chce, że myśli, że sądzi. Jeśli 
wątpi, to poznaje, że wątpi; jeśli wątpi, to 
wie, że nie wie. We wszystko można wątpić, 
tylko nie w to, że się wątpi, wtedy 
zniknęłaby sama możliwość wątpienia. 
Nawet jeśli się mylę, jestem. 
    De Trinitate X, 10 
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PASCAL 

Człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą w 
przyrodzie, ale trzciną myślącą. Nie potrzeba by 
cały wszechświat uzbroił się aby go zmiażdżyć; 
mgła, kropla wody wystarczą, aby go zgładzić.  Ale 
gdyby nawet wszechświat go zmiażdżył, człowiek 
byłby i tak czymś szlachetniejszym niż to, co go 
zabija, ponieważ wie, że umiera i zna przewagę, 
którą wszechświat ma nad nim. Wszechświat nie 
wie nic o tym.  Cała nasza godność spoczywa tedy 
w myśli. Z niej trzeba nam się wywodzić, a nie z 
przestrzeni i czasu, których nie umielibyśmy 
zapełnić.  Silmy się tedy dobrze myśleć: oto 
zasada moralna.  
   Myśli 264, tłum. Boy-Żeleński 
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DESCARTES 

„(...) rozmawiając tylko ze sobą                                                 
i roztrząsając własne wnętrze, spróbuję 

stopniowo uczynić sam siebie lepiej znanym 
sobie i bardziej ze sobą oswojonym.” 

 
Medytacje o pierwszej filozofii, tłum. A. i K. Ajdukiewiczowie, 
Warszawa 1958, s. 46. 
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NOWOŻYTNE KONCEPCJE 

DIALOGU I 

INTERSUBIEKTYWNOŚCI.  

SŁOWA-ZASADY: 

DIALOGICZNA FILOZOFIA 

ŻYDOWSKA 

Wykłady drug 
  
(2.03. ) 
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FICHTE 

Tak więc sądzę, że nareszcie znam znaczną część otaczającego 
mnie świata; i w rzeczy samej na poznanie to poświęciłem 
dosyć trudu i starania. Tylko zgodnie brzmiącej wypowiedzi 
moich zmysłów, tylko ciągłemu doświadczeniu dałem wiarę 
(...) Ale – czym jestem sam i jakie jest moje powołanie?  
Zbyteczne pytanie! Już dawno skończyłem z naukami o tym 
przedmiocie i wymagałoby czasu, gdybym chciał sobie 
powtarzać to wszystko, czego z uwagą słuchałem, czego się 
nauczyłem i w co uwierzyłem.  Ale jaką drogą doszedłem do 
tych wiadomości? (...) okazało się, iż w rzeczach najwyższej 
wagi polegałem dotąd na staranności i sumienności innych (...) 
Ale cóż oni wiedzą prawdziwego, skąd mogą to wiedzieć 
jeżeli nie dzięki własnemu rozmyślaniu? I dlaczego ja nie 
miałbym dzięki temu samemu rozmyślaniu odnaleźć tej samej 
prawdy, gdy tyle sam jestem wart co oni? Jak bardzo dotąd 
poniżałem i lekceważyłem samego siebie!  
 
Powołanie człowieka, tłum.  A. Zieleńczyk, Kęty 2002, s. 17-18. 
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HEGEL 

„Prawda pewności samego siebie” 
 
1) Ja - Samowiedza 
2) Byt sam w sobie – bycie przedmiotem 

(poznania) dla Innego 
3) Życie jako idea obiektywna 
4) Idea subiektywna – samowiedza jako temat 

świadomości 
5) Samowiedza – jej wolność, samoistość i jej 

poddaństwo/panowanie, niesamoistość 
 

 
Fenomenologia ducha, B.  IV 
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„Dopiero odkrycie Ty, samo owo Ty, jest zdolne  

uświadomić  mnie samemu moje Ja, etyczne 

poznanie mojego Ja.” 
 

Religion der Vernunft, cyt. za: T. Gadacz, Historia filozofii XX 

wieku, 2009, 519 

 

 

„Synteza jedności jest w takim samym stopniu 

separacją jak unifikacją.                                           

Zachodzi nie wymiana, lecz zachowanie zarazem 

separacji i unifikacji (...)” 
 

Logik der reinen Erkenntnis, tamże 

31 



F. Ebner (1882 – 1931) 

 Filozofia języka (fil. systematyczna, naukowa) 

 Filozofia jako „droga przez królestwo ducha” 

 Słowo i realności duchowe. Fragmenty 

pneumatologiczne 

 „Cienie egzystencji”: sen, śmierć, samotność 

 Ja i Ty jako realności duchowe 

 Mowa – logos i dialogos; Wort/Ant-Wort 

 Bóg jako On i jako Ty: „Wiara jest osobowym 

zdecydowaniem się na Ty” 
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„To w stosunku Ja-Ty, w jego 

urzeczywistnieniu zawiera się 

prawdziwe duchowe życie człowieka, nie 

zaś tam, gdzie się je najchętniej widzi:  

w poezji i sztuce, filozofii  i mitycznych 

religiach,  gdy śni on o duchu.” 
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M. Buber (1878-1965) 

1. Ja-Ty oraz Ja-To 

2. Wolność (przymus a bycie we wspólnocie) 

3. Zwischen (bycie i mowa) 

4. Monolog versus dialog 

5. Wzajemność daru 

6. Popęd zły i dobry 

7. Bóg jako Ty 

8. Czas zaćmienia Boga 
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M. Buber:  Słowa-Zasady 

 Świat ma dwojakie oblicze dla człowieka, 

albowiem postawa człowieka jest dwojaka. Jest 
dwojaka wskutek dwoistości podstawowych słów-
zasad, jakie człowiek jest w stanie wypowiedzieć. 
Słowa zasady nie są odizolowanymi słowami, lecz 
są parami słów. Jednym z tych słów zasad jest 
para Ja-Ty. Drugim jest para Ja-To (...) Tak więc Ja 
człowieka, również ono, jest dwojakie. Albowiem Ja 
ze słowa zasady Ja-Ty jest inne, niż Ja ze słowa-
zasady Ja-To. 

 

    Słowa-Zasady, „Znak” 1974, nr 3, s. 291. 
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F. Rosenzweig (1886 – 1929)  

 Krytyka filozofii systemowej: „od Jonii po Jenę” 
(krytyka epok: wszystko jest światem – Bogiem – 
rozumem) 

 Filozofia religii; dialog międzyreligijny 

 Nowy system: „Gwiazda zbawienia” w jej 
trychotomii (teologia, kosmologia, antropologia albo 
matematyka, gramatyka, liturgia) 

 Metaetyczność (człowiek) – metalogiczność (Bóg) – 
metafizyczność (świat) 

 Sobość jako pogaństwo; relacyjność jako wiara 

 Postulat filozofii narracyjnej (bóg mitu – Bóg 
Stworzenia) 
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„Człowiek i jego sobość albo metaetyka” 

 

śmierć i ostateczności jako swoistość człowieka 

 „Co jest prawdziwym bytem człowieka?  Bytem Boga był 

byt absolutny, byt poza wiedzą. Byt świata był poznanym w 

wiedzy bytem ogólnym. Czym wobec Boga i świata jest 

istota człowieka? Goethe uczy nas:  „Co odróżnia bogów 

od ludzi? Że przed bogami przechodzi wiele fal – wznosi 

nas fala, pochłania nas fala, a my toniemy.” A Kohelet: 

„Pokolenie przychodzi i pokolenie odchodzi a ziemia trwa 

po wszystkie czasy” (...) Człowiek jest przemijający. Być 

przemijającym jest jego istotą, tak jak istotą Boga jest być 

nieśmiertelnym i bezwarunkowym, a istotą świata być 

ogólnym i koniecznym.   

Gwiazda zbawienia , tłum. T. Gadacz, Kraków 1998, s. 137  
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Gershom Scholem  (1887- 1982) 

1. Mistyka żydowska, analiza kabały 

2. Bóg Greków – Bóg Pisma 

3. Koncepcja światopoglądu (Weltanschauung) 

4. Chasydyzm jako synteza hegliańska 

5. Filozofia języka, filozofia matematyki 

6. Filozofia polityki, m.in. idea „ahavath Yisrael” 
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A.J. Heschel (1907 – 1972) 

 Fenomenologia (epoché; redukcja 

transcendentalna; Dasein) 

 Dialogiczność: kategoria „spotkania”; 

rozróżnienie: human being – being human 

 Myślenie religijne - eliptyczne 
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 (...) nie jest wystarczające dla mnie móc powiedzieć jestem; chcę 
wiedzieć, kim jestem i w relacji do kogo żyję. 

