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także jako niosące ze sobą aktualne pytania. Autorzy poszczególnych 
rozdziałów wykazali podwójną kompetencję: doskonałe znawstwo 
i erudycję w klasycznych problemach metafizyki, a także biegłość 
w filozofii analitycznej i różnych współczesnych narzędziach anali-
tycznych. Co więcej, tymi ostatnimi potrafią się posługiwać, nie ogra-
niczając się jedynie do ich słownikowej znajomości. Ukazali bogaty 
wachlarz współczesnych koncepcji filozoficznych, tak metafizycz-
nych, jak epistemologicznych i semantycznych. Krajobraz, jaki dzięki 
temu powstał, to filozofia pierwsza niezwykle żywa, barwna, będąca 
miejscem dialogu i ścierania się różnych poglądów i opinii.

Lektura tekstów Przewodnika nie jest łatwa. Wymaga ona znajo-
mości specjalnego języka logicznego, w którym teksty zostały napi-
sane. Niemniej, wysiłek uważnego czytania bardzo się opłaca. Dzięki 
niemu można poczuć się włączonym w starożytny dyskurs metafizycz-
ny, choć przetłumaczony na język współczesnej filozofii. Przewodnik 
po metafizyce to książka niezwykle potrzebna i warta polecenia nie 
tylko studentom filozofii i teologii, ale wszystkim poszukującym głęb-
szego zrozumienia i sensu rzeczywistości. Dzieło młodych polskich 
naukowców wykazuje brak racji tym, którzy wieszczyli kres metafizy-
ki w ponowoczesnych czasach.

Piotr Karpiński
Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu

PIOTR KARPIŃSKI
Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI PRZYRODA – CZŁOWIEK – 
BÓG. WOKÓŁ MYŚLI FILOZOFICZNEJ ARCYBISKUPA JÓZEFA 

ŻYCIŃSKIEGO
LUBLIN, 10 LUTEGO 2012 R.

10 lutego 2011 roku zmarł nagle Ksiądz Arcybiskup Józef Życiń-
ski, metropolita lubelski, wybitny filozof. Wiadomość ta zaskoczyła 
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wszystkich. Odszedł niespodziewanie, w wieku niespełna 63 lat, dyna-
micznie wypełniając swoje pasterskie, naukowe i publicystyczne za-
dania. Rok od śmierci jest minimalnym okresem, po którym możliwa 
staje się rezygnacja z bezpłodnego pytania „dlaczego?”, a trajektorie 
dalszych losów przestawiane są z żałoby ku rozumieniu dzieła i jego 
kontynuacji. Służyć temu miała konferencja naukowa, jaka odbyła 
się 10 lutego 2012 roku, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 
pt. Przyroda – Człowiek – Bóg. Wokół myśli filozoficznej Arcybiskupa 
Józefa Życińskiego, a która została zorganizowana przez trzy ośrodki 
akademickie, z którymi Filozof był związany: Wydział Filozoficzny 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filo-
zofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie i Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Pawła II. 

Już samo sformułowanie tematu Konferencji pokazuje, że mamy do 
czynienia z jakimś punktem wyjścia, niejako remanentem, bilansem 
otwarcia. Działalność naukowa Arcybiskupa była niezwykle bogata. 
Teraz, w nowej sytuacji dzieła zamkniętego i dokonanego, trzeba ją 
policzyć, pozbierać, wstępnie uporządkować. Potem będzie można 
badać dokładniej, ale bez tego wstępnego bilansu nie dałoby się da-
lej zapuszczać w szczegóły. Stąd Konferencja została pomyślana jako 
zaprezentowanie całokształtu myśli filozoficznej Arcybiskupa Życiń-
skiego, w jej wszystkich aspektach: filozofii przyrody, metodologii 
nauk, relacji między wiarą a nauką, filozofii Boga, człowieka i kultury.

