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Narracje jako forma argumentacji  

w sytuacjach głębokich różnic światopoglądowych 

dr hab. Jakub Gomułka, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 

W wystąpieniu podejmę temat możliwości racjonalnej argumentacji 

w dyskusji między stronami, które dzieli fundamentalna różnica poglądów 

dotyczących zagadnień moralnych. Moje podejście inspirowane będzie tzw. 

epistemologią zawiasową wypracowaną na podstawie notatek „trzeciego” 

Wittgensteina. W szczególności wskażę, że system przekonań moralnych nie 

musi mieć charakteru hierarchicznego, w którym zdania wyrażające normy 

ogólne wspierają szczegółowe wartościowania. Przeciwnie, niektóre szczegółowe 

sądy o wartości moralnej konkretnych czynów lub osób mogą stanowić 

niedyskutowalne kryteria oceny ogólnych norm. Nasz podstawowy problem 

polega na tym, że istnieje wiele różnych systemów przekonań moralnych 

z różnymi niedyskutowalnymi w ich obrębie kryteriami. Oznacza to, że 

„standardowa” racjonalna debata etyczna nie jest w stanie rozstrzygnąć 

międzysystemowego sporu. 

Będę starał się pokazać, że pozasystemowa  argumentacja etyczna mimo 

wszystko istnieje. Ma ona formę emocjonalnie angażującej narracji. Narracje 

pełnią bowiem nie tylko funkcję kształtowania naszej osobowości, ale są 

również, między innymi, środkami perswazji. Postaram się wykazać, że taka 

perswazja może mieć charakter racjonalnego przekonywania i rozważę 

warunki, w jakich narracja nie jest po prostu formą manipulacji.  
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Alphonse Rabbe (1784-1829) –  

próba dekonstrukcji światopoglądu pisarza  

w oparciu o „Album d’un pessimiste” 

Rafał Niezgoda, rodin111@wp.pl 

Alphonse Rabbe jest jednym z pisarzy wczesnego romantyzmu fran-

cuskiego, który zasługuje na szczególną uwagę i przypomnienie z racji na 

swoją oryginalność, ale i z powodu krzywdzącego poniekąd zapomnienia. 

W swojej pracy zwróciłem uwagę na dwa zasadnicze dla mojej analizy wymiary. 

Pierwszy związany jest z jego ciekawym, aczkolwiek tragicznym życiorysem, 

drugi zaś poświęcony jest analizie utworu, który funkcjonuje pod mianem 

„Album d’un pessimiste”, i który w istocie jest zbiorem tekstów z różnych 

okresów życia pisarza, nacechowanych charakterystyczną dla niego filozofią 

negacji. Utwór ten został fragmentarycznie opublikowany jeszcze za życia 

autora w roku 1823. Pełne wydanie nastąpiło dopiero po jego śmierci tj. 

w roku 1835. Warto nadmienić, że za życia Rabbe cieszył się uznaniem swoich  

współczesnych zwłaszcza ze względu na swój nonkonformizm, natomiast po 

śmierci „kult” jego osoby utrwalił się wśród niektórych romantyków do tego 

stopnia, że stał się on niemal idolem młodego pokolenia pisarzy tego czasu. 

Między innymi Wiktor Hugo i Aleksander Dumas byli pod głębokim urokiem 

jego osobowości.  

Celem mojej pracy było przeanalizowanie utworu „Album d’un pessimiste” 

pod kątem filozoficznym i szerzej rozumianej antropologii. W swojej analizie 

wyszedłem od formuły dekonstrukcji światopoglądu pisarza, którą oparłem 

o Derridowską filozofię lektury i koncepcję analizy tekstu. Równie ciekawe 

okazało się spojrzenie intertekstualne na utwór, co pozwoliło  mi wydobyć 

i uwypuklić niektóre z jego nieoczywistych aspektów. W przypadku pisarza 

i filozofa tak niejednoznacznego jak Rabbe, dukt pisma poprowadził mnie do 

nowego spojrzenia na jego życie i twórczość.  
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Autobiografia jako filozofia. „Ecce homo” Nietzschego 

jako klucz do filozofii „nadczłowieka” 

