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i jego niemal¿e odwieczn¹ rolê w kulturze ludzkiej. Piêknym i pouczaj¹cym
jest te¿ fragment powiêcony nadu¿yciom jêzykowym, jakim nieraz humanici pos³uguj¹ siê w argumentacji.
Przyk³adowe Heisenberga twierdzenie
o nieoznaczonoci, czy Gödla twierdzenie o niezupe³noci, nie mog¹ byæ
porêcznym narzêdziem stosowanym
w jakiejkolwiek dziedzinie i do czegokolwiek, gdy¿ maj¹ one cile okrelone dziedziny i treæ.
Ksi¹¿ka Bagginiego i Fosla napisana jest jêzykiem zrozumia³ym, rzetelnie i pos³uguje siê czytelnymi przyk³adami. Co najwa¿niejsze, zbiera
w jednym miejscu narzêdzia pojêciowe, które nieraz z mozo³em i przypadkiem zbierane s¹ z lektur czy wyk³adów. Przybornik… pokazuje te¿ jak¹
wagê kultura anglosaska przypisuje
szczegó³owi, konkretowi i nieprzypadkowoci w edukacji studentów.
PRZEMYS£AW STRZY¯YÑSKI

Michel Onfray, Antypodrêcznik filozofii. Lekcje sokratejskie i alternatywne, t³um. El¿bieta i Adam Aduszkiewiczowie, Wydawnictwo Czarna
Owca, Warszawa 2009, ss. 408.
Michel Onfray, doktor filozofii, znany jest polskiemu czytelnikowi nie tylko z Antypodrêcznika filozofii, ale tak¿e z Traktatu ateologicznego1. Jest autorem ponad piêædziesiêciu ksi¹¿ek.
Za³o¿y³ uniwersytet ludowy w Caen,
M. Onfray, Traktat ateologiczny: fizyka
metafizyki, t³um. M. Kwaterko, Warszawa
2008.
1