Zanim przejdziemy do omówienia poszczególnych tematów Sym-
pozjum, warto nakreślić pokrótce biografię intelektualną Arcybiskupa. 
O niezbędności tego zabiegu poświadczyła niezbicie dyskusja na Kon-
ferencji, w czasie której podnoszono problemy z ustaleniem podstawo-
wych faktów z życia Filozofa. Arcybiskup Józef Życiński urodził się 
w 1948 roku w Nowej Wsi koło Piotrkowa Trybunalskiego. W 1966 
roku ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobre-
go w Piotrkowie Trybunalskim i, bezpośrednio po maturze, rozpo-
czął studia w Wyższym Częstochowskim Seminarium Duchownym, 
które wówczas mieściło się w Krakowie. Tutaj spotkał profesorów:  
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ks. Ignacego Różyckiego (dogmatyka), ks. Wacława Schenka (liturgi-
ka), o. Augustyna Jankowskiego (biblistyka), ks. Alojzego Klawka czy 
ks. Stanisława Grzybka, nade wszystko zaś ks. Kazimierza Kłósaka, 
wybitnego filozofa przyrody, który wywarł największy wpływ na przy-
szłego arcybiskupa. To pod jego kierunkiem przygotował magisterium 
teologiczne, pt. Zagadnienia absolutnego początku czasowego wszech-
świata a teoria jego ekspansji (1972 rok) oraz doktorat z teologii, pt. 
Zagadnienia filozoficznych implikacji fizykalnych ujęć stanu szczegól-
nego modeli kosmologicznych (1976 rok) – obydwie prace obronione 
na nieuznawanym przez państwo Papieskim Fakultecie Teologicznym 
w Krakowie. W tym czasie młody ks. Życiński rozpoczyna wykłady 
z filozofii w częstochowskim i krakowskim Seminarium, a także pra-
cę naukową na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, prze-
kształconym następnie w Papieską Akademię Teologiczną w Krako-
wie. W 1979 roku broni rozprawę doktorską z filozofii na Akademii 
Teologii Katolickiej w Warszawie pt. Filozoficzne aspekty kosmolo-
gicznej osobliwości początkowej, przygotowaną pod kierunkiem ks. 
prof. M. Lubańskiego. Rok później, na tej samej uczelni, przedstawia 
habilitację zatytułowaną Prostota i dyskonfirmowalność jako kryteria 
heurystyczne w kosmologii relatywistycznej. Od 1981 jest kolejno pro-
fesorem nadzwyczajnym, profesorem zwyczajnym i dziekanem Wy-
działu Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. 
Praca naukowa zeszła na drugi plan w roku 1990, kiedy został miano-
wany biskupem tarnowskim, by ponownie się pojawić w roku 1997, 
kiedy to jako arcybiskup lubelski został jednocześnie Wielkim Kanc-
lerzem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Do śmierci kierował 
Katedrą Relacji między Nauką a Wiarą Wydziału Filozofii KUL. Był 
autorem około 50 książek i 350 artykułów. W dyskusji na Konferen-
cji padło pytanie o rolę ks. prof. K. Kłósaka w intelektualnej forma-
cji Arcybiskupa. Warto przywołać tutaj słowa samego Arcybiskupa: 
„Ja osobiście dziękuję Bogu, że spotkałem na mojej życiowej drodze 
księdza profesora Kazimierza Kłósaka. Jego książki fascynowały mnie 
jeszcze w szkole średniej. (…) mogłem uczęszczać na jego wykłady. 
U niego robiłem też kolejne stopnie naukowe, przy współpracy z nim 
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przygotowałem habilitację (…). To on uczył mnie filozofii otwartej na 
nauki przyrodnicze”1.

Konferencja Przyroda – Człowiek – Bóg. Wokół myśli filozoficznej 
Arcybiskupa Józefa Życińskiego rozpoczęła się o godz. 10.00. Otwar-
cia dokonał Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, JM Ks. 
prof. Stanisław Wilk. W swojej okolicznościowej mowie podkreślił 
przede wszystkim humanizm Arcybiskupa i jego skupienie się na czło-
wieku. Choć Arcybiskup uprawiał trudne dyscypliny, wydawałoby się, 
że wręcz oderwane od człowieka i jego spraw, to jednak swoją filozofię 
pojmował jako służbę człowiekowi. Rektor mówił także o Arcybisku-
pie jako o niezwykle utalentowanym człowieku Renesansu, który do 
końca zachował niezwykłą sprawność intelektualną, a także o obrońcy 
racjonalności. Ta ostatnia dobrze wybrzmiała w laudacji z okazji przy-
znania Arcybiskupowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w Krakowie, laudacji, osnutej wokół motta uniwersyteckie-
go Plus ratio quam vis.