  Who is Man?, cyt. za: T. Gadacz, Historia filozofii XX wieku, t. 2, s. 612   

  

 Cokolwiek wiemy, jest nieadekwatne, cokolwiek mówimy jest 
niedomówione. God in Search of Man, tamże, s. 614 

 

 Za pośrednictwem rozumu usiłujemy wyjaśnić świat lub przystosować 
go do naszych pojęć, poprzez zadziwienie usiłujemy dostosować nasze 
myśli do świata.  

    Człowiek nie jest sam, tamże, s. 615 

 

 Rozumowanie nie jest jedyną siłą napędową życia umysłowego. Któż 
nie wie, że przekonania nasze zawierają więcej niż to, co 
wykrystalizowało się w możliwych do zdefiniowania pojęciach? 
Zakładać, że nie ma nic takiego w naszej świadomości, czego by 
uprzednio nie było w postrzeżeniu lub analitycznym rozumie, to 
nieporozumienie.  

 tamże, s. 616 

 

 

 



Franz Kafka:  Studium Innego 

 „(…) nie ma nic bardziej bezsensownego i 
rozpaczliwego niż ta wolność, to czekanie i 
ta nietykalność.”  

 Zamek, tłum. K. Radziwiłł, K. Truchanowki, Kraków 2006, s. 90. 

 „Wyemigrować nie mogę – rzekł K. – 
przybyłem tutaj, aby pozostać i pozostanę. I 
czując sprzeczność, a nie zadając sobie trudu, 
by ją wytłumaczyć, dodał, jakby mówiąc do 
siebie: -  Cóż mogło mnie zwabić do tego 
pustkowia, jeśli nie chęć pozostania tu na 
zawsze? 

       tamże, s. 116 

 
41 



Walter Benjamin:  

 Krtyka przemocy i filozofia (jej) historii 

 Tradycja uciskanych poucza nas o tym, że „stan 
wyjątkowy”, w którym żyjemy, jest regułą. Musimy 
dorobić się takiego pojęcia historii, które temu 
odpowiada. Wtedy naszym zadaniem będzie 
wprowadzenie rzeczywistego stanu wyjątkowego; to 
zaś polepszy naszą pozycję w walce przeciw 
faszyzmowi. Szansa wygrania tej walki polega w 
niemałym stopniu i na tym, że przeciwnicy faszyzmu 
występują przeciwko niemu w imię postępu jako 
normy historycznej.   

 

 O pojęciu historii, tłum. H. Orłowski, w: Anioł historii, Poznań 1996, s. 
417-8 
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FENOMENOLOGICZNA 

KONCEPCJA WCZUCIA: 

M.  SCHELER,   

E.  HUSSERL,  E.  STEIN 

 

Wykład trzeci (16.03.) 
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Max Scheler (1874 – 1928) 
  

- Krytyka kapitalizmu, komunizmu, socjalizmu 

- Kategoria miłości 

- Materialna etyka wartości (w. zmysłowe, witalne, 
duchowe, sakralne)                                                               
- Koncepcja wiedzy/poznania (Bildung): duch i świat 
tego, co kulturowe; miłość do świata; ludzkie formy 
istnienia jako Was-Sein (istota), Dass-sein (Dasein, 
„Jestestwo”) i Eins-sein 

- „Stanowisko człowieka w kosmosie” (uczucia, 
instynkty, pamięc asocjacyjna, praktyczna inteligencja 
oraz duch)   

- Dyskusja z nietzscheańską wersją resentymentu 
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„Resentyment a moralność” 

 Dla specyfiki miłości i nienawiści stosunek do siebie i do „innego” 
jest właśnie zupełnie nieistotny. Te akty są same w sobie różne i 
zupełnie niezależne od nakierowania na mnie, czy na innego. (...) 
Jeśli chrześcijańska idea miłości jest najwyższą zasadą duchową 
organizującą ludzkie życie, która – choć nie powołuje się na ideę 
wspierania życia jako na cel – de facto wyraża też „wzrastające” 
życie, to owo sentymentalne, zmysłowe poczucie skazania na 
udział w świecie „innego” i to głównie w jego „cierpieniach” – 
tylko z tej racji, że jest „inny”, kreuje zasadę dla ludzkiego życia w 
najwyższej mierze niwelującą, rozmywającą, chociaż wyraźnie 
stawia sobie za cel „wspieranie życia”. I mimo tego świadomego 
celu stanowi jednocześnie wyraz degeneracji życia. Ponieważ 
„współczesne umiłowanie człowieka” samo sprowadza siebie do 
roli wartości tylko technicznej, służącej powszechnej pomyślności. 

 

   

   Tłum. B. Baran, Warszawa 2008, s. 94, 138-139 
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Powojenna koncepcja resentymentu 

 Dobra pamięć? Kultura pamięci 

 Polityka a umysł anamnetyczny 

 Resentyment jako niedojrzałość etyczna 

(czy tylko polityczna?) 

 Jean Améry: „Poza winą i karą” (wyznanie 

resentymentu) – por. Z. Herbert: „Z 

nienapisanej teorii snów” 
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Edmund Husserl (1859 – 1938) 

 Fenomenologiczna epoche; postulat 

powrotu do rzeczy 

 Intencjonalizm świadomość ( Ja 

świadome – Ja świata) 

 Redukcja ejdetyczna; redukcja 

transcendentalna;  

 Intersubiektywizm 

 Kryzys nauki i człowieczeństwa 
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E. Husserl: Idee II 

 Osoby pojmują się rozumiejąco nie tylko w 
ten naprawdę pierwszy i podstawowy 
sposób, tak, że jeden rozumie cielesność 
drugiego przynależną do swego świata 
otaczającego i jej duchowy sens jako ciała, 
interpretując przy tym grę twarzy, gesty, 
wypowiadane słowa jako ujawnienie 
osobowego życia, lecz także w ten sposób, 
że ci ludzie się określają jeden drugiego i 
działają wspólnie, a nie tylko pojedynczo, a 
więc w osobowym powiązaniu.  

 

  Idee II, tłum. D. Gierulanka ,  Warszawa 1974,  s. 272.  
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„Medytacje kartezjańskie” 

 Postulat „absolutnej ascezy poznawczej” 

 Względne oczywistości a adekwacja oraz 

prawda 

 Życie psychiczne, Ja transcendentalno-

fenomenologiczne, Ja osobowe 

 Alter ego i intersubiektywizm świata 

 „Spostrzeganie siebie” 

 Wspólnota monad 
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WSPÓLNA LEKTURA                
I ANALIZA TEKSTU 

E. Husserl, Medytacje kartezjańskie – Medytacja piąta 
(tłum. A.Półtawski, Wydanie wzorcowe:  PWN 1982, s. 130-172 
= par. 42-52. 
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Edith Stein (1891 – 1942) 

 „O zagadnieniu wczucia” 

 „Indywiduum i wspólnota”  

 „Budowa osoby ludzkiej” 

 „Formowanie i rozwój indywidualności” 

 „Byt skończony a byt wieczny” 

 „Wiedza Krzyża” 

 „Twierdza duchowa”  
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Edyta Stein jako humanistka -   

 myślicielka dialogiczna 

 Doświadczenie nauczycielskie i pedagogiczne („Zur 
Idee der Bildung”, „Notzeit und Bildung”, „Wahrheit 
und Klarheit im Unterricht und in der Erziehung”) 

 Filozofia polityczna („Eine Untersuchung über den 
Staat“ – koncepcja ludu vs. narodu, krytyka 
dyktatury) 

 Nauka o duszy jako koncepcja psychologiczna, 
wczesnokonitywistyczna? Element terapeutyczny! 
Tzw. Innerlichkeit – Wewnętrzność  

 Stein jako przykład obywatelskiego nieposłuszeństwa? 
(krytyka KK; list do Piusa XI). Doświadczenia 
wojenne 
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DUŻO ZDROWIA 
I DO ZOBACZENIA 
WKRÓTCE ! 
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ETYKA JAKO  

FILOZOFIA PIERWSZA:  

EMMANUEL LÉVINAS  

 

W POLSCE: DIALOG  I 

SOLIDARNOŚĆ  

 

 

Wykład czwarty (23.03.) 
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E. Lévinas (1906 – 1995) 

 1930: Teoria intuicji w fenomenologii 

Husserla 

 1936: O uciekaniu 

 1947: Istniejący i istnienie 

 1961: Całość i nieskończoność 

 1974: Inaczej niż być lub ponad istotą 
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Adieu  à Emmanuel Lévinas 
 Od dawna, od bardzo dawna lękałem się, że 

będę musiał powiedzieć Emmanuelowi 
Lévinasowi żegnaj (Adieu). Wiedziałem, że głos 
mój będzie drżał w chwili wypowiadania tego 
słowa, zwłaszcza wypowiadając tutaj, głośno 
przed nim, i tak blisko niego, owo to słowo 
pożegnania, owo „z Bogiem” – „à-Dieu”  - 
którego właściwie nauczyłem się od niego; tego 
słowa, o którym on nauczył mnie myśleć.  