Jacek Dobrowolski, jacekdobrowolski@uw.edu.pl, Uniwersytet Warszawski 

„Ecce homo”, ostatnia, autobiograficzna książka Nietzschego nie jest 

zazwyczaj traktowana jako istotna dla zrozumienia jego filozofii. Zajmuje 

ona miejsce obok jego „późnych” listów, zwanych czasem „listami szalo-

nymi”, i sama zawiera istotny komponent „szaleństwa”, czyniąc z niego 

zarazem temat filozoficzny (a nie tylko psychiatryczny). Odpowiadając sobie 

samemu na pytanie „kim jestem?” Nietzsche analizuje w tej pracy warunki 

możliwości i okoliczności, w jakich stał się tym, kim stał. Ujawnia swoje 

powikłane uczucia rodzinne, stawia też słynne pytania „Dlaczego jestem taki 

mądry”, „Dlaczego jestem przyszłością”. Oscylując  pomiędzy ultramega-

lomanią a autodemaskacją, samowywyższeniem i samoośmieszeniem, 

Nietzsche kreśli swój autoportret zarazem jako karykaturę (nieświadomą?) 

i nową „ewangelię”. Efektem jest najbardziej chyba piorunująca i kuriozalna 

rzecz, jaką kiedykolwiek ktokolwiek napisał na własny temat. Rzuca ona 

światło na całą myśl Nietzschego, jej najgłębsze źródła wewnętrzne 

i motywacje. Każe przemyśleć od nowa i krytycznie podstawowy problem 

różnicy antropologicznej (silni/słabi; zdrowi/chorzy), a także kwestię miejsca 

Nietzscheańskiej refleksji nad kulturą w samej tej kulturze i tworzonych 

przez nią nowoczesnych uwarunkowaniach buntu przeciw nowoczesności. 

Stanowi zarazem przykład strategii literacko-filozoficznej, jaką posługiwał 

się Nietzsche, aby niejako samemu stać się „postacią literacką”. 
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Eseistyka filozoficzna Tatiany Goriczewej 

Krzysztof Małek, krzysztof.malek@us.edu.pl, Szkoła Doktorska Uniwersytetu 

Śląskiego, us.edu.pl/szkola-doktorska/ 

Tatiana Goriczewa jest jedną z najbardziej znanych współczesnych kobiet 

rosyjskich zajmujących się w swojej eseistyce kwestiami filozoficznymi, 

teologicznymi, feministycznymi oraz ekologicznymi. Wiele miejsca w swych 

dziełach poświęca relacji człowiek-środowisko naturalne, jednak naj-

ważniejszą pozostaje kwestia zwierzęca. 

Celem wystąpienia było przedstawienie eseistyki Tatiany Goriczewej, 

w której porusza tematykę filozoficzną, odwołując się do myśli zachodnio-

europejskiej oraz porównując ją ze spuścizną rosyjską. Choć niniejsze 

opracowanie ma charakter filozoficzny, zostają jednak zasygnalizowane 

związki Goriczewej z teologią prawosławną oraz biblistyką.  

Przygotowana praca oparta została na rosyjskojęzycznym zbiorze esejów 

wydanych pod tytułem Блажен иже и скоты милует (pol. Błogosławiony ten, 

który bydło miłuje). Wystąpienie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza 

z nich przedstawia sylwetkę Tatiany Goriczewej. Druga część przedstawia 

myśl filozoficzną wyrażoną w eseistyce. 

W pracy zostały zrealizowane cele badawcze, których założeniem było 

omówienie eseistyki filozoficznej Goriczewj oraz wpływów, pod którymi 

pozostawała pisząc wspomniane dzieło. Na marginesie powstały wątki 

zwierzęce z zakresu animal studies oraz teologii zwierząt, które w owym 

czasie były w początkowym etapie rozwoju. 

Analiza ta nie wyczerpała w pełni tematu, ponieważ wymaga ona pracy 

specjalistów z zakresu kilku dziedzin, w celu rozwiązania kwestii dotyczących 

przenikania się filozofii, teologii i literatury z kwestiami animal studies oraz 

studiów feministycznych. 
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Filozoficzne i metafilozoficzne odczytanie dzieł 

literackich – założenia, istota zagadnienia, przykłady 

Wanda Kamińska, wanda.kaminska@apsl.edu.pl, Zakład Dydaktyki, Instytut 

Pedagogiki, Akademia Pomorska w Słupsku, https://ip.apsl.edu.pl/instytut-pedagogiki 

Główne zagadnienie, które wyznaczyło granice przedmiotowe pracy, 

dotyczyło problematyki poszukiwania współczesnej wykładni dla rozumienia 

literatury na terenie filozofii. Zagadnienie to otwiera pytanie: W jaki sposób 

filozofia jako dziedzina wiedzy może dzisiaj stanowić o tej wykładni?  

