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Podobnie jak ktoœ, kto przecina wszelkie wiêzy
ze swoim dzieciñstwem sk³ada przez to dowód,
¿e jest miernot¹, bo jest cz³owiekiem tylko u³amkowo, tak te¿ nêdzny sposób egzystencji wybiera myœliciel, kiedy traci wyobraŸniê i uczucie –
co jest równie z³e jak straciæ rozum.
Kierkegaard

Co to jest dziecinna filozofia?
Filozofia wziê³a siê ze zdziwienia – powiada
Platon. Zdziwienie zaœ, jak s¹dzê, jest œciœle
zwi¹zane z odczuciem zachwytu, oburzenia
i ciekawoœci. U Ÿróde³ filozofii, albo bardzo blisko
tych Ÿróde³, mamy zatem trzy odczucia: (a)
cudownoœci, niezwyk³oœci œwiata, (b) oburzenia,
strasznoœci œwiata, oraz (c) czystej ciekawoœci,
czyli chêci zadawania pytañ. Ca³y ten „blok problemowy” kojarzy mi siê z pewn¹ piosenk¹ (mam
nadziejê, ¿e takie nienaukowe skojarzenie bêdzie mi w Krakowie wybaczone; tym bardziej, ¿e
jest to piosenka Marka Grechuty). Powtarza siê
tam fraza: „Wiosna, wiosna, jak to tak?”
„Wiosna, jak to tak?” – to przyk³ad zachwytu.
„Obóz zag³ady, jak to tak?” – to by³by przyk³ad
oburzenia. Samo zaœ wydestylowane „Jak to
tak?” – to by³by przyk³ad ciekawoœci. W jakim
wieku cz³owiek jest najbardziej sk³onny do zdziwienia, zachwytu, przera¿enia, ciekawoœci?
W jakim wieku jest zatem najbardziej – jeœli Platon trafnie odgaduje Ÿród³o filozofii – w nastroju

filozoficznym? OdpowiedŸ wydaje siê oczywista.
Jako dziecko. Wystarczy pomyœleæ o doros³ej
publicznoœci w teatrze dramatycznym i o dzieciach w teatrze lalek. Powa¿ne miny, skrywane
ziewniêcia kontra wybuchy œmiechu, jêki przera¿enia i czerwone z ciekawoœci „co bêdzie dalej”
policzki. Mo¿na zaryzykowaæ pogl¹d, ¿e skoro
dziecko jest z natury filozofem, to z natury filozof
ma w sobie coœ z dziecka. Taki doros³y chodzi
wiêc – jak zauwa¿y³ Stanis³aw Dygat – za r¹czkê
ze sob¹ piêcio-, szeœcioletnim.
Filozofia bior¹ca siê ze zdziwienia to nie
jedyny typ filozofii. Jest typ inny, którego has³em
móg³by byæ zdanie Marka Aureliusza, ¿e
m¹droœæ polega na tym, aby n i c z e m u s i ê n i e
d z i wi æ . Dlaczego mamy niczemu siê nie
dziwiæ? Dlaczego mamy zachowaæ spokój (ch³ód
zdziwieniowy, zimnokrwistoœæ) wobec wszystkiego co nas dotyka, otacza? Otó¿, dlatego, ¿e
WIEMY. Nic nas nie dziwi, nie zaskakuje, bo
„znamy sprawê”. Fundamentem tego podejœcia
jest przekonanie, ¿e wiemy wszystko, albo,
w wersji minimalistycznej, wiemy wszystko, co
warto wiedzieæ. Ten typ filozofii ma bowiem dwie
odmiany: pewny siebie holizm oraz pewny siebie
redukcjonizm, minimalizm. W zale¿noœci od wariantu mamy albo pewne siebie wielos³owie,
które wygl¹da nieraz jak zas³ona dymna skrywaj¹ca w¹tpliwoœci, albo pewn¹ siebie, spartañsk¹,
ma³omównoœæ. Na skraju zaœ ma³omównoœci
krótkie: „tak to jest”, albo: „o czym nie mo¿na
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mówiæ, o tym trzeba milczeæ”. Œwiat w tej wizji
jest zwykle jednowymiarowy i nie ma instancji
odwo³awczej. ¯ycie jest brutalne, ale to decyzja
rozumnego Boga (stoicy). Nale¿y wiêc pok³oniæ
siê drapie¿nej, ale boskiej koniecznoœci. Dwa
plus dwa równa siê cztery; ani trzy, ani piêæ. Jeœli
przeciwnik ma dziesiêæ tysiêcy czo³gów, a my
mamy dziesiêæ czo³gów, to powinniœmy siê poddaæ i przystosowaæ. W historiozofii nosi to nazwê
„uk¹szenia heglowskiego”, choæ równie dobrze
mog³oby siê nazywaæ uk¹szeniem stoickim1.