 J. Derrina, Adieu, w: Levinas i inni, red. T. Gadacz, J. Migasiński, Warszawa 2002, 

s. 222. 
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Metafizyczność i etyczność Różnicy 

 Myślenie Lévinasa prowadzi nas krawędzią dwóch 

światów, z których wyłoniła się kultura europejska. 
Jeden świat to świat filozofii greckiej, która mimo swej 
wielkości jest przecież filozofią pogańską. Drugi świat to 
świat judaizmu, śmiertelnie skłócony z pogaństwem. 
Chrześcijaństwo usiłowało łączyć te dwa światy, ale 
Lévinas nie żywi sympatii dla takiego trudu. Lévinas jest 
obrońcą różnic. Nawet tam, gdzie ustanawia przejścia, 
robi to, aby ocalić różnice. 

       J. Tischner 

  
Cyt. z: T. Gadacz, Historia filozofii XX wieku, t. 2: Nurty, Kraków 2009, s. 575. 
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„Ślad Lévinasa” 

 Metafizyka  versus ontologia 

 Jedność/Całość versus Nieskończoność (Pragnienie) 

  Sąd historii versus sąd nad historią 

 Separacja (samotność versus osamotnienie; 
odosobnienie w rozkoszowaniu się) 

 Żywioł zewnętrzności (rzeczy, narzędzia; 
domostwo) 

 Cielesność – konstytucja – sens 

 Etyka jako optyka ducha - Epifania Twarzy 

 Bez-inter- esse-owność 

 Czasowość 

 „fenomenologia erosa” 
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ekspresja – rozmowa –      

  sprawiedliwość 
 Zrezygnować z psychologii, demagogii, pedagogiki, jakie zawiera 

retoryka, to stawać na przeciw innego człowieka w sytuacji 

prawdziwego dyskursu. Byt nie jest wtedy w żadnym stopniu 

przedmiotem, wymyka się posiadaniu. To zerwanie z 

przedmiotowością znaczy pozytywnie, że byt ukazuje się w swojej 

twarzy, w swojej ekspresji, w swej mowie. Inny jako inny jest innym 

człowiekiem.  Dopiero relacja rozmowy „pozwala mu być”, czyste 

„odsłonięcie”, w którym byt jawi się jako temat, nie szanuje go 

wystarczająco, by mógł on osiągnąć ten poziom. Stanie naprzeciw siebie 

w rozmowie nazywamy sprawiedliwością. Jeżeli prawda pojawia się w 

doświadczeniu absolutnym, w którym byt jaśnieje swoim własnym 

światłem, znaczy to, że prawda pojawia się tylko w prawdziwej 

rozmowie, czyli w sprawiedliwości.  

     Całość i nieskończoność, s. 68-69. 
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Sprawiedliwość poza Prawem 

 Być Ja, które stawia się na procesie – na procesie wymagającym 
wszystkich sił subiektywności – znaczy konkretnie: móc widzieć, 
ponad powszechnym sądem historii, krzywdę skrzywdzonego 
jaką nieuchronnie rodzi sąd odwołujący się do powszechnych 
zasad. Niewidzialność par excellence to krzywda, jaką historia 
powszechna wyrządza bytom poszczególnym. Być Ja, a nie tylko 
być wcieleniem rozumu, znaczy właśnie umieć zobaczyć 
krzywdę skrzywdzonego, czyli twarz. Pogłębianie mojej 
odpowiedzialności, przez odbywający się nade mną sąd nie jest 
faktem z porządku uniwersalizacji: ponad sprawiedliwością 
powszechnych praw Ja stawia się na sądzie dlatego, że jest 
dobre. Bycie dobrym polega na takim „ustawieniu się” w bycie, 
że inny człowiek liczy się bardziej niż ja sam. Ja, narażone na 
alienację swoich sił przez śmierć, w dobroci znajduje 
możliwość, która pozwala mu nie być ku śmierci.  

      

       tamże, s. 299. 
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Józef Tischner (1931 – 2000) 

 „Fenomenologia świadomości 

egotycznej” 

 „Myślenie według wartości” 

 „Etyka solidarności” 

 „Filozofia dramatu” 

 „Świat ludzkiej nadziei” 
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Człowiek jako istota dramatyczna 

 Aksjologia: Ja pierwotne to Ja 

aksjologiczne 

 Relacja człowiek-wartości 

 Doświadczenie etyczne: obecność Innego 

 Agatologia: twarz innego jako przestrzeń 

dobra i zła 

 Doświadczenie metafizyczne – Spotkanie; 

dar Dobra jako łaska 
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„Etyka solidarności” 

 Solidraność sumień. Zdrada i wierność 

 Bunt sumienia 

 Wspólnota solidarności 

 Cierpienie i dialog 

 Dialog-Etyka jako „gramatyka”  

 Struktura dialogiczna pracy. Niepodległość pracy 

 Przeciwko iluzji. Odwaga myślenia 

 Zakorzenienie 
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„Homo sovieticus” 

 Uciekanie od wolności 

 Uzależnienie przez pracę 

 Być, czyli mieć władzę 

 Zniewolenie i opozycja intelektualna 

 Post-Solidarność:  nadzieja jako ethos? 

konsumpcjonizm versus heroizm? 
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Wyjście z kryjówek 

 „Między doświadczeniem nadziei  a 

doświadczeniem przestrzeni życia człowieka 

zachodzą głębokie powiązania. Ten, kto ma rzetelną 

nadzieję, widzi przed sobą przestrzeń otwartą, 

poprzecinaną drogami, zapraszającą do ruchu. 

Zapewne dlatego symbolem człowieka 

przenikniętego nadzieją stał się obraz pielgrzyma. 

Pielgrzymem jest ten, kto dzięki nadziei czyni 

właściwy użytek z przstrzeni.”  
Myślenie według wartości, Kraków 2002, s. 412. 
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Barbara Skarga (1919 – 2009) 

 Pozytywizm; filozofia dialogu, filozofia polityczna 

 „Kłopoty intelektu. Między Comte'em a 
Bergsonem”  

 „Po wyzwoleniu... 1944 – 1956” 

 „Tożsamość i różnica. Eseje metafizyczne”  

 „Ślad i obecność” 

 „Kwintet metafizyczny”, „Kwartet metafizyczny” 

 „Człowiek to nie jest piękne zwierzę”  

 „Tercet metafizyczny” 
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„Ślad i obecność” 

 Metafizyka obecności 

 Uobecnianie bytu jako tradycja filozofii 

europejskiej 

 Ślad jako utrata, zranienie, wykorzenienie 

 Ślad Absolutu 

 Uprawianie filozofii – droga po śladach 

 Filozofia a Historia 
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Tożsamość bycia 

 Brak własnej tożsamości to przeistoczenie się 
w przedmiot dla innych, łatwy w manipulacji, 
niestawiający oporu i nieraz poddający się innej 
silnej ręce, gdy tylko ta ręka nadaje mu jakiś 
kształt bycia. We władczej ręce innego rysuje się 
możliwość odnalezienia własnego Ja, czy jest to 
ręka mistrza, czy tyrana. Istnieje bowiem w nas 
lęk przed utratą tożsamości, lęk naturalny i 
obecny nie tylko w jednostkach, lecz także w 
grupach społecznych. 

    
   B. Skarga, Tożsamość i różnica, 2009, s. 13. 
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Analiza tekstu 
 
E. Lévinas: 

Całość i nieskończoność. 

Esej o zewnętrzności, 

tłum. M. Kowalska, 

Warszawa 1998, s. 227-235. 

 Rzecz jako dana, Twarz jako 

obecna 

 Negacja versus relacja 

 Mowa i rozmowa 

 Epifania twarzy 

 Idea nieskończoności 

(Kartezjusz, Kant, Heidegger) 

 Odpowiedzialność i wolność 

 Relacja versus Władza (władza 

rozkoszowania się, władza 

wiedzy, władza posiadania)  

 Władza i opór etyczny 
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Analiza tekstu 

 Barbara Skarga: 

Przeciw nienawiści, 

 http://www.otwarta.

org/barbara-skarga-

przeciw-nienawisci/ 

 

 Józef Tischner:                

O przeciwniku                  

(z: „Etyka 

solidarności”), 

 https://tischner.pl/ety

ka-solidarnosci-o-

przeciwniku/ 
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Zagadnienia zaliczeniowe (wykł. 1-4) 

 Źródłowość zagadnienia dialogowości w 
filozofii europejskiej (od Sokratesa do 
Tischnera) – wykład 1 i 2 

 Żydowska tradycja filozofii dialogu (od 
Bubera do Lévinasa) – wykład 3 i 4 

 Etyka jako filozofia pierwsza wg Lévinasa 
– wykład 4 wraz z samodzielną analizą 
tekstu 

 Dialog i Relacja wg Tischera i Skargi –  
wykład 4 wraz z samodzielną analizą tekstu 
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ŻYCZĘ ZDROWIA!  
 
