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ske, T. Tomaszewskiego, J. Litwina, K. Brozi, E. Borowieckiej , L. Koja, 
Z. Cackowskiego, A. Nowickiego, T. Margula, T. Kwiatkowskiego, B. Dziemi
doka, Z. J. Czarneckiego, S. Jedynaka. Prezentację opracował i poprowadził 
S. Symotiuk, zaś poszczególne sylwetki przedstawili pracownicy (często ich 
młodsi koledzy i uczniowie) Instytutu Filozofii. Efektem tej prezentacji, była 
cała paleta poglądów i postaw życiowych, które podważają tezę o jednorodności 
oraz zideologizowaniu powojennego środowiska lubelskich filozofów. 

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem nie tylko w akademic
kim środowisku UMCS czy wśród studentów, ale również poza uniwersytetem. 
Wyrazem tego była obecność w czasie obrad konferencji ekipy lubelskiego 
ośrodka TVP, jak również audycja w Radio Lublin zapowiadająca konferencję . 
Materiały konferencyjne (referaty, głosy w dyskusji, jak również dodatkowe 
wypowiedzi) zaprezentowane zostaną w monograficznym numerze ogólnopol
skiego pisma filozoficznego "Colloquia Communia", które ukaże się drukiem 
w drugiej połowie 2005 r. oraz czasopiśmie Instytutu Filozofii UMCS "An
trophos". Pomysł, aby w programie dwudniowej konferencji pojawiła się tak 
bogata gama problemów miał swoje wady i zalety. Z jednej strony ważne jest, 
aby co pewien czas powracać do fundamentalnych pytań filozoficznych i dać 
możliwość zaprezentowania podstawowej problematyki filozoficznej szerszej 
publice. Tym bardziej, że zasadniczym motywem dla jej zorganizowania był 
jubileusz 60-lecia filozofii na UMCS. Z drugiej strony rzeczywisty spór i głębię 
filozoficznych analiz możemy osiągnąć wówczas, gdy sformułujemy propozycję 
skierowaną do ścisłego grona naukowców zajmujących się określoną tematyką. 
Dlatego należy wyrazić nadzieję, że w przyszłości tego rodzaju konferencja 
będzie miała charakter cykliczny i jednocześnie bardziej zawężony tematycznie. 

Katarzyna M. Cwynar 

V Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich: 
. Filozofia w kulturach narodów słowiańskich 

(2-5 VI 2005 r.) 

V KOHrjJepeNlJU5I. rjJW/OCOrjJ06 CJla6J/.NCKUX cmpaH: 
ct>w/OCorjJU5I. 6 K)lJlbmypax CJla6J/.NCKUX Hapooo6 (2-5 VI 2005 2. ) 

Jubileuszowy, piąty zjazd filozofów krajów słowiańskich, zorganizowany 
przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego, przy współudziale Wyż-
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szej Szkoły Społeczno-Gospodrczej W Tyczynie oraz Redakcji Pisma Filozofów 
Krajów Słowiańskich ,):O<l>IA", odbył się w dniach 2-5 czerwca 2005 roku, 
gromadząc filozofów z Białorusi (Mińsk), Czech (Brno i Praga), Litwy (Wilno), 
Rosji (Moskwa, Samara), Słowacji (Banska Bystrica, Koszyce, Preszow), Ukra
iny (Kijów, Charkow, Sumy, Odessa, Ostrog i Lwów) a także z Anglii (Lon
dyn). Z Polski udział w konferencji wzięli filozofowie z większości ośrodków 
uniwersyteckich oraz z kilku innych szkół wyższych. Obrady na temat: Filozofia 
w kulturach narodów słowiańskich odbywały się w budynku PODR 
w Boguchwale (2, 4 i 5 VI 2005 r.) oraz w WSSG w Tyczynie (3 VI 2005 r.) . 
Referaty (83 wystąpienia) głoszono w ramach czterech sesji plenarnych i sied
miu sekcjach tematycznych. W trakcie konferencji zwyczajowo miała miejsce 
dyskusja Okrągłego Stołu Filozofów Krajów Słowiańskich na temat: Filozofia 
w krajach słowiańskich wobec procesów integracji kulturowej, a także dwie 
dyskusje panelowe o charakterze autorskim. 