Warto w tym kontekœcie wspomnieæ Tertuliana,
Pascala i Lwa Szestowa, czyli ironicznych,
obdarzonych b³yskotliwym intelektem krytyków
intelektu.
Filozofia przeciwzdziwieniowa jest typem
myœlenia czêœciej spotykanym u doros³ych, jest
te¿ typem myœlenia bardziej mêskim. To, ¿e
wiêkszoœæ filozofów by³o mê¿czyznami, a zatem
prawie ca³a filozofia powinna byæ mêska, nie jest
tutaj dobrym argumentem. Chodzi bowiem nie
o p³eæ, a o, najkrócej mówi¹c, kszta³tuj¹cy myœlenie czynnik „maczo”. Pascal by³ filozofem, ale
nie by³ „maczo”. Mo¿na zaryzykowaæ myœl, ¿e
najwybitniejsi filozofowie mieli naturê z³o¿on¹.
Mój nauczyciel staro¿ytnej filozofii twierdzi³, ¿e
nie ma sprzecznoœci miêdzy postaw¹ zdziwienia
wobec œwiata i niedziwienia siê. Bo, jak powiada³, jedna zaczyna, druga koñczy. Nie mia³ – jak
teraz widzê – racji. Mamy bowiem tutaj do
czynienia z dwoma radykalnie ró¿nymi, przeciwstawnymi typami duchowoœci. M a m y t u t a j
z d e r z e n i e d u c h o wo œ c i d z i e c i ê c o - ¿ e ñ sko poszukuj¹cej z duchowoœci¹ doros ³ o - m ê s k o z a m k n i ê t ¹ . „Duchowoœæ otwarta”
rozpoczê³a dzieje filozofii i nauki, „duchowoœæ
zamkniêta” do³¹czy³a, gdy okaza³o siê, ¿e nie

uda siê zdusiæ tego potwornego dziecka w
ko³ysce.
Na powy¿szy podzia³ chcia³bym na³o¿yæ podzia³ nastêpny. Istniej¹ bowiem dwie inne próby
uchwycenia tego, czym fundamentalnie filozofia
jest. Jedna g³osi, ¿e filozofowaæ to w istocie przygotowywaæ siê do œmierci, uczyæ siê umieraæ
(Platon), druga, ¿e nie ma nic g³upszego, ni¿
myœleæ o œmierci (Spinoza). Otó¿, paradoksalnie, filozofia dziecinna, bardziej ni¿ filozofia
doros³a, interesuje siê œmierci¹. Ta ostatnia
o œmierci stara siê nie myœleæ, omija ten temat,
a jeœli omin¹æ siê nie da, to myœli o œmierci jak
o klocku w uk³adance intelektualnej2. Dla dziecka œmieræ jest zagadk¹, czymœ intryguj¹cym (ciekawoœæ), z drugiej strony jest czymœ przera¿aj¹cym, skaz¹ na przepiêknej konstrukcji
œwiata, kosmicznym skandalem. Dziadek zawsze powinien byæ dziadkiem, a tu nagle znika.
Zbo¿e by³o... Nieœmierteln¹ Pszenic¹, której
nigdy siê nie zbiera ani nawet nie sieje.
Myœla³em, ¿e stoi tak od zawsze i na zawsze...
O, jakimi czcigodnymi i szacownymi istotami
wydawali siê Starsi! Nieœmiertelne Cherubiny!...
Nie wiedzia³em, ¿e Urodzili siê i Umr¹.
Oto fragment poematu angielskiego XVIIwiecznego poety metafizycznego (Thomasa
Traherne). Próbuje on odtworzyæ dzieciêce widzenie œwiata. Ziemia jako raj, a w tym raju
starcy zawsze byli i bêd¹ starcami. Zdziwienie
wiêc, gdy dotyka nie piêkna i dobra, a szpetoty
i z³a, bywa oburzeniem. W przypadku œmierci
wyrywa siê okrzyk: „Jak Bóg móg³ ludziom zgotowaæ taki los?”

Dlaczego trzeba jej nauczaæ?

1 Stoicy i Hegel maj¹ bowiem tê sam¹ podstawê, a jest ni¹ dynamiczna i „wojenna” wizja œwiata Heraklita.
Heraklit jednak p³aka³ podobno nad zmiennoœci¹ i drapie¿noœci¹ œwiata. Jego panteizm mia³ twarz kapryœnego
dziecka, które gra z nami (i nami) w warcaby. Ten przejmuj¹cy obraz zamienia siê u stoików – oraz, z pewnymi
zastrze¿eniami, u Hegla – w akceptacjê wszystkiego, co jest i by³o. Bowiem Bóg-œwiat nie jest dzieckiem, a
mê¿czyzn¹ i wie co robi, jest rozumny. Heraklit zatem, ze swoim rozdarciem, nale¿y, moim zdaniem, do filozofii
dziecinnej, zdziwieniowej, natomiast stoicy i Hegel do mêskiej.
