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SEMINARIUM LICENCJACKIE: FILOZOFIA SPOŁECZNA: Jednostka w opałach
PROGRAM
SEMESTR 01. [dr Tomasz Sieczkowski]
1.1 WPROWADZENIE 01: JEDNOSTKA I OGÓŁ – wizje historiograficzne (Hegel, Marks,
Spengler) [wykład]
1.2 WPROWADZENIE 02: JEDNOSTKA I OGÓŁ – wizje ewolucjonistyczne i
indywidualistyczne (Nietzsche, Stirner, Kierkegaard) [wykład]
BLOK I: FILOZOFIA POLITYCZNA
1.3. TOTALITARYZM: Hannah Arendt
Lektury:
H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, Warszawa 2008, t. 2, r. 13, ss. 230-256.
Kwestie:
Totalitaryzm – próba definicji
Totalitaryzm a inne formy rządów autorytarnych (tyrania, dyktatura, despotyzm)
Totalitarna wizja prawa
Totalność terroru
Terror totalny jako narzędzie sprawowania władzy
Ideologia jako substytut zasady działania
Totalność ideologii (moc eksplanacyjna, stosunek do świata empirii, logika/dialektyka a
działanie)
Jednostka w systemie totalitarnym
Antropologiczne korzenie totalitaryzmu
1.4. NACJONALIZM – konflikt uniwersalistycznego kosmopolityzmu i
nacjonalistycznego partykularyzmu – Kvame Anthony Appiah, Ernest Gellner
Lektury: Kvame A. Appiah, The Ethics of Identity, Princeton 2005, r. VI, ss. 237-246.
E. Gellner, Narody i nacjonalizm, Wa-wa 1991, r. 8 i 9.
Kwestie:
Nacjonalizm, kosmopolityzm – próba definicji
Geneza i perspektywy nacjonalizmu
Woluntarystyczna i kulturowa koncepcja narodu
Nacjonalizm jako (re)sentyment
Nacjonalizm i ideologia
Nacjonalizm i kosmopolityzm wobec państwa i kultury
Nacjonalizm i kosmopolityzm wobec jednostki
Kosmopolityczny patriotyzm
Kosmopolityzm vs. nacjonalizm – fałszywa alternatywa?
Źródła poczucia przynależności narodowej oraz możliwe konsekwencje ich kryzysu

Ewolucja narzędzi budowania tożsamości narodowej i jej konsekwencje
Kosmopolityzm jako zadanie
1.5 KLASYCZNY IDEAŁ LIBERALNY I JEGO GRANICE (I): sir Karl Popper
Lektury:
Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie (fragmenty)
Chmielewski, Filozofia Poppera, Wrocław 2003, rozdz. 3: „Filozofia społeczna”
Kwestie:
Definicja liberalizmu.
Zarys historii liberalizmu.
Definicja społeczeństwa zamkniętego.
Krytyka determinizmu historycznego
Społeczeństwo otwarte – projekt Poppera
Kim jest Popperowski inżynier społeczny?
Racjonalistyczny model rozwiązywania problemów społecznych
„Planowanie dla wolności”
Społeczeństwo otwarte 60 lat później.
1.6 KLASYCZNY IDEAŁ LIBERALNY I JEGO GRANICE (II): John Rawls i John Gray
Lektury:
John Rawls, Teoria sprawiedliwości, Warszawa 1995 (fragmenty).
Rex Martin, Rawls, [w:] Boucher, Kelly (red.) Myśliciele polityczni, przeł. A. Dąbrowska, T.
Sieczkowski, Kraków 2008.
Szahaj, Jednostka czy wspólnota, Warszawa 2000, rozdz. 1 i rozdz. 10.
Kwestie:
[RAWLS:]
Krytyka utylitaryzmu.
Koncept sytuacji pierwotnej i:
a. jego status teoretyczny
b. tradycja kontraktualistyczna
c. zasłona niewiedzy
d. racjonalność stron
e. jego realność (wykonalność)
Sprawiedliwość jako bezstronność.
