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Sprawozdanie z konferencji
Central-European Ethos Or Local

Traditions: Equality, Justice,
Katowice, 7—8 czerwca 2010

W dniach 7—8 czerwca 2010 roku na Wydziale Nauk Społecz-
nych Uniwersytetu Śląskiego odbyła się międzynarodowa konferencja
naukowa na temat Central-European Ethos Or Local Traditions:
Equality, Justice, będąca częścią projektu badawczego „Central-Euro-
pean Ethos Or Local Traditions: Freedom, Responsibility, Equality,
Justice”, koordynowanego przez Instytut Filozofii Uniwersytetu
Śląskiego (prof. A. Kiepas, dr P. Machura) i wspartego grantem przez
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

W konferencji wzięli udział zaangażowani w projekt filozofowie ze
Słowacji (Katedra Etyki Ogólnej i Stosowanej Uniwersytetu Konstan-
tyna Filozofa w Nitrze, współorganizator projektu), Czech (Uniwersy-
tet Masaryka w Brnie), Węgier (Węgierska Akademia Nauk w Bu-
dapeszcie) oraz Polski (Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II,
Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Śląski).

W swych wystąpieniach prelegenci podejmowali problem etosu
środkowoeuropejskiego, orientując się na obecność i sposób rozumie-
nia równości i sprawiedliwości w jego ramach. Przedstawione referaty
można było podzielić na trzy zasadnicze grupy. Do pierwszej należały
wystąpienia zmierzające do ogólnego ujęcia specyfiki etosu Europy
Środkowo-Wschodniej (G. Gango, P. Machura, B. Mester). Do grupy
tej należy też zaliczyć głosy sceptyczne wobec obecności dającego się
wyodrębnić regionalnego etosu, jak i sensowności jego formułowania
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w kontekście ogólnoludzkich problemów wywołanych rozwojem
współczesnej techniki i medycyny (M. Małek). Podjęto też próby
zmierzenia się z ogólnymi problemami filozoficznymi, jak na przy-
kład z problemem sprawiedliwości w perspektywie intelektualnych
i historycznych doświadczeń regionu (C. Diatka, C. Turčan) oraz
z problemami regionu (P. Kvaltýn).

Do drugiej grupy wystąpień należały te, które z jednej strony sta-
rały się konfrontować głównonurtowy dyskurs filozoficzny z proble-
mami i debatami podejmowanymi w państwach Grupy Wyszehradz-
kiej (J. Jurová, V. Ježková, J.M. Byrska, P. Koreny), z drugiej zaś
podejmowały problemy istotne z punktu widzenia moralnego i poli-
tycznego życia krajów V4 (A. Michalik, V. Manda).

Wreszcie ostatnią grupę stanowiły omówienia dorobku i wpływów,
nie tylko intelektualnych, postaci kluczowych dla aksjologicznego
ładu regionu: Istvána Bibó, Jána Chryzostoma Korca i Karela Kryla
(G. Kovacs, M. Jozek, R. Králik).

Zasadniczym celem konferencji było przygotowanie materiałów do
publikacji podsumowującej pierwszą część projektu. Jej kontynuacją
będzie konferencja, która zostanie zorganizowana w listopadzie 2010
roku w Nitrze, a której problematyka skoncentrowana będzie na spo-
sobach funkcjonowania idei równości i wolności w etosie środkowoeu-
ropejskim.

Piotr Machura
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