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ROZMOWY Z… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Rozmowy z...” to zapisy żywej myśli wymienianej z róż-
nymi osobistościami polskiej nauki i sztuki. Przyświeca 
im jedna zasada – aby o rzeczach złożonych mówić 
w sposób prosty tak, aby każdy – bez względu na własną 
specjalizację – odniósł z lektury pożytek. Mamy nadzieję, 
że będzie tak i tym razem. 

 Zapraszamy! 
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FILOZOFIA RECEPTĄ NA PRZETRWA-

NIE. „POTRZEBA NAM POWROTU DO 

VIA COMMUNIS!”1 
 

– WYWIAD Z DR HAB. PROF. UR KRZYSZTOFEM BOCHENKIEM 
 
 

Prezentujemy zapis kolejnej filozoficznej rozmowy. Tym 
razem Bartłomiej Krzych oraz Kamil Olechowski rozmawiają 
z prof. Krzysztofem Bochenkiem z Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
mediewistą i historykiem filozofii polskiej. Rozmówcy poruszają 
m.in. nośne i kontrowersyjne tematy związane ze średniowieczem, 
dyskutują też o Kościele, człowieku i współczesnej (pop)kulturze. 
 

[Bartłomiej K. Krzych, Kamil Olechowski:] Jest Pan 
mediewistą. Jednym z powszechnych skojarzeń zwią-
zanych ze średniowieczem jest totalna i bezwzględna 
władza kościoła, zwłaszcza pod przewodnictwem pa-
pieża Aleksandra VI – czyli Rodrigo Borgii. Ile w tej 
wizji jest prawdy, a ile przesady? 

 
Należy pamiętać, że okres panowania w kościele słynnej rodziny 
Borgiów – o której zresztą krąży wiele niesamowitych anegdot – 
to schyłek średniowiecza i początek renesansu, ze wszystkimi tego 
konsekwencjami. I Borgia jest właśnie kwintesencją włoskiego 
                                                      
1 Z formą wypowiedzi jaką jest wywiad nieuchronnie wiążą się pewne uprosz-
czenia i skróty myślowe. Chcemy jednak, aby mieli Państwo dostęp do żywego 
języka, jakim odznaczają się dialogi. Mamy nadzieję, że nie przeszkodzi to 
w wartościowym odbiorze lektury. Z ww. względów zaznaczamy, że wypowie-
dzi rozmówców są wyrazem ich osobistych poglądów i przekonań. 
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renesansu: nigdy nie był uważany za świętego, był politykiem, to 
były czasy Kościoła politycznego. Właściwie o takiej dzisiejszej 
roli Kościoła wtedy nikt nie myślał. Dopiero kiedy Kościół stracił 
władzę polityczną przed 150 laty, nagle ktoś zaczął papieży pytać 
o moralność. Stali się zupełnie przegrani w sensie politycznym, 
nie mający żadnej władzy – ale nagle się okazało, że są autoryte-
tem moralnym dla wielu ludzi. Dzisiaj trudno zarzucić papieżowi, 
że stoi po czyjejś stronie; że ma za sobą armię, fundusze itd. 
A wcześniej to była norma. Borgia wchodząc w sojusz z Francją, 
Anglią, urządzał gry polityczne. Był typową postacią renesansu: 
połączenie machiawelizmu z religijnością. Wierzył, że można 
utrzymać potęgę papieża, a jeśli tak, to najlepiej przy pomocy 
rodziny; jego synowie odgrywali ważną rolę na dworze papieskim. 
Z naszego punktu widzenia to może być oburzające. Swoją drogą 
wtedy jeszcze nie było celibatu, który został wprowadzony jako 
całkowicie obowiązkowy dopiero w połowie XVI wieku. Zresztą 
Borgia został duchownym późno, tak jak nasz Kopernik – do dzi-
siaj nie wiemy czy był duchownym czy nie, choć był kanonikiem. 
Nawet niektórzy papieże byli wcześniej właśnie papieżami niż 
zostawali księżmi. 
 

Powiedział Pan „niesamowite anegdoty”. Niesamowite 
– czyli jakie? 

 
Są to historie, które mogą nas dziś śmieszyć, np. kardynałowie 
musieli być niekiedy cicho, żeby nie obudzić wnuczki papieża. 
Albo gdy król Francji prosił papieża o unieważnienie małżeństwa, 
to Borgia pytał wysłannika króla o powody tego rozwodu – nawet 
z samej ciekawości. Usłyszał, że chodzi o wygląd żony. Papież 
jednak dopytywał o konkrety. Wysłannik wyjaśnił, że są przypad-
ki, w których wystarczy nałożyć partnerce worek na głowę; to 
jednak był ten drugi przypadek – gdy ta metoda nie wystarczała. 
Borgia podziękował, że zostało mu to tak obrazowo wytłumaczo-
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ne. Poza tym Borgia potrafił też łączyć religię z niesłychanym 
okrucieństwem. Rozmawiając z jednym ze swoich wrogów mówi, 
żeby poszedł wolno i dodatkowo go błogosławi na drogę słowami: 
„niech się dzieje wola Nieba”. Zaraz potem jego syn z niedowie-
rzaniem pyta: „puszczamy go wolno?” Wtedy pada odpowiedź: 
„teraz idź i go zabij”. Niech się dzieje wola Nieba, ale trzeba tej 
woli trochę pomóc. W zamierzeniach tych ludzi to się jakoś łączy-
ło. 
 

Mówił Pan o konsekwencjach przełomu epok. Jaki 
miałoby mieć to wpływ na sposób działania papieży 
i Kościoła? 

 
Prawda jest taka, że to nie była kwestia jednego-dwóch papieży, 
ale mowa o całej epoce właśnie renesansu. Ludzie tego okresu byli 
graczami politycznymi, intrygantami, mieli wstydliwe choroby. 
To był taki czas. Jesień średniowiecza to okres kiedy świętość się 
kończy, a profanacja zostaje. Średniowiecze to Vita contempla-
tiva– kontemplacja, a renesans to Vita activa. I Borgia jest aktyw-
ny, działa, robi, przebudowuje Watykan, również za jego pontyfi-
katu budowano obecną Bazylikę św. Piotra. Co prawda doprowa-
dziło do w konsekwencji do kryzysu w Kościele, bo raz rozpoczę-
ta inwestycję trzeba było ukończyć. Ale tak jak i na tę historię, tak 
na wszystko można patrzyć z tysiąca różnych stron. Zresztą 
i w tym obszarze dochodzą pewne okoliczności historyczne, które 
mogą zaciemniać nam rzeczywisty obraz. 
 

Na przykład jakie? Co takiego sprawia, że nie możemy 
jednoznacznie osądzać ludzi tamtych czasów? 

