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Referaty Zaproszonych Wykładowców / Keynote Lectures 

 

 

 

 

 

 

 

PROF. DR HAB. ARKADIUSZ CHRUDZIMSKI, UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 

Ontology of Intentionality 

In this talk I would like to give a sketch of a theory of intentionality introducing 

special entities called intentional objects. Elaborated theories of this kind can be 

found in the works of Franz Brentano and Roman Ingarden. Philosophers who 

are sympathetic to intentional objects are often accused of planting an 

ontological jungle. All the problems of the theory of intentionality, it is claimed, 

can be resolved within the framework of a theory assuming a much more 

parsimonious ontology, like the theory of mental content proposed by the early 

Husserl or the so-called “adverbial” theory of intentionality. However, it turns 

out that the competitors of the theory of intentional objects face serious 

difficulties, the most important being that within their framework the relation 

between the representing entity (mental content or “adverbially specified” 

mental property of the subject) and the external target object has to be construed 

as primitive, while in the theory of intentional objects it can be easily defined. 

The consequence is that the partisans of mental contents and adverbialists are 

forced to require a distinguished kind of epistemic access not only to the 

representing entity but also to this “representing relation”. This consequence, 

which is very seldom made explicit, seems indeed to be fatal. Intentional objects 

appear in this light not as products of an ontological extravagance but instead as 

entities that are indispensable, if we are to be able to explain the phenomenon of 

intentionality at all. 
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DR HAB. TADEUSZ CIECIERSKI, UNIWERSYTET WARSZAWSKI 

From distribution to hybridity 

In a recent paper Mark McCullagh introduced the idea of adistributed utterances, 

that is utterances that are: 

“(…) more than usually spread out in time, location or other contextual 

features, in such a way that makes a difference to their proper 

interpretation.” (McCullagh (forthcoming)) 

The main goal of my paper is to analyze the notion of distributed utterance and 

the related concept of sensitivity to distribution. Firstly, I shall argue that it 

makes sense to generalize McCullagh’s idea (departing a bit from its  original 

formulation) and treat all utterances as contextually distributed also (and even) if 

the distribution does not make a difference to their proper interpretation. This 

results in a potentially interesting metaphysics of utterances: we treat contextual 

parameters as dimensions of contextual space and utterances as objects located 

in that contextual space. Secondly, I shall discuss some applications of the idea. 

 

 

DR HAB. MARCIN MIŁKOWSKI 

Cognitive science is unified by computation and representation 

In my talk, I will argue that cognitive science relies essentially on two notions: 

of computation and representation, which are at the core of all unification 

programs for cognitive science. Even though some alternatives were offered, 

they remain seriously limited. But at the same time, computationalism   

and representationalism by themselves offer very little insight into cognition. 

These insights have to accompanied by an effort to understand how they are 

both intertwined in mechanisms of cognitive architecture. To further constrain 

theorizing on cognitive architectures, the role of cognition in control of behavior 

should be explicitly acknowledged. This leads to the insight that control and 

adaptivity are crucial further principles of theoretical unity in cognitive science. 

Nonetheless, all these factors are not sufficient to provide satisfactory full-blown 

theories of cognition; all they do is constrain theoretical frameworks used to 

build cognitive models. 
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DR IZABELA SKOCZEŃ, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI 

Implicatures within legal language 

In the presentation I provide a brief outline of the classical Gricean theory of 

implicatures, outlining the points in which it is not applicable to the legal realm. 

Next, I give an account of theories that have tried to modify the Gricean picture 

to fit it to the legal realm, mainly A. Marmor’s account of ‘strategic speech’. I 

try to illustrate how Marmor’s account could profit from some modification so 

as to form a broader explanatory theory of the legal discourse. Finally, I propose 

a second-order, strategic framework that explains linguistic exchanges in the 

realm of law. 

 

 

PROF. DR HAB. KRYSTYNA WILKOSZEWSKA, UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI 

Estetyka. Estetyka. Estetyka. 

Każda dziedzina wiedzy stara się wyodrębnić i dookreślić swój przedmiot 

badań, stanowiący o jej tożsamości. Dzieje estetyki wskazują, że w tym 

względzie miała ona więcej trudności niż inne, nawet pokrewne, dziedziny. Stąd 

trzykrotne powtórzenie słowa ‘estetyka’ w tytule wykładu, którego celem jest 

pogłębienie świadomości, jak różne znaczenia kryją się pod pozornie jedną 

nazwą dyscypliny.  
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Referaty Uczestników / Contributed Papers 

 

 

João Azevedo Abreu, XI'an Jiaotong University 

An argument for a non-exegetical notion of eternal recurrence. 

This paper provides a revised version of the notion of eternal recurrence 

proposed by Friedrich Nietzsche (1844-1900). My study shows that eternal 

recurrence works best not as a descriptive theory of the universe and human life 

(as Nietzsche himself seems to wish it were taken) or as a moral imperative (as 

the most charitable interpretations propose), but as a subtle thought experiment. 

The traditional form of eternal recurrence can be expressed by means of a 

question: “What if one day you found out that your life has been recurring 

exactly as it is and will keep recurring as it is infinite times?” I propose it be 

replaced by a more abstract hypothetical question: 

“What would you do if one day you found the most irrefutable proof that eternal 

recurrence is true?”  

Nietzsche himself considers eternal recurrence its greatest insight, but specialists 

view it as lacking philosophical and scientific grounds and/or as a notion 

ultimately unnecessary for the understanding and appreciation of other aspects 

of Nietzsche’s philosophy. 

