
Prawda i charakter.
Słowo od Redaktora Naukowego

Przedstawiając wysiłki moich młodszych Koleżanek i Kolegów w poszukiwaniu 
prawdy o odniesieniach przedstawicieli dawnej i współczesnej kultury europej-
skiej do jej antycznych źródeł oraz o wzajemnych relacjach kultur orientalnej 
i europejskiej, pragnę zwrócić uwagę na potrzebę nie tylko ciągłego samokształ-
cenia, lecz także na konieczność kształtowania w pracy naukowej swego charak-
teru. Oczywiście nie jestem tu oryginalny. Już Grecy, pierwsi myśliciele Europy, 
podnieśli tę kwestię – ja tylko ją przypomnę, bo moim zdaniem jest szczególnie 
aktualna w tak zwanych naszych czasach.

Kiedy Plutarch z Cheronei w drugiej połowie I wieku po Chrystusie przyj-
mował dzieci przyjaciół, a właściwie dorastającą młodzież, do swojej prywatnej 
„szkoły” filozoficznej, zastanawiał się, czego właściwie ma uczyć, ku czemu iść. 
Odpowiedź wydawała się prosta: ku prawdzie. Niemniej w istocie pytanie doty-
czyło czegoś ważniejszego – czy kandydat na miłośnika filozoficznej mądrości 
jest wychowany ku wolności. Taki bowiem mamy zwyczaj – pisał w wielu trak-
tatach, a szczególnie we wstępie do jednego z nich, O słuchaniu (De audiendo 1, 
37 B–E) – że młodego człowieka w dzieciństwie chroni i prowadzi paidagogós, 
a potem odpowiedni nauczyciele i wychowawcy. Wreszcie uczeń uwalnia się 
spod ich opieki i własny rozum (lógos) ma za przewodnika. Jest wolny! Może 
przystąpić do nauki filozofii. Okazuje się jednak, że najpierw trzeba „z niego 
pychę wydmuchać”, by nie mieszał wolności ze swawolą, a ku prawdzie zmie-
rzał, trzymając w ryzach namiętności młodego wieku. Tu pojawia się pojęcie so-
frosýne – panowania nad sobą. Wpojone młodemu człowiekowi obyczaje rodzą 
swoistego rodzaju ochronę – naturalny wstyd (aidós) przed uczynkami, które 
mogłyby go zepchnąć z drogi prawdy na drogę mniemania (dóksa), czyli relaty-
wizmu moralnego. Dopiero tak przygotowany i o takich cechach kandydat może 
nauczyć się tego, co trzeba chcieć, by móc dalej żyć, jak chce (1, 37). Plutarch 
idzie tu za swym duchowym mistrzem Platonem oraz za wspólnym ich ideałem 
Sokratesem, którzy dowodzili, że wychowanie i nauczanie miały prowadzić do 
mądrego, opartego na lógos-rozumie samowychowania dojrzałego człowieka. 
Ich zdaniem umiejętność poznawania prawdy jest ściśle związana z opanowa-
niem i skromnością. Ponad czterysta lat przed Plutarchem zwięźle istotę rzeczy 
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ujął w Etyce nikomachejskiej Arystoteles (IV 7, 1127b 7): „[człowiek prawy to 
taki], który i w słowie, i w życiu postępuje w zgodzie z prawdą” (en lógo kai en 
bío alethéuei).

***

Pozostawiając młodym Koleżankom i Kolegom autocharakterystykę ich własnych 
dokonań, uważam za swój miły obowiązek podziękować wszystkim tym, którzy 
swoją wyrozumiałością, talentami i pracą przyczynili się do powstania naszego 
szóstego już tomu Źródeł Humanistyki Europejskiej. Proszę zatem o przyjęcie 
serdecznych podziękowań Panią Prodziekan Wydziału Filologicznego  Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego dr hab. Dorotę Szumską za życzliwość wyrażoną troską 
finansową o nasze prace. Szczególnie dziękuję nie tylko P.T. Autorom artykułów, 
ale ich P.T. Recenzentom, których przyjętym zwyczajem wymienię alfabetycz-
nie: dr Krzysztof Bielawski; dr hab. Dariusz Brodka, prof. UJ; prof. dr hab. Marta 
Gibińska-Marzec; dr hab. Celina Juda, prof. UJ; prof. dr hab. Jerzy Kapuścik; 
dr hab. Anna Klimkiewicz; dr hab. Maria Maślanka-Soro, prof. UJ; dr hab. Lász-
ló Kálmán Nagy, prof. UJ; prof. dr hab. Grzegorz Przebinda; dr hab. Wacław 
Rapak, prof. UJ; dr hab. Magdalena Sitarz; dr hab. Lidia Sudyka, prof. UJ; prof. 
dr hab. Wasilij Szczukin; prof. dr hab. Stanisław Śnieżewski; dr hab. Piotr Tylus, 
prof. UJ; dr hab. Halina Waszkielewicz, prof. UJ; dr hab. Grażyna Zając.

Zatwierdzone i przyjęte do druku artykuły najpierw spotkały się ze wstępną 
pracą porządkującą naszego wewnętrznego Komitetu Redagującego w składzie: 
Magdalena Garbacik, Piotr Kawulok, Joanna Szwed-Kostecka, z Panią Natalią 
Palich na czele. Za tę pracę wymagającą nie tylko umiejętności, ale też cierpli-
wości dziękuję z serca. Potem artykuły przejęła Pani dr Anastazja Oleśkiewicz, 
której akrybia, wiedza oraz łatwość czytania i sugerowania poprawek w kilku 
językach przyczyniły się do pomnożenia jakości artykułów. Za ten niemały trud 
składam gorące podziękowania. Na zakończenie cyklu produkcyjnego, by użyć 
nowej, technicznej mowy, dobry wpływ miały i życzliwość Pani Doroty Heliasz, 
zastępcy dyrektora ds. produkcji Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
i serdeczna pracowitość Pani Jadwigi Makowiec, za co równie gorąco dziękuję.
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