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Ale jest i druga strona, której nie
mo¿na nie zauwa¿yæ, co wiêcej, sprawia ona, ¿e warto na tê publikacjê
zwróciæ uwagê. Katharina Bahlmann
nale¿y do najm³odszego pokolenia badaczy (urodzi³a siê w 1981 roku). Z treci zakoñczenia wynika, ¿e praca Können Kunstwerke ein Antlitz haben? pisana by³a przede wszystkim z pozycji
teoretyka sztuki, a jej odbiorc¹ ma byæ
tak¿e badacz sztuki, a nie filozof. Nie
usprawiedliwia to wprawdzie niedoci¹gniêæ warsztatu, pozwala jednak dostrzec co bardzo wa¿nego, a mianowicie to, ¿e mimo zdaj¹cego siê dominowaæ pogl¹du, jakoby artysta nie zna³
¿adnych ograniczeñ, ¿e w sztuce
wszystko wolno (a najbardziej szokowaæ, najlepiej poprzez blasfemiê czy
przedstawienia obsceniczne), s³ychaæ
wezwanie do poszukiwania innego rozumienia sztuki. Jest to wezwanie do
obrania bardzo konkretnego kierunku,
do odnajdywania dla sztuki fundamentu etycznego.
W konkluzji swej pracy Katharina Bahlmann stwierdza, ¿e niezwykle
rzadko mo¿na powiedzieæ, i¿ jakie
dzie³o sztuki ma twarz. Nale¿a³oby dopowiedzieæ, zgodnie z wy¿ej wyra¿onymi w¹tpliwociami, ¿e nie wiadomo,
czy i wtedy by³aby to twarz w rozumieniu filozofii Lévinasa. Natomiast
z pewnoci¹ mo¿na powiedzieæ, ¿e nawet jeli nie, to w niczym nie umniejsza to faktu, i¿ filozofia Emmanuela
Lévinasa mo¿e, a nawet powinna byæ
istotnym ród³em refleksji nad sensem
sztuki i rol¹ artysty.
KATARZYNA DZIKOWSKA

Cz³owiek wobec wartoci i samotnoci. Sprawozdanie z IV Miêdzyuczelnianego Seminarium Naukowego z cyklu Dziedzictwo wspó³czesnej etyki (Kraków, 1 czerwca
2010) oraz II Ogólnopolskiej Konferencji Monoseologicznej (Toruñ, 1011 czerwca 2010)
Zak³ad Filozofii Chrzecijañskiej
Wydzia³u Teologicznego UAM w Poznaniu wspó³organizowa³ w 2010 roku
dwie interesuj¹ce ogólnopolskie konferencje naukowe. Pierwsza z nich dotyczy³a aksjologicznego ugruntowania
etyki, a druga postawi³a w centrum
konferencyjnych namys³ów temat cz³owieka ¿yj¹cego pomiêdzy biegunem
samotnoci i wspólnoty. Oba zagadnienia tylko pozornie s¹ od siebie odleg³e
i tematycznie rozbie¿ne. Bycie cz³owieka wobec wartoci ujawnia wszak
swoje wspó³rzêdne, które mo¿na okreliæ jako: samotnoæ/wspólnotowoæ.
Samotnoæ cz³owieka wobec odrzucanych przez wspólnotê wartoci, wspólnotowe zaporedniczenie stosunku
cz³owieka do moralnego dobra czy do
prawdy, momenty samotnoci i wspólnotowoci w kszta³towaniu siê etosu
cz³owieka to tylko wybrane przyk³ady
na zbieganie siê tematyki aksjologicznej z zagadnieniami monoseologicznymi.
Idea Miêdzyuczelnianego Seminarium Naukowego pt. Dziedzictwo
wspó³czesnej etyki powsta³a w gronie
etyków UKSW w Warszawie z prof.