Tradycyjnie, doniosły dźwięk miniatury Dzwonu Nowogrodzkiego, jaki 
rozbrzmiał w ręku prof. zw. dr. hab. Andrzeja L. Zachariasza w dniu 2 VI 
2005 r. o godz. 15.30, oznajmił uczestnikom i gościom zgromadzonym w Bogu
chwale, iż obrady V Konferencji Filozofów Krajów Słowiańskich czas zacząć. 
Zebranych powitał również prof. dr hab. Zbigniew Stachowski - Rektor 
WSSG w Tyczynie, zaś IM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego - prof. zw. dr 
hab. Włodzimierz Bonusiak - dokonał oficjalnego otwarcia obrad. 

Boguchwała 2 VI 2005 r., otwarcie V Konferencji Filozofów Krajów Słowiańskich. Od lewej: 
JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego· prof. zw. dr hab. Włodzimierz Bonusiak, prof. zw. dr 
hab. Andrzej L. Zachariasz, Rektor WSSG w Tyczynie • prof. dr hab. Zbigniew Stachowski 

Fot. Jacek Czochara 
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Podczas sesji plenarnej, której przewodniczył prof. zw. dr hab. Andrzej 
L. Zachariasz, nawiązywano zarówno do definicyjnego ujęcia filozofii słowial1-
slGej i jej specyfiki, etosu słowiaI1slGego, kondycji filozofii europejslGej w tym 
stanu filozofii polskiej, jak również ukrail1slGej myśli filozoficznej XX wieku. 
Referaty wygłosili : Prof. PhDr. Rudolf Dupkala, esc. (Słowacja - PU Pre
sov) PrvĆl "definfcia" filozofie v jazyku Slovanov; dr Krzysztof J. Kilian (Pol
ska - Uniwersytet Rzeszowski) Stan filozofii w Polsce; npo«il. IIeTpo 
M. KpamoK (Ukraina - Akademia w Ostrogu) (/JWIOCOrjJUfl 6 YKpaUHe XX 6. 

K01lL!enmyQJlbHblU no()xo(); prof. dr hab. Stefan Symotiuk (polska - UMCS 
Lublin) Ethos słowiański; prof. dr hab. Józef Dębowski (polska - UWM Olsz
tyn) Czy intuicjonizm stanowi specyficzną cechę filozofii polskiej (słowiań
skiej)?; prof. dr hab. Andrzej Kaniowski (polska - Uniwersytet ŁódzlG) Kon
dycjafilozofii europejskiej: przypadek Polski i Niemiec . 

Obrady drugiego dnia (3 VI 2005 r.) odbyły się w WSSG w Tyczynie. Wy
stąpieniom sesji ogólnej przewodniczył Prof. PhDr. Rudolf Dupkala, esc. 
(Słowacja - PU Presov) oraz prof. dr hab. Wiesław Sztumski (Polska - UŚ 
Katowice), zaś referaty wygłosili: prof. dr hab. Zbigniew Stachowski (polska 
- Uniwersytet Rzeszowski, WSSG) Wojtyliańska historiozofia; Prof. PhDr. 
FrantiSek Mihina, esc. (Słowacja - PU Presov) Tradfcia, viera a duchovnost' 
ako archetypĆllny zklad nasej (slovanskej) minulosti; prof. dr hab. Kazimierz 
Jodkowski (polska - Uniwersytet ZielonogórsIG) Nieusuwalność konfliktu na
uka - religia. 

Sesja plenarna w WSSG w Tyczynie, 3 VI 2005 r. 



Sprawozdania j komunikaty. Kronika wydarzeń 367 

Żywe dyskusje, jakie inspirowane były przez odmienne poglądy referentów 
i zebranych, kontynuowano również w przerwie na kawę, zaś kolejne referaty 
głoszono następnie w ramach sekcji tematycznych: Sekcja Al: Historia filozofii 
w krajach słowiańskich; Sekcja A2: Historia filozofii w krajach słowiańskich; 
Sekcja B: Filozofia europejska a filozofia w krajach słowiańskich. Przepływ 
idei, wzajemne inspiracje; Sekcja e: Słowianie a filozofia; Sekcja D: Filozo.fia 
a kultura i cywilizacja; Sekcja E: Filozofia a etyka, sztuka, nauka; Sekcja F: 
Filozofia a społeczeństwo i polityka. 