który nie jest finansowany przez pañstwo, a stoi w opozycji do systemu nauczania we francuskich uczelniach
wy¿szych. W swoich pracach i uczelni
propaguje ateizm, hedonizm i anarchizm. Jak sam przyznaje od dwudziestu lat sprawdza pisemne prace maturalne z filozofii we francuskich szko³ach rednich. Jego idée fixe to walka
z idealizmem platoñskim, przejawiaj¹cym siê zarówno we filozofii, jak
i w religiach, zw³aszcza w chrzecijañstwie, które jest krytykowane i obwiniane o unieszczêliwianie ludzi miêdzy innymi w Traktacie…
Antypodrêcznik, jak sama nazwa
wskazuje, stara siê nie byæ podrêcznikiem, nie jest te¿ przede wszystkim
i tylko dzie³em propagandowym, a na
pewno stara siê zachêciæ do filozofowania.
Ksi¹¿ka sk³ada siê z trzech g³ównych czêci zatytu³owanych: Kim jest
cz³owiek?; Jak ¿yæ razem? i Co mo¿na
wiedzieæ? Ka¿da z nich zwiera rozdzia³y powiêcone zagadnieniom: natury,
sztuki, techniki  w czêci pierwszej;
wolnoci, prawu, historii – w czêci
drugiej; w ostatniej czêci natomiast
pojawiaj¹ siê: wiadomoæ, rozum,
prawda. Ten klasyczny wrêcz zakres
tematów przedstawiony zostaje ju¿
w sposób bardziej dostosowany do potrzeb m³odego czytelnika, przede
wszystkim uczniów ostatniej klasy
szkó³ rednich, których straszy widmo
pisania pracy maturalnej z filozofii.
W tym celu autor trafnie dobiera liczne
i treciwe fragmenty z dzie³ kilkudziesiêciu filozofów, a wspomniane szczegó³owe tematy prezentowane s¹ tak,
aby zainteresowaæ m³odych odbiorców.
Autorowi zale¿y na postrzeganiu
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i uczeniu filozofii na sposób sokratejski, a nie urzêdowy, sprowadzaj¹cy siê
do przedstawienia wymaganych przez
program zagadnieñ2. Tak wiêc problem
wiadomoci rozpoczyna pytanie o to,
co robilimy jako szecio-, siedmiolatkowie w sypialni rodziców, a w rozdziale tycz¹cym rozumu znajdziemy
m.in. pytanie, czy powodzenia na maturze zapisane jest w gwiazdach. Dydaktyczne walory Antypodrêcznika
widaæ te¿ w rzetelnym omówieniu sposobu pisania rzeczonej pracy maturalnej, które zakoñczone jest przyk³adow¹
rozprawk¹, autorstwa Onfraya, z wyranym zaznaczeniem, ciekawego
zreszt¹, schematu owej pracy.
Ka¿dy z tematów szczegó³owych
prezentowany jest w odniesieniu do
konkretnego problemu ¿yciowego. To
stanowi zdaje siê cel g³ówny Antypodrêcznika Wskazuje na to fakt, ¿e
Onfray mniejsz¹ wagê przywi¹zuje do
wyczerpuj¹cej poziom podstawowy
prezentacji klasycznych pojêæ czy nurtów filozofii. Na przyk³ad fenomenologia i jej przedstawiciele przywo³ani zostaj¹, by przedstawiæ koncepcjê utraty
wiadomoci jako odpowiedzi na sytuacjê nie do prze¿ycia3, John Locke natomiast, by ukazaæ racje za prawem do
oporu wobec niesprawiedliwych prawodawców4. I tylko tyle. Nie jest to
wiêc prezentacja ani g³ównych pogl¹dów Lockea czy fenomenologów, ani
tym bardziej wyczerpuj¹ca ich analiza.
2
Ten¿e, Antypodrêcznik filozofii. Lekcje
sokratejskie i alternatywne, t³um. E. i A. Aduszkiewiczowie, Wydawnictwo Czarna Owca,
Warszawa 2009, s. 17-19.
3
Tam¿e, s. 262.
4
Tam¿e, s. 194-195.

Jak siê po lekturze mo¿na domyleæ,
jest to wiadomy wybór autora, maj¹cy
na celu niezanudzenie czytelnika trudnymi pojêciami czy wywodami. Czytelnik przecie¿ jest bardzo m³ody.
Antypodrêcznik stara siê faktycznie i celowo byæ antypodrêcznikiem.
Choæ autorowi czêciowo siê to udaje,
trudno byæ pewnym, czy w tej mierze
i w tym zakresie, który sam zamierzy³.
Celem Onfraya nie jest zniechêcenie
do filozofii, ale raczej takie jej przedstawienie, aby pokazaæ jej zwi¹zek
z problemami codziennymi, a przez to
zachêciæ do bardziej pog³êbionych,
choæ niekoniecznie akademickich studiów. Owa nieakademickoæ to przejaw
zapatrzenia autora w nurty postmarksistowskie i psychoanalityczne. Jak na
francuskiego filozofa przysta³o Onfray
widzi wszêdzie, ³¹cznie z rodzin¹, problem ucisku i zniewolenia przez system. Jako piewca indywidualizmu i hedonizmu nie pozostaje obojêtny nawet
w czym, co zawiera w sobie mimo
wszystko cechy podrêcznika. Owo filozoficzne zaanga¿owanie i zaanga¿owan¹ filozofiê widaæ zw³aszcza we fragmentach, które zdaj¹ siê byæ celowo
prowokacyjne. Rozpoczynaj¹ce ksi¹¿kê pytanie, czy nale¿y spaliæ nauczyciela filozofii, jest raczej nieporadnym
puszczaniem oka do licealistów, ale
fragmenty mówi¹ce o masturbowaniu
siê na dziedziñcu liceum, niew¹tpliwie
s¹ ju¿ prowokacj¹5. Chyba, ¿e autor recenzji przesadza w ¿yczliwej interpretacji odnonego fragmentu. Z góry
wiêc pana Onfray’a przepraszam, je¿eli nieprowokacyjnie, a faktycznie zachêca do takich praktyk. Moja interpre5