DO ZOBACZENIA        
W KWIETNIU! 

Kolejny temat (2 wykłady):  
 
„Komunikacja i uznanie” 
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KOMUNIKACJA  

I UZNANIE   

 

Wykłady 5-6 (20. i 27. o4.) 
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Tematyka wykładów 5-6 

- Conditio humana 

- Więzi społeczne (socjologia figuratywna) 

- Ethos globalny  

-Technicyzacja 

- Bycie-w-świecie 

- Działanie komunikacyjne 

- Etyki dyskursu 

- Koncepcja uznania 

-Wielokulturowość 

- Prawa człowieka 
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Conditio humana – dawna metafizyka,  

   nowa historyczność  
 

 Kondycja ludzka obejmuje coś więcej niż tylko warunki, na 
których człowiekowi zostało dane życie. Ludzie są istotami 
uwarunkowanymi, bo wszystko, z czym się stykają, 
natychmiast zmienia się w jakieś uwarunkowanie ich 
egzystencji. (...) Śmiertelność ludzi tkwi w tym, że życie 
jednostkowe, posiadające rozpoznawalną historię od narodzin 
do śmierci, wyrasta ponad życie biologiczne. To jednostkowe 
życie wyróżnia się wśród wszystkich innych rzeczy 
prostoliniowym torem swego ruchu, który przecina kołowy 
ruch życia biologicznego. Oto śmiertelność: poruszać się 
wzdłuż linii prostej we wszechświecie, w którym wszystko, co 
się w ogóle porusza, czyni to w porządku cyklicznym.  

  

 H. Arendt, Kondycja ludzka, tłum. A. Łagodzka, Warszawa 2000, 
s. 23-24.  
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Globalizm jako  

  „obecna sytuacja świata”  
 

 Przeszłość jest dla naszej pamięci pełna luk, przyszłość 
jest niejasna. I tylko teraźniejszość może się nam 
wydawać jasna. Sami bowiem bierzemy w niej udział. 
Ale właśnie teraźniejszość jako taka jest dla nas 
nieprzejrzysta, gdyż mogłaby się uwyraźnić tylko w 
świetle pełnej wiedzy o przeszłości, która jest jej 
podwaliną, oraz o przyszłości, którą w sobie kryje. 
Chcielibyśmy dojść do pełnej świadomości sytuacji 
naszej epoki. Ale sytuacja ta zawiera ukryte możliwości, 
które zdają się widoczne dopiero wtedy, gdy się 
urzeczywistniają.  

  

 K. Jaspers, O źródle i celu historii, tłum. J. Marzęcki, Kęty 
2006, s. 128.  
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Norbert Elias (1897 – 1990)  
 

 

 „Proces cywilizacji” (1936), „Przemiany 
obyczajów w cywilizacji Zachodu”  

 Socjologia procesu; ewolucja społeczno-
kulturowa, społeczeństwo jednostek (homo 
clausus)  

 Socjologia figuratywna (kategorie indywiduum 
i społeczeństwa)  

 Dialektyka dialogiczna: wyróżnieni i 
marginalizowani (Etablierte und Außenseiter)  

 Habitus narodowy i postulat pacyfizmu  
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Więzi społeczne:  

  figuracje, związki, sploty  
 

 Funkcję pełnioną przez zaimek „ja” w ludzkiej komunikacji 
można zrozumieć tylko w związku ze wszystkimi innymi 
pozycjami, na które wskazują inne elementy ciągu. Sześć 
pozycji jest absolutnie nierozdzielnych, nie można sobie 
wyobrazić „ja” bez jakiegoś „ty”, „on” czy „ona”, bez „my”, 
„wy” ani „oni”. (...) Doświadczenie i grupowanie się jako 
„ja”, „ty” i „on” lub „ona”, jako „my”, „wy” i „oni” nie mają 
równoważnika wśród form stosunków na niższych 
poziomach integracji. Nie można tych pierwszych po 
prostu sprowadzić na te poziomy ani ich nimi wyjaśnić. 
Ilustrują względną autonomię tworzonych przez ludzi 
społeczeństw i charakterystycznego dla nich typu 
komunikacji.  

 N. Elias, Czym jest socjologia?, tłum. B. Baran, Warszawa 2010, s. 
161  
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Hannah Arendt (1906 – 1975)  
 

 

 Teoria polityczna: władza versus przemoc  

 „Korzenie totalitaryzmu” (1953)  

 „Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności 
zła” (1964)  

 „O rewolucji”, „Nieposłuszeństwo 
obywatelskie”, „Polityka jako obietnica”  

 Trylogia o życiu umysłu: „Myślenie”, „Wola”, 
„Życie umysłu”   
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Karl Jaspers (1883 – 1969)  
 

 

 Psychologia i psychiatria, filozofia egzystencji, 
filozofia religii;  „wiara filozoficzna”  

 Krytyka sceptycyzmu i nihilizmu oraz biologizmu  

 Technika i społeczeństwo masowe  

 „Filozofia”: Filozoficzny obraz świata (kosmos), 
Rozjaśnienie egzystencji (dusza), Metafizyka 
(transcendencja)  

 Pacyfizm, globalizm, ekologia  („Bomba atomowa i 
przyszłość ludzkości” - 1957) 
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Technika – postrzeganie jako   

     uznanie? 
 Technika – dzięki umożliwieniu 

międzyludzkiej komunikacji na 
bezprecedensową skalę i o 
nieprzeczuwalnej dotąd szybkości – 
przyniosła unifikację kuli ziemskiej. Zaczęła 
się historia jednej ludzkości – ludzkości 
objętej jako całość tym samym 
przeznaczeniem. Ludzie ze wszystkich stron 
świata mogą się nawzajem postrzegać. 

  
 K. Jaspers, O źródle i celu historii, Kęty 2006, s. 189. 
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Uczestnicy konfliktów, społeczeństwa 

agresorów: sterroryzowani terroryści?  

 Tam, gdzie niemożliwa jest prawdziwa 
współodpowiedzialność i wolne zaangażowanie na 
rzecz całości, wszyscy są niewolnikami. To 
niewolnictwo jest zamaskowane różnymi frazesami i 
fikcyjnymi instytucjami rodem z wolnej przeszłości. 
(...) To, co dokonuje się w ludziach, którzy 
potwierdzają we wspólnocie swą egzystencję, tocząc 
na zewnątrz i wewnątrz ciągłą walkę o lepszy ład na 
postawie danych już jednorazowo strktur (np. polis), 
ulega teraz zatracie.  

      Tamże, s.191.  
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„Ład światowy” – „równoprawne 

zespolenie ludzkości” 

 Ustanowione porządki można zmieniać 
tylko drogą legalną przez nowe decyzje. 
Wspólne poddanie sie tym procedurom i 
postanowieniom większości gwarantuje 
wszystkim wspólne prawa – prawa, które 
chronią także każdorazowe mniejszości, 
stanowiąc porządek ludzkości w ruchu i 
autokorekturze.   

      Tamże, s. 182. 
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Ethos globalny 
 „Jeżeli jedność ziemi jest wymuszana przez międzyludzką 

komunikację, miarodajnym czynnikiem staje się odczucie globu i 
mocy w perspektywie tej komunikacji”, s. 199.     

