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Reﬂeksje nad teraźniejszością
– przesłanie do uczestników konferencji
Reﬂections over the present time
– the message to participants of the conference
Henryk Skolimowski
Filozoﬁa nie wypadła sroce spod ogona. Filozoﬁa
jest krystalizacją ludzkiego namysłu i ludzkiej mądrości. Bezinteresowna reﬂeksja dla dobra całej ludzkości, to rzecz piękna. Ludzkość byłaby o wiele uboższa,
gdyby ﬁlozoﬁa się nie wyłoniła.
Były okresy społeczeństwa, w których ﬁlozofowie
byli prześladowani. Z Rzymu ﬁlozofowie byli wypędzani dwukrotnie za ich niezależność i burzycielskie
poglądy. I dwukrotnie zapraszano ich z powrotem.
W społeczeństwach komunistycznych, jak również
w Polsce próbowano okiełznać ﬁlozofów, aby nie myśleli niezależnie. Chciano z nich uczynić pachołków
myśli marksistowskiej. Ale ceniono ich umysły i bano
się ich niezależności. Stąd próby ich okiełznania.
W społeczeństwie tzw. neoliberalnym obecnego
kapitalizmu, ﬁlozoﬁa jest traktowana za nic. Jest traktowana z pogardą. Pogarda dla ﬁlozoﬁi jest pogardą
dla myślenia.
Jak w obecnych warunkach marazmu i nędzy myślenia, mogą się zachowywać ludzie myślący; niekoniecznie ﬁlozofowie, ale właśnie myślący? Mogą skapitulować i pilnować własnych interesów. Ale mogą

też próbować znaleźć alternatywę dla bezmyślnej
i niszczącej ideologii konsumpcji i tzw. wolnego rynku. Ta druga możliwość wymaga odwagi i imaginacji.
Nowa myśl nie tworzy się sama.
Od nas zależy wybór: czy staniemy się pachołkami obecnego systemu, który nas wszystkich stara
się okiełznać? Czy też zaczniemy wierzgać i staniemy
się sumieniem społeczeństwa i osobami dumnymi ze
swej niezależności? Moim skromnym zdaniem lepiej
jest być ekskomunikowanym niż pogardzanym i sprowadzonym do zera.
Jednak potrzebna jest nam również Nowa Filozoﬁa, która by dokonała inteligentnej analizy i pokazała
jak skorumpowany jest obecny kapitalizm i jak niemoralny jest proponowany globalizm. Nowa Filozoﬁa
będzie wymagała nakreślenia nowych pozytywnych
horyzontów i nowych idei, które większość by zaakceptowała. Taka ﬁlozoﬁa będzie wymagała czasu. Ale
początek powinien być zrobiony teraz.
Ze skromnością i pokorą oferuję Tezy Nowej Filozoﬁi – mego własnego namysłu – do rozwagi i do
dyskusji.

Tezy Nowej Filozoﬁi
1. Filozoﬁa nie umarła.
2. Filozoﬁa jest niezbędna dla zrozumienia obecnych problemów i dla ich rozwiązania.
3. Technicy, ekonomiści i globaliści zmieniali świat bezmyślnie w ciągu ostatniego stulecia. Rzecz w tym,
aby ten świat głębiej zrozumieć. Nie rozumiemy, jeśli systematycznie niszczymy.
4. Świat jest Sanktuarium, a nie maszyną. Człowiek jest istotą duchową, a nie trybikiem zegara.
5. Umysł jest kreatywnym geniuszem, a nie mechanistyczną piłą.
6. Spełnienie człowieka to samorealizacja duchowa, a nie bezmyślna i plugawa konsumpcja. Nadmierny konsumpcjonizm patologizuje umysł.
7. Ignorancja i mądrość są sobie przeciwne. Ignorancja zaciemnia świadomość i prowadzi do ruiny. Mądrość
rozjaśnia i pogłębia oraz prowadzi do rozwiązania wszystkich problemów.
8. Tyrania rozumu pogrążonego w ignorancji i nieświadomości jest jednym z głównych źródeł naszych klęsk
egzystencjalnych, społecznych, jak również ekonomicznych. Pozorny dobrobyt ekonomiczny jest źródłem
niezliczonych chorób cywilizacyjnych.
9. Właściwa naprawa musi się zacząć od rekonstrukcji umysłu, a by stał się rozumem światła. Rozum światła
będzie powrotem do mądrości. Obecny rozum jest zaćmiony, jest rozumem technologicznej ciemnoty.
Tylko poprzez przezwyciężenie rozumu ignorancji, na rzecz rozumu światła i mądrości będziemy w stanie
wyleczyć obecne schorzenia cywilizacyjne. Schorzała cywilizacja wymaga nowej wizji. Tej wizji dostarczy ﬁlozoﬁa.

