
ARNO ANZENBACHER

WPROWADZENIE
DO FILOZOFII

Przek³ad na podstawie wydania VIII
zmienionego i poszerzonego

Prze³o¿y³

Juliusz Zychowicz

Wydawnictwo WAM
Kraków 2010



PRZEDMOWA
DO WYDANIA W JÊZYKU POLSKIM – 1987

Od d³u¿szego ju¿ czasu wzrasta u nas potrzeba rzetelnego wprowadzenia
do filozofii. Bêd¹ce w obiegu i najbardziej dostêpne wprowadzenia s¹ b¹dŸ
nieco przestarza³e, b¹dŸ pisane z okreœlonych pozycji filozoficznych w inte-
resie owych pozycji. Potrzebne nam jest takie wprowadzenie, które mog³o-
by oczyœciæ nasz¹ œwiadomoœæ z zafa³szowañ ideologicznych, odziedziczo-
nych po okresie panowania ideologii komunistycznej i zarazem stanowiæ
klucz do tego, co siê dzieje we wspó³czesnej filozofii na Zachodzie. Przed-
stawione tutaj wprowadzenie do filozofii Arno Anzenbachera winno spro-
staæ dzisiejszym potrzebom. Jest ono nie tylko jasne i nowoczesne –
uwzglêdniaj¹ce najnowsze wyniki badañ i stanowiska filozoficzne – ale
równie¿ poznawczo interesuj¹ce, ukazuj¹ce myœl filozoficzn¹ w jej ruchu
i twórczym niepokoju. Mo¿e s³u¿yæ zarówno samoukom, jak i wszystkim
studiuj¹cym, jako cenny przyjaciel ich poszukiwañ. Zakorzenione w myœli
klasyków filozofii, prowadzi czytelnika wprost ku Ÿród³u.

Szczególnie wa¿ny jest jêzyk podrêcznika. Idzie nie tylko o to, aby by³
jasny i przejrzysty nawet dla pocz¹tkuj¹cych, ale i o to, by móg³ przyczyniæ
siê do wyprowadzenia naszego myœlenia z wie¿y nieporozumieñ, jak¹ zbu-
dowa³ wokó³ nas totalitaryzm i jego ideologia. Trzeba siê uczyæ jêzyka, aby
móc rozmawiaæ ze sob¹. Filozofia dostarcza mowie s³ów podstawowych,
na których wznosi siê nastêpnie gmach kultury. Jestem g³êboko przeko-
nany, ¿e praca Arno Anzenbachera pomo¿e nam w nauce mowy wolnej
od wieloznacznoœci. [...]

Polecam podrêcznik zarówno zaczynaj¹cym studia filozoficzne, jak
i tym, którzy studiuj¹ inne kierunki; polecam go równie¿ wszystkim, którzy
po latach nauki pragn¹ mieæ syntetyczne spojrzenie na myœl europejsk¹
w jej b¹dŸ co b¹dŸ szczytowym wymiarze, jakim jest bez w¹tpienia wymiar
filozoficzny.

Ks. prof. dr hab. Józef Tischner



PRZEDMOWA
DO WYDANIA W JÊZYKU POLSKIM – 2003

Istniej¹ ró¿ne wprowadzenia do filozofii: takie, które przedstawiaj¹ skró-
towo jej historiê, jej poszczególne dziedziny czy te¿ jej g³ówne problemy.
Ksi¹¿ka A. Anzenbachera ³¹czy w sobie wszystkie te perspektywy. Jest bar-
dzo dobrym podrêcznikiem pod wzglêdem dydaktycznym, gdy¿ z szacun-
kiem traktuje niewprawnego w filozofii czytelnika. Ka¿de pojêcie, które
wprowadza, wyjaœnia. Autor pisze obrazowo, na tyle prosto i jasno, na ile
to mo¿liwe. Nie te walory decyduj¹ jednak o wartoœci ksi¹¿ki Anzenba-
chera. Jest ona przede wszystkim wprowadzeniem w historiê ¿ywego my-
œlenia. Jeœli wolno mi porównaæ historiê filozofii do rozgrywanego na sce-
nie dramatu, to historyka filozofii interesuj¹ dziej¹ce siê na niej zdarzenia,
przyp³ywaj¹ce i odp³ywaj¹ce nurty myœli, filozofowie jako g³ówni aktorzy.
Dla myœliciela, od tego co siê dzieje na scenie, ciekawsze jest jednak to, co
dzieje siê za kulisami. Anzenbacher prowadzi czytelnika w³aœnie „po za-
pleczu” filozofii. Pokazuje zwi¹zki miêdzy pogl¹dami myœlicieli ¿yj¹cych
w ró¿nych wiekach, miêdzy ró¿nymi dziedzinami filozofii, ujawnia za³o¿e-
nia, poucza o wynikaj¹cych z nich skutkach. Nie tylko jednak uczy myœle-
nia, lecz zachêca tak¿e do myœlenia samodzielnego.

