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  W tocz¹cych się dyskusjach o na-
uczaniu filozofii na różnych szczeb-
lach kszta³cenia pojawiaj¹ się ostatnio 
g³osy wyrażaj¹ce tęsknotę za tym, co 
minę³o, a co może da³oby się wskrze-
sić, ożywić i odnowić. Specjaliście, eks-
pertowi, profesorowi filozofii – prze-
ciwstawia się mistrza, mędrca, filo-
zofa jako takiego. Podobny ton po-
brzmiewa w niektórych rozważaniach 
metafilozoficznych. Filozofii jako na-
uce (czystej teorii) przeciwstawia się 
filozofiê rozumian¹ jako oœwiecenie; 
a dyskursowi filozoficznemu – filozo-
ficzny sposób ¿ycia. Czyni siê tak nie 
po to, by jedn¹ skrajnoœæ zast¹piæ dru-
g¹, lecz dla przypomnienia „godnej 
uwagi dwuaspektowoœci filozofii”
(Wilhelm Diltey), dla odzyskania in-
tegralnego pojêcia filozofii.
  Na szczególn¹ uwagę w zakresie 
przywracania pamięci metafilozoficz-
nej zas³uguj¹ prace Pierre`a Hadota i 
Janusza Domańskiego. Barbara Skar-
ga, wspominaj¹c wyk³ad J. Domañ-
skiego w College de France i słucha-
j¹cych w skupieniu, potem żarliwie 
dyskutuj¹cych  uczestników, pyta 
sceptycznie: „Filozofia jako wiedza 
teoretyczna wydaje się zatem czymś 
oczywistym, lecz czy pozosta³o w niej 
coś, co by uzasadnia³o przekonanie, że 
jest również sposobem życia?” 
  Zainspirowana przytoczonymi wy-
żej g³osami chcę postawić kilka istot-
nych dla mnie pytań. Kiedy, oraz dla-
czego, filozofię sprowadzono do teorii 
i jakie s¹ tego konsekwencje? Jaki jest 
udzia³ szkolnego nauczania filozofii 
w redukcji filozofii do teorii, czystej 
spekulacji? Kiedy – i dlaczego – naro-
dzi³ się profesor filozofii? Odpowiedź 
na te pytania zak³ada zwi¹zek między 
metafilozofi¹ starożytnych filozofów 
i nauczaniem przez nich samej filozo-
fii. Wymaga też nakreślenia krótkiej 
historii nauczania filozofii w instytucji 
specjalnie do tego powo³anej, zwanej 
szko³¹ filozoficzn¹, a znanej w Ate-
nach od IV w. p.n.e.
  To filozofowie – pocz¹tkowo prze-
de wszystkim uczniowie Sokratesa –
tworz¹ szko³y, formu³uj¹c ich cele, 
metody, plany studiów. Najbardziej 
znane, to Akademia, Liceum, później 
Ogród i Stoa (Portyk). Struktura tej 
instytucji filozoficznej by³a zależna od 
koncepcji filozofii. Pojmuj¹c filozofię 
jako po³¹czenie dyskursu filozoficzne-
go i sposobu życia, filozofowie chcą
nie tylko przekazywać wiedzę, infor-
mować; chc¹ też formować cz³owie-
ka. Za pomoc¹ wyk³adu, rozmowy, 
dyskusji i nade wszystko różnorakich 
ćwiczeń duchowych – kszta³tuj¹ oso-
bowość ucznia, wskazują mu kolejne
etapy postępu duchowego, uświada-
miaj¹ możliwość przekształcenia, czy-
li zmiany sposobu życia i postrzegania
świata. Ważnym elementem kszta³cą-
cym jest wspólnota życia, dialog mię-
dzy mistrzami i uczniami. 
  Pod koniec okresu hellenistycznego 
i później, zw³aszcza w okresie cesar-
stwa, szko³y powstaj¹ w większych 
miastach Imperium. Następuje proces 
demokratyzacji i funkcjonalizacji na-
uczania. Sam termin „szko³a” oznacza 
teraz kierunek doktrynalny. Miasta, 
później cesarze, tworz¹ katedry państ-
wowe, op³acaj¹ nauczycieli. Marek 
Aureliusz za³oży³ w Atenach cztery 
katedry filozofii: platońskiej, arysto-

Kilka uwag o profesorze filozofiii o uniwersytecie
telesowskiej, epikurejskiej, stoickiej. 
Nowa sytuacja rodzi zjawisko orto-
doksji szkolnej, zaś w metodach na-
uczania na plan pierwszy wysuwa się
komentarz do tekstów mistrza – auto-
rytetu. „A zatem – pisze Hadot – filozo-
fii uczy się teraz, komentuj¹c teksty”. 