Ew¹ Podrez i ks. prof. Ryszardem Moniem na czele (w Warszawie odby³y siê
pierwsze konferencje powiêcone dzie-
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dzictwu etyki: Arystotelesa, Humea,
Kanta, Pascala) i nastêpnie rozszerza³a
siê na inne orodki naukowe. Do tej
cennej inicjatywy przy³¹czy³ siê Instytut Filozofii UMK w Toruniu (goci³
seminarium powiêcone Kierkegaardowi), Zak³ad Filozofii Chrzecijañskiej
UAM (zorganizowa³ seminarium na temat Heideggera i Lévinasa), Uniwersytet Gdañski oraz Wy¿sza Szko³a
Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum
w Krakowie. Tu w³anie, w murach jezuickiej uczelni, odby³o siê czerwcowe
spotkanie naukowe powiêcone dziedzictwu fenomenologicznej etyki wartoci. Miejsce obrad nie zosta³o wybrane przypadkowo  to w Krakowie
w okresie powojennym tworzy³ swe
znakomite dzie³a filozoficzne Roman
Ingarden, uczeñ twórcy fenomenologii.
To tu pozostawi³ grono znakomitych
uczniów, którzy rozwijali aksjologiê
i etykê w paradygmacie zapocz¹tkowanym przez Edmunda Husserla. Uczestnicy seminarium zjechali do Krakowa,
by wraz z uczniami Ingardena dokonaæ
swoistego bilansu i oceny wp³ywów
fenomenologii na kszta³t wspó³czesnej
etyki. Wyg³oszono szeæ referatów
plenarnych (W³adys³aw Stró¿ewski,
Antoni Siemianowski, Ryszard Moñ,
Krzysztof Stachewicz, Wies³aw Wójcik, Andrzej Niemczuk) i trzy komunikaty (Zofia Majewska, Ma³gorzata
Baranowska, Krzysztof Serafin). Ca³oæ obrad zwieñczy³a dyskusja panelowa z udzia³em dwunastu znawców tytu³owej problematyki (oprócz referentów udzia³ w niej wziêli: Adam
Wêgrzecki i W³adys³aw Zuziak oraz
prowadz¹cy dysputê Bart³omiej Sipiñski). Tezy referatów oraz g³osy w dyskusji wyranie podzieli³y stanowiska
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zebranych naukowców na dwie grupy. Pierwsza podkrela³a wiekopomne
znaczenie odkryæ fenomenologów dla
etyki, ponadczasowy charakter etyki
Schelera, Hartmanna czy Hildebranda,
a druga wskazywa³a na ograniczenia,
a nawet wadliwoæ projektu oparcia filozofii moralnej na kategorii fenomenologicznie rozumianych wartoci jako
idealnych istnoci danych w dowiadczeniu apriorycznym. Ujawnienie siê
tych dwóch nurtów w interpretacji fenomenologicznego dziedzictwa etyki
wskazuje na ambiwalencjê tego¿ dziedzictwa. Mo¿na by jednak retorycznie
zapytaæ, czy istniej¹ jakiekolwiek dziedzictwa w dziejach myli filozoficznej
jednoznacznie pozytywne lub negatywne? Apologetyczna, a jeszcze bardziej
krytyczna, a nawet kontestuj¹ca recepcja materialnej etyki wartoci wskazuje na jej dziejow¹ wagê i znaczenie. Co
do tego ostatniego nikt z uczestników
krakowskiego spotkania w¹tpliwoci
raczej nie mia³.