2 Có¿ znaczy „wczuwanie siê w œmieræ”? Oto œwietny przyk³ad: „Niech ¿ywi udaj¹, ¿e ich nie obchodzi œmieræ,
zbyt codzienna i pospolita. A ja nie rozumiem. Bo czy to mo¿liwe: ¿yæ i pamiêtaæ, ¿e idzie godzina i spokojnie
czekaæ swojej kolei? Coœ musi byæ zrobione. Jakieœ pochody protestu, jakieœ tarzanie siê, wycie, przeklinanie.
¯eby¿ choæ szkielet z kos¹ albo no¿yce Parki, albo gwiazda, za ka¿d¹ dusz¹ spadaj¹ca. A tu nic. Dwie linie
nekrologu i potem ju¿ na zawsze zapomnienie”. Cz. Mi³osz: Na brzegu rzeki. Kraków 1994, s. 53.
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Filozofia doros³a – ta, ¿eby niczemu siê nie
dziwiæ i nie myœleæ o œmierci – od Kartezjusza
sta³a siê dominuj¹c¹ filozofi¹ nowo¿ytnoœci. To,
jak wspomnia³em, albo pewna siebie filozofia
holistyczna, albo pewna siebie filozofia redukcjonistyczna – empiryczna, pozytywistyczna, analityczna. Kartezjusz twierdzi³, ¿e nie mo¿emy
stworzyæ sobie pojêcia o tym, w jakim celu Bóg
stworzy³ œwiat, jako ¿e cel Boga jest niezg³êbiony. A wobec tego nie jest nasz¹ rzecz¹ wyjaœniaæ istnienie œwiata, przypisuj¹c Bogu jakiœ
szczególny zamiar. Kartezjusz z góry zatem odcina szczyt namys³u filozoficznego; pytanie
o sens œwiata i cz³owieka. Co wiêcej, powiada, ¿e
domys³y o celowoœci stworzenia staj¹ siê œmieszne, gdy sobie wyobra¿amy, ¿e my sami
i nasze szczêœcie jest celem Boga, staj¹ siê zaœ
podwójnie œmieszne, gdy wyobra¿amy sobie, ¿e
powodem zaistnienia cz³owieka, jest pragnienie
Boga, by cz³owiek go chwali³. Kartezjusz jest
wiêc prekursorem redukcjonistycznych krytyków
zasady antropicznej, czyli tej interpretacji nowej
fizyki, która próbuje widzieæ œwiat jako celowe
dzie³o zrobione po to, aby móg³ zaistnieæ
cz³owiek.
Tak, czy inaczej, w tej redukcjonistycznej wizji
œwiat jest zwyczajny; ¿aden cud go nie poprzedza i ¿adnych cudów w nim nie ma. My zaœ jesteœmy po prostu najbardziej skomplikowane
sprê¿ynki w tykaj¹cym od zawsze i po nic zegarze.
Z t¹ opcj¹ zwi¹zane s¹ wielkie sukcesy nauki,
techniki, medycyny, ale te¿ ska¿enie œrodowiska
naturalnego oraz ska¿enie œwiadomoœci3. Tak
zwany „œwiatopogl¹d naukowy” trafi³ pod strzechy i uczyni³ tam wielkie spustoszenie. Kto wie,
czy wiek XX nie bêdzie traktowany jako czas
wielkiego zatrucia œrodowiska duchowego. Obozy zag³ady otoczone drutami kolczastymi w pañstwach o granicach otoczonych drutami kolczastymi s¹ w sporej czêœci skutkami owego zatrucia.
Cz³owiek okaza³ siê byæ cyfr¹, kamykiem w darwinowskiej lawinie. Ca³e pokolenia mo¿na wiêc
odj¹æ, zg³adziæ, poœwiêciæ, aby ta lawina skrêci³a

w po¿¹danym kierunku. Rozwój techniki okaza³
siê sprzymierzeñcem w czyszczeniu œrodowiska
naturalnego. Mo¿e i w tym wypadku nie ucieczka
od nauki, ale rozwój nauki pomo¿e oczyœciæ œrodowisko duchowe. S¹ ju¿ pierwsze tego symptomy. Nowa fizyka wskazuje na niemechaniczny,
niekartezjañski obraz œwiata, a zatem „dziecinna
filozofia”, wizja œwiata niezwyk³ego, zyska³a
nieoczekiwanego sprzymierzeñca. Wszak radykalni redukcjoniœci w³aœnie w fizyce pok³adali
najwiêksze nadzieje. Doros³e dzieci nie musz¹
ju¿ ukrywaæ swego zdziwienia i zachwytu.