Konferencja składała się z trzech sesji. Każda z nich została przy-
gotowana przez któryś z trzech wspomnianych wydziałów filozoficz-
nych i obejmowała dwa wykłady i dyskusję, a animacji i organizacji 
całości podjęli się doktoranci i młodsi pracownicy naukowi lubelskie-
go Wydziału Filozofii.

Pierwsza sesja należała do Wydziału Filozoficznego Uniwersyte-
tu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Poprowadził ją ks. prof. 
Janusz Mączka, dziekan Wydziału. Zaprezentowane zostały dwa wy-
stąpienia (niestety, z powodu nieobecności referentów odczytano je).

W pierwszym wystąpieniu ks. prof. Michał Heller (UPJPII), wie-
loletni przyjaciel i współpracownik Arcybiskupa, w referacie Filozo-
ficzny program Józefa Życińskiego podjął się zrekonstruowania ca-
łości jego filozofii. Pisząc jakiś tekst po śmierci Arcybiskupa, Heller 
zauważył mianowicie, że z wszystkich jego prac wyłania się całkiem 
spójny program filozoficzny, stąd nakreślenie panoramy dorobku fi-
lozoficznego Życińskiego. Pierwszą cechą filozofii Życińskiego jest 

 1 Niewidzialne światło. Z abp. Józefem Życińskim rozmawiają Dorota Zańko i Ja-
rosław Gowin, Kraków 1998, 29-30.
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fascynacja nauką. Pierwsze teksty o tematyce filozoficzno-naukowej 
publikuje wraz z Michałem Hellerem. Złożyły się one na takie prace, 
jak Wszechświat i filozofia, Drogi myślących, Dylematy ewolucji, Filo-
zofować w kontekście nauki. We wszystkich tych pracach pojawiają się 
dwa wątki: po pierwsze, polemika z neopozytywizmem, i po drugie, 
wyraźna inspiracja filozofią Alfreda Whiteheada. Tą ostatnią Życiński 
był zafascynowany, gdyż – jego zdaniem – mogła ona stanowić odpo-
wiedź na pozytywizm i marksizm. Ten pierwszy okres to fascynacja 
nauką i przekonanie, że samo istnienie nauki jest doniosłym faktem 
filozoficznym, a sensowna filozofia powinna być uprawiana w kontek-
ście nauki.

Drugą cechą filozofii Życińskiego jest racjonalność i metodologicz-
ny pluralizm. Całe swoje życie był on piewcą i obrońcą racjonalności. 
Postawił pytanie o rozwój nauki, czy podlega on jakimś wewnętrznym 
prawom, czy też jest dziełem przypadku, i odpowiadał, że racjonal-
ność rozwoju nauki jest przejawem głębszej racjonalności, która leży 
u ontologicznych podstaw rzeczywistości. Arcybiskup bronił wielości 
dróg prowadzących do poznania prawdy. Stanowisko to, zwane plura-
lizmem metodologicznym, stwarza miejsce także dla metafizyki i teo-
logii. 

Można powiedzieć, że po upadku pozytywizmu filozofia Zachodu 
jeszcze wyraźniej podzieliła się na dwa obozy. Po jednej stronie świat 
angloamerykański, który rozwijał filozofię analityczną, po drugiej zaś 
filozofia kontynentalna, z taki prądami, jak fenomenologia, herme-
neutyka czy ontologia Heideggera. Podział ten uwidocznił się także 
w krakowskim środowisku filozoficznym: o ile myśl kontynentalną 
podejmował J. Tischner wraz ze swoimi uczniami, o tyle ku nurtowi 
analitycznemu skłaniał się J. Życiński. Zresztą, jak wspominał M. Hel-
ler, dochodziło pomiędzy nimi do ciekawych dyskusji. Przyszły Arcy- 
biskup widział możliwość zastosowania niektórych metod filozofii 
analitycznej do rozwiązania problemów klasycznej metafizyki. W ten 
sposób zrodził się projekt odnowy metafizyki, który zyskał swój wy-
raz w dwutomowym dziele Życińskiego Teizm i filozofia analityczna. 
Ale jednocześnie zauważał, że nie wszystkie poglądy analityków są do 
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zaakceptowania dla teizmu. Wskazywał więc na tzw. przedzałożenia, 
czy niezbędne dla teizmu warunki: realizm poznawczy, realizm onto-
logiczny i racjonalność przyrody.