Celem pracy była refleksja nad dwoma typami interpretacji dzieł 

literackich (różnych gatunków literackich): filozoficznego i metafilozo-

ficznego. Przyjęto następującą hipotezę: Filozofia może być narzędziem 

interpretacji dzieł literackich z racji kategorii ontyczno-poznawczych, 

których jest „właścicielką”. Ani wyznaczanie sztywnych linii demarkacyjnych 

między poszczególnymi dyscyplinami (literatura-filozofia) nie było celem 

refleksji, ani zawłaszczanie jakichkolwiek pól interpretacji. Celem było 

ukazanie potencjału filozofii.  

Metodą pracy badawczej stanowiła analiza wybranych tekstów poświę-

conych interpretacji dzieł oraz ich implementacja w odczytywaniu różnych 

tekstów literackich. Na warsztat wzięto teksty C.K. Norwida , M. Prousta 

i reportaże R. Kapuścińskiego.  

Kontekstem rozważań jest aktualny moment w historii rozwoju fi lozofii – 

czas po Heideggerze („rozumienie nie jest sposobem poznania, jest sposobem  

istnienia”), czas po fenomenologii Husserla, po hermeneutyce Gadamera 

z najważniejszą kategorią rozumienia (i przedsądami), czas po dekonstrukcji 

Derridy. Czas „po” nie oznacza zamknięcia, zapomnienia, ostatecznego 

„zaklasyfikowania” rozważań tych myślicieli, lecz miejsce na kontynuację.   

Wyniki pracy stanowią kanwę do dyskusji i do dalszej refleksji:  

 każdy tekst można zinterpretować w aspekcie jego, niekiedy skrzętnie 

ukrytych, założeń filozoficznych; 

 deskrypcja, określenie sensu, należy do poziomu filozoficznego;  

 kategoryzowanie, analiza znaczenia, należy do poziomu metafilozofii;  

 interpretacja należy zarówno do poziomu filozofii, jak i do poziomu 

metafilozofii.
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Gatunki literackie w filozofii – zarys problematyki 

Olga Żyminkowska, olgazyminkowska@onet.pl, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu, Wydział Filozoficzny 

Niniejszy szkic dotyczy tematu form gatunkowych w filozofii. Autorka 

przedstawia zarys problematyki genologicznej w literaturze filozoficznej, ze 

szczególnym uwzględnieniem stosunku filozofów i literaturoznawców do 

wagi i doniosłości tego problemu wraz z zaznaczeniem licznych niejasności 

i kontrowersji, jakie może on wywoływać.  

Autorka rozpoczyna swoje rozważania od skrótowego przedstawienia 

współczesnego stanu badań nad tematem gatunków filozoficznych. 

Następnie przechodzi do wskazania przyczyn niewielkiego zainteresowania 

tym problemem. Z kolei w drugiej części pracy przedstawia kontrowersje, 

jakie generuje przytoczona problematyka. Do kwestii dyskusyjnych zalicza 

między innymi: problem przekładalności poszczególnych gatunków f ilozo-

ficznych (a więc także (nie)możliwość wszelkich opracowań krytycznych), 

problem statusu ontycznego gatunków, dalej: pytanie o rozróżnienie 

terminologiczne „treść” i „forma”, o tożsamość filozofii (wobec literatury) 

oraz kontrowersje wokół pierwszeństwa „treści” wobec „formy”.  

Współczesna instytucjonalizacja filozofii spowodowała, że problem 

wyboru gatunkowego jest dla filozofów zagadnieniem podrzędnym ze 

względu na wymóg "naukowości" tekstu filozoficznego, od którego wymaga 

się ukształtowania w formie artykułu bądź rozprawy. 

Z kolei wszelkie próby eksperymentów gatunkowych traktowane są często 

jako próby literackie, a nie filozoficzne. 

Gatunkowość tekstów filozoficznych doczekała się do tej pory niewielu 

opracowań – szkic ten stanowi zatem wprowadzenie do filozoficznej 

konceptualizacji tego problemu oraz przyczynek i zachętę do dalszych badań.  



V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Filozoficzne aspekty literatury 

22 października 2021 r., Wystąpienia Uczestników 

 

20 

Jungowskie wyobrażenie Boga  

a duchowe podłoże zaburzeń osobowości 

Maria Wilk, maria.wilk1992@gmail.com, Instytut Studiów Podyplomowych, Wyższa 

Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni, WSK.pl 

W referacie poruszono zagadnienia z pogranicza filozofii duchowości 

i psychologii. Przybliżono wyobrażenie Boga, jakie Carl Gustav Jung 

prezentował w swych dziełach na podstawie osobistej lektury Pisma Świętego . 