Có¿ to jednak ma wspólnego z kszta³ceniem
studentów medycyny? Otó¿, jak s¹dzê, ma du¿o
wspólnego. Spróbujê to wykazaæ.
Napisa³em, ¿e œwiatopogl¹d zwany „naukowym” trafi³ pod strzechy i uczyni³ tam wielkie
spustoszenie. Owo spustoszenie, zanieczyszczenie œrodowiska duchowego Czes³aw Mi³osz
wi¹¿e z wygran¹, i to w skali globu, w programach szkolnych nauk przyrodniczych: „Dziecko
chiñskie, amerykañskie czy rosyjskie otrzymuje
w formie rozwodnionej i popularnej jedn¹ i tê
sam¹ wiedzê... Doœæ trudno jest uœwiadomiæ sobie
dziwnoœæ tego faktu, tj. ca³kowit¹ przegran¹ obrazów œwiata, które mog³yby wspó³zawodniczyæ
z obrazami narzuconymi przez naukê, a wiêc
przegran¹ innych ni¿ jeden, zachodni, sposobów
myœlenia”4. Mi³osz mówi dalej o globalnej wygranej „lekcji biologii” kosztem literatury i historii.
Dlaczego „lekcja biologii”, czyli przyrodoznawstwo, jest szkodliwe? Otó¿ dlatego, ¿e odkrycia
Kopernika, Newtona i Darwina dodane do siebie
daj¹ wyj¹tkowo toksyczn¹ mieszankê; Kopernik
– czyli brak adresu Ziemi we wszechœwiecie,
Newton – czyli brak wolnoœci i niepowtarzalnoœci
ludzkiego ego, Darwin – czyli ogromne marnotrawstwo natury, „krwawe igrzyska”, w których
miliardy istnieñ gin¹ na poszczególnych etapach, a wszystkie etapy s¹ na nic, nie ma to
wszystko celu, spe³nienia, „happy end’u”. Wniosek: i ja jestem bez sensu, i ja bêdê zmia¿d¿ony
jak mrówka. Myœl o wa¿noœci indywidualnego

3 Ta opcja to traktowanie zjawisk tylko iloœciowo (more geometrico) i przyczynowo (more mechanico), czyli
nak³adanie sobie klapek na oczy. Na³o¿enie klapek na oczy (sztuczka woŸniców) bywa przydatne, gdy mamy
du¿¹ ró¿norodnoœæ wokó³, miasto a¿ kipi od barw i kszta³tów, a nasz cel jest praktyczny. NajgroŸniejsze, byæ
mo¿e, narzêdzie mêskiej filozofii, mianowicie brzytwa Ockhama, odbarwi³a œwiat, zniszczy³a radoœæ obcowania
z nim, ale pomog³a go podbiæ. Có¿ jednak po podbitej ziemi, skoro okaza³a siê pustyni¹, có¿ po podbitej dziewczynie, skoro okaza³a siê martwa. Nic zreszt¹ dziwnego, skoro podbija³o siê j¹ u¿ywaj¹c brzytwy.
4 Cz. Mi³osz: Œwiadectwo poezji, szeœæ wyk³adów o dolegliwoœciach naszego wieku. Warszawa 1990, s. 42–43.
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losu pojêtego w kategoriach zbawienia, b¹dŸ
potêpienia – czyli uwaga Boga skoncentrowana
na poszczególnym cz³owieku – jest z³udzeniem,
kosmiczn¹ fatamorgan¹. Wygrana w programach
szkolnych przyrodoznawstwa i przegrana historii
uderza wiêc w samowiedzê. Wektor „do
wewn¹trz” okazuje siê byæ ma³o wa¿ny. JA (moja
to¿samoœæ) okazuje siê byæ tylko sum¹ procesów fizycznych i biochemicznych. Moje odczucie
JA okazuje siê byæ z³udzeniem, zas³on¹, za któr¹
kryj¹ siê realne przebiegi mikro-œwiata. „Lekcja
biologii” czyni zatem cz³owieka w swoich oczach
niewa¿nym. Tak oto rozwój kartezjañskiego
cogito doprowadzi³ do samobójstwa cogito. JA
sta³o siê puste, wydr¹¿one.
