Od 15 do 19 września obradował w Poznaniu X Polski Zjazd Filozoficzny. Z inicjatywy prof.
dr hab. Anity Magowskiej i dr. Marcina Moskalewicza z Katedry i Zakładu Historii Nauk
Medycznych oraz prof. dr. hab. Michała Musielaka i dr. Jana Zamojskiego z Katedry Nauk
Społecznych w ramach Zjazdu odbyło się sympozjum specjalne „Filozofia medycyny i
różnorodność jej tradycji”, po raz pierwszy w wyodrębnionej formie prezentujące
problematykę filozoficzno-medyczną na najważniejszym forum filozofii polskiej. Po
zakończeniu sympozjum miał miejsce panel dyskusyjny poświęcony wyzwaniom
współczesnej filozofii medycyny, zorganizowany i prowadzony przez dr. Jana
Domaradzkiego z KNS UMP oraz dr. Marcina Moskalewicza z KZHNM UMP.
Pierwszym, wiodącym wystąpieniem na sympozjum był referat prof. dr. hab. Piotra
Zaborowskiego Filozofia medycyny – czy jeszcze potrzebna? Prof. Piotr Zaborowski jest tym
polskim lekarzem, który po latach odnowił tradycję dociekań w zakresie logiki medycyny, tak
kiedyś – za sprawą Władysława Biegańskiego – ważnych w polskiej szkole filozoficznolekarskiej. Następnie wystąpili: dr Katarzyna Pękacka-Falkowska (UMP), Filozofia medycyny
jako filozofia przyrody – przypadek Leibniza; prof. dr hab. Michał Musielak (UMP), Myśl
filozoficzno-medyczna w Poznaniu przed II wojną światową; dr hab. Jarosław Barański (UM
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu), Ciało jako miejsce obrazów; dr hab. Jarosław Sak (UM
w Lublinie), Współczesne filozoficzne koncepcje choroby; dr hab. Andrzej Kapusta (UMCS),
Czy istnieje filozofia psychiatrii?; dr Marcin Moskalewicz (UMP), Tradycja fenomenologii
jako alternatywa dla redukcjonizmu współczesnej psychiatrii – przypadek Erwina W. Strausa;
dr Jan Zamojski (UMP), Filozofia medycyny a katharsis; prof. dr hab. Jaromir Jeszke,
Homeopatia – na pograniczach naukowych standardów racjonalności i w kręgu mitów
naukowych.
Zarówno sympozjum jak i panel dyskusyjny miały pewne cechy, które warto odnotować.
Mimo iż obrady zjazdu toczyły się w kilkudziesięciu sekcjach jednocześnie, dopisała
publiczność, wśród niej – także osoby studiujące na naszej uczelni, referentom na sympozjum
nie szczędzono pytań, w czasie panelu dyskusyjnego nie zabrakło także interesujących
wypowiedzi ze strony audytorium. Zdecydowana większość uczestników dyskusji zgodziła
się co do faktu, iż niewątpliwy postęp technologiczny nie przekłada się bezpośrednio na
postęp terapeutyczny oraz że odhumanizowanie współczesnej praktyki medycznej jest
szczególnie niebezpieczne i może prowadzić do jej kryzysu. Głosy te były tym bardziej
cenne, gdyż w obydwu przedsięwzięciach wzięli udział nie tylko filozofowie i etycy, ale
również zajmujący się naukowo filozofią medycyny czynni lekarze klinicyści (prof. Piotr
Zaborowski, dr hab. Jarosław Sak) czy też filozofowie będący absolwentami wydziałów
lekarskich uczelni medycznych (prof. Andrzej Leder, dr hab. Andrzej Kapusta). W związku z
powyższym i sympozjum i panel z całą pewnością nie były jednostronne, a wyłaniająca się z
dyskusji diagnoza kryzysu ludzkiego wymiaru praktyki medycznej stronnicza.
Warto też dodać, że wszyscy pracownicy Katedry Nauk Społecznych, którzy aspirowali do
czynnego udziału w innych, głównych formach obrad Zjazdu, jakimi były sekcje tematyczne,
zostali do nich zakwalifikowani przez organizatorów i recenzentów współpracujących ze
Zjazdem, co dowodzi tego, że nauki filozoficzne uprawiane na naszej uczelni dorównują
poziomem naukom tego rodzaju w uniwersytetach, gdzie filozofia jest jedną z podstawowych

dziedzin wiedzy. I tak, dr Justyna Czekajewska przedstawiła wystąpienie na temat:
Poszanowanie autonomii kobiety ciężarnej a prawa lekarza - moralne problemy medycznej
klauzuli sumienia (sekcja: Etyka teoretyczna, podsekcja: Bioetyka), dr Jadwiga Wiertlewska –
Bielarz - Kontrola i automatyzm procesów poznawczych a poznawcza funkcja języka (sekcja:
Filozofia umysłu i kognitywistyka), dr Jan Zamojski - Film w edukacji i upowszechnianiu
filozofii; na przykładzie 14 bajek z królestwa Lailonii Leszka Kołakowskiego (sekcja
dydaktyki filozofii i dydaktyki etyki), dr Agnieszka Żok - O dekonstrukcji społecznego
pojęcia normy przez medycynę (sekcja: Filozofia feministyczna i gender studies).
Publikacja referatów prezentowanych na sympozjum specjalnym, jak również zapisu dyskusji
poświęconej wyzwaniom współczesnej filozofii medycyny, jest planowana na rok przyszły.
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