 
Pamiętajmy, że zaraz po śmierci Borgii, mieliśmy prawie od razu 
Lutra. Historycy protestanccy posiadali swoją wizję papiestwa. 
Jeślibyśmy przeczytali życiorysy Lutra, Kalwina u historyków 
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katolickich i protestanckich, to wyglądałoby one inaczej. To samo 
dotyczy przedstawiania rodziny Borgiów, potem w grę weszły 
inne rozumienia historii. I też niekoniecznie chodziło o prawdę 
historyczną. 
 

Zostawmy już Borgiów, którzy jak Pan powiedział 
działali już raczej w okresie renesansu i wróćmy do 
samego średniowiecza. Kolejnym skojarzeniem jest 
powszechna głupota, zacofanie, nieracjonalny dogma-
tyzm. Jak było w rzeczywistości? 

 
Powtórzę to, co staram się mówić podczas wykładów – średnio-
wiecze było inne od naszych wyobrażeń. Było epoką bardzo ra-
cjonalistyczną, aż za bardzo. Erazm z Rotterdamu nie krytykuje 
średniowiecznych za brak myślenia – wprost przeciwnie, wytyka, 
że w myśleniu wręcz przesadzali. Chcieli wszystko spojęciować, 
wszystko udowodnić. Potrafili pogodzić Tomasza z Augustynem, 
nominalizm z realizmem. W renesansie nie ma przecież agnosty-
ków, ateistów, tylko są ludzie, którzy nie chcą się zajmować tym, 
co jest trudne. W dziełach renesansu – w odróżnieniu od średnio-
wiecza – nie ma chociażby słynnych diabłów na główce od szpil-
ki. Średniowiecze uczyło precyzji myślenia, choć było to często 
wynaturzone. Im bardziej idziemy w głąb, to ci pomniejsi myśli-
ciele przesadzali, chcąc wszystko zacytować, przepisać fragmenty: 
to były dzieła na tysiące stron, zupełnie nie do czytania. 
 

Czy to nie podchodzi już pod współczesny plagiat? 
 
Pojęcie odpisywania w średniowieczu wyglądało inaczej. Dzisiaj 
jest naganne, w średniowieczu natomiast odpisywanie od dobrych 
nie było uznawane za złe. To było wręcz oczywiste, że jak masz 
napisać coś głupiego sam, to lepiej odpisz od kogoś, kto coś mą-
drzejszego wymyślił. Stąd wykład nie miał polegać na tym, że 
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ktoś przekazywał, co napisał Arystoteles, ale miał czytać samego 
Arystotelesa. 
 

W myśl zasady „skoro mędrzec napisał coś mądrego, 
to dlaczego głupi ma to zmieniać”. 

 
Dokładnie. Wtedy nie chodziło też o to, żeby to było „moje”, więc 
wychodziły kompilacje ze stu różnych dzieł. Przykład, który jest 
może banalny, ale gdy autor średniowieczny zastanawia się „czy 
dusza jest cielesna?”, to zajmuje się przez dwie strony znaczeniem 
partykuły „czy”: jak można ją rozumieć – tak, tak albo tak; słowo 
dusza tak i tak; cielesna natomiast tak i tak. Albo „Komentarz do 
Księgi Rodzaju” Stanisława Zawady. Kiedy pada zdanie „Pan Bóg 
stworzył Niebo i Ziemię”, mamy opis rodzajów gwiazd, typów 
gleb – w ten sposób ciągnie się komentarz na parę tysięcy stron. 
Tylko kiedy dojedziemy do sedna? 
 

W kontekście średniowiecza przypomina się pytanie 
o liczbę diabłów na główce od szpilki, o których Pan 
wspomniał przed chwilą. Twierdzi Pan, że to przejaw 
wielkiego rozumu i rozkwitu nauki? To przecież brzmi 
jak absurd. 

 
Słynne subtelności scholastyczne wcale nie były banalne i niepo-
ważne. Pytanie o liczbę diabłów od szpilki wcale nie jest śmiesz-
ne. Dzisiaj zastanawiamy się: „jak mieszczą się wiadomości na 
CD czy na pendrive? One zajmują miejsce czy nie? Przecież nie są 
materialne, a jednak zajmują miejsce”. Jeśli uznamy diabła czy 
anioła za materialnego, to się ani jeden nie zmieści na główce od 
szpilki, a jak są to byty niematerialne – to tysiące! Mało tego, 
kiedy współcześni filozofowie przyrody i fizycy patrzą się na śre-
dniowiecze, to wcale nie mają takiego negatywnego stosunku do 
niego jak humaniści. Zauważają po prostu, że to były rozważania 
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bardzo naukowe. Słynne Merton Collegew Anglii, tak zwani cal-
culatores – zakonnicy – nie mogli zajmować się tym, co lubili 
w sensie ścisłym, bo zakon na to nie pozwalał. Zajmowali się za to 
np. próbą zintensyfikowania badań wokół zilościowania cnoty: jak 
można w człowieku cnotę zilościować, zmierzyć, skwantyfiko-
wać. To były niesamowite rozważania dla fizyków współcze-
snych: jak można próbować zilościować coś, co wydaje się nieilo-
ściowalne? Zakonnicy mogli to robić, nikt im wtedy nie zarzucił, 
że zajmują się głupotami, bo przecież zajmowali się mierzeniem 
wiary, nadziei i miłości. A pod płaszczykiem zagadki kryły się 
rozważania czysto matematyczno-fizyczne. Dziś twierdzi się, że 
rzeczywistość prowadzi z nami rozmowę właśnie w języku jakim 
jest matematyka – to ona odpowiada za sukcesy w poznawaniu 
najgłębszych struktur Wszechświata, np. czarnych dziur. 
 

Co w takim razie z grzechami kościoła, za które prze-
praszał po kilku wiekach papież Jan Paweł II? Co ze 
stosami i innymi ciemnymi stronami średniowiecza? 

 
Gdy człowiek przyjrzy się bliżej średniowieczu, to zauważy, że 
nie wtedy najbardziej płonęły stosy. To było w XVI wieku, po 
średniowieczu. Na średniowieczu jednakże w dużej mierze pięt-
nem kładzie się Augustyn, który ciągle pojawia się w tej epoce. 
Mówiąc np. o deprecjacji cielesności, warto zaglądnąć do Świe-
żawskiego, który oskarżał za wszystkie problemy z czarownicami 
Platona. To Platon jest wrogiem. Chrześcijaństwo się na początku 
nim zafascynowało i do dzisiaj ma ono problem z powodu Platona 
i Augustyna, z tym ostatnim w jeszcze większym stopniu, gdyż to 
autor „wyznaniowy”: Platon był wrogiem ciała; a jak Augustyn się 
nawrócił, uznał seks i inne kwestie cielesności za złe. U Tomasza 
nie ma takich tekstów o pogardzie cielesności, co jest w dużej 
mierze związane z opozycją do Augustyna, którego jednakże 
pozycja w średniowieczu była taka wielka, że nawet sam Tomasz 



WYWIAD Z DR HAB. PROF. UR KRZYSZTOFEM BOCHENKIEM 
 

19 
 

pisząc „Summę” mówi: „Nie napisałem niczego, z czym by się nie 
zgodził Augustyn” – przecież nikt w to nie wierzy. Tomasz napi-
sał to tylko dlatego, że wiedział, iż augustynicy by mu coś zarzuci-
li, wolał tego uniknąć, tym bardziej, że pałał wielki szacunkiem do 
biskupa z Hippony. 
 