 „Die Atombombe und die Zukunf der Menschheit”. Tezy tej 
rozprawy: 

 - Jest iluzją polityczną konieczność postępującego zbrojenia, iluzją 
spowodowaną przekonaniem – błędnym –, iż nieasymetra 
przygotowania do wybuchu drugiej wojny światowej była źródłem 
tylu jej ofiar 

 - Na forum ONZ – integracja oraz rezygnacja z absolutnej 
suwerenności i absolutnego prawa weta   

 - Potrzeba nowej politiki i przemiany duchowej  

 - Gewalt als Grenzsituation – przemoc jako sytuacja graniczna; 
przesuwanie granicy (dopuszczalnej) ? – przemoc jako stan 
wyjątkowy (por.  G. Agamben) 

 - Etos ponadpolityczny: wspólne rozporządzanie zasobami 
naturalnymi, niebezpieczeństwo wojen o tereny uprawne (wpjna o 
surowce i głód)   

 - „ślepota na apokalipsę” – globalna odpowiedzialność 
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Zadanie filozofa – namysł nad epoką 

 Wiedza o tym, na czym się polega, czego się chce, rozbudza 
namysł nad własną epoką w horyzoncie dziejowym. Jako 
student opierałem refleksje swoje na założeniu, że wszystko 
pozostanie w przeciągu życia takie, jakie jest; oznacza to, że 
się o epokę nie troszczyłem. Interesowałem się nią 
przelotnie tylko. Sensu życia nie odnosiło się do epoki – 
sens był ponadczasowy. Dopiero od wybuchu wojny 1914 
roku, pytania, czym jest to co się dzieje, czym jest epoka, 
nachodzą ustawicznie także i mnie. Odtąd wszystko to, co 
do mnie docierało, w czym uczestniczyłem, poddawałem 
przemyśleniom i osądowi, biorąc pod uwagą motywy oraz 
konsekwencje dla epoki. 

 

 

 Autobiografia filozoficzna, tłum. S. Tyrowicz, Toruń 1993,  s. 125   
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Nadzieja – metafizyka 

 „Tracimy grunt złudnych pewników,             

i zamiast upaść – wzlatujemy; to, co 

wydawało się przepaścią, staje się 

przestrzenią wolności; z przemienionej 

pozornej nicości przemawia do nas 

właściwy byt.”  

  

 Wprowadzenie do filozofii, tłum. A. Wołkowicz, Wrocław 

2000, s. 25. 
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Martin Heidegger (1889 – 1976) 

„Bycie i czas”  

 

 Jestestwo – analiza fenomenologiczna  

 Ukonstytuowanie Jestestwa: bycie-w-świecie  

 Światowość świata: otoczenie, znak, przestrzeń, 
współbycie i bycie „Się”, bycie-w (modus lęku; gadanina 
– ciekawość – dwuznaczność)  

 Bycie jestestwa jako troska (antycypowanie): 
faktyczność (rzucenie), egzystencja (projekt) i 
upadanie  

 Bycie ku kresowi, bycie ku śmierci  

 Sumienie i wina  

 Czasowość i dziejowość  
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Ja - Jestestwo 

 

 „Ja“ oznacza byt, którym się jest „będąc w świecie”. 
Bycie-już-w świecie jako bycie przy czymś poręcznym 
wewnątrz świata oznacza równie pierwotnie 
samoantycypację. „Ja” oznacza byt, któremu chodzi o 
bycie bytu, którym on sam jest. Przez „Ja” wyraża się 
troska – zrazu i zwykle w „powierzchownej” mowie 
Ja-zatroskania. Najgłośniej i najczęściej powtarzane jest 
„Ja”, „Ja” przez Siebie-Się, gdyż w zasadzie nie jest ono 
sobą samym i umyka właściwej możności bycia.  

 M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 2005, s. 
405  
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Współczesne rozpoznania 

Heideggerowskiego „Się“  

 

 rozproszone dyskursy, nie-narracyjność  

 scjentyzm w miejsce ratio  

 walka o władzę w miejsce walki o uznanie  

 konsumpcjonizm i klientelizm  

 rozwarstwienia i granice  

 „ofiary nowoczesności”: prywatność, 
intymność, więzi  

 iluzja i cynizm tzw. neutralności  
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SZKOŁA FRANKFURCKA 

TEORIE  
 
Sprawiedliwości 
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Oświecenie - Romantyzm -   

   Nowoczesność   

 Mit emancypacji i demokratyzacji 

 Mit racjonalizacji (pozytywizm, scjentyzm, 

technicyzm)  

 Mit pracy i postępu (homo labor, homo faber) 

 Mit świętości (ambiwalencja sacrum) i 

podmiotowości (homo clausus) 

 Mit Historii i Wielkiego Czasu 

 



Granice Oświecenia:  

  Żywioł antysemityzmu 

 Żydzi w oczach zaawansowanej cywilizacji uchodzą 
za tych, którzy pozostali w tyle i wysforowali się 
zanadto do przodu, za podobnych i niepodobnych, 
za sprytnych i głupich. Obwinia się ich o to, co – jako 
pierwsi przedstawiciele cywilizacji mieszczańskiej – 
pierwsi w sobie przełamali: podatność na 
uwodzicielski urok niższych form życia, pociąg do 
zwierzęcości i do ziemi, idolatrię (...) Antysemici 
występują w roli egzekutorów Starego Testamentu: 
dbają o to, by Żydzi, którzy spożyli owoc drzewa 
wiadomości, obrócili się w proch. 

 M. Horkheimer, Th. Adorno, Dialektyka oświecenia, tłum. M. Łukasiewicz, warszawa  2010, 
s. 186. 



Jürgen Habermas:  

 racjonalność komunikacyjna 

 Typy działania: teleologiczne, regulowane 

przez normy, dramaturgiczne (ekspresywne), 

komunikacyjne 

(koordynacyjne/kooperatywne, stricte 

racjonalne) 

 Sens dyskursu: konstatacja- 

ekspresja/reprezentacja (prawdomówność) – 

regulacja (prawdziwość) 

 Sfera publiczna: prawdy, nie iluzji; inkluzji jako 

udziału a nie jako reprezentacji  
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Normy moralne a prawa człowieka 

 Prawa człowieka mają dwa oblicza, przysługujące zarazem 
moralności i prawu. Gdy nie jest honorowana ich treść 
moralna mają one formę sądowego prawa. Jako moralne 
normy odwołują się do wszystkiego, co „ma ludzką twarz”, 
ale jako normy prawne chronią poszczególne osoby tylko o 
tyle, o ile należą do pewnej wspólnoty prawa – w ramach 
reguł obywatelstwa danego państwa narodowego. Prawa 
czlowieka wstępują w formę praw subiektywnych i 
gwarantowanych swobód, w obrębie których nikt nie musi 
publicznie uzasadniać swojego działania. Inaczej niż w sferze 
moralności, nie istnieje tu żadne pierwszeństwo obowiązku 
wobec prawa. Ponieważ obowiązki prawne wynikają ze 
wzajemnego ograniczenia prawa do wolności, mowa jest w 
każdym przypadku o prawach człowieka, a nie o jego 
obowiązkach.  

 J. Habermas, Der interkulturelle Diskurs über Menschenrechte, w: Recht und Menschenrechte. 
Menschenrechte, Demokratie und internationale Politik, red. H. Brunkhorst i inni, Frankfurt/ 
Main 1999,  fragmenty ze str.  216-222. Tłum. M.Bogaczyk-Vormayr 
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 Ponieważ prawa człowieka mogą być 
realizowane tylko w ramach ładu państwowego 
jako zaskarżalne prawa obywateli, są zdane na 
wolę polityczną tych, którzy ustanawiają prawo, 
lecz aby zarazem to one uzasadniały dopiero 
demokratyczną formę wspólnoty, także 
suwerenny prawodawca nie może dobrowolnie 
dysponować tymi podstawowymi normami.  W 
tym rozpoznajemy wewnętrzny związek 
pomiędzy państwem prawa a demokracją, 
który wyjaśnia nierozłączność liberalnych i 
politycznych praw podstawowych. 
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Lokalne urzeczywistnianie  

 globalnych praw człowieka  

 Pojawia się osobliwe napięcie między uniwersalnym sensem 
praw człowieka a lokalnymi warunkami ich 
urzeczywistnienia: powinny osiągać nieograniczone 
obowiązywanie dla wszystkich ludzi. Tak właśnie można 
wyobrazić sobie globalne rozszerzenie praw człowieka: 
wszystkie istniejące państwa przemieniają się w 
demokratyczne państwa prawa, podczas gdy każdemu 
państwu przysługuje zarazem prawo wyboru  własnej 
narodowości. Alternatywa mogłaby pochodzić z tego, że 
każdy niepodzielnie, mianowicie jako obywatel świata, miałby 
dostęp do efektywnego korzystania z praw człowieka. Tak 
mniej więcej artykuł 28 Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych wskazuje 
na ład globalny, „w którym prawa i wolności w tej deklaracji 
zawarte, mogą być całkowicie realizowane”. Jednak i ten cel 
zinstytucjonalizowanego światowego prawa obywatelskiego 
leży w dalekiej przyszłości.  
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Prawa człowieka jako podstawa legalności  

  w krajach Zachodu 

 Nie wiadomo co jest większym niebezpieczeństwem 
wynikającym z przemiany, czy wręcz upadku, państw 
narodowych na rzecz ładu kosmopolitycznego:   
ginący świat suwerrenych podmiotów prawa 
narodowego czy niezbyt jasne procesy rozproszenia 
obszarów majątku państwowego, dokonywane przez 
ponadnarodowe instytucje, które mogą przedstawaić 
wątpliwe uprawnienia, procesy uzależnione od dobrej 
woli wpływowych państw i sojuszy.  W tak chwiejnej 
sytuacji właśnie prawa człowieka, w swym 
dosłownym brzmieniu, oferują polityce i wspólnocie 
narodowej jedyną rozpoznawalną dla wszystkich 
podstawę legalności. Przy czym jednak zarazem 
pogłębił się spór o właściwą interpretację ich treści.  
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Idea indywidualizmu i świeckości 

 W sporze o właściwą interpretację praw 
człowieka nie chodzi o życzenie tzw. 
modern condition, lecz o wykładnię praw 
człowieka, w której świat współczesny 
będzie sprawiedliwy także z punktu 
widzenia innych kultur. Kontrowersje 
dotyczą w szczególności indywidualizmu i 
sekularnego charakteru praw człowieka, 
które są centralne dla pojęcia autonomii. 