Zderzenie „lekcji biologii” z tradycyjn¹ wizj¹
œwiata powoduje w umys³ach m³odych ludzi
rozdwojenie. W klasie, gdzie uczy siê przyrodoznawstwa, panuje obraz œwiata samoistnego
i deterministycznego, wystarczy jednak zrobiæ
kilka kroków i w klasie, gdzie uczy siê historii,
literatury, a szczególnie religii, uczniowie otrzymuj¹ obraz zupe³nie inny. Jest tam miejsce na
cud, modlitwa ma sens, jednostka nie jest
z³udzeniem, a jej wybory siê licz¹; ostateczne
podliczenie wyborów to albo potêpienie, albo
zbawienie (w œwieckiej wersji, p³yn¹cej z lekcji
literatury, potêpienie to zapomnienie, zaœ zbawienie to wieczna pamiêæ pokoleñ). Nic dziwnego, ¿e dzieci bardziej sk³onne chwytaæ nowinki
kpi¹ z tych nastawionych bardziej tradycyjnie:
„W duchy wierzysz? W cuda wierzysz?”.
Wiêkszoœæ jednak, jak siê zdaje, stosuje taktykê
obronn¹, nie domyœla rzeczy do koñca. Na
koñcu zaœ tego niedomyœlania czai siê œwiatopogl¹dowa schizofrenia.
Studenci jakiego kierunku studiów s¹ najbardziej nara¿eni na toksyny bij¹ce z „lekcji biologii”? Poza w¹skimi grupami uniwersyteckich
specjalistów od fizyki, chemii i biologii, niew¹tpliwie studenci medycyny. Ich ¿yciorys to zwykle
klasa biologiczno – chemiczna w liceum, plus
spore dawki korepetycji z chemii i biologii, oraz,
w koñcu, ogromna dawka „lekcji biologii” na
studiach. À propos „korepetycji”. Churchill
i Pi³sudski, niezale¿nie od siebie, twierdzili, ¿e
kto za m³odu nie by³ socjalist¹, buntownikiem,
rewolucjonist¹ – czyli, na przyk³ad, grzecznie
chodzi³ na korepetycje przez rodziców op³acane
i poszed³ na studia przez rodziców wybrane – ten
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na staroœæ bêdzie draniem. Jeœli to prawda,
bardziej moralnie niebezpieczny jest m³odzieñczy konformizm, ni¿ nonkonformizm. Taki przedwczeœnie doros³y m³odzieniec nak³ada krawat,
garnitur, na twarz maskê powagi i jest bardziej
doros³y od doros³ego (jak to bywa u neofity). Ilu¿
studentów medycyny posz³o na studia z buntu
przeciw rodzicom, ilu z w³asnego wyboru, a ilu
dlatego, ¿e rodzice kazali? Domyœlam siê, ¿e ta
ostatnia grupa, w porównaniu do innych kierunków studiów, jest bardzo liczna. Jeœliby zatem
zmierzyæ poziom konformizmu, obawiam siê, ¿e
studenci medycyny zajêliby jedno z pierwszych
miejsc. Co wiêcej, jeœli idzie o zachowanie wiêzi
z sob¹ dzieckiem, typ umys³u, który pomaga
przebrn¹æ przez egzaminy wstêpne, a nastêpnie
przez studia medyczne – czyli kolejne sito, po
sicie „konformizmu” – jest jak najdalszy od typu
dzieciêcio-zdziwieniowo-¿eñskiego. Testowe egzaminy na studia, a nastêpnie testowe egzaminy
z wiêkszoœci przedmiotów preferuj¹ typ umys³u
ch³odny, analityczny. Czyli: wejdŸ, rozejrzyj siê
i zwyciê¿aj.
Jak przeciwstawiæ siê toksynom bij¹cym (a)
z lekcji biologii, (b) z m³odzieñczego konformizmowi oraz (c) z ch³odno-analitycznego typu
umys³u? Mo¿na zmieniæ typ egzaminów na studia medyczne, mo¿na zwiêkszyæ w programie
studiów iloœæ godzin przedmiotów humanistycznych. To propozycje warte rozwa¿enia i zapewne s³uszne. Co jednak mo¿na zrobiæ tu i teraz?