Zwrócono uwagę na specyfikę biblijnego języka oraz jego ewolucję. 

Dostrzeżono związki pomiędzy przymiotami, które szwajcarski lekarz, 

psychoanalityk i filozof przypisywał Stwórcy, a przejawami zaburzeń 

osobowości, które opisane zostały przez  prof. Antoniego Kępińskiego. 

Ponadto, nakreślono pewne różnice w poglądach obu wybitnych lekarzy 

i humanistów na kwestię relacji człowieka z rzeczywistością transcendentną. 

Nie zabrakło również rozważań na temat wspólnego pola, jakie dzielą ze sobą 

psychika i duchowość. Przy tej okazji podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, 

czy w dialogu terapeutycznym możliwe jest zachowanie neutralności 

światopoglądowej. 

Zasadniczym celem prelekcji jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania, 

jaki wpływ na rozwój ludzkiej osobowości może mieć nieoczywisty obraz 

Boga, wyłaniający się w głównej mierze ze Starego Testamentu, jak również 

czy człowiek został wykreowany według Boskiego wzoru, czy raczej na odwrót.  

Innym celem prelekcji jest ukazanie wpływu przejawiającej się 

w twórczości artystycznej aktywności ludzkiego ducha na przełamywanie 

ograniczeń wynikających z zaburzeń osobowości. W tej materii, skon-

centrowano się głównie na muzykoterapii, plastykoterapii i psychodramie. 

Przy tej okazji nie omieszkano wspomnieć o terapeutycznych walorach  

tradycyjnych baśni. 

Wszystkie nakreślone powyżej cele referatu nadają mu charakter 

zaproszenia do własnych poszukiwań, nie zaś prezentacji twardej wiedzy.  
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Koncepcja „ja” Goffmana w opowiadaniu Conrada „Il Conde” 

Katarzyna Sokołowska, katarzyna.sokolowska@mail.umcs.pl, Katedra Anglistyki 

i Amerykanistyki, Instytut Neofilologiczny, Wydział Filologiczny UMCS 

Opowiadanie Conrada „Il Conde” jest portretem podstarzałego 

arystokraty, który pedantycznie troszczy się o przestrzeganie konwencj i 

i rytuałów towarzyskich, a tym samym redukuje swoją tożsamość do roli 

społecznej, maski, która, jeśli opadnie, odsłania kolejną maskę. Napad 

złodzieja burzy jednak jego postawę uprzejmej rezerwy i wytwornego umiaru 

oraz podważa jego przekonanie, że udało mu się stworzyć wizerunek 

wyrafinowanego dżentelmena w relacjach z innymi. Koncepcja „ja” jako 

postaci-którą-się-gra Ervinga Goffmana pozwala wyjaśnić gwałtowną, 

chwilami irracjonalną i niezgodną z dotychczasową powściągliwością reakcję 

protagonisty na traumatyczne przeżycie. Goffman odchodzi od esencjali-

stycznego rozumienia jaźni i proponuje definicję „ja” w kategoriach obrazu 

siebie, który jest rezultatem społecznych interakcji ujmowanych na wzór 

teatralnego występu aktorów. Ten obraz „ja” opiera się na spójności osobistej 

fasady, tj. powierzchowności i sposobu bycia, a także obecności publiczności, 

która obserwuje i interpretuje interakcje, w jakie wchodzi jednostka. 

W świetle koncepcji Goffmana można uznać taktykę, jaką stosuje hrabia dla 

przezwyciężenia szoku po ataku bandyty, za próbę obrony własnego 

wizerunku poprzez przywrócenie spójności fasady zniweczonej przez przy-

padkowy akt przemocy. Il Conde posługuje się również strategią drama-

tyzowania swojego doświadczenia i zamienia relację z incydentu w poru-

szające przedstawienie, które wzbudza sympatię narratora i przekonuje go do 

wersji wydarzenia, jaką narzuca hrabia. Anonimowy pierwszoosobowy 

narrator odgrywa kluczową rolę obserwatora i słuchacza, który ignoruje luki 

w opowieści hrabiego wskazujące na jego nierzetelność, eliminuje tropy 

sugerujące, że jest on niezdolny do konfrontacji ze swoją wewnętrzną pustką, 

a tym samym umacnia wiarygodność jego teatralnej prezentacji wyideali-

zowanego obrazu siebie. 
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Kraina łagodności? Betryzacja w „Powrocie z gwiazd” 

Stanisława Lema jako filozoficzny eksperyment myślowy 

Filip Kobiela, filipkobiela@interia.pl, Zakład Filozofii i Socjologii, AWF im. B. Czecha 

w Krakowie, https://www.awf.krakow.pl/ 

Jednym z najważniejszych zagadnień filozoficznych obecnych w bele-

trystyce Stanisława Lema jest problem zła oraz prób „ulepszenia świata”. 