Problem samotnoci nie jest w filozofii europejskiej nowy, choæ, jak siê
wydaje, w naszych czasach nabiera
szczególnego sensu i znaczenia. ¯yjemy bowiem w klimacie bardzo niechêtnym samotnoci, przekrelaj¹cym jej
jak¹kolwiek pozytywn¹ wartoæ w ¿yciu cz³owieka. Pisze Anthony Storr,
autor znakomitej ksi¹¿ki pt. Solitude:
Dzisiejsza wiedza, zw³aszcza w wersji
g³oszonej przez rozmaite szko³y psychoanalizy, zak³ada, ¿e cz³owiek jest
istot¹ spo³eczn¹ potrzebuj¹c¹ towarzystwa i ciep³ych uczuæ innych ludzi od
ko³yski a¿ po grób. Powszechnie wierzy siê, ¿e stosunki miêdzyludzkie
o charakterze intymnym stanowi¹
g³ówne, jeli nie jedyne, ród³o ludz-
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kiego szczêcia. Relacje miêdzyludzkie  z silnym zaakcentowaniem relacji erotycznych  staj¹ siê w takiej perspektywie jedynym wyznacznikiem ¿ycia szczêliwego, sensownego, zdrowia
psychicznego etc. Jest to podejcie bardzo wspó³czesne i raczej nieznane ludziom minionych pokoleñ i epok. St¹d
waga interdyscyplinarnych badañ nad
zjawiskiem samotnoci hic et nunc.
Wyzwanie to podj¹³ przed kilkoma laty
Instytut Filozofii UMK w Toruniu, organizuj¹c ogólnopolskie konferencje
monoseologiczne i wydaj¹c monografie
powiêcone tej problematyce . Tegoroczne czerwcowe spotkanie w Toruniu
naukowców zajmuj¹cych siê t¹ problematyk¹ by³o wspó³organizowane przez
Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddzia³ Toruñ oraz Zak³ad Filozofii
Chrzecijañskiej UAM. Konferencja
nosi³a tytu³: Dialektyka samotnoci
i wspólnotowoci  organizatorzy
wskazali zatem na dialektyczny i immanentny zwi¹zek samotnoci i wspólnoty, a s³usznoæ takiego ujêcia tej
kwestii potwierdzi³y dwudniowe obrady i o¿ywione dyskusje. Uczestnicy reprezentowali dziesiêæ orodków naukowych w Polsce i za granic¹. W ramach
sesji plenarnej wyg³oszono trzy referaty (Marek Jêdraszewski, Krzysztof
Wieczorek, Krzysztof Stachewicz),
a pozosta³e zaprezentowano w ramach
obrad szeciu sekcji. Biskup Marek Jêdraszewski (UAM) wyg³osi³ referat zatytu³owany Trzy koncepcje samotno1
A. Storr, Samotnoæ. Powrót do jani,
t³um. J. Prokopiuk, P.J. Sieradzan, Warszawa
2010, s. 7.
2
Por. Zrozumieæ samotnoæ: studium interdyscyplinarne, red. W. Tyburski, P. Domeracki, Toruñ 2006. Kolejny tom w druku.

ci. W swym wyst¹pieniu nakreli³
trzy sposoby rozumienia samotnoci
wypracowane na kanwie myli Emmanuela Lévinasa i jej wewnêtrznej ewolucji. Samotnoæ to¿samoci naturalnej,
bytowej (rzucenie-w-istnienie), Lévinas
próbowa³ przezwyciê¿yæ na ró¿nych
drogach  od tropu czaruj¹cej obecnoci kobiety, przez dowiadczenie nagiej
twarzy a¿ po tezê, ¿e Inny jest we
mnie, ja jestem jego zak³adnikiem,
a On moim Mistrzem. W samotnoci
podejmujê wezwanie do dobroci, ale to
Inny umo¿liwia mi poniek¹d jego realizacjê i aktualizacjê. Krzysztof Wieczorek (U) w swym referacie pt. Samotnoæ racjonalisty pyta³ o zasadnoæ
pe³nej uniwersalizacji zasady dialogicznej. Czy za³o¿enie o przyrodzonej
dialogicznoci cz³owieka jest zasadne?
Co w takiej perspektywie uczyniæ
z ludmi, którym dowiadczenia Ty
s¹ obce? Czy wiadome wybory samotnoci s¹ wbrew zasadzie dialogicznej?
Referent wyró¿ni³ samotnoæ pustki
i samotnoæ pe³ni (swoista samowystarczalnoæ cz³owieka, której przyk³adem
s¹ wspomnienia autobiograficzne Stanis³awa Lema), przypisuj¹c im biegunowo ró¿ne nacechowania aksjologiczne.