Za najbardziej charakterystyczny rys filozofii Józefa Życińskiego, 
ks. Michał Heller uznał pole racjonalności, zwane przez niego również 
polem potencjalności. Zdaniem Arcybiskupa, przyroda i wszystko, co 
istnieje, jest racjonalne. Racjonalność jest tu pojęta ontologicznie, tzn. 
to, co jest racjonalne, może istnieć. Wynika stąd też możliwość bada-
nia przyrody za pomocą matematyki. Dlaczego matematyka nadaje się 
najlepiej do badania przyrody? Życiński dał tutaj platonizującą odpo-
wiedź: przesądza o tym sieć struktur formalnych w samej rzeczywisto-
ści, racjonalna matematyczność świata, przy czym pole racjonalności 
nie jest tożsame z matematyką – racjonalność jest bardziej pierwotna.

Powyższe poglądy Życińskiego dominowały w tzw. przedbiskupim 
okresie jego życia. Od kiedy został biskupem w 1990 roku, nowe obo-
wiązki i styl życia wymusiły nieco inne zagadnienia. Teraz do głosu 
dochodzi przede wszystkim jego polemiczny i ewangelizacyjny tempe-
rament. Zwalczał ostro wszelkie przejawy antyracjonalizmu i irracjo-
nalizmu, a zwłaszcza dwa: na polu filozofii zjawisko postmodernizmu, 
a na polu wiary religijny fundamentalizm, przyjmujący często postać 
antyewolucjonizmu. To dlatego na tym etapie rozwinął zagadnienia 
filozofii ewolucji, czy emergentyzmu, o których traktowały jego ostat-
nie dzieła: Bóg i ewolucja oraz Wszechświat emergentny. Chodziło mu 
w nich nie tylko o wykazanie, że pomiędzy ewolucjonizmem a chrze-
ścijaństwem nie ma sprzeczności, ale o interpretację chrześcijańskiego 
teizmu w perspektywie ewolucjonistycznej. Zagadnienie teorii ewolu-
cji jest tylko jednym z przykładów zagadnienia relacji między nauką 
a wiarą, które towarzyszyło Arcybiskupowi przez całe właściwie życie 
naukowe. 

Drugi referat pierwszej sesji to tekst ks. prof. Stanisława Wszołka 
(UPJPII) Bóg, przypadek, język. Próba objaśnienia pewnego nieporo-
zumienia. To tytułowe nieporozumienie, zawarte w jednym z tekstów 
publicystycznych, nieprzychylnych Arcybiskupowi, stało się pretek-
stem dla Autora do omówienia kategorii przypadku z różnych filozo-
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ficznych perspektyw. Pytanie zasadnicze brzmiało: na ile sensowne 
jest przeciwstawianie Boga i przypadku, lub innymi słowy, czy w rze-
czywistości jest miejsce dla przypadku, czy też jest ona całkowicie 
podległa racjonalnym rozstrzygnięciom Boga. Na filozoficzny status 
przypadku ks. S. Wszołek spojrzał z trzech punktów widzenia: z per-
spektywy języka potocznego, filozofii arystotelesowsko-tomistycznej 
i filozofii w kontekście nauki.