W ramach Sekcji Al (Historia filozofii w krajach słowiańskich), której 
przewodniczył prof. zw. dr hab. Henryk Pisarek (polska - Uniwersytet Wro
cławski), swoje stanowiska przedstawili: tJ;p HpHHa BaJJHBKo (Ukraina - Na
rodowa Akademia Nauk w Kijowie) HcmopWl yKpauHcKou rjJWlOCOrjJUU: npo
t{ecc cucmeMamU3at{uu, np06JleMbl u 3aOa'lU; prof. zw. dr hab. Henryk Pisa
rek (polska - Uniwersytet Wrocławski) Niebyt, nic i nicość w ujęciu Piotra 
Njegosa/1813-1851/; dr Maria Kostyszak (polska - Uniwersytet Wrocławski) 
Filozoficzne żywioły polszczyzny w ujęciu Jana Nepomucena Kamińskiego; dr 
hab. Marek Lagosz (polska - Uniwersytet Wrocławski) Ingardenowska kon
cepcja przedmiotów czasowo określonych; mgr Adam Kubiak (polska - PAT 
Kraków) Wątki żydowskiej filozofii dialogu w wybranych aspektach myśli etycz
nej Józefa Tischnera; mgr Marek Bosak (polska - Uniwersytet Rzeszowski) 
Realizm i antyrealizm w polskiej myśli filozoficznej XX wieku; dr Piotr Koło
dziejczyk (Polska - Uniwersytet Rzeszowski) Specyfika polskiej filozofii anali
tycznej. 

Sekcji A2 (Historia filozofii w krajach słowiańskich) przewodniczyli: prof. 
dr hab. Janusz Jusiak (polska - UMCS Lublin), Doc. PhDr. Anna Ond
rejkova esc. (Słowacja - UMB Banska Bystrica), zaś wystąpienia prelegentów 
dotyczyły kolejno: ks. dr Mirosław Michalski (polska - UMK TOfUll) Witold 
Rubczyński jako historyk filozofii; npocll. HpHHa .sI. MaTKoBcKaH (Ukraina -
Uniwersytet Odessa) EblJl JlU HUKOJlaU rOZOJlb rjJWlOCOrjJOM? (K np06JleMe 63au
MOC6R3U rjJWlOCOrjJUU u xyoO:JICeCm6eHHou Jlumepamypbl 6 60CmO'lHOCJla-
6JlHCKOU KyJlbmype XIX 6.; prof. dr hab. Janusz Jusiak (Polska - UMCS Lu
blin) Mikołaj Bierdiajew i kreacjonistyczna wizja eschaton; Doc. PhDr. Anna 
Ondrejkova esc. (Słowacja - UMB Banska Bystrica) Intuitźvny realizmus ako 
prehibenie neotickej problematiky; dr Tomasz Mróz (polska - Uniwersytet 
Zielonogórski) Platonizm i mesjanizm w twórczości Wincentego Lutosławskie
go; mgr Dorota Kielar (polska - Uniwersytet Rzeszowski) Koncepcja człowie
ka jako egzystencji niedookreślonej w filozofii Jakuba Litwina; tJ;ou;. OJJer 
B. repacH MOB (Rosja - Akademia Samara) f/>WlOCOrjJWl ucmopuu Me:JICoy npo
UIJlblM u 6yoyUfUM: np06JleMa noucKa uOeUmU'IHOCmU; Sebastian Dama (Polska 
- Uniwersytet Gdański) Koncepcja filozofii eklezjastycznej M. Bierdiajewa jako 
próba wyjścia z kryzysu dla współczesnej filozofii; mgr Ewa Kilian (polska -
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Uniwersytet Rzeszowski) W cieniu szkoły lwowsko-warszawskiej. Filozofia 
rozwoju Bolesława Gaweckiego; mgr Anna Rossmanith (Polska - Uniwersytet 
Warszawski) Mesjanizm Wincentego Lutosławskiego; dr Witold Nowak (Pol
ska - Uniwersytet Rzeszowski) Władysław Tatarkiewicz jako historykfilozofii -
perspektywa współczesna. 