W ramach tej tematyki szczególne miejsce zajmuje powieść „Powrót z Gwiazd”, 

w której krakowski pisarz i myśliciel przedstawił futurystyczną wizję 

społeczeństwa całkowicie pozbawionego agresji wskutek zabiegu zwanego 

betryzacją. Głównym celem wystąpienia była prezentacja i filozoficzna 

analiza tej wizji jako pewnego eksperymentu myślowego dotyczącego 

funkcjonowania społeczeństwa, który może być badany do pewnego stopnia 

niezależnie od swojego macierzystego kontekstu powieściowego. W analizach  

tych, oprócz źródłowego tekstu Lema oraz jego odautorskiego komentarza 

zawartego w „Fantastyce i Futurologii”, wykorzystane zostało też opowia-

dania Marka Oramusa „Miejsce na ziemi”, które jest formą polemiki 

z niektórymi ideami wyrażonymi w „Powrocie z Gwiazd”, zainspirowanej 

interpretacją tej powieści zaproponowaną przez Andrzeja Stoffa. W konkluzji 

wskazano na wyłaniające się z dyskusji nad betryzacją Janusowe oblicze 

agresji, której eliminacja co prawda zapobiega powstaniu niektórych form 

zła, ale z drugiej strony zagraża pewnym cennym formom kultury i warto-

ściom. Redukcja agresji, choć jest pomysłem godnym rozważenia oraz 

płodnym heurystycznie, nie może ostatecznie zostać uznana za optymalne 

rozwiązanie problemu zła. 
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Obraz świata w powieściach Daniela Kehlmanna 

Anna Szyndler, a.szyndler@ujd.edu.pl Instytut Literaturoznawstwa, Wydział 

Humanistyczny, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza 

w Częstochowie, www.whum.ujd.edu.pl 

Daniel Kehlmann, jeden z najpopularniejszy autorów współczesnej 

literatury niemieckojęzycznej, jest uważany za przedstawiciela magicznego 

realizmu. O tym „przyporządkowaniu” zadecydowała fascynacja pisarza 

filozofią, której echo pobrzmiewa w całej jego twórczości. Już w swojej 

debiutanckiej książce Beerholms Vorstellung (1997) pisarz  zastanawia się 

nad sposobem istnienia świata, nad jego pozornością, czyniąc iluzjonistę 

bohaterem snutej opowieści. Tematem przewodnim następnej książki 

Mahlers Zeit (1999) jest czas i problematyczności tej kategorii, tak w ujęciu 

filozoficznym, jak i fizycznym. Tym razem główną postacią jest młody fizyk, 

który wpada na pomysł, jak odwrócić drugą zasadę termodynamiki, która 

„wszystkim rzeczom bez wyjątku, nakazuje śmierć”. W kolejnych dwóch 

powieściach Ruhm (2009) i F (2013) jednym z bohaterów autor czyni 

przypadek, dywagując o jego znaczeniu w życiu człowieka. Literackim 

koncepcjom fikcyjnego świata Kehlmanna nieustannie towarzyszy pytanie, 

jaką rolę w stale modyfikowanej przez nauki przyrodnicze wizji rzeczy-

wistości odgrywa idea Boga, czy jest ona jeszcze zasadna, a jeżeli tak, to jaki 

obraz Istoty Najwyższej byłby adekwatny w postmodernistycznym XXI wieku. 

A jeżeli Bóg istnieje, to, zdaniem pisarza, nie wolno pominąć milczeniem 

i Jego adwersarza. 