Dla Arystotelesa centralnym pojęciem jest przyczynowość i celo-
wość. Świat jest racjonalny, a przypadek to coś, co się wyłamuje z cią-
gu przyczyn. Przypadek jest nieracjonalny, nieobliczalny, nie może 
być przedmiotem badania naukowego. To wyłom w racjonalności 
i dlatego nie może istnieć też żadna nauka o przypadku. Nieco inaczej 
ujmuje to zagadnienie św. Tomasz, który spogląda na rzeczywistość 
z biblijnej perspektywy. Świat jest dziełem Boga, więc nie może być 
przypadkowy. Tomasz mówi o świecie, że jest on przygodny, ale nie 
przypadkowy. Nad całą rzeczywistością czuwa racjonalność Boga. 
Można jednakże powiedzieć, że przypadki istnieją, ale tylko z punktu 
widzenia człowieka, a nigdy z punktu widzenia Boga. To Bóg jest Pa-
nem przypadku. Skoro tak, to czy nadal jest on wyłomem w racjonal-
ności? Zdaniem ks. S. Wszołka, przeciwstawianie przypadku Bogu jest 
nieporozumieniem. To tak jakby przeciwstawiać Boga materii.

Inaczej tę kwestię ujmuje tzw. filozofia w kontekście nauki. Mamy 
tutaj do czynienia z matematyczną metodą badań, przez którą przy-
padek może być ujarzmiony. Przypadek przyjmuje w niej postać 
zdarzenia przypadkowego, czyli takiego, którego prawdopodobień-
stwo zajścia jest niewielkie. Życiński podjął to zagadnienie w pracy 
Wszechświat emergentny. Jego zdaniem, przypadki nie są czymś wy-
jątkowym, one się zdarzają, ale ich rozmieszczenie we wszechświe-
cie nie jest przypadkowe. Nieuprawnione są dwie skrajności: z jednej 
strony stanowisko, że wszystko wyjaśnia tzw. ślepy przypadek, z dru-
giej zaś pogląd zwany „Inteligentnym Projektem”. Życiński przyjął 
rozwiązanie pośrednie: przypadek nic nie wyjaśnia, lecz sam domaga 
się wyjaśnienia. W podsumowaniu ks. S. Wszołek stwierdził, że prze-
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ciwstawianie przypadku Bogu to nieporozumienie. Ale winy za to nie 
ponosi język potoczny, lecz słabość naszego umysłu.

Druga sesja miała miejsce po Mszy św. i przerwie obiadowej, a zo-
stała przygotowana przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwer-
sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prowadzący 
sesję dziekan Wydziału, ks. prof. Jan Krokos, wskazał na więzi nauko-
we, jakie łączyły Arcybiskupa z UKSW i jego poprzedniczką, czyli 
Akademią Teologii Katolickiej w Warszawie. 

Pierwszy wykład tej części wygłosiła prof. Anna Lemańska 
(UKSW). W referacie Matematyczność przyrody podjęła się omówienia 
jednego z kluczowych zagadnień dla filozofii Życińskiego. Już prosta 
obserwacja nauk wystarcza, żeby dostrzec obecną w nich matematykę. 
Zwłaszcza w fizyce wyższej trudno jest rozróżnić fizykę od matema-
tyki. Obecnie coraz więcej nauk posługuje się matematyką. Profesor 
zaznaczyła, że nie jest to cecha tylko naszych czasów. Już w XIV wie-
ku matematykę z powodzeniem stosowano w filozoficznych szkołach 
w Oksfordzie i Paryżu, głównie przy wyjaśnianiu zagadnienia ruchu. 
Niemniej pojawia się pytanie: dlaczego matematyka jest tak użytecz-
na przy opisie i wyjaśnianiu świata. Życiński odwołuje się do pewnej 
konkretnej cechy przyrody, jaką jest jej matematyczność. Polega ona 
na tym, że abstrakcyjnym formułom matematycznym można przypo-
rządkować modele przyrodnicze. W ten sposób Arcybiskup ujawniał 
sympatię dla poglądu zwanego platonizmem matematycznym.

Kolejny wykład nosił tytuł Biologia a kultura, a wygłoszony został 
przez ks. prof. Józefa Dołęgę (UKSW). Prelegent skupił się głównie 
na eksplikacji pojęcia ‘kultura’, wskazując na jego cztery składowe: 
nauka, technika, sztuka, religia. 