Otó¿, nale¿y odejœæ w nauczaniu filozofii od
schlebiania scjentystycznie – czyli doros³o, anty-zdziwieniowo, redukcjonistycznie, biologistycznie, mechanicystycznie – nastawionym studentom. Nale¿y zminimalizowaæ udzia³ w nauczaniu
filozofii metodologii nauk i logiki (ulubionych
dziedzin „mêskiej” filozofii) i skoncentrowaæ siê
na w¹tkach œwiatopogl¹dowych i etycznych. I tutaj nale¿y – ile si³, odwagi i dydaktycznego talentu starczy – dra¿niæ scjentystycznie nastawionych studentów alternatywnymi, czyli platoñskimi, idealistycznymi, oraz spirytualistyczno-mistycznymi punktami widzenia. Dra¿nienie to,
w moim wyobra¿eniu, powinno polegaæ na tym,
¿e to co scjentystycznie nastawionym studentom
wydaje siê powa¿n¹ histori¹, ukazujemy ostatecznie jako – z du¿ym prawdopodobieñstwem –
bajkê (na przyk³ad: istniej¹ tylko atomy i pró¿nia,
a zatem rozla³ siê atrament i napisa³a siê ksiêga
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pe³na m¹droœci), a to co oni traktuj¹ jako bajkê,
ukazujemy jako powa¿n¹ historiê (na przyk³ad,
wzrok Boga nad horyzontem malutkiego – có¿ to
jest bowiem 13 miliardów lat œwietlnych –
kosmosu). Najskuteczniejsze wydaje siê tutaj
stosowanie sztuczki Sokratesa i pocz¹tkowe
schlebianie pogl¹dowi, który chcemy „wywróciæ”
(najlepiej doprowadzaj¹c do absurdu). Ten
wci¹gaj¹cy studentów w dyskusjê œwiatopogl¹dow¹ i dra¿ni¹cy ich odruchowe preferencje
typ nauczania filozofii jest, moim zdaniem, co
najmniej z dwóch powodów s³uszny. Po pierwsze, pozwala studentom dojrzeæ inne widoki,
inne perspektywy, ni¿ tylko widoki „Ziemi Ulro”.
Po drugie, bêdzie to zapewne z korzyœci¹ dla ich
pacjentów, bowiem scjentystyczne i darwinowskie podejœcie do pacjenta to z du¿ym prawdopodobieñstwem podejœcie do rzeczy (g¹bki),
z której trzeba wycisn¹æ maksimum pieniêdzy.
Obraz by³by niepe³ny, gdybym nie zaznaczy³,
¿e wœród studentów medycyny zdarzaj¹ siê
równie¿ studenci o œwiatopogl¹dzie skrajnie
anty-scjentystycznym. Znaj¹ wzory i schematy
fizyki, chemii i biologii, ale to nie wp³ywa w ¿aden
sposób na ich wizjê œwiata (wiedza ta jest
nieuwewnêtrzniona, „nieprzetrawiona”). Nauczyli siê, bo by³o zadane, a prace domowe trzeba
odrabiaæ. ¯yj¹ zatem nadal w raju dzieciêcych
wyobra¿eñ religijnych nietkniêtych myœl¹ krytyczn¹. Muszê przyznaæ, ¿e mam wobec nauczania tych studentów pewne opory. Dra¿nienie
scjentystów rykoszetem uderza równie¿ w nich.
Zajêcia z filozofii zawieraj¹ w sobie bowiem, jak
to okreœli³ Ko³akowski, œlady religijnych „intelektualnych wojen podjazdowych”, które uderzaj¹
w sedno ich dzieciêcej wiary. Pragnê podkreœliæ,
¿e filozofia dziecinna, filozofia zdziwieniowa, ta
do której uczenia zachêcam, nie jest filozofi¹
naiwnych wyobra¿eñ religijnych, sielskiej wizji
wszechœwiata; to filozofia nie posiadaczy prawdy, a poszukiwaczy prawdy. To filozofia tych,
którzy czuj¹ siê z raju wyrzuceni, ale nie s¹
pozbawieni wizji œwiata rajskiego, cudownego.
Uderza to zatem i w posiadaczy prawdy – u¿yjê
tu politycznej terminologii – z lewa, czyli czcicieli
XIX wiecznego œwiatopogl¹du naukowego, oraz
posiadaczy prawdy z prawa, czyli czcicieli jedynie
s³usznej interpretacji pewnych pism podyktowanych ich zdaniem przez Boga.
G³ówne, praktyczne przes³anie tego tekstu
jest nastêpuj¹ce: przez akcent w nauczaniu po-

³o¿ony na „filozofii dziecinnej” nale¿y os³abiæ
toksyny bij¹ce z „filozofii mêskiej”. Nie chodzi
o cenzurê i wyeliminowanie z podrêczników
Demokryta, Epikura, Arystotelesa, Kartezjusza,
Hegla, czy neopozytywistów, chodzi tutaj – u¿yjê
czarodziejskiego s³owa – o p r o m o c j ê ich przeciwników, których sposób widzenia œwiata by³ w
czasach nowo¿ytnych niedoceniany. Filozofiê
mêsk¹ nale¿y wiêc zderzyæ w nauczaniu z filozofi¹ dziecinn¹, z filozofi¹ czystej ciekawoœci i bezinteresownoœci.
Mo¿liwe nieporozumienia
Tytu³ artyku³u jest celowo sformu³owany ostro,
prowokacyjnie. S¹dzê bowiem, ¿e stan polskiego lecznictwa jest z³y i wymaga kuracji wstrz¹sowej. Wyobra¿am sobie, ¿e tekst ten bêdzie tak¹
wstrz¹sow¹ iskierk¹. Przewidujê jednak z tym
zwi¹zane pewne nieporozumienia; s³owo „dziecinny” ma bowiem w jêzyku potocznym pejoratywne zabarwienie. Na zakoñczenie spróbujê wiêc
odpowiedzieæ na najbardziej prawdopodobne
zarzuty.