Tak rodzi się profesor filozofii, rodzi 
się z ducha komentarza. Pocz¹tkowo i 
on nie poprzestaje na samym naucza-
niu, troszczy się o rozwój duchowy 
ucznia, ćwiczenia komentarza traktu
j¹c jako ćwiczenie formuj¹ce, ducho-
we. Wskazuje na niebezpieczeństwo
oderwania dyskursu od życia, zwal-
cza cele popisowe ucznia, który czyta 
np. Platona, aby wyrobić sobie język 
i styl, a nie dba oto, by swoje życie 
czynić lepszym. Niemniej jednak co-
raz częściej nie rozważa się już samych 
problemów, lecz to, co o tym proble-
problemie mówi np. Platon. Ta sk³on-
ność przekszta³cania rozważań prob-
lemu w jego historię pozostanie w na-
uczaniu filozofii po dzień dzisiejszy. 
Nawet potoczne rozróżnienie filozofa 
i profesora filozofii akcentuje, że ten 
drugi uczy o filozofii, zaś pierwszy o 
życiu, śmierci czy mi³ości.
  Komentarz jako dominuj¹ca metoda 
nauczania, filozof jako op³acany funk-
cjonariusz (profesor filozofii) – czy tyl-
ko te czynniki odpowiadaj¹ za teore-
tyzację filozofii?
  P. Hadot i J. Domański proces teo-
retyzacji wi¹ż¹ nade wszystko z wza-
jemnym stosunkiem chrześcijaństwa
i filozofii. Jednak dzieli ich kwestia
pocz¹tku tego procesu. To w starożyt-
ności chrześcijańskiej Ojcowie Kościo-
³a stopniowo odrzucali składniki in-
tegralnej koncepcji filozofii: pocz¹tko-
wo atopię filozofów, potem moralność 
praktykowan¹, pozostawiaj¹c filozofii 
funkcję teoretyczn¹ i propedeutyczn¹ 
zarazem – takie wyniki badań przed-
stawia Domański. Zaś Hadot, widząc
już u schy³ku starożytności pocz¹tki 
scholastyki, dopiero w średniowieczu 
upatruje rozdział dyskursu teoretycz-
nego i sposobu życia: „Filozofia, za-
przęgnięta w s³użbę teologii, by³a od-
t¹d jedynie dyskursem teoretycznym”. 
  Sytuację wzmagaj¹ nowe zjawiska: 
powstanie uniwersytetów, rozpow-
szechnienie przek³adów Arystotelesa, 
a w dalszej perspektywie – dominacja 
pogl¹du, że prawdziwa filozofia może 
być tylko teoretyczna i u³ożona w sys-
tem. Przywo³ani przeze mnie autorzy 
nie koncentruj¹ się jedynie na dezin-
tegracji pojęcia filozofii. Ukazuj¹ też 
próby jego reintegracji, stale istniej¹c¹ 
możliwość odwo³ania się do wzorca 
antycznego. Nie podzielaj¹ scepty-
cyzmu wyartyku³owanego w pytaniu 
Barbary Skargi.
  Uniwersytet jako instytucja generuje 
określony pogl¹d o naturze filozofii i 
sposobie jej nauczania. Jako instytucja 
edukacyjna, ma on d³ug¹ historię. Jej 
etapy to: średniowieczna korporacja 
skupiaj¹ca profesorów i studentów, 
nowożytna (oświeceniowa) instytucja
pedagogiczna w s³użbie państwa, wre-
szcie – powsta³y w pierwszym dziesię-
cioleciu XIX w. – Uniwersytet Hum-
boldta, g³osz¹cy wolność akademicką
i ³¹czenie badań z dydaktyk¹. Etapy te 
wskazuj¹ na zdolność uniwersytetu do 
zmian. Wydaje się też, że starożytny
idea³ kszta³cenia cz³owieka nie by³ aż 
tak obcy XVIII-wiecznemu uniwer-

sytetowi. Na fakultecie filozoficznym 
(wstępnym) chciano wychować i wy-
kszta³cić studenta jako osobę, a dopie-
ro na wyższych wydziałach uczynić
z niego fachowca. Przyjaciel Kanta, mi- 
nister Zedlitz, stwierdza³, że „w końcu 
sędzi¹ jest się kilka godzin, a człowie-
kiem przez ca³y czas”. Również w de-
klaracjach Humbolda występuje ostrze-
żenie przed absolutyzacj¹ wiedzy spec-
jalistycznej. Jego koncepcja „kszta³ce-
nia przez wiedzę” jest zarazem sk³ania-
niem do dzia³ania i doskonalenia się
moralnego: „...państwu zaś, podobnie 
jak ludzkości, nie może chodzić o wie-
dzę i mówienie, ale o charakter i dzia-
³anie”. Idea³y te bardzo szybko roz-
wia³y się. Uniwersytet, zamiast nauko-
wo – dydaktycznej instytucji zintegro-
wanej duchowo, okaza³ się administra-
cyjnym po³¹czeniem licznych katedr,
instytutów, dyscyplin akademickich, 
pozostaj¹cych ze sob¹ w powierzchow-
nym, zewnętrznym dialogu.