A nawracanie siłą? Przecież chociażby Zakon Krzy-
żacki – którego metody znamy –powstał w 1190 roku, 
a zatwierdzony został w 1198 roku, a więc w średnio-
wieczu. Tym razem nie może Pan powiedzieć, że to in-
ne epoki, jak w przypadku stosów czy Rodrigo Borgii. 

 
Z jednej strony mamy Krzyżaków, ale chciałbym przy okazji 
zwrócić uwagę na takich Polaków jak Paweł Włodkowic czy Sta-
nisław ze Skarbimierza, którzy odkryli tolerancję dwa wieki przed 
Grocjuszami, ale o tym nikt nie wie, nie potrafimy pokazać nasze-
go dorobku2. Polacypotrafili na Soborze w Konstancji pokazać, że 
Krzyżacy nawracając siłą robią źle – że tak nie wolno. Trzeba 
nawracać przykładem, miłością i dobrocią. 
 

Jak do tego ideału mają się wyprawy krzyżowe? 
 
Były one próbą szlachetnego w zamiarze odzyskania tego, co było 
„nasze”. Wynikało to z głębokiej wiary – być może była naiwna, 
prymitywna, często bez podstaw. Mamy przecież słynne wyprawy 
krzyżowe dzieci i kobiet, które po drodze ginęły, bo szły nie wie-
dząc gdzie, po co i z czym. Po kilkudziesięciu kilometrach ludzie 
padali. Bywali również rycerze-szubrawcy, którzy okradali, ale 
historia zawsze jest niejednoznaczna – to dotyczy każdej epoki. 
A od średniowiecza wymagamy największej jednoznaczności. 
 

                                                      
2 Zob. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PS/idziemy201028_blask_prawdy.html 
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Dochodzimy więc do wniosku, że rzeczywistość nie jest 
czarno-biała, ale w ten sposób można usprawiedliwić 
praktycznie wszystko. Co więc z pozostałymi ciemnymi 
stronami średniowiecza? 

 
Jeśli chodzi o inne kwestie, o które oskarża się średniowiecze – 
rzeź hugenotów czy wojny religijne, palenie na stosie czy ścinanie 
innowierców (słynne dzieci widzące w Szwecji w XVII wieku, 
które oskarżały ludzi o czary). Na średniowiecznych stosach pło-
nęli raczej heretycy, nie zaś czarownice. Chodziło bardziej 
o oskarżenia w związku z herezją Husa. Dziś jednakże jest on 
uważany za prekursora Soboru Watykańskiego II. Miał jeden pro-
blem: zrobił to o 600 lat za wcześnie. Jeśli ktoś głosi poglądy naj-
wspanialsze, ale wieki przed tym, gdy są one możliwe do zaakcep-
towania… Zresztą dzisiaj nawet Kościół Katolicki mówi, że Hus 
był niesamowicie prawym człowiekiem (m. in. Swieżawski napi-
sał artykuł o Husie jako prekursorze Soboru Watykańskiego II). 
 

Co ze średniowiecznym mizoginizmem? Święty To-
masz twierdził np. że „dziewczynki powstają z uszko-
dzonego nasienia lub też w następstwie wilgotnych wia-
trów”. 

 
Kiedy się czasami krytykuje średniowiecze, to zapomina się, że 
ono idzie za klasyką, za starożytnością: nawet w tych głupich po-
glądach, które są negatywne, np. o kobietach – to wszystko wzięło 
się od Arystotelesa. To on pogardzał kobietami i kiedy Tomasz to 
powtarza, to właśnie za Arystotelesem. Poza tym średniowiecze 
wiele zrobiło dla kobiet – w końcu Matka Boża była kobietą, więc 
siłą rzeczy nie dało się powtarzać wszystkiego po starożytnych. 
W różnych tekstach, które czytałem, były dyskusje na temat tego, 
kto jest mądrzejszy, silniejszy; na końcu stwierdzano, że nawet 
jeżeli Matka Boża jest kobietą, to jednak Jezus jest mężczyzną. 
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Zawsze można wnieść, że dalej jest „na nasze”. Jest to tylko jeden 
z wielu przykładów, który uczy nas, że nie możemy oczekiwać, 
aby ta epoka przekraczała wszystkie swoje horyzonty. 
 

Nawet jeśli jednak zgodzimy się, że średniowiecze nie 
może przekraczać wszystkich swoich horyzontów, to 
przecież dochodziło do pewnych sprzeczności we-
wnątrz samej samego średniowiecza. Bo jak to było 
w ogóle możliwe, że w epoce tak mocno przecież zwią-
zanej z kościołem, kiedy podkreślało się wiarę w Boga, 
konieczność bycia świętym, mogło być aż tyle niemo-
ralności? 

 
Rzeczywiście było wtedy niesamowite sacrum i niesamowite 
profanum. Na porządku dziennym były trucizny – który król 
umarł z przyczyn naturalnych? W Polsce akurat raczej tak nie 
bywało, ale we Francji, Anglii: choćby słynny król Edward, który 
został zabity poprzez wlanie ołowiu w odbyt, po to, żeby nie było 
śladu. Kościół starał się ludziom stawiać wysokie wymagania, 
jednak praktyka życiowa bywała inna. Mimo to,co ciekawe, różni 
Katarzy, Waldelnsi, Albigensisprzeciwiali się Kościołowi, bo był 
według nich zbyt mało moralny, zbyt mało ascetyczny, zbyt mało 
wymagający od człowieka. W naszym przeświadczeniu średnio-
wiecze to epoka, w której wszystkim kazano się nieustannie bi-
czować. A to były często sekty – Kościół się temu sprzeciwiał, 
takiej pogardzie dla cielesności. Trzeba pamiętać, że legenda 
o świętym Aleksym to nie jest doktrynalna nauka Kościoła. To 
nieprawda, że Kościół kazał ludziom żebrać, leżeć pod domem 
rodziców, jeść odpadki. To był wybór wielu ludzi, ponieważ oni 
uważali, że to jedyna droga do świętości. Wielu ludzi uważało też, 
że życie doczesne nie ma żadnej wartości. Ale ta pogarda była 
negowana przez Kościół: skoro Pan Bóg stworzył świat, to nie 
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można nim pogardzać. Z drugiej jednakże strony wielu autorów, 
jak choćby Damiani, tę pogardę głosili. 
 