Zarzut pierwszy:
„Skoro chcê uczyæ przysz³ych lekarzy dziecinnej filozofii, to chcia³bym byæ leczony nie przez
powa¿nych fachowców, a przez osobniki zdziecinnia³e i nieodpowiedzialne, niczym w szpitalu
z Monthy Pytona”. Otó¿ nie, zalecam nie zdziecinnienie, a zachowanie kontaktu, wiêzi ze sob¹
kilkuletnim. Zalecam pamiêæ o swoim dzieciêcym widzeniu œwiata, co czyni cz³owieka (patrz
motto) cz³owiekiem pe³niejszym, wierniejszym
sobie i bardziej zdolnym do empatii. Nie chodzi
wiêc o zdziecinnienie i pieszczenie siê. Zalecam
zachowanie odrobiny dziecka w sobie, a nie udawanie dziecka. U¿ywaj¹c innej metafory, zalecam zdenerwowanemu chirurgowi lampkê wina,
a nie litr spirytusu.
Zarzut drugi:
„Zamiast uczyæ powa¿nej filozofii, chcê studentom serwowaæ jakieœ dziecinne wersje filozofii. Zamiast uczyæ Platona, Arystotelesa i Kanta,
chce uczyæ jakiejœ dziecinnej wersji Platona,
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Arystotelesa i Kanta”. Otó¿ nie. Nie zalecam
uczenia dziecinnych wersji filozofii, ale dzielê
ró¿ne kierunki filozofii na dziecinne i doros³e (na
przyk³ad platonizm i kantyzm zaliczam do filozofii
dziecinnych, bo Ÿród³em ich jest zdziwienie i promieniuje z nich wizja œwiata niezwyk³ego, zaœ
arystotelizm i neopozytywizm do mêskich).
Zarzut trzeci:
„Zdziwienie i ciekawoœæ do krótkotrwa³y impuls. Pierwszy ³atwo wygasa, drugi, w czasach
ogromnej poda¿y informacji, bywa ³atwo zaspokajany. I pierwszy, i drugi s³abo wiêc nadaje siê
jako napêd do poszukiwañ filozoficznych. Du¿o
lepiej nadaje siê do tego celu chêæ uczestniczenia w pomna¿aniu wiedzy, czyli chêæ budowania
gmachu nauki”. Otó¿, nie s¹dzê, aby te trzy
impulsy by³y ze sob¹ w jakiœ fundamentalnej
sprzecznoœci, ¿e musimy wybieraæ miêdzy zdziwieniem i ciekawoœci¹, a chêci¹ budowania
gmachu nauki. S¹dzê jednak, ¿e gdy to drugie
jest pozbawione pierwszego, gdy chêæ pomna¿ania wiedzy jest pozbawiona zdziwienia i ciekawoœci, to grozi uschematycznienie, instytucjonalizacja, wyja³owienie duchowoœci, czyli chêæ
zaliczania kolejnych piêter w naukowej hierarchii
urzêdniczej. Wtedy g³ównym motywem budowania gmachu nauki, choæ prawie zawsze skrywanym, staje siê chêæ zrobienia kariery i ewentualnie, jak mawia³ Cat Mackiewicz, chêæ podobania
siê damom. Odwagi do tak kategorycznych
s¹dów dodaje mi myœl Stefana Swie¿awskiego:
„Jedn¹ z najwiêkszych ran wspó³czesnego
cz³owieka jest to, ¿e nie jest zdolny do uznania
zjawisk cudownych. Podobnie – gdy cz³owiek nie
jest zdolny do zdumienia rzeczywistoœci¹ –
umiera równie¿ filozofia”5.
Zarzut czwarty:
„Proponujê nauczanie dziecinnej filozofii,
a zatem twierdzê, ¿e filozofia jest niepowa¿na,
a skoro niepowa¿na, to niewa¿na. Depczê wiêc
godnoœæ tej dyscypliny, a nastêpnie, przecz¹c

sobie (albo celowo uprawiaj¹c destrukcjê), zachêcam do zawracania g³owy studentom medycyny – i tak przeci¹¿onych treœciami programowymi – czymœ niewa¿nym”. Otó¿ nie. To prawda,
¿e spora czêœæ filozofii jest moim zdaniem rodzajem gry intelektualnej, czy te¿, jak twierdzili
Grecy, rodzajem intelektualnej podró¿y, przygody, któr¹ prze¿ywa siê dla niej samej. To jednak
nie wada, a zaleta. Znaczy to bowiem, ¿e jest
tworzona z autoironicznym t³em, z dystansem do
siebie i do twierdzeñ, które siê wypowiada.
