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Recenzja ksi ki Jana Hartmana pt. „Wst p do filozofii”
Autor ksi ki „Wst p do filozofii” jest cenionym wykładowc

Uniwersytetu

Jagiello skiego. Dr hab. Jan Hartman zajmuje si metafilozofi , etyk i filozofi polityki. Jest
autorem takich ksi ek jak m.in.: „Heurystyka filozoficzna”, „ Jak powa nie studiowa
filozofi ” czy „Sposób istnienia rzeczy materialnej według sporu o istnienie wiata Romana
Ingardena”. Autor prowadzi kursy historii filozofii i etyki dla studentów medycyny oraz kursy
z zakresu ontologii i epistemologii dla studentów Instytutu Filozofii UJ oraz IF UW. Jest
tak e redaktorem czasopisma filozoficznego UJ Principia, a tak e sekretarzem Komitetu
Nauk Filozoficznych PAN.
„Wst p do filozofii” został wydany przez WN PWN w 2005 roku i jest jedn z pozycji
z serii Krótkie Wykłady. Dedykowana jest profesorowi Janowi Wole skiemu, wieloletniemu
przyjacielowi i recenzentowi pracy habilitacyjnej autora. Ksi ka podzielona jest na cz ci, z
których trzy pierwsze obejmuj
filozoficznych. W ksi ce znale

wykłady, a czwarta to

wiczenia oparte na tekstach

mo na równie bibliografi oraz indeks osób.

Szata graficzna jest tak zaprojektowana, i pomaga w lepszej percepcji tekstu gdy
wyszczególnia dygresje potrzebne do zrozumienia tematu wykładu lub
zaproponowanych przez autora. Dobrym pomysłem s równie
znajduj ce si po ka dej obj tej ramk dygresji; mog

wicze

odno niki do innych tekstów

one sta si pomocne przy wdra aniu

si w temat.
Ta pozycja jest przeznaczona dla osób studiuj cych filozofi . Ma by pomoc dla
ludzi,

którzy parafrazuj c Senek

„wybrali si

w dług

drog ” po kr tych cie kach

filozoficznych rozwa a . Jak mówi sam autor we wst pie: „W pewnym sensie ksi ka jest
komplementarna w stosunku do wcze niej wydanej pracy Jak powa nie studiowa filozofi
(Kraków 1999, 2005)”.
ciekawego pomysłu na

Mo e okaza

si

tak e pomocna dla licealistów szukaj cych

ycie, lub dla wszystkich tych, którzy chc

zapozna

si

z t

tajemnicz i kontrowersyjn nauk .
Pierwszy wykład obejmuje wst pne wprowadzenie w temat dzieła. Autor przedstawia
filozofi jako nauk . Wprowadzaj c czytelnika w tajniki filozoficznego rozumowania stara
si pokaza sens i cel filozoficznego namysłu. Jednocze nie utwierdza go w przekonaniu, e
jest na siłach zawierzy swojemu rozumowi i da wci gn

si w „gr ” z tokiem własnego

rozumowania. Wprowadzaj c podział filozofii, wyszczególniaj c jej główne dyscypliny oraz

pokazuj c cztery główne okresy jej historii, stara si zaciekawi czytelnika przedmiotem.
Kre l c rys historyczny odsłania przed nim

ródło pochodzenia samego poj cia

„philosophos”. Hartman w tym wykładzie odpowiada na pytanie „Co to jest filozofia?”,
pokazuje wyra nie, czym ona jest i co jest jej przedmiotem zainteresowania oraz omawia
główne definicje słowa „filozofia” i konsekwencje z niej wynikaj ce. Przedstawia królow
nauk jako dyscyplin

badawcz , w której licz

si

przede wszystkim pytania, a nie

odpowiedzi na nie. Na tym, jak mówi sam autor, polega namysł filozoficzny. Przedstawiaj c
otwarty charakter filozofii autor podkre la wag zadawania pyta i krytycznej refleksji.
Po wst pnym rozdziale, który zdaje si

by

tylko rozgrzewk , autor podejmuje

ambitne zadanie wdro enia czytelnika w zawił terminologi filozoficzna oraz filozofi sam
w sobie. Przyst puje do omawiania głównych działów tej e tj. ontologii i epistemologii. Cho
same nazwy s dosy odstraszaj ce, wytrwały czytelnik w pierwszym akapicie dowiaduje si ,
i nie jest tak jak mu si z pocz tku wydawało, gdy autor „gro ne terminy” zamienia na
brzmi ce bardziej łagodnie, np. „epistemologi ” zamienia na „nauk o poznaniu”. Krok po
kroku czytaj cy jest wprowadzany w przedmiot tych dziedzin i poznaje filozofów, którzy
odegrali w nich najwi ksz rol . Autor wspomina mi dzy innymi Arystotelesa, Kartezjusza,
Kanta, Fichtego czy Hegla i omawia pokrótce ich wkład w tworzenie historii tych dziedzin.
W tym wykładzie przedstawia równie takie poj cia jak „ wiat” czy „byt”.
Dzi ki konsekwentnemu pokonywaniu trudno ci zwi zanych z kolejnymi problemami
filozoficznymi, które autor powoli i bardzo prostym j zykiem obja nia, czytelnik zagł bia si
w tajniki filozofii, poznaj c zarówno histori filozofii jak i jej głównych przedstawicieli.
Autor wci ga nas w pasjonuj c „gr ” intelektualn „rozja niaj c” tym samym „mroki”, które
wydawały si nie do pokonania przed rozpocz ciem studiowania tej pozycji.
Zarówno cz