Bardzo często pada argument przeciwko średniowie-
czu: działalność Świętej Inkwizycji. 

 
Kiedy mówimy o czarownicach, heretykach, to nie można zapo-
minać o jednej rzeczy: wielu z inkwizytorów, prześladowców 
heretyków, głęboko wierzyło, że oni nie mogą zostawić ich 
w spokoju. Gdyby to zrobili, to zmarnowaliby ich dusze. Oni do-
tykając ich ciała robili im krzywdę cielesną, ale ratowali duszę. 
Nawet gdy Paweł Włodkowic pisze o tolerancji, stwierdza: ja nie 
mogę ci zrobić krzywdy, nie można nawracać siłą, nie można 
zabijać w imię wiary; trudno – oni będą potępieni. To nie była 
tolerancja w naszym rozumieniu… 
 

I wszyscy byli tacy niewinni w swojej wierze? 
 
Ja nie uważam, że nie było wtedy ludzi o skrzywionych intelek-
tach, dewiantów, ale wielu pewnie wierzyło, że robi dobrą robotę. 
Skoro życie trwało wtedy 30-40 lat, to czy warto je zniszczyć dla 
jakiejś herezji? Natomiast cały problem polegał na ludzkiej zawi-
ści: ktoś chciał się pozbyć sąsiada czy żony, to rzucał hasło: jesteś 
czarownicą. Nie dało się obronić, bo cały system średniowieczny 
polegał na tym, że należało udowodnić niewinność. A jak to zro-
bić? Jak kobieta powiedziała, że nie umie fruwać, to jej odpowie-
dzieli, że nie umie, bo w tej chwili nie chce – jakby chciała to by 
fruwała. 
 

Z tego wynika, że średniowiecze było epoką pełną fał-
szywych założeń i uwarunkowań. Chociaż nauka się 
rozwijała – jak ustaliliśmy – to jednak w życiu 
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codziennym, zwykłym, raczej trudno mówić o racjona-
lizmie? 

 
My również mamy swoje uwarunkowania, czasem udajemy tylko, 
że one nie istnieją. Nie ma poprawności politycznej, intelektual-
nej? Natomiast oczekujemyod średniowiecza zupełnejczystości 
intelektualnej, doktrynalnej. Możemy mieć pretensje do średnio-
wiecznych, że woleli mówić o Bogu, o tym jak będzie raj wyglą-
dał niż się cieszyć życiem na ziemi. Nas to może dziwić. Tymcza-
sem my również poszukujemy odpowiedzi na te pytania, ale nie 
w nauce, tylko u wróżek, w sennikach, horoskopach. To dzisiaj 
mamy rozrost czarów i wróżbiarstwa. W średniowieczu wiara była 
oparta bardziej o Tomasza i rozum, natomiast w XVI wieku… 
Może zapytajmy: kto tu jest mądrzejszy – wierzący, ale racjonalny 
tomista czy ktoś twierdzący, że można zrobić z piasku złoto, że 
można znaleźć świętego Graala i że on będzie działał, że można 
zrobić eliksir nieśmiertelności? To są większe głupoty. W śre-
dniowieczu nikt w to nie wierzył. Renesans pod względem 
intelektualnym to regres. 
 

Kolejny obraz, który pojawia się nam po usłyszeniu 
słowa średniowiecze – tym razem niezwiązany z kwe-
stiami kościelnymi – skrajne ubóstwo obok wspania-
łych zamków, pałaców i posiadłości magnatów. 

 
Znów: magnackie pałace to domena renesansu czy baroku. Śre-
dniowiecze było epoką, gdzie wbrew pozorom różnice stanowe, 
kulturowe w życiu najmniej się odzwierciedlały – choćby w je-
dzeniu. Ubóstwo było, ale dotyczyło praktycznie każdego, nawet 
magnat średniowieczny w pewnym sensie raczej wegetował niż 
żył w pełnej jakości życia. Kiedy Jagiełło przyjmował Krzyżaków, 
to piwo było lane jeszcze do drewnianych kubków. Różnice po-
większają się znacząco w późniejszych epokach. Później Polska 
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i cała Europa staje się obszarem magnatów i całej reszty. Nato-
miast średniowiecze to epoka, kiedy jeszcze istnieje możliwość 
awansu społecznego. Średniowiecze cechowała oczywiście 
brutalność życia z feudalną strukturą społeczną, ale regres wcale 
nie jest związany z tą epoką. Liczba kmieci, chłodników, zagrod-
ników rośnie cały czas z kolejnymi wiekami. Kiedy feudalizm 
przekształcił się w strukturę szlachecką – w Polsce 3% ludzi nale-
żała do szlachty, czasami dochodziło nawet do 6%, na zachodzie 
często był to zaledwie 1% – także ta struktura i tak była bardziej 
demokratyczna niż w innych krajach. 
 

Jak wobec tego przezwyciężyć mity na temat średnio-
wiecza? 

 
Wydaje mi się, że mit ciemnego średniowiecza jest nie do prze-
zwyciężenia. Mnie jednak przekonuje to, że gdybyśmy weszli 
sobie dzisiaj w Internet, to mamy setki kongresów mediewistycz-
nych, spotkań, prac o średniowieczu; natomiast nie słyszałem, 
żeby ktoś pisał o renesansie. Tam nie ma o czym pisać. Kilka 
dziełek, które są tak naprawdę broszurkami. Nawet jak weźmiemy 
dzieła Montaigne’a czy innych, to są to teksty raczej do poduszki, 
a nie traktaty wymagające wielkiego intelektualnego wzlotu, od-
niesień… Wśród naukowców raczej nikt nie mówi, że średniowie-
cze było beznadziejne – a ta opinia o średniowieczu jako degren-
goladzie trwała do końca XIX wieku, kiedy rękopisy leżały i nikt 
się nimi nie zajmował. To wcale nie jest skończony proces. Do 
dziś nie ma pełnego i zadowalającego wydania krytycznego 
wszystkich dzieł Tomasza, a nawet co do Augustyna, to ciągle 
posługujemy się Patrologia latina i Patrologia Greca. Już nie 
mówiąc o tłumaczeniach polskich: powoli wychodzą kawałki To-
masza, jego „Summy”. Mamy często stare tłumaczenia Bełcha… 
więc to nie jest do końca skończone dzieło. 
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Przejdźmy do bardziej konkretnych i bliższych nam 
obszarów refleksji historycznej. Prosto: jak wyglądała 
Polska w średniowieczu? 