 

 98 



Rozszerzanie praw – rozszerzanie własnej kultuty – 

rozszerzanie polityczno-ekonomicznych wpływów?  

 Przyjęcie dystansu wobec własnej tradycji i poszerzenie własnej 
wąskiej perspektywy należy do zalet zachodniego racjonalizmu. 
Historia interpretacji i wprowadzania w życie praw człowieka jest 
historią takiej właśnie decentralizacji naszych wyobrażeń, naszego 
postrzegania. Równe prawa rozciągają się na uciskane, 
marginelizowane i odseparowane grupy społeczne: W wyniku 
twardej politycznej walki za „ludzi” uznani zostali robotnicy, 
kobiety, Żydzi, Cyganie, homoseksualiści i uchodźcy – wraz z ich 
roszczeniami do takiego samego traktowania. Poszczególne 
przesunięcia emancypacyjne pozwalają nam dostrzec ideologiczną 
funkcję, jaką prawa człowieka miały wypełnić do tego momentu. Za 
każdym razem egalitarne roszczenie ogólnego obowiązywania i 
uwzględnienia służyło także temu, aby prawa człowieka mogły 
przyjąć taką właśnie funkcję. Czy zatem nie służyły one zawsze za 
szyld fałszywego dobra wspólnego – imaginacyjnego 
człowieczeństwa, za plecami którego imperialistyczny Zachód mógł 
ukryć swoją wyłączność i swe własne interesy? 
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 Atak na indywidualizm charakteryzujący prawa człowieka 
kieruje się przeciwko temu aspektowi pojęcia autonomii 
jaki leży u jego podstaw, a mianowicie przeciwko wolności 
jako zagwarantowanej każdemu obywatelowi wobec 
drugiego oraz wobec aparatu państwa. Obywatele są w 
sensie politycznym wtedy dopiero autonomiczni, gdy sami 
nakładają na siebie zasady prawa. Model ustalającego reguły 
zgromadzenia wytacza kierunki konstruktywnej opinii o 
podstawowych prawach. Kant uznaje autonomię za 
zdolność związania własnej woli z normatywnymi 
przekonaniami, wynikającymi z użycia rozumu. Owa idea 
nałożenia na siebie samego pewnych obowiązków inspiruje 
także proces demokratycznego kształtowania woli, w 
którym polityczne przywództwo ma być zastąpione 
neutralną światopoglądowo podstawą kształtowania prawa. 
Powoduje ona, że religijne lub metafizyczne uzasadnienie 
praw człowieka staje sią zbędne. Pod tym względem 
sekularyzacja polityki jest tylko odwrotną stroną 
politycznej autonomii obywateli. 
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Konflikt kultur, znaczenie religii 

 Sedna kontrowersji nie da się opisać jako kłótni o 
znaczenie, które różne kultury każdorazowo przyznają 
religii. Koncepcja praw człowieka była odpowiedzią na 
problem, przed którym stoją dzisiaj inne kultury, 
podobnie jak niegdyś Europa, gdy musiała pokonać 
polityczne następstwa religijnego rozłamu. Konflikt kultur 
występuje dziś i tak w ramach światowego 
społeczeństwa, w których pojedynczy aktorzy muszą – 
chętnie bądź też nie, ale muszą – znajdować 
porozumienie co do norm współżycia, bez względu na ich 
różne tradycje kulturowe. Autarkiczne odseparowanie się 
od zewnętrznych wpływów nie jest opcją we 
współczesnym świecie. Jednakże światopoglądowy 
pluralizm w społeczeństwie określanym przez silną 
tradycję prowadzi też do pewnego wewnętrznego 
rozłamu.   
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 W mych apologetycznych rozważaniach proponuję zachodni typ 
praworządności jako odpowiedź na różne współczesne wyzwania, z 
którymi musi się dziś konfrontować nie tylko zachodnia cywilizacja. Nie 
oznacza to rzecz jasna, że odpowiedź, którą znalazł Zachód, jest jedyną i 
na pewno nie znaczy to, że najlepszą. Pod tym względem współczesna 
debata oznacza dla nas szansę wyjaśnienia spraw, które pozostają 
niewyjaśnione, których nie dostrzegaliśmy lub których nie chcieliśmy 
dostrzegać. Już hermeneutyczna refleksja nad punktem wyjścia dyskursu o 
prawach człowieka prowadzona przez uczestników pochodzących z 
różnych kultur kieruje naszą uwagę na normatywną treść, jaka zawiera się 
w milczących oczekiwaniach każdego dyskursu zorientowanego na 
porozumienie. Niezależnie od kulturowych przyczyn wszystkie strony 
intuicyjnie wiedzą, że nie może dojść do porozumienia dopóki nie 
wytworzą się symetryczne związki, relacje miedzy uczestnikami 
komunikacji – relacje obejmujące wzajemną akceptację, wzajemne 
przyjmowanie perspektyw, wspólnej gotowości spojrzenia na własną 
tradycję także cudzymi oczyma, uczenia się od siebie nawzajem. Na takiej 
podstawie można poddać krytyce nie tylko selektywne interpretacje, 
tendencyjne i ograniczone, wąskie perspektywicznie zastosowanie praw 
człowieka, lecz także każde bezwstydne zinstrumentalizowanie praw 
człowieka dla celów partykularnych – skłaniających wręcz do fałszywego 
mniemania jakoby sens praw człowieka wyczerpywał się w ich 
nadużywaniu.      

 

       s. 222 – koniec cytatu. 
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Axel Honneth:  

 konflikty społeczne a uznanie  

 

 

 

 

 

 Formy uznania:  miłość, respekt, społeczne poważanie 
(w znaczeniu: docenienia) 

 Autorelacja uznaniowa: pewność siebie, szacunek do 
samego siebie, poczucie własnej wartości   

 Formuła uznania intersubiektywnego: miłość, prawo, 
solidarność  

 Tożsamość osobowa jako warunek intersubiektywności  

 Pogarda – przemoc, wykluczenie z praw i godności  

 Sprzeciw jako moralna logika konfliktów społecznych  
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Etyka – ramy dla samorealizacji?  

 Przez pojęcie „etyczność” rozumiem teraz 

całość intersubiektywnych warunków, co 

do których da się dowieść, że służą one za 

konieczne założenie dla indywidualnej 

samorealizacji. 

   A. Honneth, Walka o uznanie, tłum. J. Duraj,  

  Kraków 2013, s. 169. 
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Uznanie – zmiana w świecie 

 Wraz z ewaluatywnym wymiarem wiarygodności 
społecznego uznania, musimy również rozważyć element 
materialny, który, podług stopnia złożoności danej 
społecznej interakcji, składa się albo z właściwego 
indywidualnego postępowania, albo odpowiednich 
instytucjonalnych procedur. Zmieniona forma 
społecznego uznania będzie ‘wiarygodna’ tylko wtedy, jeśli 
oprócz bycia racjonalną z perspektywy ewaluatywnej 
czyni zadość (it does justice) nowej jakościowo wartości w 
sposób materialny. Coś w świecie fizycznym – niech to 
będą sposoby postępowania lub okoliczności 
instytucjonalne – musi się zmienić, jeżeli adresaci mają 
być przekonani, że zostali uznani w nowy sposób. 