Poruszane przez pisarza filozoficzne i metafizyczne kwestie oraz propo-

nowane czytelnikowi odpowiedzi zadziwiają pomysłowością, ale i znajomością  

aktualnego stanu badań naukowych. Z tematyczną różnorodnością idzie 

w parze bogactwo formy literackiej, potwierdzając bezsporny talent autora 

i czyniąc z jego tekstów niezapomnianą lekturę. 
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„Podróż z Petersburga do Moskwy” Aleksandra 

Radiszczewa jako wyraz jego filozofii społecznej 

Dominika Gryf, d.gryf@student.uw.edu.pl, Kolegium Międzydziedzinowych Studiów 

Humanistycznych i Społecznych, Uniwersytet Warszawski, https://www.mish.uw.edu.pl 

Aleksander Radiszczew, XVIII-wieczny rosyjski filozof i pisarz, w dużej 

mierze aż po dzień dzisiejszy pozostaje pewnego rodzaju zagadką. Z jednej 

strony powszechnie mamy do czynienia z zaliczaniem go do pocztu wielkich 

klasyków, którzy niejako definiują charakter epoki, w której żyli i tworzyli. 

Z drugiej jednak strony, życie i twórczość Radiszczewa oraz jej interpretacja 

spowite są pewnego rodzaju mgłą tajemnicy, w której panują zarówno liczne 

niedopowiedzenia, jak i dogmatyczna wręcz zgoda badaczy na jedną wy-

kładnię jego spuścizny literacko-filozoficznej. Sprawę komplikuje dodatkowo 

fakt niejakiego przyrośnięcia do omawianego twórcy dosyć szczególnego 

stereotypu zagorzałego radykała. Bezdyskusyjnie, jak na swoje czasy 

i miejsce tezy prezentowane przez Radiszczewa brzmiały w istocie w sposób 

innowacyjny. Rzucony jednak w szerszy kontekst historyczny, pisarz zde-

cydowanie ma wiele wspólnego z tendencjami definiującymi epokę Oświe-

cenia, a więc nurtami, które w świecie Europy Zachodniej stały się wręcz 

chlebem powszednim. Wpływ Radiszczewa na kształt rosyjskiej filozofii 

politycznej XIX wieku jest niejednokrotnie przeceniany. Widząc w nim 

inspirację intelektualną między innymi dla dekabrystów zapomina się, że 

jego osoba przez większą część historii pozostawała niejako na cenzuro-

wanym. Niemniej, jego myśl polityczna była niewątpliwe ambitniejsza, 

bardziej wielowymiarowa i przede wszystkim najbardziej stricte oświe-

ceniowa. Celem wystąpienia jest zatem przedstawienie kluczowych koncepcji 

filozoficznych Radiszczewa, ukazanych głównie na kartach powieści „Podróż 

z Petersburga do Moskwy” – książki stanowiącej dzieło literatury senty-

mentalnej, która w XVIII-wiecznej Rosji wywołała sensację i sprowadziła na 

pisarza gniew samej Katarzyny Wielkiej. 
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Strategie filozofowania w literaturze –  

esej Bolesława Micińskiego „Portret Kanta” 

Aleksandra Kargol, a.kargol2@student.uw.edu.pl, Wydział polonistyki, Uniwersytet 

Warszawski, http://www.polon.uw.edu.pl/glowna 

Starając się usystematyzować związki między literaturą i filozofią, 

humanista zderza się często z niemożnością ułożenia sensownych zależności 

określających specyfikę obu tych dyscyplin. Niemożliwość „matematycz-

nego” usystematyzowania wspólnych i odróżniających je pól znaczeniowych 

nie oznacza, że nie ma ich w ogóle, co więcej – potencjalne sensy zna-

czeniowe wynikające z refleksji nad tekstem filozoficznym i literackim 

pozwalają dostrzegać literackość dyskursu filozoficznego i filozoficzność 

różnorodnych tekstów literackich.  