historyczna jak i humanistyczna, które stanowi kolejne wykłady

profesora Hartmana, pozwalaj zapozna si z podstawowymi doktrynami filozoficznymi tak
aby łatwiej było czytelnikowi „uczestniczy ” w zaj ciach seminaryjnych i pracy nad tekstami
zaproponowanymi przez autora. W cz ci historycznej czytelnik dowiaduje si , czym
zajmowali si platonicy, arystotelicy i filozofowie wychowani w tradycji kartezja skiej.
Cz
ludzkiej, za

trzecia - „humanistyczna”, głównie po wi cona jest człowiekowi i społeczno ci
ostatni i najobszerniejszy wykład w tym podr czniku mówi o filozofii

współczesnej. W tym wykładzie autor porusza temat nowoczesno ci, oraz przybli a
czytelnikowi główne pr dy filozofii współczesnej. Pod koniec wykładu IX czytelnik
zapoznaje si z wybitnymi filozofami rodzimymi - jest to swego rodzaju pean na cze
polskich filozofów XX wieku (do grona wielkich zalicza m. in. Romana Ingardena,

Kazimierza Ajdukiewicza, Stefana

wie awskiego, Leszka Kołakowskiego oraz Karola

Wojtył ). Jak gdyby aneksem do ostatniego wykładu jest niezbyt zach caj ca przestroga „ju
same studia filozoficzne s długie i mudne”, lecz autor zapewnia nas, e filozofia to zarazem
wspaniała podró , w któr warto wyruszy chocia by po to, eby zrozumie otaczaj c nas
rzeczywisto .
Z pełn

wiadomo ci mog powiedzie , i czytelnik, który przeczytał nie bez trudu

trzy pierwsze cz ci ksi ki na pewno nie poprzestanie na tym i z wielk ochot przejdzie do
kolejnego rozdziału zaproponowanego przez dr Hartmana. W tym rozdziale czytelnik zostaje
przeniesiony do sali wykładowej gdzie razem z autorem i paroma studentami omawia
fragmenty

tekstów filozoficznych. Autor proponuje fragment z Polityki Arystotelesa,

Prolegomenów Kanta i artykuł E. Gettiera, współczesnego filozofa analitycznego. Czytelnik
mo e sam do wiadczy , jak wa ne jest czytanie tekstów filozoficznych przy studiowaniu tej
nauki.
Pod koniec ksi ki autor prezentuje egzamin ze wst pu do filozofii i zach ca
czytelnika do odpowiadania na pytania wraz z egzaminowanym. Jest to dosy ciekawy i
nowatorski sposób zako czenia podr cznika. Sprawdza, czy czytelnik czytał pozycj
zaproponowan przez autora z uwag .
Ksi ka jest napisana bardzo przyst pnym j zykiem, co stanowi mocn jej stron i
daje jej przewag nad wcze niej wydawanymi podr cznikami o podobnej tematyce. T
pozycj polecam przede wszystkim studentom pierwszych lat filozofii oraz licealistom, którzy
zainteresowani s t tematyk oraz wszystkim tym, którzy maj ochot zapozna si z
podstawowymi kierunkami filozofii. Wprowadzanie przez autora powoli i konsekwentnie w
tajniki historii filozofii oraz zawił dla niewprawnego czytelnika terminologi sprawia, i
mimowolnie czytaj cy zaznajamia si

z przedstawianymi przez autora pr dami i

nazewnictwem filozoficznym. Główne kierunki i obszary przedmiotowe omówione s
rzetelnie, co pozwala czytelnikowi solidnie pozna podstawy filozofii.
Ksi ka ta jest dobrym wst pem do „przygody” z filozofi i zach ci zapewne nie
jednego czytelnika do jej gruntowniejszego studiowania. Ka dy kto si gnie po t pozycj nie
b dzie zawiedziony, gdy cho poruszana tematyka nie jest łatwa, j zyk tej pozycji jest
dostosowany do czytelnika, który wcze niej nie miał kontaktu z t szlachetn nauk. Dlatego
te pozycja ta jest bardzo dobr lektur jako wprowadzenie do filozofii oraz jako pomoc dla
studentów tej e.