 A.Honneth, The I in We: Studies in the Theory of Recognition, 
Cambridge 2012, s. 92-93. Tłum. M. Byczyński (manuskrypt 
rozprawy doktorskiej, 2017), poprawiła M.Bogaczyk-Vormayr 
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Integracja poprzez relacje uznania 

 Związku antropologii i teorii społecznej dopatruję się dziś w 
normatywnych warunkach społecznej integracji: jednostki mogą 
stać się członkami społeczeństwa tylko wtedy, gdy dzięki 
doświadczeniu wzajemnego uznania uzyskają świadomość tego, 
że w określonych obszarach zadań prawa i obowiązki są 
podzielone na zasadzie wzajemności. Dlatego też dzięki 
zastosowaniu pojęcia uznania, normatywne implikacje, jakie z 
konieczności leżą u podstaw każdej teorii społeczeństwa, 
ujawniają się dwustronnie: z jednej strony, miarą szans na 
pozytywną relację podmiotów do samych siebie są warunki, 
które mają społeczny charakter z tego względu, że składają się 
na nienormatywnie uregulowane formy wzajemnego uznania; z 
drugiej strony, miarą szans określonego społeczeństwa, by w 
nieprzymuszony sposób spotykać się z aprobatą własnych 
członków, jest jego zdolność do organizacji relacji uznania, które 
czynią możliwym indywidualny rozwój takich pozytywnych form 
samoodniesienia. 

     Walka o uznanie, s. 181-182. 
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Wielokulturowość 

 

 Główne fazy w refleksji o wielokulturowości  

 Równość demokratyczna: państwo narodowe a 
zróżnicowanie kulturowe; równość jednostek; 
emancypacja ku tożsamości; etyka uznania – 
polityka jednakowej godności  

 Meandry liberalizmu: konsensus versus politeizm 
wartości, neutralność  

 Integracja: kondycja/konstytucja kulturowa; 
spójność społeczna; anarcho-multikulturalizm a 
monokulturalizm pluralistyczny  
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XXI wiek – Spotkanie z Innym?  

 Mówimy dziś, że świat zrobił się 

wieloetniczny i wielokulturowy nie dlatego, 

żeby tych społeczności i kultur było więcej 

niż kiedyś, lecz że one mówią coraz 

pełniejszym głosem, coraz bardziej 

samodzielnym i zdecydowanym, 

domagającym się akceptacji, uznania i 

miejsca przy okrągłym stole.  

 R. Kapuściński, Spokanie z Innym jako wyzwanie 

XXI wieku  
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Utracona Jedność?  
 

 

 Przemoc unifikacji  

 (np. wyłączność języka  

 urzędowego)  

 Mit „jedności w wielości” 
versus mit jedności?  

 Dynamika prawa i 
obyczaju  

 Wyzwanie kultury i 
edukacji  

 Resentyment i religia  

 

 

 Od stosunku do „obcych” 
bardziej niż od stosunku do 
„swoich” zależy kształt 
patriotyzmu. Jest w tym 
zawsze coś paradoksalnego, że 
miłość do kraju i własnego 
narodu określa być może 
dopiero stosunek do innych 
krajów i innych narodów, lecz 
jest to paradoks właściwy 
wszelkiemu myślowemu i 
uczuciowemu wyodrębnianiu.  

 J. J. Lipski, Tunika Nessosa. Szkice o 
literaturze i nacjonalizmie, Warszawa 
1992, s. 139.  
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Modele polityki integracyjnej  
(lata 80. /90. XX w. ) 
 

 

 Asymilacja  

  (np. Francja)  

 Multiculturalism  

  (np. USA, Kanada)  

 Wykluczenie?  

  (ideał tzw. kultury 
 przewodniej,  

  np. Niemcy)  

 

 

 

 Uchodźcy  

 Rezydenci  

 Pobyt tolerowany  

 Ochrona uzupełniająca  

 Zatrudnienie, 
przestrzeń publiczna  

 Dostęp do 
obywatelstwa i życia 
politycznego  
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Stare i nowe granice 

 
© Dan Perjovschi 















118 

 

Wisława Szymborska: Psalm  
 

 

O, jakże są nieszczelne granice ludzkich państw!  

Ile to chmur nad nimi bezkarnie przepływa,  

ile piasków pustynnych przesypuje się z kraju do kraju,  

ile górskich kamyków stacza się w cudze włości  

w wyzywających podskokach!  

 

Czy muszę tu wymieniać ptaka za ptakiem jak leci,  

albo jak właśnie przysiada na opuszczonym szlabanie? (…)  

 

I jeszcze to naganne rozpościeranie się mgły!  

I pylenie się stepu na całej przestrzeni,  

jak gdyby nie był wcale wpół przecięty! (…)  

 

Tylko co ludzkie potrafi być prawdziwie obce.  

Reszta to lasy mieszane, krecia robota i wiatr.  
 



Inne – Niezrozumiałe –... Znaczenie 

     Oczywistość sensu  
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DO ZOBACZENIA                   
W MAJU!  
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TEORIE 
SPRAWIEDLIWOŚCI: 
  
J. RAWLS 
 I  R. DWORKIN 

Wykłady 7-8 
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John Rawls (1921 – 2002) 

 veil of ignorance (zasłona niewiedzy) 

 Sprawiedliwość jako bezstronność (fairness) 

 Egalitaryzm Rawlsa – zasada dyferencji 

 Dwie zasady sprawiedliwości: 
◦ Każda osoba winna mieć równe prawo do jak 

najszerszego całościowego systemu równych 
podstawowych wolności, dającego się pogodzić z 
podobnym systemem dla wszystkich 

◦ Nierówności społeczne i ekonomiczne mają być tak 
ułożone, aby były z największą korzyścią dla najbardziej 
upośledzonych, pozostając w zgodzie z zasadą 
sprawiedliwego oszczędzania; i jednocześnie  aby były 
związane z dostępnością urzędów i stanowisk dla 
wszystkich, w warunkach autentycznej równości szans 
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Moralność i racjonalność 

 Myślimy [...] o ludziach jako rozsądnych i racjonalnych, 
wolnych i równych obywatelach, wyposażonych w dwie 
władze moralne [dobro i sprawiedliwość,  zdolność 
posiadania tych koncepcji i kierowania się nimi – M.B.] i 
posiadających w każdym momencie określoną koncepcję 
dobra, która może się zmieniać w czasie.  Te własności 
wpisane są w ich uczestnictwo w bezstronnym systemie 
współpracy  społecznej oraz w poszukiwanie i 
przedstawianie publicznego uzasadnienia sądów w 
fundamentalnych kwestiach politycznych. 

 

 Teoria sprawiedliwości, przeł. M. Panufnik et al., Warszawa, 
2009, s. 244 

 

123 



Sprawiedliwe instytucje 

 Sprawiedliwym i sprawnym instytucjom powinniśmy 
przynajmniej z tych dwóch powodów służyć oraz 
okazywać im posłuszeństwo: po pierwsze mamy 
naturalny obowiązek nie stawiać oporu na drodze 
powołania sprawiedliwych i użytecznych instytucji (jeśli 
takowe jeszcze nie istnieją). A po drugie, zakładając, że 
świadomie uznaliśmy i nadal uznajemy korzyści tych 
instytucji, że innych członków społeczności wzywamy 
do ich uznania oraz wypełniania swych obowiązków,  

  tak i my sami jesteśmy zobowiązani do wypełnienia 
swego zadania, gdy, zgodnie z umową, przyjdzie nasza 
kolej. 

 

 J. Rawls, The Justification of Civil Disobedience, s. 176-
177 (przeł. M.B.-V.). 
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Apel (do) sumienia? 

 Apel racjonalizujący? 

 Apelujemy do innych, aby powtórnie 

rozpatrzyli sprawę; aby postawili się w 

naszej sytuacji i uznali, że nie mogą 

oczekiwać, iż będziemy bez końca godzić 

się na warunki, jakie nam narzucają. 

 

   Teoria sprawiedliwości, 549  
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Próba definicji: Obywatelskie nieposłuszeństwo  

  

 (1) jest konkretną wypowiedzią/aktem wobec 
innej, zastanej wypowiedzi, przez co staje się tym, 
co wytwarza lub rozszerza wielość; 

 (2) jest ono wypowiedzią grupy albo jednostki 
(jakiegoś podmiotu), mającą za cel 
zamanifestowanie a następnie wytworzenie 
pewnej jedności – np. w postaci nowego, 
powszechnie obowiązującego prawa. 

 
 Bogaczyk-Vormayr: W kwestii nieposłuszeństwa obywatelskiego, 

Filo-Sofija, nr 23 (2013/4), 223-245, tu: 224. 



Próba definicji:  

  

 Instytucja nieposłuszeństwa obywatelskiego 

 

NP jest pewnym rozwiązaniem w obrębie 
instytucjonalnych struktur społeczno-politycznych, jest 
zgodą wyrażoną przez wielu na niezgodę mniejszości, 
ale nie jednostki.  