W Sekcja B (Filozofia europejska a filozofia w krajach słowiańskich. Prze
pływ idei, wzajemne inspiracje), której przewodniczył npocIJ. AHaToJliii 
r. THXOJla3 (Ukraina - Akademia Kijowsko-Mohyliańska) oraz dr Przemy
sław Paczkowski (Polska - Uniwersytet Rzeszowski) podjęto dyskusję doty
czącą następujących zagadnień: dr Przemysław Paczkowski (Polska - Uniwer
sytet Rzeszowski) Recepcja Platona w Polsce; npocIJ. AHaToJliii r. THXOJla3 
(Ukraina - Akademia Kijowsko-Mohyliańska) Recepcja Corpus Areopagiticum 
w myśli filozoficznej Dawnej Rusi; ks. dr Krzysztof Bochenek (polska - Uni
wersytet Rzeszowski) Recepcja platonizmu i arystotelizmu w polskiej filozofii 
średniowiecznej; ,lJ;0". HaTaJlHH B. Pa,lJ;HOHOBa (Ukraina - Uniwersytet Char
kow) Pa36UmUe pWlOCOqJUU lta CJl060:JICaHU/UHe 6 XIX cmOJlemuu - pWIOCO
pUR u yKpauHcKuu MyJlbmuKyJlbmYPQJlU3M; mgr Jacek Uglik (polska - Uniwer
sytet Zielonogórski) Heglowskie inspiracje Michała Bakunina; ,lJ;0". HHHa M. 
HaJlHBaiiKO (Białoruś - Uniwersytet Mińsk) CnelJUpUKa np06JleMamU3alJUU 
,l{py2020 6 3anaOHoe6poneucKou u pyCCKOU pWIOCOpCKUX mpaOUlJUJlX; mgr 
Adam Woj tunik (polska - Uniwersytet Rzeszowski) Stan badań nad filozofią 
Artura Schopenhauera w Polsce; ,lJ;p TOMac KaąepaycKac (Litwa - Uniwersy
tet Wilno) T60plleCKue 2paHulJbl lIeJl06elleCK020 Mupa: Xauoe22ep u EaxmUH. 

Obradom Sekcji C (Słowianie a filozofia) przewodniczył prof. dr hab. Bo
gusław Zieliński (polska - UAM Poznań), zaś referaty wygłosili: dr Lilia Mo
roz-Grzelak (Polska - PAN) Herderowskafilozofia dziejów w "przebudzeniu " 
narodów słowiańskich; dr Leszek Augustyn (polska - UJ Kraków) Eschatolo
gia a realizm chrześcijański: rosyjskie zmagania ze złem świata; dr Michał 
Bohun (polska - UJ Kraków) Duch słowiański i "żółte zagrożenie". Cywiliza
cje dalekiego wschodu w prognozach i przestrogach rosyjskich filozofów reli
gijnych; EJleHa 3. HHKHTąeHKO (Ukraina - Akademia Odessa) POJlb pWlOCO
pUU 6 C06peMeHHoM yKpauHcKoM o6Ufecm6e; dr hab. Anna Drabarek (Polska 
- UMCS Lublin) Kultura narodowa - refleksje na temat potocznych stereoty
pów; dr Cezary Mordka (Polska - UMCS Lublin) Społeczne funkcje filozofii; 
dr Halina Rarot (polska - UMCS Lublin) Wiaczesław Iwanow: rosyjska dia
gnoza nihilizmu i jego przezwyciężanie; mgr Wojciech Wochna (Serbołuży
czanin) Duma narodowa i patriotyzm w kontekście serbołużyckim; mgr Anna 
M. Kłonkowska (Polska - Uniwersytet Gdański) Mity kultury słowiańskiej 
a kwestia tożsamości. 