Pierwsza zasada sprawiedliwości.
Druga zasada sprawiedliwości.
Argument maksyminu.
Ocena koncepcji Rawlsa.
1.7 KLASYCZNY IDEAŁ LIBERALNY I JEGO GRANICE (III): Robert Nozick
Lektury:
Nozick, Anarchia, państwo, utopia, przeł. P. Maciejko, M. Szczubiałka, Warszawa 1999.
Kwestie:
Libertarianizm jako skrajny indywidualizm.
Libertarianizm jako postawa życiowa.
Libertarianizm jako filozofia polityki.
Państwo minimalne.
Idea obywatelskiego nieposłuszeństwa

Wolność jednostki a wolność innych.
Podstawowe uprawnienia jednostki – własność
Podatki: na co i ile
Atomizm społeczny jako konsekwencja liberalizmu
1.8 KOMUNITARYZM WOBEC EROZJI WSPÓLNOTY I ŚWIADOMOŚCI DOBRA
WSPÓLNEGO: MacIntyre, Taylor, Sandel, Walzer
Lektury:
Szahaj, Jednostka czy wspólnota, Warszawa 2000, rozdz. 1- 4.
Kwestie:
Liberalizm jako źródło atomizmu społecznego
Przypomnienie teorii sprawiedliwości Rawlsa
Główne postaci nurtu komunitarystycznego – przedstawienie
Główne zarzuty komunitarystów wobec liberalizmu
Podejście Taylora: wspólnota a nie jednostka
Podmiot radykalnie usytuowany Sandela
Krytyka kontraktualistycznego aspektu liberalizmu Rawlsa
Czym jest społeczeństwo, jeśli nie kontraktem?
Liberalizm republikański
Taylor i kwestia wolności
MacIntyre i rewitalizacja Arystotelesa
Krytyka filozofii liberalnej i postoświeceniowej
Czy możliwe jest bycie poza tradycją?
1.9. WIELOKULTUROWOŚĆ, FEMINIZM i POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA (Will
Kymlicka, Susan Moller Okin)
Lektury:
W. Kymlicka, Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford 1995,
r. 2, 8, 10.
Susan Moller Okin, Is Multiculturalism Bad for Women?, Princeton University Press,
1999.
Kwestie: .
Wielokulturowość – w poszukiwaniu trzeciej drogi
Rodzaje i źródła odmienności kulturowej (mniejszości narodowe, imigranci, państwo
wielonarodowe i państwo multietniczne)
Czy liberalne państwo wielonarodowe i/lub multietniczne może narzucać liberalne normy
mniejszościom, hołdującym wartościom niezgodnym z ideami liberalizmu?
Wielokulturowość i multietniczniczność a poczucie wspólnoty/wspólnej tożsamości
Ochrona odmienności kulturowej – szczególne prawa mniejszości
Susan Moller Okin krytyka wielokulturowości z perspektywy feministycznej
Prawa jednostki a przywileje mniejszości – nieusuwalna sprzeczność?
Czy możliwa jest kultura „niewpajająca i niewzmacniająca ról społecznych”?
Czy możliwe jest definiowanie ról społecznych wolne od posądzeń o dyskryminację?
1.10 DANIELL BELL O KULTUROWYCH SPRZECZNOŚCIACH KAPITALIZMU
Lektura:
Daniel Bell, Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, przeł. S. Amsterdamski, Warszawa
1994, ss. 1-207 (pierwsze cztery eseje + przedmowa i wprowadzenie).
Kwestie:

Autocharakterystyka postawy Bella
Cel i metoda książki.
Dwie diagnozy przyczyn i konsekwencji nihilizmu: Nietzsche i Conrad.
3 obszary problemów społecznych: ekonomiczny, polityczny i kulturowy.
1.
Ekonomia a kultura
Znaczenie kultury dzisiaj.
Definicja modernizmu
Co się stało ze społeczeństwem małomiasteczkowym.
Pop-hedonizm i kontrkultura.
Erozja moralnych podstaw społeczeństwa.