Trzecią sesję poprowadził ks. prof. Stanisław Janeczek, dziekan 
Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W jej ra-
mach zaprezentowano dwa bardzo ciekawe referaty. Pierwszy z nich, 
Religia a nauka, wygłosił prof. Piotr Gutowski (KUL). Autor podjął 
się w nim omówienia relacji między nauką a religią w ujęciu Józe-
fa Życińskiego. Arcybiskup był świadom istnienia we współczesnej 
kulturze trzech obrazów świata: obrazu dostarczanego przez nauki 
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przyrodnicze, przez nauki humanistyczne (głównie filozofię) i przez 
religię. Stawiał pytanie, jak te trzy obrazy świata powiązać i uzgodnić 
ze sobą, broniąc ich komplementarności. Zagadnienie „Religia-Na-
uka” rozpada się na trzy problemy. Po pierwsze, czy da się pogodzić 
naukowy obraz świata z obrazem religijnym; po drugie, jaka jest rola 
religii w rozwoju nauki; po trzecie, jaka jest rola nauki w rozwoju re-
ligii i myśli teologicznej.

Na pierwsze zagadnienie Życiński daje odpowiedź pozytywną. Ale 
pojawia się pytanie, na czym to uzgodnienie miałoby konkretnie po-
legać. Prelegent wskazał tutaj na dwie koncepcje Filozofa, które roz-
wiązują pozytywnie relację między nauką i religią: pierwsza z nich ma 
charakter teoriopoznawczy i jest nią naturalizm metodologiczny, druga 
zaś jest metafizyczna – to panenteizm.

Naturalizm metodologiczny, uprawiany przez Życińskiego, należy 
odróżnić od naturalizmu ontologicznego. Ten ostatni, to inna nazwa 
materializmu, czyli przekonania, że istnieje tylko to, co możemy po-
znać za pomocą naturalnych władz poznawczych. Natomiast natura-
lizm metodologiczny to pewna procedura postępowania poznawczego: 
uczony powinien wskazywać tylko przyczyny naturalne, bez orzeka-
nia o istnieniu bądź nieistnieniu nadnaturalnych. Z kolei panenteizm 
to pogląd określający relację pomiędzy Bogiem a światem, plasujący 
się pomiędzy radykalnym immanentyzmem (panteizm) a radykalnym 
transcendentyzmem (teizm). Życiński sam o sobie mówił, że jest pa-
nenteistą, tzn. Bóg istnieje w przyrodzie, ale jednocześnie ją przekra-
cza. To, co wyróżnia Boga, to Jego obecność w przyrodzie, ale i Jego 
transcendencja.

Drugi referat ostatniej części Konferencji, zatytułowany Kultu-
ra chrześcijańska wobec pluralizmu kultur, wygłosił ks. prof. Alfred 
Wierzbicki (KUL). Wieloletni bliski współpracownik Arcybiskupa 
postawił sobie zadanie zrekonstruowania filozofii kultury Józefa Ży-
cińskiego. Arcybiskup przypomina swoją postawą Sokratesa – stawia 
współczesnej kulturze szereg pytań. I choć umieszcza swoją refleksję 
nad kulturą w perspektywie ewolucjonistycznej, to jednak pozostaje na 
wskroś humanistą. W badaniu kultury Życiński stosuje, można powie-
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dzieć, metodę empiryczną. Przygląda się rozmaitym nurtom i mean-
drom współczesności. Pierwszym wynikiem jego badań jest odkrycie 
pluralizmu kultur, który domaga się wyjaśnienia. Nie jest to pojęcie 
ostre. Może ono oznaczać wielość faktów i wielość możliwości, z któ-
rych wynika dystans, oddzielenie, brak konieczności. Może przybierać 
ono postać fragmentaryzacji obrazu świata i prowadzić do ciasnoty 
umysłowej, a w efekcie do wykluczenia i wojny kultur. Ale dla Życiń-
skiego pluralizm kultur to zawsze spotkanie we wspólnocie sensu ludzi 
wywodzących się z różnych środowisk i posiadających różne założe-
nia. Co więcej, dla Arcybiskupa sama kultura chrześcijańska nie jest 
monolitem, lecz obejmuje różne tradycje i wrażliwości.