  Dzisiaj pod adresem uniwersytetu 
ze wszystkich stron – spo³eczeństwo, 
państwo, rynek – formu³owane s¹ rosz-
czenia, nierzadko sprzeczne. Rodzi się 
w¹tpliwość, czy uniwersytet jest jesz-
cze wspólnot¹ akademick¹, czy już
tylko przedsiębiorstwem (firm¹)? Co 
zdominuje formę tej instytucję? Czy 
straci podmiotowość, stanie się jedy-
nie bytem reaktywnym, podatnym na
krótkofalowe i doraźne interesy? A 
może będzie bronić – w jaki sposób? –
swojej autonomii. Czy uniwersytet da-
je zawód, czy wykszta³cenie (szkoły
wyższe za swój sukces uznaj¹ nada-
nie absolwentowi takich cech osobo-
wości i wyposażenie go w tak¹ wie-
dzę, by móg³ się on dobrze sprzedać 
na rynku)? Czy wykszta³cenie – pyta 
Miros³aw ¯elazny – należy przypisy-
wać do osoby, czy do losu zawodo-
wego?
  Z różnych stron dobiegaj¹ g³osy kry-
tyki dotycz¹cej filozofii akademickiej 
i akademickiego filozofa. Dawna kry-
tyka obnaża³a uleg³ość filozofa wobec 
państwa, obecna wskazuje na uległość
wobec wymagań kariery akademic-
kiej. W przekonaniu Hadota, filozofia 
uniwersytecka ci¹gle pozostaje służeb-
nic¹ – teologii, nauki, ogólnej organi-
zacji nauczania, organizacji badań na-
ukowych. Ci¹gle żywa jest też trady-
cja komentatorska, scholastyczna. Ha-

dot stwierdza nawet, że „(...) świado-
mie lub nie, nasze uniwersytety wci¹ż 
pozostaj¹ spadkobiercami «Szko³y», 
czyli tradycji scholastycznej”. Czy 
obecnie nie przejawia się ona w przy-
czynkarstwie, referowaniu, wyjaśnia-
niu, propagowaniu myśli dawnego lub
wspó³czesnego filozofa? Czy stopni 
naukowych nie uzyskuje się na podsta-
wie dzie³, które same nie mog³yby do 
jakiegokolwiek stopnia aspirować? 
  W dziele teoretyzacji filozofii duży 
udzia³ ma profesor filozofii. Pisze Ha-
dot: „(...) instytucja uniwersytecka pro-
wadzi do uczynienia z profesora filo-
zofii funkcjonariusza, którego praca 
w dużej mierze polega na kszta³ceniu 
kolejnych funkcjonariuszy”. Przekona-
nie, że wiedza spe³nia nie tylko funkcję
poznawcz¹ i praktyczn¹, ale też egzy-
stencjaln¹, że angażuje życie – przeko-
nanie charakterystyczne dla starożyt-
nych filozofów i wspó³czesnych psy-
chologów edukacji – z trudem przebi-
ja się do świadomości osób odpowie-
dzialnych za kszta³cenie studentów filo-
zofii. Czy profesor filozofii przygoto-
wuje jedynie kandydata na następne-
go profesora? Czy przemiana ducho-

wa osoby filozofuj¹cej nie jest równie 
ważna, jak wiedza i sprawności? Nie-
pokoje zwi¹zane z dominacj¹ akade-
mickiej filozofii prowokuj¹ nawet pro-
fesorów filozofii do wyst¹pienia o to-
lerancję dla tych, którzy filozofię po-
jmuj¹ egzystencjalnie. 
  Studenci rozczarowani filozofi¹ aka-
demick¹ często pytaj¹, na czym pole-
ga³o zainteresowanie filozofi¹ ich po-
przedników. Zastanawiaj¹ się jak to, co 
wiedz¹, odnosi się do nich samych. U-
naukowieniu filozofowania towarzy-
szy zagrożenie, że filozofuj¹cy straci 
z pola widzenia samego siebie. 
  Co dzisiaj znaczy: żyć filozoficznie? 
Jako odpowiedź przytoczę wypowiedź
Karla Jaspersa: „¯¹da się od filozofa, 
by ży³ zgodnie ze swoj¹ nauk¹. Ale to
zdanie zniekszta³ca to, co mia³o wy-
rażać. Myśli filozoficzne nie dają się
stosować, raczej same s¹ rzeczywisto-
ści¹, o której można powiedzieć: spe³-
niaj¹c te myśli cz³owiek dopiero żyje
i jest sob¹, albo: jego życie jest prze-
niknięte myśl¹. St¹d nierozdzielność
filozofowania i bycia cz³owiekiem 
(podczas gdy poznanie naukowe daje 
się od cz³owieka oddzielić)”.
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