Na czym polegają kulturowe sprzeczności kapitalizmu.
2.
Kultura czy religia – poszukiwanie ostatecznych znaczeń.
Przyczyny dezorientacji kultury współczesnej.
Społeczeństwo masowe – rewolucja wrażliwości.
Fragmentacja, rozproszenie, decentralizacja kultury
Upadek racjonalnego kosmosu.
3.
Charakterystyka lat 60-tych na polu kultury
„Demokratyzacja geniuszu” – społeczeństwo masowe
Powieść współczesna i jej losy
4.
Świat natury – świat techniki – świat społeczny
Człowiek pre- a post-industrialny
Funkcja religii w dobie post-industrialnej.
Poszukiwanie ostatecznych znaczeń raz jeszcze.
1.11. KONSERWATYZM: Carl Schmitt, Leo Strauss
Lektury:
C. Schmitt, Teologia polityczna i inne pisma, Kraków 2000, ss. 33-83.
L. Strauss, Czym jest filozofia polityki?, [w:] tegoż, Sokratejskie pytania, Warszawa 1998.
Shadia B. Drury, The Political Ideas of Leo Strauss, New York 2005, ss. 18-36.
Kwestie:
Carl Schmitt – życie i dzieło
Pojęcie suwerenności
Pierwotność suwerennej decyzji jako uniwersalne narzędzie legitymizacji porządku
prawnego i politycznego
Państwo i prawo – krytyka liberalnych ujęć problemu suwerenności
Czym jest państwo?
Metafizyczne źródła idei państwa
Konserwatywne elementy decyzjonizmu Schmitta
Krytyka konstytucjonalizmu
Leo Straussa definicja filozofii politycznej
Ezoteryczna wykładnia filozofii politycznej
Filozofia polityczna, czyli polityczny marketing?
Konserwatyzm czy elitaryzm?
Schmitt i Strauss wobec irracjonalizmu

SEMESTR 02.
BLOK II: KULTURA MASOWA I SFERA PUBLICZNA [dr Dawid Misztal]

2.1 PROROCZA(?) WIZJA ŚMIERCI KULTURY WYSOKIEJ: Ortega y Gasset - Bunt mas
Lektura:
Ortega y Gasset, Bunt mas.
Gadacz, Historia XX wieku, Nurty, tom I (rozdział poświęcony Ortedze)
Kwestie:
Ortega y Gasset – życie i dzieło.
Ortega y Gasset – poglądy filozoficzne.
„Bunt mas”:
Pojęcie masy
Pojęcie życia publicznego – co winno je stanowić
Masa jako kategoria społeczna
Masa jako kategoria duchowa (psychologiczna)
Aglomeracja
Masy versus elity
Masy a kultura masowa
Masy a kultura wysoka
Pauperyzacja intelektualna
Wzrost życia i jego związek z władzą mas
Czym jest życie współczesne i jak różni się od życia tradycyjnego
Jakie ma to zalety, i
Jakie niesie to zagrożenia
W jaki sposób powstał człowiek masowy
Masy a przemoc
Barbarzyństwo ‘specjalizacji’
Masy a rola państwa
Masy i przyszłość Europy: wielkie pytanie
Aktualność diagnozy Gasseta
2.2. SZKOŁA FRANFURCKA: popkultura i zanik kultury wyższej
Lektura:
H. Marcuse, Człowiek jednowymiarowy, Warszawa 1991, ss. 82-103.
M. Horkheimer, Krytyka rozumu instrumentalnego, Warszawa 2007, r. 1, ss. 37-80.
Kwestie:
Cechy i zadania kultury wysokiej
Mechanizm desublimacji kultury wysokiej
Czemu służyć ma przeniesienie treści kultury wysokiej na poziom kultury popularnej?