Celem wystąpienia było ukazanie sposobu, w jaki literatura wykorzystuje 

strategie filozofowania. Analizie został poddany esej Bolesława Micińskiego 

„Portret Kanta”. Badanie nad tekstem wykazało, że tekst eseistyczny staje się 

polem do interdyscyplinarnej dyskusji wokół sztuki, estetyki, literaturo-

znawstwa historii idei. Analiza tekstu dowiodła, że Miciński zręcznie wyko-

rzystuje strukturalną formę eseju, posługując się przy tym quasibiografią 

o Kancie, w celu skomunikowania idei filozoficznych i poetyckiej formy 

wypowiedzi. Jak wygląda próba tej komunikacji? Okazuje się, że strategią 

pisarską autora eseju jest rozbijanie tradycyjnego sposobu dowodzenia 

charakterystycznego dla dyskursu filozoficznego. Miciński, posługując się 

formą eseju, wykorzystuje do tego konwencję opisu świata poprzez poetyckie 

metafory i liczne odwołania intertekstualne, dzięki czemu umiejętnie odsłania  

swoje pisarskie „ja” – kryjąc się jednocześnie za biografią królewieckiego 

filozofa. Portret Kanta staje się pretekstem do przemycenia własnych idei 

pisarza na temat możliwości poznawania świata i  jego nazywania. Miciński, 

obnażający swoją tożsamość w traktacie, robi to na tyle umiejętnie i fine-

zyjnie, że niepostrzeżenie akceptujemy szereg wielogłosów i sądów tego 

utworu. Może właśnie taka strategia prowadzenia filozoficznego wywodu 

rości sobie prawo do wybrzmienia dobitnych osądów o samym Kancie.  
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Sztuka „Anthropos” Edwarda Estlina Cummingsa  

i jej filozoficzne inspiracje 

Jarosław Marek Spychała, jarek.deutschland@gmail.com, Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu i Collegium Civitas w Warszawie 

Przedmiotem wystąpienia jest prezentacja pierwszego polskiego 

przekładu sztuki Edwarda Estlina Cummingsa pt. „Anthropos” oraz analiza 

dzieła i wskazanie jego filozoficznych inspiracji. 

Napisana w latach 30. sztuka „Anthropos” co najmniej do lat 70. nie była 

w ogóle wystawiana, na co zwraca uwagę Strickland, autor dysertacji „E.E. 

Cummings’ Dramatic Imagination: A Study of Three Plays and a Ballet”, 

poświęconej między innymi rzeczonej sztuce. Najprawdopodobniej z tego też 

powodu nie włączono tej sztuki do głównego nurtu rozważań nad relacją 

między literaturą a filozofią. Ten stan rzeczy zaskakuje, gdyż dla Stricklanda 

było także oczywistym, że sztuka Cummingsa bazuje w swej konstrukcji na 

obrazie jaskini Platona (STRICKLAND 1973, s. 54, 59, 116, 169, 172, 190).  

Do badań nad Platońskim wątkiem w sztuce powraca w roku 1985 Konrad 

Gaiser w artykule pt. „Das Höhlengleichnis: Thema und Variationen von 

Platon bis Dürrenmatt”. W swoich badaniach Gaiser potwierdza związek 

sztuki z jaskinią Platona, ale w zasadzie nie udaje mu się wyjść poza to 

stwierdzenie. Trudno wręcz oprzeć się wrażeniu, że niemiecki badacz 

potraktował sztukę „po macoszemu”, wręcz chyba nawet opacznie zrozumiał 

jej treść, a już z pewnością nie omówił wielu istotnych aspektów tej sztuki 

i odniesień do Platona i innych filozofów – np. do Wittgensteina. 

Uważna lektura tekstu pozwala dostrzec, że Cummings nie ograniczył się 

tylko do „biernej” inspiracji jaskinią Platona, lecz dokonał jej nowego odczy-

tania m.in. w perspektywie filozofii Ludwiga Wittgensteina i stąd wplótł ten 

wątek w fabułę swojej sztuki. Chodzi tu mianowicie o myśl Wittgensteina: 

„Granice mojego języka są granicami mojego świata” (WITTGENSTEIN 1997, 

§ 5.6 , s. 64), którą to myśl Cummings odczytał jako parafrazę idei zawartych 

w tekście jaskini. Z tego też powodu układ dekoracji na scenie «Anthropos» 

przypomina wnętrze ludzkiego gardła – jaskinia jest wyobrażona jako 
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wnętrze gardła człowieka, gardła, z którego wychodzi nasza mowa, mowa, 

która staje się dla nas więzieniem-jaskinią. 

Takich zapożyczeń w tekście jest więcej i celem wystąpienia jest m.in. 

wydobycie wątków filozoficznych, do których Cummings sięgną i przemycił 

je bądź to w warstwie językowej sztuki, bądź to w układzie scenicznym. 
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Teatr Angéliki Liddell  