W Sekcji D (Filozofia a kultura i cywilizacja) pod przewodnictwem prof. 
dr. hab. Leszka Gawora (polska - Uniwersytet Rzeszowski) oraz npocIJ. Ma-
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pUH ,1:(. KyJlTaeBa (Ukraina - Uniwersytet Charków) polemiki oscylowały wo
kół kolejno prezentowanych stanowisk: prof. dr hab. Leszek Gawor (polska -
Uniwersytet Rzeszowski) Euroazjanizm. Z historii rosyjskiej myśli społecznej; 
npo«Jl. MapuH ,l],. KyJlTaeBa (Ukraina - Uniwersytet Charkow) TpanccjJopMa
ZfWł uoeu EBponbl B yKpauncKou cjJWIOCOcjJCKOU mpaouZfuu; prof. dr hab. Le
sław Hostyński (Polska - UMCS Lublin) Koncepcja narodu w filozofii Henry
ka Elzenberga; dr Beata Guzowska (polska - Uniwersytet Rzeszowski) Strate
gie multikulturalizmu a kultura narodowa; dr Marek Kornecki (Polska - Uni
wersytet Rzeszowski) Wizja Europy: Husserl i Patoćka; mgr Marta Kasztelan 
(Polska - Uniwersytet Zielonogórski) Recepcja myśli feministycznej i oddziały
wanie feminizmu w Polsce; mgr Dariusz Kubiszyn (Polska - UMCS Lublin) 
Koncepcja rozwoju kultury Floriana Znanieckiego; mgr Izabela Różycka (Pol
ska - Uniwersytet Rzeszowski) Andrzeja L. Zachariasza relatystyczna koncep
cja kultury; mgr Natalia Derewińska (Ukraina - UMCS Lublin) Społeczeństwo 
wobec zmian globalizacyjnych: kilka refleksji; mgr Krzysztof Burdon (polska 
- PAN) Cywilizacyjne układy współrzędnych. Koneczniańska metodologia ba
dań historycznych. 

Referenci Sekcji E (Filozofia a etyka, sztuka, nauka) pod przewodnictwem: 
prof. dr. hab. Tadeusza Szkołuta (polska - UMCS Lublin) poddali dyskusji 
następujące zagadnienia: prof. zw. dr hab. Jadwiga Mizińska (Polska -
UMCS Lublin) "Wszyscyśmy grzeszni" - Dostojewskiego etyka miłosierdzia; 
mgr Aleksandra Macintosh (Anglia - Uniwersytet Londyn) Szestowa poszu
kiwania filozofii i wiary; npo«Jl. JIapuca II. KUH~eHKo (Rosja ~ Rosyjska 
Akademia Nauk, Moskwa) Euo3muKa u cjJenoMen CJlO:JICnocmu (cjJWIOCOcjJCKUU 
acneKm); prof. dr hab. Tadeusz Szkołut (Polska - UMCS Lublin) Dyskurs 
o duszy rosyjskiej i polskiej w literaturze i filozofii; dr Anna Habrat (polska -
Uniwersytet Rzeszowski) Analiza postaw moralnych wedle Marii Ossowskiej; 
dr Jerzy Lepieszkiewicz (polska - PAP Słupsk) Malarstwo jako sposób od
zwierciedlania rzeczywistości w poglądach L. Chwistka i W. Strzemińskiego; dr 
Andrzej Lorczyk (polska - Uniwersytet Wrocławski) O sztuce wywodzenia 
Wojciecha Dembołęckiego; dr Artur Mordka (polska - Uniwersytet Rzeszow
ski) Spór o status bytowy malowidła. Ingarden - Hartmann; mgr Piotr Bylica 
(Polska - Uniwersytet Zielonogórski) Jak można pogodzić naukę i religię. 

