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Porządek handlowy wywiera wielki wpływ na tożsamość zbiorową, ponieważ rynek
to najskuteczniejszy w historii system wytwarzania dóbr i rozwijania technik, a te
odgrywają wielką rolę w zakresie więzi i komunikacji.
Na wykładzie i seminarium rozważamy naturę tak zainspirowanej tożsamości, jej
przydatność dla zaradności społeczeństw, a na koniec - jej podatność na manipulację
przez Wielkich Reformatorów, gotowych do wykorzystania tożsamościowej nostalgii
dla zespolenia społeczeństwa wokół celów dominacji i gwałtu.
Poprzez krytyczną ocenę historii narodów i regionów oraz ich rozwoju gospodarczego
z uwzględnieniem narodowych aspiracji i historycznego dziedzictwa zmierzać
będziemy do uchwycenia roli tożsamości w kształtowaniu porządku społecznogospodarczego XXI wieku, a z drugiej strony - wpływu tego porządku na przemiany
świadomości zbiorowej. Właściwa dla tych procesów alchemia ciągłości i zmiany
sprzyja przybliżonemu, lecz płodnemu wnioskowi, że człowiek się nie zmienia,
natomiast zmieniają się społeczeństwa.
Program:
1. Od roli przywódcy świata do jednej z jego części: Europa, Stany Zjednoczone
2. Ewolucja sacrum społecznego, a kwestia zaradności: Niemcy, Rosja
3. Oczywistość modelu społecznego i spętanie tradycją tolerancji : Francja,
Holandii
4. Nowoczesność z tradycji : Japonia, Chiny
5. Medytacje o budzeniu się Islamu
6. Dziedzictwo i ciemna przyszłość: Afryka

7. Tristeza e felicidade: Ameryka Łacinska
8. Stereotypy i instynkt dorównania: Polska
W Y M A G A N I A: Zajęcia obejmują 15 godzin wykładów i 15 godzin
seminarium. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wysłuchanie wykładu,
przygotowanie na piśmie rozprawy według tematów wykładowych oraz jej ustne
przedstawienie na seminarium.
Wykład “Ciągłość i zmiana”, którego przedmiotem jest społeczeństwo na
rynku, stanowi kontynuację wykładu “Tożsamość i Rynek”, który ze swej
strony rozważa raczej jednostkę. Wszelako każdy z tych wykładów zaliczany jest
osobno; nie ma obowiązku ich łączenia.
Literatura
Democracy http://plato.stanford.edu/entries/democracy/
Citizenship http://plato.stanford.edu/entries/citizenship/
Evolutionary Ethics http://www.iep.utm.edu/e/evol-eth.htm
Collective Moral Responsibility http://www.iep.utm.edu/c/collecti.htm
The Philosophy of War http://www.iep.utm.edu/w/war.htm
Czasopisma w sieci, krytyczna lektura tekstów o stosunkach pomiędzy tożsamością i
rynkiem. Przykładowe źródła:
http://www.lefigaro.fr/
http://www.faz.net/
http://www.aif.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.economist.com/
http://www.nytimes.com/
http://www.washingtonpost.com/