  

Niebiograficzny charakter NO, a w jego miejsce: moc 
restytucyjna NO, tzn. odnowy prawa/sprawiedliwości.  

 

NO jest zatem rzetelnością/bezstronnością (Rawls: 
fairness) prowadzącą do „buntu sumienia” (Tischner). 

 

 



 „(...) problem obywatelskiego 

nieposłuszeństwa jest głównym 

sprawdzianem każdej teorii  

 moralnych podstaw demokracji.” 

 

 

   J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, s. 522. 



Zasady NO ? 

 Zasada ochrony prawa 

 Zasada kary 

 Zasada obrony innego 

 Zasada ochrony słabszego 

 Zasada ochrony innych 

 Zasada zbiorowości 

 Zasada wolności i dobrowolności 

 Zasada jawności 

 Zasada otwartych metod 

 Zasada przyszłości 

 

 



Nieposłuszeństwo –  

 fairness w sferze publicznej 

 
11.11.2017: Pochód Narodowców (legalne 

zgromadzenie), 13 kobiet, działaczek m.in. 
Warszawskiego Strajku Kobiet i Obywateli RP, usiadło 
na ulicy z transparentem: „Faszyzm stop”. 24.10.2019 
– uchylenie wcześniejszego wyroku i uniewinnienie 

 

21.02.2019:  Usunięcie pomnika Prałata Jankowskiego z 
placu miejskiego (nie parafialnego) przed Kościołem 
św. Brygidy w Gdańsku. Pośmiertnie Jankowski 
oskarżany jest o pedofilię (np. reportaż B. Adamik w 
GW z grudnia 2018). Akt oskarżenia:  „znieważenie 
pomnika i uszkodzenie mienia”.    

 



Ronald Dworkin (1931-2013)  

 Prawo i moralność  

 Prawa mocne i słabe 

 Standardy (obok reguł i norm) – dylemat 
z „niewywracaniem prawa” 

 Nieposłuszeństwo jako instytucja 

 Prawo do wolności? (wolności 
szczegółowe) 

 Prawa tzw. kontrowersyjne (np. ustawa 
antyzamieszkowa) 
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Biorąc prawa poważnie 

Każdy, kto jest zwolennikiem poważnego traktowania praw,  
każdy, kto chwali nasz rząd za to, że je szanuje,  
musi mieć pewne poczucie tego celu.  
Musi bowiem przyjmować, jako niezbędne minimum,  
przynajmniej jedną z dwóch ważnych idei.  
Pierwszą z nich jest nieprecyzyjna, lecz potężna idea godności 
ludzkiej. Idea ta, wiązana zwykle z Kantem, ale broniona przez 
filozofów różnych szkół, zakłada że pewne sposoby traktowania 
człowieka są sprzeczne z uznawaniem go za pełnoprawnego 
członka ludzkiej społeczności, a więc że takie sposoby 
traktowania człowieka są głęboko niesprawiedliwe.  
Drugą jest bardziej znana idea równości politycznej.  
Zakłada ona, że słabsi członkowie społeczności politycznej są 
uprawnieni do takiej samej troski i poszanowania ze strony rządu, 
jaką zapewnili sobie najbardziej wpływowi jej członkowie. 
 
 
   Biorąc prawa poważnie, s. 358 
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KLASYCZNE 
KONCEPCJE! 

 
Sprawiedliwość dystrybucyjna 
 
Nieposłuszeństwo obywatelskie 
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Sprawiedliwość jako równość  

Koncepcja sprawiedliwości dystrybutywnej 

 „Krótko mówiąc, sprawiedliwość względem 
drugiego człowieka jest równością. Bo 
niesprawiedliwość jest nierównością; ilekroć 
mianowicie ludzie przydzielają sobie więcej rzeczy 
dobrych, a mniej rzeczy złych, to ma miejsce 
nierówny podział; i uważają, że w ten sposób 
wyrządza się krzywdy i ich się doznaje.  Jest więc 
oczywiste, że skoro niesprawiedliwość polega na 
nierównym podziale, sprawiedliwość, i to, co 
sprawiedliwe, polega na równości we wzajemnych 
stosunkach. Z tego widać, że sprawiedliwość musi 
być pewnego rodzaju umiarem pomiędzy 
nadmiarem i niedostatkiem (...)” 

    Arystoteles, Etyka wielka 1193b 

 



METAFORA JASKINI  

„Kajdaniarze” –  
   
 niewiedza i niewola  



 

Metafora jaskini  

 w jej wymiarze etycznym  

 

 „Wyobrażam sobie ludzi w jaskini, którzy 

od najmłodszych lat zakuci są w kajdany. 

Siedzą nieruchomo i spoglądać mogą tylko 

wprost przed siebie – na ścianę jaskini. W 

rękach trzymają karabiny maszynowe.”  

 F. Dürrenmatt, Wojna zimowa w Tybecie (1981)  



Wypaczenia wolności:  

 dowolność   

  a bezwolność i niewola 

  Jesteśmy narodem polityków 

zajmujących się umacnianiem 

wyłącznie zewnętrznych  

 fortyfikacji wolności. 

     Henry David Thoreau 



Wolność – „myśl wolna” 

 „ Wolność od tyranii swych upodobań jest równie ważna jak 
wolność od wpływów tradycji. [...] Wolność, jakiej poszukuje 
wolnomyśliciel, nie jest absolutną, anarchistyczną wolnością: 
jest to wolność w ramach intelektualnego prawa. Nie będzie 
ulegać autorytetowi innych ani swoim własnym pragnieniom, 
ale podporządkuje się dowodom. Udowodnij mu, że jest w 
błędzie a zmieni swój pogląd; dostarcz mu nowych świadectw, 
a on, jeżeli okaże się to konieczne, odrzuci nawet najbardziej 
ulubione teorie. Takie postępowanie nie jest dlań niewolą, 
ponieważ pragnie wiedzieć, a nie ulegać pustym fantazjom. 
Pragnienie wiedzy zawiera jakiś element pokory wobec 
faktów.” 

  
 B.Russell, Wartość wolnej myśli, przeł. A. Chmielewski, WKT, Wrocław 

1995, s. 78. 

 



Cztery kobiece portrety 

obywatelskiego nieposłuszeństwa 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=C0cJvxYOt9yiKM&tbnid=nVJk2GfyiXoWAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://edithstein.nl/polska&ei=TnaoUqLNIKWb1AWXz4GABg&psig=AFQjCNEngu6mnzglDur926ztN6KzyNEiEQ&ust=1386858432726304
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=C0cJvxYOt9yiKM&tbnid=nVJk2GfyiXoWAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://edithstein.nl/polska&ei=TnaoUqLNIKWb1AWXz4GABg&psig=AFQjCNEngu6mnzglDur926ztN6KzyNEiEQ&ust=1386858432726304
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=C0cJvxYOt9yiKM&tbnid=nVJk2GfyiXoWAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://edithstein.nl/polska&ei=TnaoUqLNIKWb1AWXz4GABg&psig=AFQjCNEngu6mnzglDur926ztN6KzyNEiEQ&ust=1386858432726304
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=C0cJvxYOt9yiKM&tbnid=nVJk2GfyiXoWAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://edithstein.nl/polska&ei=TnaoUqLNIKWb1AWXz4GABg&psig=AFQjCNEngu6mnzglDur926ztN6KzyNEiEQ&ust=1386858432726304










Propozycje filmowe 

 „Schwarzfahrer”, reż. P. Danquart, Niemcy 1993 

 „Yes Men” („Yes-Meni naprawiają świat”), reż. A.Bichlbaum, 

M.Bonnano, 2009 – np. seria PlanateDoc 

  „Pray the Devil Back to Hell” („Wygodnić diabła”), reż. 

G.Reticker, USA 2008 – np. seria WatchDocs 

 „The Reckoning: The Battle for the International Criminal 

Court” („Dzień sądu. Bitwa o międzynarodowy trybunał 

karny”), reż. P. Yates, USA 2009 – np. seria WatchDocs 

 „Venedig Prinzip” („Syndrom Wenecki”), reż. A.Pichler, 

Austria 2012 – np. seria AgainstGravity 

 

 



Zagadnienia zaliczeniowe  

     (wykł. 5-8) 

 

Racjonalność komunikacyjna i koncepcja uznania 

(wykł. 5-6) 

 

Prawa człowieka i integracja (wykł. 6-7) 

 

Sprawiedliwość jako bezstronność oraz idea 

obywatelskiego nieposłuszeństwa  (wykł. 7-8) 
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DO ZOBACZENIA 

NA ZALICZENIU!  

Nie udało nam się zrealizować tematyki 

ekologicznej...  ALE:  To się udało w ramach 

kursu „Etyka środowiskowa”. 
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