W Sekcji F (Filozofia a społeczeństwo i polityka), której przewodniczył 
prof. dr hab. Stefan Symotiuk (polska - UMCS Lublin) referaty wygłosili: dr 
Magdalena Michalik (polska - Uniwersytet Rzeszowski) Krytyka panslawizmu 
w ujęciu Stanisława Ossowskiego; prof. dr hab. Adam Karpiński (polska -
Uniwersytet Gdański) Problem "ludzi zbędnych" w warunkach kryzysu kultury 
współczesnej; ~p BaCH HUKu«JlopoBa (Litwa - Wilno) KyJlbmypnaR nOJlUmUKa 
EC KaK cjJenoMen nocmMOOepnU3Ma (Konmenm- anaJlU3 Ba:JICneUUlUX OOKJlMen
mOB EC); ~oU. OKcaHa ,1:(oBronOJlOBa (Ukraina - Uniwersytet Odessa) Dco-
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6eHHocmu 60CnpUJlmUJl łłyJIC020 6 6ocmOłłHOCJla6JlHCKUX KyJlbmypax 3noxu 2JlO-
6(JJlU3alfUU; Prof. PhDr. Jan Slosiar, CSc. (Słowacja - Uniwersytet Banska 
Bystrica) Filozoficke zaklady ideológie Eudovej strany v praci S. Polakovića; 
AOll.. 3AyapA II. MapTbIHIOK (Ukraina - Uniwersytet Odessa) "OpaHJlCe6aJl 
pe60JllOlfUJl" 6 YKpaUHe - npo6a pWZOCOpCK020 aH(JJlU3a; Mrp OpecTa JIOCHK 
(Ukraina - Uniwersytet Lwowski) "IloMapaHłłeea" ioeHmułłHicmb y 03epK(JJli 
yKpai"HcbKoi" icmopiocopif; mgr Urszula Pietrzyk (Polska - PWSZ Jarosław) 
Koncepcja społeczeństwa w filozofii Józefa Majki; mgr Elżbieta Żurawska 
(Polska - Uniwersytet Rzeszowski) Stan badań nad filozofią wolności lsaiaha 
Berlina w Polsce; mgr Ryszard Wójtowicz (polska - Uniwersytet Rzeszowski) 
Naród a zjednoczona Europa w ujęciu Jana Pawła II; mgr Gracjan Cimek 
(polska - GWSA Gdańsk) Putin w objęciach caryzmu. 

Zwieńczeniem filozoficznych zmagań filozofów był bankiet i ognisko, na 
które zaprosił uczestników konferencji JM Rektor WSSG w Tyczynie - prof. dr 
hab. Zbigniew Stachowski. Spotkanie przy ognisku nad stawem w miłej atmos
ferze uświetniała muzyką i śpiewem kapela ludowa z Tyczyna. Tańce i zabawa 
w świetle gwiazd i księżyca przeglądającego się srebrnie w stawie trwały do 
późnego wieczora. 

Przez kolejne dwa dni filozofowie krajów słowiańskich kontynuowali obra
dy w Boguchwale. W sobotę (4 VI 2005 r.) w ramach sesji plenarnej, której 
przewodniczył prof. zw. dr hab. Stanisław Jedynak (polska - UMCS Lublin), 
referaty wygłosili: Prof. PhDr. Jan. Zouhar CSc. (Czechy - MU Brno) Ceska 
filozofie v letech 1939-1945; prof. zw. dr hab. Jan Szmyd (polska - Uniwersy
tet Rzeszowski) Koncepcja rozdroża i kryzysu cywilizacyjnego w filozofii pol
skiej przełomu XX i XXI wieku; prof. dr hab. Bogusław Zieliński (Polska -
UAM Poznań) Transformacje południowosłowiańskich idei narodowych na 
przełomie XX i XXI wieku; Prof. PhD. Miroslav Petrusek (Czechy - Uniwersy
tet Karola, Praga) Slovanska socialnź filozofie jako slepa ulićka ćeske modemź 
politiky? 

Nowością w obradach filozofów krajów słowiańskich było wprowadzenie 
do programu konferencji dwóch dyskusji panelowych o charakterze autorskim. 
Panel A: Recentywistyczna postawa umysłu a zasada antropiczna, poświe
cony był filozofii recentywistycznej, czyli filozofii prof. zw. dr. hab. Józefa 
Bańki. Moderatorem dysputy był prof. dr hab. Wiesław Sztumski (polska -
UŚ Katowice), a wprowadzenie do dyskusji wygłosił dr Adam A. Dura (polska 
- UŚ Katowice) oraz prof. zw. dr hab. Józef Bańka (polska - UŚ Katowice) 
na temat: Korygowanie recentywistycznej postawy umysłu przy użyciu zasady 
antropicznej. 

