Seminarium Polowanie w XXI wieku
Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura
przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego
oraz
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ

serdecznie zapraszają do udziału w otwartym interdyscyplinarnym seminarium naukowym na temat:
Polowanie w XXI wieku. „Dobrzy myśliwi” i „złe bobry”, czyli aporie cywilizacji.

19.01.2017
(czwartek)

09.45

Wydział Filologiczny UŚ
Katowice (Pl. Sejmu Śląskiego 1)
Sala Rady Wydziału (V piętro)

Seminarium, wykład pt. MYŚLIWSKA MORALNOŚĆ I ETYKA
wygłosi gość honorowy prof. dr hab. Andrzej Elżanowski
Zapraszamy do wspólnej rozmowy pracowników naukowych, doktorantów i studentów, ﬁlozofów, etyków,
literaturoznawców, kulturoznawców, biologów, ekologów, psychologów oraz przedstawicieli innych dyscyplin.
Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy polowanie, które w ostatnim czasie budzi w naszym kraju wiele emocji
i kontrowersji, ma w dzisiejszych czasach jakikolwiek sens oraz etyczne i naukowe uzasadnienie.
Wzrost dobrostanu człowieka jako gatunku zawdzięczamy rozwojowi cywilizacji. Jednak pożytek płynący
dla nas z cywilizacji bywał i bywa powiązany z klęską całych ekosystemów, zadomowionych w nich gatunków
fauny i ﬂory, wiąże się też z wyczerpywaniem zasobów naturalnych, źródeł energii, efektem cieplarnianym,
przemocą ekonomiczną, zanikiem tradycyjnych systemów kulturowych i wymieraniem systemów naturalnych.
Cywilizacja ma zatem zgubne konsekwencje. Rozpoznawana jako istotna wartość – dobro, czyni też zło, od
wieków stawiając tym samym co światlejsze umysły wobec dylematu, jak daleko może posunąć się człowiek
w swej ekspansji, aby mając na względzie własne dobro, nie czynił jednak zła? W jaki sposób, trzymając się
własnych, cywilizacyjnych osiągnięć, do których obie te kategorie („dobro” i „zło”) przynależą winien postępować
w wyborze wartości, konfrontacji i konﬂikcie pomiędzy prawami jednostki ludzkiej a prawami historii, prawami
moralnymi, prawami społecznymi, a wreszcie i prawami Ziemi, na której przyszło ten konﬂikt rozstrzygać.
Niniejsze seminarium dedykowane jest takim właśnie dylematom, a przynajmniej z pozoru niemożliwym
do przezwyciężenia trudnościom (ἄπορος, áporos – nieprzebyty; trudny) cywilizacji, oferującej sprzeczne albo
przeciwstawne rozwiązania wspomnianego konﬂiktu. W celu uproszczenia (utrudnienia?) założonego zadania,
proponujemy skupienie się uczestników na gwałtownie dziś dyskutowanym, aliści rudymentarnym zagadnieniu
polowania i jego miejscu w cywilizacji ludzkiej. Oczywiście, zasadniczym tematem spotkania nie są tytułowe
„bobry” (traktowane tu jako metafora wszystkiego, co żyje i realizując swój program genetyczny, czasem czyni
szkody człowiekowi), ani sami „myśliwi”, pod których mianem rozumiemy po prostu cywilizowaną ludzkość,
bez obiekcji i dla dobra człowieka wdrażającą „dobre zmiany” w życie przyrody. Zakładamy jednak, że nawet
wyłączne skupienie się na polowaniu i zwierzętach, stanowić może dobry asumpt do głębokiej reﬂeksji nad
aporiami cywilizacji, wobec których staje dzisiaj nie tylko świadoma wagi zagadnienia biohumanistyka, ale także
każdy uczestnik procesu cywilizacyjnego, bez względu na wykształcenie, opcję metodologiczną czy światopogląd.
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