 
Kiedy patrzymy na dokonania polskich władców średniowiecz-
nych: Jagiełły, Kazimierza Wielkiego i innych, a zobaczymy co 
się stało w XVII czy XVIII wieku, czy też czego dokonywał na-
wet nasz sarmatyzm – to trudno nie mieć dla nich podziwu. 
W średniowieczu Polska była krajem bardziej otwartym na świat 
niż później. Polacy studiowali gdzie chcieli – dość wspomnieć 
Kopernika. Długo pokutowała teoria, że Kopernik nam nic nie 
zawdzięczał, bo w Polsce to była głupota, scholastyka i tak dalej – 
a on nie chciał tego studiować, musiał edukować się za granicą. 
Dzisiaj wiemy, że Kraków pod tym względem miał pierwsze 
miejsce w Europie, był lepszy od Florencji, Padwy, Pizy… To 
była prawdziwa Europa otwarta. Żadnych granic, żadnego pasz-
portu, żadnych problemów z wyjazdami: jeden język. Kopernik 
nie musiał uczyć się włoskiego, żeby wyjechać do Włoch. Wszę-
dzie była łacina. Mało tego, wszędzie były jednakowe wykłady: 
był ten sam sposób prowadzenia wykładu, wszędzie była schola-
styka, wszędzie trzeba było to robić podobnie. 
 

Średniowieczna Unia Europejska? 
 
Średniowiecze to epoka, która wbrew pozorom była okresem nie-
samowitej jedności Europy: intelektualnej, kulturowej itd. Oczy-
wiście my – Polacy – mamy ten problem, że zawsze byliśmy tro-
chę z tyłu. U nas renesans zaczyna się w połowie XVI wieku, 
a w Europie się on wtedy właściwie kończy. Kiedy my mamy 
pierwiosnki, jakieś renesansy u Kochanowskiego, to o Petrarce 
czy Aligherim, którzy pisali w podobnym stylu 200 lat wcześniej, 
wszyscy zdążyli już zapomnieć. Mimo tego, nasz dorobek śre-
dniowieczny nie jest godny tylko wzruszenia ramion, bo niczego 
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wielkiego nie zrobiliśmy – to nieprawda. Polska była krajem ty-
powo europejskim. Mieliśmy te same struktury, podobne możli-
wości finansowe. 
 

Skoro wspomniał Pan Kopernika, to należy przypo-
mnieć, że w średniowieczu za poruszanie pewnych te-
matów można było naprawdę słono zapłacić i lepiej by-
ło siedzieć cicho. 

 
Tak naprawdę, to w średniowieczu nawet herezje można było 
mówić i pisać. Wystarczyło na końcu dodać – co zresztą właśnie 
Kopernik cały czas robił – formułkę w stylu „to są moje poglądy 
filozoficzne, ale teologicznie bym tego nigdy nie powiedział”. 
Średniowiecze miało bardzo fajne furtki: ktoś mógł pisać, że du-
sza jest materialna, śmiertelna – wszystko. Wystarczyło tylko na 
końcu dodać jedno zdanie: „ale religia mówi co innego, a ja się 
zgadzam z religią”. Można było pisać 20 stron o materialności 
duszy i jej śmiertelności, a na końcu dodać: „to są moje delibera-
cje filozoficzne, ale z punktu widzenia wiary ja nie mam tu wąt-
pliwości i problemów”. Czy dzisiaj wystarczy napisać jedno zda-
nie żeby mieć spokój? Prześladowanie intelektualne w średnio-
wieczu wcale nie było takie mocne. Trudno nawet mówić o prze-
śladowaniach. Problemy często wynikały z niesnasek pomiędzy 
świeckimi a duchownymi, zakonnymi a tak zwanymi świeckimi 
księżmi czy między Dominikanami a Franciszkanami. Gdy się 
wejdzie w głąb średniowiecza, jawi się ono jako epoka bardzo 
żywa, otwarta, ale ma– tak jak każda inna epoka – swoje własne 
słabości.  
 

Zostawmy już ogólne zagadnienia średniowiecza i po-
rozmawiajmy o relacji religii i nauki – co oczywiście 
największy rozkwit miało właśnie w średniowieczu. 
Czy scholastyka ma dla współczesnego człowieka tylko 
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wartość historyczną, czy jednak może wpływać istotnie 
na nasze życie? Czy jest sens uprawiać filozofię tomi-
styczną, uwzględniając współczesny stan wiedzy i na-
uki? 

 
O to kłócą się tomiści od 500 lat. Kiedy papież rzucił hasło: 
z powrotem do Tomasza, widać było ile różnych mamy tomi-
zmów. Tomiści się często zaciekle zwalczają, mamy różne pomy-
sły na tomizm. Jedno jest chyba wiadome: tomizm nie jest do 
odtworzenia, nie da się być tomistą w rozumieniu postrzegania 
rzeczywistości jak św. Tomasz z Akwinu. Nie da się abstrahować 
od wiedzy. I mamy sporo ludzi, którzy próbują uprawiać tomizm 
w oparciu o dzisiejszą filozofię przyrody. 
 

Co w takim razie może nam dać dziś scholastyka? 
 
Wydaje mi się, że od scholastyki możemy nauczyć się chociażby 
porządkowania myśli. Czytając „Summę” Tomasza zadajemy 
sobie pytanie: czy można precyzyjniej wyrazić, to co można po-
wiedzieć na ten temat? Czy dziś potrafimy jeszcze dyskutować 
w taki sposób? Spójrzmy jak robi to Tomasz. Zanim odpowie na 
pytanie np. o nieśmiertelność ludzkiej duszy, to najpierw podaje 
i rozważa argumenty przemawiające za jej śmiertelnością, staje się 
niejako advocatusdiaboli. Czasami nawet na siłę podaje argumen-
ty przeciwne stawianej przez niego tezie. Dopiero potem udziela 
właściwej odpowiedzi. Co więcej, odpowiada na wszystkie trud-
ności i argumenty przeciwne, wyjaśnia je tak, by czasem nie pozo-
stało nam w głowie myślenie, że może jednak dusza ludzka jest 
śmiertelna. Dzisiaj tak nie dyskutujemy: czy to w polityce, czy to 
w filozofii – są raczej jakieś zaczepki, emocje, natomiast rzetelnej 
dyskusji nie ma, brakuje racjonalnego podejścia. 
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Wydaje się, że rozum jest wręcz wszechobecny w na-
szych czasach. 

 
Mi się natomiast wydaje, że nasze czasy są bardzo oddalone od 
rozumu. Problemem nie tyle jest kwestia wartości, wiary, ale wła-
śnie brakuracjonalności. W średniowieczu ludzie mieli czas na 
dojrzewanie poglądów. Chyba większość zna średniowiecze 
z filmu „Imię róży”, który sam Umberto Eco uznał za banalny 
i kłamliwy. Według takich obrazów średniowiecze to tylko dziwne 
zagadki, tajemnice, kody da Vinci – to nie ma nic wspólnego 
z prawdą, totalne bzdury. 
 