Badania nad współczesną kulturą Życiński przedstawił w pracy Trzy 
kultury. Omawia w niej postępującą autonomizację trzech obszarów: 
nauki, humanistyki i religii. Pociąga ona negatywne następstwa: zawę-
żający się horyzont rygorystycznej nauki, „bałkanizacja” i „parkinso-
nizacja” poszczególnych dyscyplin, niezdolnych do działania interdy-
scyplinarnego, eskapistyczna i irracjonalistyczna reakcja humanistów 
na zdepersonalizowane wyniki badań naukowych, czy irracjonalny 
estetyzm, przekonany o szkodliwości nauki dla duchowości. Jest to nic 
innego, jak wykwit postaw narcystycznych. Jako rozwiązanie Arcy-
biskup wprowadza znaną skądinąd kategorię „prawdy symfonicznej”.

W ten sposób został wyczerpany program Konferencji, stawiają-
cej sobie za cel całościowe spojrzenie na filozofię Arcybiskupa Józefa 
Życińskiego. Należy uznać, że ów cel – pomimo pewnych niedosko-
nałości, cechujących każde przecież ludzkie przedsięwzięcie – został 
osiągnięty. Konferencja wydobyła intelektualny portret Józefa Życiń-
skiego jako filozofa samodzielnego i oryginalnego, o bogatym do-
robku i ciekawych odkryciach naukowych. Dorobek ten domaga się 
podjęcia, choćby w postaci kolejnych Konferencji, być może już o nie-
co bardziej szczegółowej tematyce. Dobrym przykładem i inspiracją 
mogą być w tym zakresie Dni Tischnerowskie, organizowane co roku 
w Krakowie. Stawiają one sobie za cel nie tylko analizowanie filozo-
fii Tischnera, ale przede wszystkim filozofowanie w duchu Tischne-
ra. Wydaje się, że takie filozofowanie w duchu Życińskiego, a więc 
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w kontekście nauki i w dialogu z różnymi kulturami, jest nam dzisiaj 
szczególnie potrzebne.

SYLWIA KŁOSOWICZ
Instytut Filozofii UKSW, Warszawa

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI  
JAK UCZYĆ, BY NAUCZYĆ? W POSZUKIWANIU NAJLEPSZYCH 

METOD REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z FILOZOFII  
UKSW, WARSZAWA, 23-24 WRZEŚNIA 2011 R.

Nauczanie filozofii w szkole rodzi pytanie o dobór metod pozwa-
lających na przekazanie niełatwej wiedzy i umiejętności dzieciom 
i młodzieży, a zarazem dostosowanych do możliwości poznawczych 
uczniów. Zgodnie z nową podstawą programową z dnia 23 grudnia 
2008 r., począwszy od roku 2013 filozofia będzie przedmiotem reali-
zowanym w szkołach ponadgimnazjalnych w wymiarze 240. godzin. 
Uczniowie będą również mieli możliwość wyboru filozofii jako przed-
miotu maturalnego, zdawanego na poziomie rozszerzonym. Zarówno 
treść, jak i cele zawarte w nowej podstawie programowej stanowiły 
punkt wyjścia do dyskusji nad sposobem ich realizacji, którą podjęli 
uczestnicy konferencji Jak uczyć, by nauczyć? W poszukiwaniu naj-
lepszych metod realizacji podstawy programowej z filozofii. Konferen-
cja zorganizowana została przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej 
UKSW oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Uczestników konferencji powitał prorektor, prof. UKSW dr hab. 
Tadeusz Klimski, który wprowadził w tematykę spotkania, zwracając 
między innymi uwagę na fakt, że mimo pojawiającego się zarzutu, iż 
filozofia to wiedza przekraczająca możliwości poznawcze uczniów, 
błędem i słabością systemu edukacyjnego jest brak filozofii w naucza-
niu przedmaturalnym.

Następnie oficjalnego otwarcia konferencji dokonał dziekan Wy-
działu Filozofii Chrześcijańskiej, ks. prof. UKSW dr hab. Jan Krokos. 
Podkreślił on m.in. to, że filozofia uczy analitycznego, krytycznego 

RECENZJE I SPRAWOZDANIA [26]