Panel B: Refleksje wokół "istnienia i jego momentów". Czy i jak jest 
możliwa einanologia? poświęcony był problematyce ontologicznej, a ściślej 
koncepcji istnienia wypracowanej przez prof. zw. dr. hab. Andrzeja L. Za-
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chariasza. Moderatorem żywej dyskusji wokół tych kwestii był mgr Włodzi
mierz Zięba (Polska - Uniwersytet Rzeszowski), przedstawiając swe stanowi
sko w wystąpieniu: Perspektywy einanologii. Odmienne poglądy wygłosił mgr 
Daniel Sobota (Polska - ATR Bydgoszcz) w referacie Na tropach przedmiotu 
einanologii. Andrzeja L. Zachariasza koncepcja istnienia. 

Boguchwała, 4 VI 2005 r. 
Fot. Jacek Czochara 

Istotnym punktem tych cyklicznych konferencji jest debata Okrągłego Sto
łu Filozofów Krajów Słowiańskich, która cieszy się dużym uznaniem uczest
ników i de facto funkcjonuje już na zasadzie odrębnej instytucji, mającej swoją 
tradycję i swój znaczący dorobek Tym razem dyskusja, którą prowadził i słowo 
wstępne wygłosił prof. zw. dr hab. Andrzej L. Zachariasz (Polska - Uniwer
sytet Rzeszowski), koncentrowała się wokół tematu: Filozofia w krajach sło
wiańskich wobec procesów integracji kulturowej. Wypowiedzi poszczególnych 
jej uczestników zostaną wydrukowane w kolejnym numerze Pisma "I:O<l>IA". 

Filozoficzne zmagania urozmaiciły pokazy średniowiecznych walk, zapre
zentowane przez Zakon Rycerzy Boju Dnia Ostatniego, w którym Saszko Wę
żopysk prym wiedzie. W sobotni wieczór zatem goście konferencji przenieśli się 
duchem w wieki średnie, biesiadując pod arkadami i na tarasie zabytkowego 
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pałacu w towarzystwie rycerstwa, tańcu panien w rytm średniowiecznych 

dźwięków i blasku pochodni. Możliwość bezpośredniego udziału w zbrojnych 
starciach rycerzy i podjęcia walki na miecze, przymierzenia zbroi bądź zmierze
nia się w celności strzału z łuku sprawiało wrażenie, iż nie tylko duch, lecz za
iste rzeczywistość w ten wieczór miała średniowieczny wymiar. 

Dnia następnego - 5 VI 2005 r. - już w wymiarze współczesności kontynu
owano obrady, aczkolwiek piąty zjazd filozofów dobiegał już końca. Podczas 
sesji plenarnej, której przewodniczył dr hab. Aleksy Mołczanow (Polska -
Uniwersytet Rzeszowski) referaty wygłosili: prof. dr hab. Wiesław Sztumski 
(polska - UŚ Katówice) Filozofia w krajach słowiańskich w perspektywie glo
balnej homogenizacji kultury; prof. dr hab. Romana Kolarzowa (polska -
Uniwersytet Rzeszowski) Liberalizm magiczny czyli nieporozumienia z trans
formacją; dr Jacek Breczko (polska - AM Białystok) Jakich Polaków potrze
buje filozofia?; prof. zw. dr hab. Andrzej L. Zachariasz (polska - Uniwersy
tet Rzeszowski) Czy filozofia ma nam jeszcze" coś" do powiedzenia? 

Po dyskusji a następnie wystąpieniach przewodniczących podsumowują
cych polemiki poszczególnych sekcji, prof. zw. dr hab. Andrzej L. Zacha
riasz, dziękując wszystkim uczestnikom za udział w obradach zakończył konfe
rencję tradycyjnie dźwiękiem "słowiańskiego" dzwonu. 

Piąta, jubileuszowa Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich była za
równo pod względem ilości wygłoszonych referatów, jak i ilości wyrażających 
chęć przybycia osób, największą konferencją z organizowanych dotychczas. 
Miejmy nadzieję, iż ta a w przyszłości kolejna konferencja w działaniach ruchu 
intelektualnego organizującego filozofów krajów słowiaIlskich umocni nie tylko 
dotychczasowy dorobek, ale i znaczenie Rzeszowa na mapie filozoficznej, nie 
tylko Polski, ale i znacznej części Europy. 