Ale chyba nie można stwierdzić, że średniowiecze było 
jednak totalnym przeciwieństwem tego, co się o nim 
powszechnie sądzi, choćby w określonych kontekstach 
historycznych i kulturowych? 

 
Pozwolę sobie zauważyć, że nawet jak mówimy, że średniowiecze 
to była epoka, która nie dawała ludziom radości, że był tylko smu-
tek, to też nieprawda. Była kiedyś taka dyskusja o Juwenaliach, że 
to powrót do średniowiecza, bo taka nazwa jak z tamtej epoki – 
i racja, bo wtedy ludzie się tak bawili, że kiedy żacy opanowywali 
Kraków, dochodziło wręcz do dramatów. To co dzisiaj jest, to nic 
w porównaniu ze średniowiecznymi juwenaliami: były nawet 
morderstwa. A dzisiaj człowiek jest homo faber i homo ludens 
w jednym. Jak faber to myśli o ludens, a jak jest ludens to myśli 
o faber. I ciągle jest źle. Wtedy ludzie potrafili to podzielić. Był 
post, który trwał prawie pół roku, ale jak się skończył to były za-
pusty. Obecnie nie ma w ogóle pojęcia postu, jakiegokolwiek wy-
rzeczenia. Średniowiecze uczy nas pewnego rodzaju głębi i my-
ślenia. Możemy powiedzieć wiele rzeczy o średniowieczu nega-
tywnych, możemy się dziwić, że oni nie chcieli większego postępu 
technicznego, ale to ich niespecjalnie pociągało. 
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Wiele osób zainteresowanych klasyczną filozofią sobie 
obecnie zadaje pytanie o to jak dziś uprawiać tomizm? 

 
Tomizm jest z natury generalnie taki, jak próbował go uprawiać 
Krąpiec. Trzeba też powiedzieć, że język tomistyczny jest trudny, 
podobnie zresztą jak fenomenologiczny. Jeżeli ktokolwiek czytał 
ojca Krąpca, to ciężko będzie mu powiedzieć, że to były dzieła 
lekkie, łatwe i przyjemne. To często odtrąca wielu czytelników. 
Trudno się dziwić, że nie chcemy zmierzyć się z tym, co jest wy-
magające. A tomizm wręcz wymaga takich mistrzów jak sam To-
masz. Jeżeli czytamy Tomasza, a mamy zdolności matematyczno-
analityczne, to u niego wszystko się zgadza, tak jak u Arystotele-
sa. Nas bardziej mogą porywać piękne platońskie opisy czy teksty 
Augustyna, którego czyta się łatwiej: piękne metafory, język bar-
dziej ludzki. Tomizm wymaga od nas pewnego wysiłku intelektu-
alnego, ale wydaje mi się, że nawet w dzisiejszych czasach 
w kwestiach społecznych, politycznych, ciągle ma coś do zaofe-
rowania. Jest pytanie, czy są odpowiedni myśliciele, żeby to zro-
bić. Jednak dzisiaj nawet Kościół nie wraca do określeń takich jak 
to, że tomizm to jest filozofia chrześcijańska. Sobór Watykański 
miał jeszcze takie ostatnie odniesienie. Obecnie Kościół, który był 
przecież patronem tomizmu przez całe wieki, mówi, że każdy 
może uprawiać taką filozofię, jaką chce. Religia nie jest związana 
z jedną filozofią. Czy to będzie fenomenologia czy coś innego, to 
nie ma żadnego znaczenia. 
 

Czy można dzisiaj w ogóle uprawiać teologię, mówić 
o Bogu w świecie, w którym coraz bardziej zaczyna 
dominować ateizm czy agnostycyzm? 

 
Pytanie, czy obecne zjawiska można nazwać ateizmem czy agno-
stycyzmem. Raczej mamy do czynienia z czymś, co nazwałbym 
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praktycznym ateizmem. Wielkich dysput między teistami a ate-
istami nie ma. Nie słyszymy wielkich dowodów na nieistnienie, 
ani na istnienie Boga. Wydaje się, że jest to bardziej kwestia wy-
boru pragmatycznego. Dylemat czy wybieram niedzielę w koście-
le (gdzie możemy usłyszeć rzeczy nieprzyjemne) czy w supermar-
kecie, może być dla kogoś problematyczny. 
 

Ksiądz prof. Michał Heller pisze w swoich tekstach, że 
był uczony w twardej szkole tomistycznej, ale im bar-
dziej zagłębiał się w naukę, tym bardziej dochodził do 
wniosku, że to trzeba odwrócić, porzucić stary para-
dygmat i stworzyć nową teologię i on stara się realizo-
wać to zadanie. Czy to możliwe? 

 
Ksiądz Heller właściwie nie wchodzi w jakieś wielkie spory 
z tomizmem, bo odnosi się do fizyków, astronomów – bardziej 
mógłby dyskutować z Hawkingiem niż z tomistami. Natomiast 
jego zarzuty wobec tomistów polegają na tym, że nie potrafią oni 
prowadzić tej dyskusji, bo nie mają odpowiedniej wiedzy. On jest 
przecież bywalcem wszelkich najważniejszych na świecie 
i w Europie uniwersytetów, jest to chyba jedna z najważniejszych 
postaci we współczesnej polskiej nauce – mimo, że ma już swoje 
lata. Ks. Heller jest zwolennikiem dialogu między nauką a teolo-
gią, filozofią a teologią. Pojawiają się tu jednak pewne ogranicze-
nia. Trochę w myśl Jana Pawła II: filozofia może nauczyć teologię 
tego, że są pewnego rodzaju ograniczenia w pojmowalności tego, 
co wykracza poza rozum, zaś teologia może nauczyć filozofię, że 
istnieją ograniczenia rozumu. I to jest niesamowite – patrząc na 
wielkich filozofów przyrody, stwierdzamy, że tylko niewielu 
z nich jest ateistami czy agnostykami. Tak naprawdę to XX-
wieczni humaniści mieli problem z Bogiem – Sartre czy inni. 
Wśród filozofów przyrody, fizyków, matematyków, przyrodni-
ków, chemików, ta liczba wcale nie jest tak wielka; był i jest to 
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raczej problem humanistów. Zresztą ten problem wcale nie znik-
nie, mamy przecież Kołakowskiego, który na końcu pisał prawie 
cały czas o Bogu; Hawking również podejmuje tematy teologicz-
ne, z różnym jednak skutkiem. 
 

Coraz częściej ludzie wierzący zastanawiają się czy 
można w ogóle pogodzić wiarę z rozumem? Jeśli tak to 
w jaki sposób? 