Rozum obiektywny a rozum subiektywny i sformalizowany
Tryumf popkultury jako konsekwencja wykorzenienia
Kultura wysoka i popkultura w kontekście środków i celów
Społeczne i psychiczne konsekwencje zaniku kultury wyższej

Popkulturowe oblicze filozofii (krytyka pragmatyzmu)
Pragmatyzm i utylitaryzm popkultury a działanie
Industrialny charakter kultury popularnej
2.3. EDUKACJA: SPOJRZENIE KONSERWATYWNE. ALLAN BLOOM
Lektura:
Allan Bloom, Umysł zamknięty, przeł. T. Bieroń, Poznań 1997, Przedmowa (ss. 19-25),
Wprowadzenie (ss. 27-50), Część I. Studenci.
Pytania:
Czym jest edukacja liberalna i na czym, zdaniem Blooma, polega jej wartość?
Jaki jest stosunek Blooma, a jaki „współczesnej edukacji” do opozycji absolutyzm –
relatywizm?
Co Bloom rozumie przez etnocentryzm?
Jakie zastrzeżenia wobec systemu amerykańskiej edukacji zgłasza Bloom?
Czym jest i na czym jest zbudowana europejska kultura duchowa? Dlaczego nie udało się
jej przenieść do Ameryki?
Jaka jest rola literatury w budowaniu samoświadomości jednostki?
Używając kategorii Blooma, opisz amerykańskiego studenta.
Porównaj amerykańskie doświadczenia Blooma z własnymi. Czy w Twojej opinii jego
krytyczna diagnoza stosuje się do dzisiejszej Polski?
Podsumuj Bloomowską diagnozę współczesnego zubożenia duchowego i jego propozycję
wyjścia z kryzysu (kanon wielkich ksiąg). Czy zgadzasz się z nimi? Gdyby to od Ciebie
zależało, jakie książki umieścił(a)byś w takim kanonie?
2.4. ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU I EROZJA SFERY PUBLICZNEJ: BAUDRILLARD I
HABERMAS
Lektury:
J. Baudrillard, Simulacra and Simulation, Michigan 1994, r. 1, ss. 1-42, 8 i 9, ss. 79-94.
A. Szahaj, Teoria krytyczna szkoły frankfurckiej, Warszawa 2008, ss. 199-208.
L. Goode, Habermas. Democracy and Public Sphere, London 2005, ss. 89-119.
Kwestie:
Simulacrum – dualistyczna struktura rzeczywistości
Symulacja – istota mediów
Przekaz (informacja) a sens (znaczenie) – destrukcyjny charakter przekazu
Zawłaszczenie sfery publicznej przez masmedia
Tryumf hiper-rzeczywistości
Destrukcja sfery publicznej
Totalny charakter środków masowego przekazu
Wypaczenie istoty medium
Habermasa rozumienie komunikacji językowej
Działanie komunikacyjne jako instrument społecznej racjonalizacji
Koncepcja idealnej sytuacji komunikacyjnej
Rola środków masowego przekazów w życiu społecznym
Natura komunikacji za pośrednictwem środków masowego przekazu
Masmedia a relacje między obywatelami
Masmedia a relacje między obywatelami i ośrodkami decyzyjnymi
2.5. JEDNOSTKA I MARKA: BEZALTERNATYWNOŚĆ PRZEKAZÓW W SFERZE
PUBLICZNEJ

Lektura:
Naomi Klein, No Logo.
Kwestie:
Globalizacja - próba definicji
Dyktatura logo
NO SPACE
Co dzieje się z przestrzenią publiczną.
Historia marki.
Sprzedaż stylu życia?
Tyrania koncernów
Marka czy produkt?
Marketing skierowany do dzieci.
NO CHOICE
Czy konsument ma wybór? Pluralizm jako iluzja.
Przykłady agresywnych kampanii w istocie ograniczających wybór.
Nadużywanie prawa własności intelektualnej.
NO JOBS
Czy globalny kapitalizm prowadzi do wzrostu bezrobocia?
Etyczna kwestia fabryk ulokowanych w Trzecim Świecie - nasze przyzwolenie na wyzysk
NO LOGO
Antyglobalizm czy alterglobalizm? - próba charakterystyki ruchu i jego celów.
Czy alterglobalizm jest po prostu lewicą? Czy tradycyjna prawica to zwolennicy koncernów
i polityki liberalnej?