Krzysztof Stachewicz (UAM) w referacie zatytu³owanym Podmiot moralnoci: miêdzy samotnoci¹ a wspólnot¹
skupi³ siê na analizie struktury podmiotu
moralnego w wietle tematu konferencji. Na poziomie fenomenologii moralnoci (moralnoci faktycznie prze¿ywanej) wyró¿ni³ subiektywny i obiektywny sens samotnoci, odró¿niaj¹c od
nich problem metafizycznego sporu
o monadyczny i dialogiczny status podmiotu moralnego (jego stronami stali
siê w filozofii wspó³czesnej z jednej
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strony Heidegger, a z drugiej Lévinas).
Uwzglêdniaj¹c materia³ historyczny referent zaproponowa³ nastêpuj¹c¹ typologiê samotnoci podmiotu moralnoci:
1. Samotnoæ ontologiczna, 2. Samotnoæ faktyczna przejawiaj¹ca siê w 2.1.
genezie i to¿samoci podmiotu moralnoci; 2.2. na poziomie sytuacji moralnie donios³ych i aktów moralnych i 2.3.
w opcji fundamentalnej podmiotu moralnoci. Dokona³ te¿ analizy sytuacji
podmiotu moralnoci w kontekcie obu
tytu³owych biegunów: samotnoci
i wspólnotowoci. Podmiot moralnoci
jest sob¹ wy³¹cznie pomiêdzy obu biegunami, nigdy wy³¹cznie na jednym
z nich.
Poszczególne sekcje proponowa³y
interdyscyplinarne podejcie do zagadnieñ monoseologicznych. Poruszano
zagadnienia psychologiczne i psychoterapeutyczne zwi¹zane z samotnoci¹
i wspólnotowoci¹ (Andrzej Jastrzêbski, Bogna Choiñska, Andrzej Gorlewski), przedstawiano problematykê konferencji w nawietleniu filozofii polityki (Janusz Grygieñæ, Anna Markwart,
Maciej Kopyciñski, Rafa³ Michalski),
mistyki filozoficznej i perspektywy
niemiertelnoci (Stefan Konstañczak,
Magdalena Bizior-Dombrowska), w wybranych koncepcjach filozofów i mylicieli wspó³czesnych (Krzysztof Polit,
Magdalena Mruszczyk, Dawid Kolasa,
Jakub £obocki), z punktu widzenia li-
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teraturoznawczego (Krzysztof Dorosz,
Piotr Martin, Gra¿yna Piskorz, Jakub
Czernik) oraz w perspektywie medycyny i socjologii rodziny (Maciej Rewakowicz, Justyna Czekajewska). Referat
podsumowuj¹cy obrady, ale bêd¹cy te¿
propozycj¹ typologizacji problemów
monoseologicznych, wyg³osi³ Piotr Domeracki, sekretarz konferencji. Bogactwa w¹tków, pytañ, analiz i propozycji
nie da siê nawet ramowo zakreliæ
i punktowo przedstawiæ. Wypada oczekiwaæ na tom powiêcony tytu³owemu
zagadnieniu dialektycznego zwi¹zku
samotnoci i wspólnotowoci, który
jest w przygotowaniu redakcyjnym
i powinien ukazaæ siê w Poznaniu na
pocz¹tku 2011 roku. Umo¿liwi on czytelnikowi ukierunkowanie refleksji nad
egzystencjalnie nonym problemem zawieszenia ludzkiego ¿ycia w przestrzeniach miêdzy samotnoci¹ a wspólnotowoci¹. Zawieszenia nie zawsze
optymalnego i, tym samym, gwarantuj¹cego autentyzm, bycie sob¹, a jednoczenie szczêcie i satysfakcjê z bycia
z drugimi i dla drugich.
Tak seminarium krakowskie, jak
i konferencja toruñska, o¿ywiaj¹c w¹tki i tropy intelektualne istotne dla myli filozoficznej  a tak¿e szerzej: humanistycznej  zas³uguj¹ na kontynuacje i ci¹gi dalsze
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