 
Ksiądz Heller zawsze potrafił tak czynić, ażeby wiara nie wcho-
dziła w kolizję z myśleniem. On zresztą nigdy nie bał się głosić 
nawet kontrowersyjnych tez, oburzających. Sam Tomasz powie-
dział zresztą – i tutaj Heller jest jemu bliski – że z punktu widze-
nia filozofii, rozumu, istnienie Boga nie jest oczywiste. To dopiero 
trzeba udowadniać. Myślę też, że Heller lepiej się czuje w gronie 
fizyków i tam prowadzi swoje dyskusje. Nie znam jego wielkich 
dyskusji z teologami. Wydaje się to zresztą problemem naszych 
czasów: mamy wielu ludzi, którzy nie studiowali ani przyrody, ani 
biologii, ani etyki, a są bioetykami, filozofami przyrody i wypo-
wiadają się w kwestii eutanazji, aborcji, in vitro. Rzetelny filozof 
przyrody musi być filozofem i musi mieć przygotowanie przyrod-
nicze, a tę wiedzę posiada profesor Heller. 
Co do ks. Hellera jeszcze, to też nie słyszałem krytyki ze strony 
naukowców. Być może wynika to z faktu, że nauki opierają się 
często na hipotezach, a sam Heller tego nie ukrywa. Tymczasem 
zdarza nam się traktować naukę jak dogmat – no nie! Nauka nie 
jest dogmatyczna. Wielu naukowców pewne tezy uważa za do-
gmaty. Kiedyś słyszałem u Wittgensteina ciekawe zdanie, mówił 
mianowicie, że ma problem z Bogiem, ale byłoby niezmiernie 
miło, gdyby okazało się, że Pan Bóg istnieje. Dziś często są naci-
ski na Kościół, żeby korzystać z odkryć Hellera. Teoria wybuchu, 
efekt rozszerzenia wszechświata… 
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Trzeba się tak naprawdę zastanowić czy ukrytym za-
mierzeniem jest w tym wszystkim chęć naukowego 
„wyjaśnienia” Boga? 

 
Heller często mówił na wykładach, że niektórzy pytają: skoro 
Kościół ma takie argumenty – bo to takie trochę potwierdzenie, że 
Bóg istnieje, skoro jest jakiś początek – to dlaczego o tym nie 
mówi? Heller zawsze odpowiadał, że nie możemy posiłkować się 
tekstami naukowymi w religii. W nauce są hipotezy: my dzisiaj 
przyjmiemy coś, a za sto lat co powiemy? Jest inna koncepcja 
wszechświata, więc Boga nie ma. W nauce hipotezy przemijają, 
przecież Einstein w wielu kwestiach się mylił, a my go traktujemy 
jak boga. Newton był największym geniuszem w dziejach, 
a wszystko co wymyślił, dziś wie uczeń 6 klasy podstawowej. Jak 
mówiło średniowiecze: jesteśmy karłami, którzy stoją na ramio-
nach olbrzymów – i dlatego jesteśmy olbrzymami. A nam się wy-
daje, że wszyscy z osobna jesteśmy olbrzymami. 
 

No właśnie, w nauce mamy hipotezy, które można zaw-
sze sfalsyfikować, natomiast w religii dogmaty, które 
mają być niezmienne. Gdzie tu w ogóle miejsce na po-
rozumienie? 

 
W teologii mamy pewne bariery, które są nieprzekraczalne. Tam 
pole do dyskusji jest trochę ograniczone, co nie znaczy, że dialog 
między nimi nie istnieje. Często są również pokusy, żeby zrobić 
syntezę teologiczno-filozoficzną. To może być nawet łatwe, ale 
Tomasz dbał o to, żeby te dwie dziedziny były odrębne. Próba 
stworzenia wspólnej syntezy czegoś, czego nie da się do końca 
pogodzić, może być niebezpieczna. Ponadto mamy niechęć do 
rozważania kwestii teologicznych w sposób właśnie iście intelek-
tualny. W ogóle trzeba zauważyć, że nie bardzo mamy ochotę by 
się wgłębiać w jakieś problemy. 
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Pana zainteresowania skupiają się na człowieku. Czy 
mógłby Pan spróbować scharakteryzować miejsce 
człowieka we wszechświecie? 

 
Może inaczej: dlaczego interesuję się człowiekiem? Ponieważ 
uważam, że to jest punkt odniesienia do wszystkiego. Nie da się 
zajmować Bogiem, nie mówiąc o człowieku, zajmować się histo-
rią, pomijając ludzkość. Nie da się. Człowiek jest w centrum tego 
wszystkiego. Jeśli odpowiemy na pytanie „kim jest człowiek?”, to 
reszta będzie oczywista. Kiedy uznam, że jestem tylko i wyłącznie 
materialny, to wyjaśnia mi to w jakiś sposób życie. Jest konse-
kwentna etyka, konsekwentna idea Boga – skoro jestem tylko 
materialny, to Bóg nie istnieje. Jeśli uznam, że jestem niematerial-
ny, to trzeba zapytać o Boga, o kwestię śmierci, itd. To jest pod-
stawa. Dzisiaj jednak podobnymi rzeczami się nie zajmujemy. 
Zobaczmy co się dziś mówi o godności człowieka – to jest poraża-
jące – mamy setki praw człowieka, a kiedy próbujemy się w nie 
wgłębić, to zobaczymy, że to są prawa do lepszej karty kredyto-
wej, lepszych zdolności finansowych… Dzisiaj zgadzamy się 
w ogólnych kwestiach: że człowiek jest istotą godną, ma prawo do 
życia, do wolności. Kiedy wejdziemy w szczegóły, wszystko oka-
zuje się bzdurą. Wtedy nie potrafimy się zgodzić w niczym. 
 

Człowiek jawi się więc jako punkt odniesienia dla 
wszystkiego. Mamy w takim wypadku do czynienia 
z antropocentryzmem, a jak współcześnie się wskazuje 
nie jest to zasadny punkt widzenia w skali kosmicznej. 

 
Odpowiem tak: dopóki nie ustalimy co z człowiekiem, to cała 
reszta będzie tak wyglądała, jak wygląda. Ludzie będą mówić 
o prawach człowieka, wolnościach człowieka, a potem się okazu-
je, że wynikają z tego problemy. Można się spierać o wizje 
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człowieka, o pogląd na człowieka. Natomiast dzisiaj takiego sporu 
za bardzo nie ma, pojawiają się skrajności, mamy Singera, który 
mówi że kilkutygodniowy człowiek jest pustym naczyniem i jego 
utylizacja jest mniej bolesna niż utylizacja rocznej świni, bo taka 
świnia jest mądrzejsza; i mamy poglądy skrajne z innych stron. 
Brakuje nam rzetelnej próby wniknięcia w to, kim jest człowiek. 
To są pytania, które wydają się nie mieć przełożenia praktyczne-
go, żyjemy pragmatycznie, robimy to, co wydaje nam się mieć 
jakiś sens. A okazuje się, że te rozważania mają takie przełożenia: 
jak ustalimy kim jest człowiek, to wszystko nam się inaczej odsła-
nia. Jak ustalimy, że człowiek nadaje się tylko na to, żeby intere-
sować się celebrytami, oglądać marne filmy i czytać pół książki 
rocznie – to będzie miało jakieś konsekwencje. 
 