Czy potrzebujemy ruchów tego typu? Jeśli tak to jakich?
A może to zwykła chuliganeria?
No Logo jako manifest alterglobalistów.
Kto i jak ma kształtować przestrzeń publiczną (jeśli nie koncerny)?
Przewrotność zamierzona (?) - czy książka wykreowała własne logo, a Naomi Klein swoją
markę?
Co to znaczy być świadomym konsumentem? Czy jest to możliwe w świecie opisywanym
przez Klein?
Czy alternatywny styl życia (zdrowa żywnosć itd.) nie jest lustrzanym odbiciem polityki
koncernów? Czy Klein niechcący nie opisała nie tylko późnego kapitalizmu, ale całej
kultury jako takiej?
2.6. KONFLIKT CYWILIZACJI I KRES HISTORII: HUNTINGTON I FUKUYAMA
Lektura:
F. Fukuyama, Koniec historii, Poznań 1996. ss. 90-208.
S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawa 1997,
fragmenty.
Kwestie:
Idea historii powszechnej jako celowego procesu (chrześcijaństwo, Kant, Hegel, Marks,
teoria modernizacji)
Fundamenty celowości (kierunkowości) procesu dziejowego
Demokracja liberalna jako kres dziejów – „warunki możliwości”
Atrofia „zmysłu historycznego” a koniec historii
Aktualność idei końca historii – pytanie o przyszłość

Czy alternatywne wobec demokracji liberalnej formy rządów (Chiny, Wenezuela, Białoruś,
Korea Płn., Iran) to jedynie „ślepe zaułki” na drodze ku kresowi historii?
Oblicza konfliktu – ideologia, kultura, cywilizacja
Wielokulturowość jako obietnica koegzystencji i zarzewie konfliktów
Czy w świecie wielu cywilizacji ich zderzenie jest koniecznością dziejową?
Państwo – relikt przeszłości czy pierwszoplanowy aktor na geopolitycznej scenie?
2.7. TONY JUDT I KRYZYS PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO
Lektury:
Tony Judt, Źle się ma kraj, Wydawnictwo Czarne 2011.
Kwestie:
Co złego dzieje się ze światem?
Jaki cel przyświecał autorowi podczas pisania tej książki? Dlaczego tak trudno jest nam
dziś myśleć o zmianie reguł gry?
Przeanalizuj wykresy z rozdziału 1. Co z nich wynika?
William Beveridge : dlaczego w dyskursie publicznym zastąpiliśmy filozofię polityczną
klasyczną ekonomią? Jaką antropologią podpiera się takie uprzywilejowanie ekonomii?
Na podstawie rozdziału 2. scharakteryzuj państwo dobrobytu (welfare state)
Scharakteryzuj rewolucję lat 60-tych widzianą z perspektywy Judta
Jak zmieniła się relacja między publicznym i prywatnym w ostatnim trzydziestoleciu? Co z
tego wynika?
Czym jest nonkonformizm? Dlaczego go potrzebujemy?
Jakie dwa praktyczne dylematy musimy rozwiązać?
Przedstaw i oceń sugestie zmian zaproponowane przez Judta (zmiana języka, powrót do
etyczności, niwelacja różnic ekonomicznych). Jakimi metodami możemy ich dokonać?
2.8. SLAVOI ŽIŽEK: TOLERANCJA, CZYLI DIALEKTYKA PRZEMOCY
Lektura:
Slavoj Žižek, Przemoc. Sześć spojrzeń z ukosa, Warszawa 2010.
Kwestie:
Przemoc subiektywna, obiektywna i symboliczna
Ideologia liberalnego komunizmu
Krytyka postpolitycznej biopolityki
Etyka a wykluczenie
Žižka problemy z tolerancją
Kulturalizacja polityki, czyli grzechy multikulturowości
Holokaust jako narzędzie retoryki politycznej
Ograniczenia światopoglądu liberalnego według Žižka
Ateizm jako warunek tolerancji
2.9. GIORGIO AGAMBEN i HOMO SACER
Lektury:
Giorgio Agamben, Homo Sacer, Stanford 1998 (“Homo Sacer. Suwerenna władza i
nagie życie”, Warszawa 2008)
Kwestie:
Scharakteryzuj logikę suwerenności
Kim jest homo sacer?