S¹dzê, ¿e ten typ podejœcia do filozofii jest
zwykle bardziej owocny i wartoœciowszy, ni¿ typ
oznaczaj¹cy siê powag¹ i namaszczeniem.
„W filozofii nie ma miejsca na dogmaty, ceremonie czy jakiekolwiek uœwiêcone byty, choæby nawet poszczególni filozofowie w tê stronê dryfowali… Filozof wspó³czesny, który nigdy nie mia³ poczucia, ¿e jest szarlatanem, to umys³ tak p³ytki,
¿e dzie³a jego nie s¹ pewnie warte czytania”6.
A zatem to co niepowa¿ne, nie musi byæ niewa¿ne. To utopiœci projektowali ludzkoœæ bez dzia³añ
niepowa¿nych: jednakowe mundury, praca i sen.
Filozofia bywa wiêc niepowa¿na, choæ jest wa¿na. Jeœli kogoœ irytuje to twierdzenie, to chcia³bym
zauwa¿yæ, ¿e byæ mo¿e najwybitniejszy w dziejach filozof, Platon, przedstawia³ swoje g³ówne
zrozumienia w formie bajek. Dzieci w przedszkolu podobno siê œmiej¹, gdy dowiaduj¹ siê, ¿e tata
któregoœ z nich jest filozofem. Przeczuwaj¹ byæ
mo¿e, ¿e taki ktoœ pasuje raczej do krainy bajki
i baœni, a nie do œwiata powa¿nych doros³ych.
Filozof, który na si³ê chce uciec przed tym
komizmem – i zachowaæ po³¹czone z ró¿nymi
przywilejami miejsce w powa¿nym gmachu nauki
– staje siê jeszcze bardziej komiczny. Przesadza
w powadze i zamienia siê kukie³kê kulturow¹,
w kap³ana z namaszczeniem cedz¹cego s³owa,
nabijaj¹cego fajkê i pocieraj¹cego podbródek.
Streszczenie
Wyró¿niam dwa typy filozofii; pierwszy, którego pocz¹tkiem jest zdziwienie (Platon), oraz
drugi, który d¹¿y do tego, aby niczemu siê nie

5 Rozdzia³: Ze Stefanem Swie¿awskim o znakach czasu, w: K. Janowska, P. Mucharski: Rozmowy na koniec
wieku 1. Spo³. Inst. Wyd. Znak, Kraków 1997.
6 Cytat jest po³¹czeniem tekstu Bertranda Russella i tekstu Leszka Ko³akowskiego. B. Russell: M¹droœæ
Zachodu. Warszawa 1995, s. 6; L. Ko³akowski: Horror Metaphysicus. Warszawa 1990, s. 7.
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dziwiæ (Marek Aureliusz). Pierwszy jest bardziej
dzieciêcy i ¿eñski, drugi, doros³y i mêski. „Filozofia doros³a” sta³a siê przez Kartezjusza i post-newtonowski mechanicyzm filozofi¹ panuj¹c¹
w nowo¿ytnoœci. Nauki medyczne osi¹gnê³y
dziêki niej ogromne sukcesy. Byæ mo¿e jednak
za sukces trzeba p³aciæ. Mechanistyczne (zimne, wyrachowane) oraz biologistyczne (drapie¿ne) podejœcie deprawuje teraz, jak s¹dzê, œrodowisko medyczne. St¹d, jako jedno z lekarstw, zachêta do zwrócenia studentom medycyny uwagi
na inny rodzaj filozofii. Œwiat, w tym pryzmacie,
zaczyna jawiæ siê jako wielowymiarowy, zadziwiaj¹cy, cudowny, a wygodne ¿ycie jako cel ostateczny – a przez to traktowanie ludzi jako œrodka
– zaczyna jawiæ siê jako pozbawione sensu.
S³owa kluczowe: edukacja filozoficzna,
mechanicyzm, Ÿród³a filozofowania

Summary
I distinguish two types of philosophy: the first
one whose beginning is astonishment, surprise
(Plato), the second one which aims at not being

surprised by anything (Mark Aurelius). The first
one is more childish and female, the second one
adult and male. “Adult philosophy” has become
a dominant one in modern times because of
René Descartes’ teaching and post–Newton
mechanism. As a result, medical science achieved significant success. However maybe one
has to pay for success. Mechanical (cold, calculating) and biological (predatory) approaches are
depraving medical circles. That is why (as one of
the remedies) there is a need to draw medical
students’ attention to the other kind of philosophy. The world, in this view, starts to appear
multi-dimensional, amazing, miraculous, whereas comfortable life as the highest goal (and
consequently instrumental treatment of other
people) starts to appear as nonsense.
Key words: philosophical education,
mechanicism, sources of phiolosophying
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