Jednym z częściej powtarzanych dylematów ludzkości 
jest pytanie „być czy mieć”. 

 
My w Polsce właśnie teraz weszliśmy w ten dylemat. W czasach 
komunistycznych nie było tego dylematu, w tym sensie komunizm 
ułatwiał nam życie: nie było niczego, to nie musieliśmy się zasta-
nawiać czy być czy mieć. Kiedy w tamtych czasach ludzie czytali 
w Polsce Gabriela Marcela, to wydawały im się to dziwne pro-
blemy… Ktoś kupił sobie rolkę papieru toaletowego, to nosił ją na 
ramieniu, żeby pokazać, że ma, że kupił. Trzy dni za kawą się 
stało, za bananami… Teraz jest to już jakiś problem. Dziś cały 
czas stymuluje się konsumpcjonizm. On już nie jest normalny. 
Niedawno się dowiedziałem, że pierwszy sklep z kosmetykami 
powstał 40 lat temu zaledwie. Był to Rossman, od nazwiska nie-
mieckiego założyciela. Kosmetyki były dawniej w aptekach. Nikt 
ich nie kupował „tak, o”. Dzisiaj mamy kosmetyki do każdej czę-
ści ciała, niedługo będzie coś do każdego palca z osobna. Mamy 
potrzeby, o których nigdy byśmy wcześniej nie pomyśleli.  
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Te potrzeby nas na pewno w jakiś sposób kształtują, 
odbijają się na naszym człowieczeństwie, jakkolwiek 
by go nie rozumieć. 

 
Za tym kryje się koncepcja człowieka, która w konsumpcjonizmie 
często jest bezwolna. Ludzie są przecież kształtowani. I nie są to 
tylko założenia czysto teoretyczne – to jest coś w stylu Marksa: 
„byt określa świadomość” – i my go kształtujemy, a jeżeli nie 
będziemy go kształtować, to on nas ukształtuje. W tym sensie 
marksizm się dzieje mimowolnie. My oddajemy rzeczywistości 
kształtowanie siebie i stajemy się bezwolni – tacy jacy jesteśmy – 
i to jest problem, przynajmniej według mnie. 
 

Może na koniec naszej rozmowy ma Pan Profesor jakiś 
przekaz dla czytelników? 

 
Żyjemy w epoce braku autorytetów, straszliwych dysproporcji 
intelektualnych, materialnych, ekonomicznych, światopoglądo-
wych, politycznych, i wydaje się, że to czego najbardziej potrze-
bujemy na początku, to pewnego dziedzictwa średniowiecza. Pró-
ba powrotu do via communis czy opinio communis. Poglądy, które 
byłyby wyważone, do przyjęcia przez wszystkich. Obecnie trochę 
lekceważymy idee oraz myślenie. Współczesna diagnoza rzeczy-
wistości? Koniec cywilizacji, same nekrologii. Nie wiem czy ja-
kieś nadzieje się pojawiają. Dziś nam potrzeba wizji, która zwróci 
nam uwagę, że świat jest racjonalny, my jesteśmy racjonalni i coś 
z tego można wynieść. Stąd wydaje mi się, że filozofia staje się 
receptą, żeby człowiek w ogóle mógł przetrwać. Jeśli coś ma nas 
zabić, to będzie to – prędzej czy później – brak myślenia. W pew-
nym sensie koniec myślenia. Dziś filozofia często bardzo oddala 
się od życia, w bardzo teoretyczne rozważania i analizy, a przecież 
ważną rolą filozofii jest także kształtowanie życia. Zawsze 
wielcy filozofowie kształtowali wielkie idee i kiedy żyli wielcy 
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filozofowie, wtedy świat się najbardziej rozwijał. V w. p.n.e. roz-
wój Grecji, Platon i Arystoteles, XIII w. – Tomasz z Akwinu, 
Europa podniosła się z ciemnych wieków. Dzisiaj tych latarni 
myślenia jest coraz mniej. Mamy może dużo takich malutkich 
światełek, ale po krótkiej chwili okazuje się, że ogóle nie dają 
światła. Może to ktoś z waszego pokolenia okaże się latarnią? 
 

Dziękujemy za rozmowę. 
 
Krzysztof Bochenek – dr hab., prof. UR, filozof i mediewista. 
Zajmuje się m.in. historią polskiej filozofii średniowiecznej. Czło-
nek Zakładu Historii Filozofii w Instytucie Filozofii Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Ważniejsze publikacje: Epithoma conclusionum 
Michała Falkenera z Wrocławia. Edycja krytyczna wraz z apara-
tem historyczno-filozoficznym, „Acta Mediaevalia” XVI, Wydaw-
nictwo KUL, Lublin 2003, ss. 262; Filozofia człowieka w kontek-
ście piętnastowiecznych krakowskich dyskusji antropologicznych 
(ciało-dusza), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rze-
szów 2008, ss. 530. 
 
Bartłomiej K. Krzych (UR) – student filozofii i teologii, uwiel-
biający myśl św. Tomasza z Akwinu, nielekceważący jednak in-
nych myślicieli: w myśl zasady, że wszelka filozofia i teologia nie 
polegają na odtwarzaniu tego, co powiedzieli inni, ale na docho-
dzeniu do prawdy rzeczy. Jego zainteresowania oscylują wokół 
szeroko pojętej tematyki teologiczno-filozoficznej. Innymi słowy 
ciekawi go wszystko, co podpada pod najszerzej jak to możliwe 
rozumiane pojęcie bytu (liturgia chrześcijańska, historia, języki, 
zwłaszcza starożytne, informatyka, literatura: w tym poezja, sam 
też próbuje w niej swoich sił). 
Kontakt: bartlomiejkk@gmail.com  
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Kamil Olechowski (WSIiZ w Rzeszowie) – student 
dziennikarstwa i komunikacji społecznej, badacz polskiego 
dyskursu postkolonialnego. Jego zainteresowania wybiegają 
jednak poza sam obszar nauki o mediach, dotykają kwestii 
filozoficznych, politycznych oraz ekonomicznych. W swojej 
działalności poświęca się przede wszystkim próbom znalezienia 
(ulepszenia) ustroju państwa, który byłby możliwie najlepszy dla 
obywateli, ze świadomością historii podobnych dążeń 
politycznych. W wolnych chwilach publikuje artykuły 
dziennikarskie oraz pisze opowiadania (wyłącznie do szuflady). 
Kontakt: kolechowski@wsiz.rzeszow.pl  
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