z perspektywy psychoanalizy frommowskiej 

Ewelina Topolska, ewelina.topolska@polsl.pl, Zakład Lingwistyki Stosowanej, 

Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją, Politechnika Śląska 

Referat ten jest próbą spojrzenia na teatr Angeliki Liddell, jednej 

z najbardziej rozpoznawalnych reprezentantek współczesnego teatru hisz-

pańskiego, z perspektywy psychoanalizy Ericha Fromma. Fromm, kontynuator , 

ale też reformator spuścizny Freuda, jest autorem koncepcji nekrofilijnej oraz 

biofilijnej orientacji życiowej, która zdaje się być kluczem do dogłębnego 

zrozumienia całokształtu twórczości hiszpańskiej dramaturżki. Przez orientację  

biofilijną rozumiał Fromm ukierunkowanie naszych działań na rozwój, na 

budowanie, na scalanie, na rozmnażanie i dbanie o życie w różnych jego 

przejawach. Orientacji nekrofilijnej dopatrywał się za to u osób, które wyka-

zywały tendencję do fascynacji śmiercią, rozkładem, chorobą, przedkłada-

jących dobra materialne nad dobrostan ludzki, traktujących ludzi instrumen-

talnie, niezdolnych do stworzenia prawdziwie głębokich więzi opartych na 

miłości, a często też działających w sposób otwarcie sadystyczny i destruktywny.  

 Śmierć, przemoc, deformacja moralna i cielesna, a także samotność były 

silnie obecne w sztuce Liddell, dramatopisarki, reżyserki, aktorki, a nawet 

kostiumolożki, od samego początku jej działalności artystycznej, to jest od 

lat 90. zeszłego wieku. Liddell, obdarzona, jak sama stwierdziła, szczególnym 

talentem do wykrywania tego, co w człowieku najgorsze, wydawała się być 

wraz z upływem czasu coraz bardziej zniechęcona wobec życia i bliźnich, 

dochodząc do punktu, kiedy to zaczęła otwarcie mówić ze sceny o swojej 

nienawiści do praktycznie wszystkich (aktorów, fanów, badaczy teatru, 

kobiet…). Jednocześnie pogłębiała się jej desperacja, frustracja i problemy 

psychiczne, które również komentowała na scenie. Pragnienie śmierci stało 

się leitmotifem przewijającym się w każdym spektaklu. Ostatnia sztuka 

artystki, z 2021 roku, nosi symptomatyczny tytuł Liebestod.  

Wystąpienie stanowi próbę zrozumienia mechanizmów kierujących twór-

czością Liddell, ale też jej życiem prywatnym, bowiem, podług jej własnych 

słów, życie osobiste i zawodowe artystki stanowią nierozłączne kontinuum.  
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Uwagi na temat intersubiektywności jakości 

metafizycznych w filozofii Romana Ingardena 

Karol Petryszak, karol.petryszak@upjp2.edu.pl, katedra Filozofii Kultury, Wydział 

Filozoficzny, Uniwersytet papieski Jana Pawła II w Krakowie, https://wf.upjp2.edu.pl/ 

Roman Ingarden budując filozofię bytu intencjonalnego na podstawie 

przede wszystkim badań ontologiczno-epistemologicznych nad dziełem 

literackim, wskazał na występowanie dość zagadkowych jakości metafi-

zycznych, którym w swoich pracach poświęcił niestety niewiele miejsca. 

Intuicje dotyczące ich występowania i możliwego identycznego ich poznania 

przez więcej niż jeden podmiot są jednak na tyle istotne nie tylko dla samej 

filozofii literatury (czy szerzej: filozofii dzieła sztuki) Romana Ingardena, ale 

również dla filozofii literatury w ogóle, że warto pochylić się nad zagadnie-

niem, które Ingarden wielokrotnie poruszał w swoich pracach i dyskusjach, 

a które jednak wydaje się rozwiązane z jego strony arbitralnie. Chodzi  

mianowicie o to, czy: 

 jakości metafizyczne w ogóle istnieją inaczej niż intencjonalnie – jeśli 

tak, to jak jest możliwe ich intersubiektywne poznanie, jeśli nie, to czy 

mimo tego jest możliwe ich intencjonalne poznanie; 

 intersubiektywne poznanie znajduje swój punkt wyjścia w tożsamości (ew. 

takożsamości) danych (ew. danej) jakości metafizycznej;  

 intersubiektywne poznanie znajduje swój punkt dojścia w szeroko 

rozumianym spektrum wspólnoty doświadczeniowo-symbolicznej (tj. czy 

za podobnym (ew. takim samym) odbiorem jakości metafizycznych kryje 

się partycypacja w pewnej wspólnocie symbolicznej podmiotów pozna-

jących i podobne doświadczenia wynikające chociażby z życia w podobnym  

środowisku naturalnym). 

Najważniejszym narzędziem wykorzystanym w badaniu jest ontologia 

realistyczna bazująca w wielu miejscach na ontologii Romana Ingardena.  
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dr Agnieszka Ochenkowska 

 

Józef Morelowski (1777-1845) jako poeta późnego oświecenia.  

Zarys monograficzny 
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