Na czym polega świętość ciała?
Wyjaśnij tytułową relację między suwerennością władzy a nagim życiem.

Wytłumacz znaczenie metafory obozu.
Jak rozumiesz zestawienie przez Agambena totalitaryzmów i współczesnej demokracji?
2.109. CYNIZM JAKO FIGURA ŚWIADOMOŚCI WSPÓŁCZESNEJ – P. SLOTERDIJK
Lektury:
Peter Sloterdijk, Krytyka Cynicznego rozumu, Warszawa 2005.
Kwestie:
Co Sloterdijk rozumie przez cynizm
Cynizm a kynizm
Cynizm polityczny i cynizm funkcjonalny
Ideologia(e) a cynizm
Charakterystyka oświecenia
Czy Sloterdijk jest cynikiem?
Cynizm – fiasko czy tryumf oświecenia?
2.11. CZĘŚCIOWE ROZWIĄZANIE DYLEMATÓW EPISTEMOLOGII I FILOZOFII
SPOŁECZNEJ: ETNOCENTRYZM RORTY’EGO
Lektura:
Andrzej Szahaj, Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty’ego, Wrocław 2002, ss. 1131.
Kwestie:
Krytyka reprezentacjonizmu.
Antyfundamentalizm epistemologiczny
Etnocentryzm
Etnocentryzm a relatywizm
Prymat etyki nad epistemologią
Sposób uzasadniania twierdzeń i przekonań
Społeczeństwo liberalne
Filozofia jako krytyka kultury
Hermeneutyka: podobieństwa i różnice z Gadamerem
Rorty a dekonstrukcjonizm
Pojęcie ironii
Pojęcie solidarności
Polemika z Habermasem
Krytyki Rorty’ego
Podsumowanie: Postmodernistyczny humanizm Rorty’ego
KWESTIE EGZAMINACYJNE
EGZAMIN LICENCJACKI 2010-2011
ZAJĘCIA: Jednostka w opałach (filozofia społeczna)
PROWADZĄCY: dr Tomasz Sieczkowski, dr Dawid Misztal
1. Karla Poppera koncepcja społeczeństwa otwartego.
2. Rawlsa koncepcja sprawiedliwości jako bezstronności oraz idea sytuacji
pierwotnej
3. Libertarianizm Nozicka na tle klasycznego liberalizmu
4. Zarzuty komunitarystów wobec liberałów
5. Kulturowe sprzeczności kapitalizmu według Daniela Bella

6. Allana Blooma wizja zubożenia kultury i edukacji
7. Ortega y Gasset: narodziny społeczeństwa masowego; masa jako jednostka
społeczna a masa jako jednostka psychologiczna
8. Scharakteryzuj alterglobalizm na podstawie NO LOGO Naomi Klein
9. Etnocentryzm Rorty’ego a kwestia relatywizmu
10. Jednostka w systemie totalitarnym
11. Porównaj nacjonalizm i kosmopolityzm
12. Feministyczna krytyka polityki wielokulturowości
13. Pojęcie suwerenności i jego funkcja w teologii politycznej Schmitta
14. Na podstawie tez Marcuse’a i Horkheimera, scharakteryzuj kulturę masową.
15. Istota i zadania działania komunikacyjnego według Habermasa.
16. Na czym według Baudrillarda polega destrukcyjne działanie mediów
17. Konflikt cywilizacji i koniec historii. Diagnozy aktualne, czy anachroniczne?
18. Scharakteryzuj Tony’ego Judta krytykę współczesności
19. Na czym polega figura homo sacer?
20. Tolerancja, czyli dialektyka przemocy (Žižek)
21. Czym jest „Krytyka cynicznego rozumu”?
22. Dlaczego „jednostka w opałach”?