Tam¿e, s. 55nn.
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tacja oka¿e siê wówczas kabotyñska,
bur¿uazyjna i inspirowana katolickim
znerwicowaniem seksualnym. Wszak
Diogenes Pies wykaza³ ju¿ dawno, ¿e
pocieraæ siê mo¿na wszêdzie, i na rynku, i po brzuchu, a czasem tu i tu jednoczenie. W tym kontekcie jednak
brakuje w Antypodrêczniku… ju¿ nie
tylko przedstawicieli filozofii dialogu,
personalizmu, czy etyki chrzecijañskiej, ale choæby Hegezjasza z jego
hedonistycznym
hamletyzowaniem.
Z drugiej jednak strony, Onfray wyranie sugeruje etykê wartoci i sugeruj¹c,
by przesadnie nie poddawaæ siê wp³ywom spo³eczeñstwa, jednoczenie
wskazuje na wa¿n¹ rolê wyrzutów sumienia w relacjach z innymi ludmi.
Antypodrêcznikowoæ ksi¹¿ki Onfraya dostrze¿ona mo¿e byæ nie tylko
w przemilczeniach, ale i przyznaniu siê
autora do subiektywizmu w prezentacji
filozofii i zanegowaniu mo¿liwoci
obiektywnoci6. Autor otwarcie wiêc
mówi, ¿e ksi¹¿ka nie jest bezstronna,
gdy¿ ka¿da bezstronnoæ jest zakamuflowan¹ stronniczoci¹, prezentacj¹
w³asnych pogl¹dów. Czym¿e wiêc jest
praca Onfreya?
W Antypodrêczniku
znajdziemy
nie tylko s³uszne i uwra¿liwiaj¹ce fragmenty mówi¹ce o wspó³czesnym niewolnictwie ubogich, o kapitalizmie po¿eraj¹cym ludzkoæ; fragmenty wybijaj¹ce z wizji wiata typu: tak ju¿ jest
i tak byæ musi. Napotkamy te¿ jednak

passusy jawnie wiatopogl¹dowe. Czy
to oskar¿enie religii o antyrozumnoæ,
czy widzenie dzia³añ ludzkich tylko
przez pryzmat psychoanalizy, czy
zmursza³¹ i niesprawiedliw¹ krytykê
chrzecijañstwa, czy wreszcie uogólniaj¹ce i naiwne stwierdzenie, ¿e rodzice wychowuj¹ dzieci zgodnie z w³asnymi interesami. To wszystko bez g³êbszych argumentów, bez rozwa¿enia
racji za i przeciw. W tym sensie wiêc
Antypodrêcznik jest antypodrêcznikiem, ¿e nie uczy zasady audiatur et
altera pars i rzetelnej argumentacji, ale
perswazji odwo³uj¹cej siê do potocznych oczywistoci. Onfray przypomina
czasem znerwicowanego i zideologizowanego katolickiego kaznodziejê, któremu racje strony przeciwnej nie tylko
wydaj¹ siê byæ niewarte przedstawienia, ale samo ich pomylenie uwa¿a³by
za grzeszne. Jednoczenie Onfray, czasem miêdzy wierszami, czasem wprost
sugeruje hedonizm, ateizm i indywidualizm anarchizuj¹cy, które to nurty s¹
mu bliskie.
W tym sensie wiêc omawiana ksi¹¿ka jest antypodrêcznikiem filozofii, ¿e
nie wznosi siê na poziom ogólnej prezentacji pogl¹dów i nie uczy sztuki argumentacji, a jest  przy wszystkich
sporych dydaktycznych walorach, ciekawym uk³adzie i interesuj¹cych tekstach  podrêcznikiem wiatopogl¹du
Michela Onfraya.
PRZEMYS£AW STRZY¯YÑSKI
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