Na pocz¹tku lat 80. poszukiwa³em wprowadzaj¹cego podrêcznika do
filozofii dla moich studentów. Istnia³o kilka rzetelnych wprowadzeñ do filo-
zofii. Có¿ jednak po rzetelnych ksi¹¿kach, skoro nie s¹ klarowne i nie maj¹
wewnêtrznego ognia, i zamiast zachêciæ zniechêcaj¹ do filozofii. I wówczas
wpad³a mi w rêce ksi¹¿ka Anzenbachera, jeszcze w oryginale niemieckim.
Przeczyta³em j¹ i stwierdzi³em, ¿e to jest w³aœnie ta ksi¹¿ka, która ma w so-
bie ogieñ. Nie tylko wprowadza w wiedzê filozoficzn¹, lecz zapala te¿ do
filozofowania.

Warszawa, paŸdziernik 2003 Prof. dr hab. Tadeusz Gadacz



OD AUTORA

Ksi¹¿ka ta stara siê wprowadziæ w g³ówne tematy zachodniej filozofii.
Jest u³o¿ona systematycznie, pragnie bowiem po³¹czyæ stanowisko histo-
rycznofilozoficzne z systematycznym. Dyskurs filozoficzny ubieg³ych epok
zostaje przy tym odniesiony do wspó³czesnoœci. Celem takiego wprowa-
dzenia jest pomoc w uœwiadomieniu sobie przez Czytelnika podstawowych
problemów filozofii, co w ramach pewnych zakreœlonych granic umo¿liwi
orientacjê w nich. Zawarte tu podstawowe informacje maj¹ uzdolniæ go do
tego, by sam zacz¹³ w swoim zakresie uprawiaæ filozofiê i siêgaæ po spe-
cjalistyczn¹ literaturê z tej dziedziny. Konieczne by³o przy tym po³o¿enie
pewnych akcentów, wybór zakresów tematycznych i stanowisk, a tak¿e do-
konanie pewnych skrótów w poszczególnych dzia³ach problematyki.

Pos³uguj¹c siê t¹ ksi¹¿k¹ nale¿y pamiêtaæ, co nastêpuje: Poszczególne
ustêpy s¹ oznaczone cyframi. Cyfry w tekœcie wskazuj¹ miejsce, gdzie dany
problem by³ ju¿ uprzednio omawiany albo gdzie bêdzie omówiony w dal-
szym ci¹gu tekstu. Wiêksze cytaty s¹ wyró¿nione symbolem w postaci
ksi¹¿ki. Pochodzenie cytatów zaznaczono skrótami podanymi w wykazie
g³ównych dzie³ zachodniej filozofii oraz w pracach wymienionych w wyka-
zie uwzglêdnionej i zalecanej literatury.

Niniejsze nowe wydanie zawiera istotne zmiany. Potrzebne okaza³y siê
pewne ulepszenia, aktualizacje i przekszta³cenia. Niektóre ustêpy zosta³y
opracowane ca³kiem na nowo.

Za cenne impulsy i wskazówki natury naukowej i dydaktycznej winien je-
stem wdziêcznoœæ przede wszystkim Panu prof. dr. Erichowi Heintelowi (†).
Za wk³ad pracy zwi¹zany z indeksem osobowym i rzeczowym oraz wykazem
literatury dziêkujê Panu doc. dr. Karlowi Wohlfahrtowi, Pani Ulrice Keyser
oraz Panom Stefanowi Vogtowi i Christophowi Kraussowi.

Moguncja, wiosn¹ 2002 r. Prof. dr Arno Anzenbacher