The revised version I propose is not intended as an exegetical exercise of 

Nietzsche’s written works. Neither is it a charitable analysis of what Nietzsche 

might actually have intended eternal recurrence to mean. My ambition is to 

delineate an extra step to the notion of eternal recurrence, in such a way as to 

preserve the most fascinating and original aspects of Nietzsche’s concept, while 

also freeing from the burden of lack of scientific credibility. 

 

 

Joseph Adams, University of Nottingham 

The Knowledge Argument and the Wishful-Thinking Problem. 

Some philosophers have responded to the Knowledge Argument against 

physicalism by denying that Mary acquires propositional knowledge upon 

experiencing red for the first time. For David Lewis and Laurence Nemirow, for 
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example, Mary merely acquires a set of abilities relating to experiences of the 

colour red. In this paper, I argue that these anti-propositional responses are 

undermined by a problem analogous to the ‘Wishful-Thinking Problem’ for non-

cognitivism about moral judgements. Moral non-cognitivists, Cian Dorr shows, 

are unable to explain how it can be rational to make inferences from moral 

judgements. Anti-propositional opponents of the Knowledge Argument, I argue 

here, are similarly unable to explain how it can be rational to make inferences 

from phenomenal judgements. 

Suppose that Mary is shown a red rose, and thinks: 

(P1) If that is what it is like to experience the colour red, then I have seen a red 

rose 

Mary later confirms that the rose was red, making this phenomenal judgement: 

(P2) That is what it is like to experience the colour red 

It is intuitively obvious that Mary can now rationally infer, from P1 and P2: 

(C) I have seen a red rose 

For anti-propositional opponents of the Knowledge Argument, though, this 

inference cannot be rational. For, on their view, P2 does not constitute 

propositional evidence for C. Mary thus cannot rationally base her acceptance of 

C on her phenomenal judgement P2. To explain how this inference can be 

rational, we must say that Mary acquires knowledge-that upon first experiencing 

the colour red. 

 

 

Antonina Bajer, Uniwersytet Jagielloński 

Dlaczego tożsamość osobowa nie istnieje? 

Celem mojego referatu będzie przedstawienie argumentów prowadzących do 

stanowiska negującego istnienie zjawiska tożsamości osobowej. 

Najistotniejszym przedstawicielem tego poglądu jest D. Parfit, który swoją 

filozofię - redukcjonizm konstytutywny -  wyprowadza z myśli Davida Hume’a. 

Dla Hume’a tożsamość osobowa jest jedynie fikcyjnym poczuciem, do jakiego 

skłonni są ludzie.  Dzieli percepcje na, po pierwsze, percepcję impresji i idei, 

różniące się intensywnością oraz jakością z jaką się ich doznaje. Po drugie, 

różnicuje percpecje na proste i złożone. Aby zaistniała tożsamość osobowa, 
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potrzebna była by idea powstała z jednej stałej i ciągłej impresji. W 

rzeczywistości istnienie osobowe konstytuuje się przez poprzez ciągle 

zmieniające się doznania, percepcje naszych zmysłów. Zatem neguje Hume 

obiektywny ontologicznie charakter tożsamości osobowej. Jedynie realne są 

percepcje, a wyobrażenie tożsamości wynika z nierealnych relacji jakimi są 

wyobrażenia podobieństwa, przyczynowości, bliskości. Tym, co ostatecznie 

decyduje o ciągłości psychicznej jest pamięć oraz wpsomnaine wyobrażenia. 

Parfit zdefiniował tożsamość osobową jako identyczność osobową w czasie. 

Przywołuje on eksperyment myślowy, w którym dokonuje się przeszczepu obu 

półkul mózgowych dwóm nowym, różnym osobom. Istnieją trzy możliwe 

zakończenia historii: przeżyje jedna osoba, przeżyją obie, nie przeżyje nikt. 

Jednak trudno ustalić, która opcja pozwoliłaby zachować prawdziwą ciągłość 

osobową. Wyróżnia trzy sposoby ciągłości: psychiczną, mózgową, cielesną, 

opowiadając się za pierwszą, jako tą, która umożliwia ciągłość osobową. Parfit 

ostatecznie przeprowadza kluczowe rozumowanie: a) ciągłość psychiczna nie 

może być kryterium tożsamości, ponieważ nie jest równoważnościowa; b) nie 

może być ona kryterium przetrwania; c) tym co jest istotne to ciągłość 

psychiczna; d) ważne jest przetrwanie.  

 

 

Joanna Banaś, Uniwersytet Jagielloński 

Logika zapętleń a instancyjność. 

Często znajomość prawdy jest kojarzona z pewnością co do czegoś. Oczywiście 

najprościej jest dążyć do pewności wtedy, gdy dysponujemy niepodważalnymi 

fundamentami wiedzy. Ale co w przypadku, kiedy nie jesteśmy w stanie ich 

określić? Z pomocą przychodzi koncepcja logiki zapętleń, zaproponowana przez 

Michała Hellera w eseju „Przeciw fundacjonizmowi”. Pozwala ona na opisanie 

rozumowań opartych na podważalnych, niepewnych hipotez wyjściowych. 

Temat ten został poddany pogłębionej analizie przez Bartosza Brożka i Adama 

Olszewskiego. Dokonują oni próby sformułowania i sformalizowania wstępnych 

warunków potrzebnych do stworzenia systemu logiki zapętleń. Charakteryzują 

sytuację wyjściową interpretatora jako strukturę <J, Pr, W, Pre, H>, której 

kolejne elementy są językiem, rozwiązywanym problemem, wiedzą 

towarzyszącą interpretatora, zbiorem presupozycji oraz zbiorem hipotez – zdań 

rozstrzygających dany problem. 
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Sądzę, że można spróbować pochylić się nad aplikacją logiki zapętleń do opisu 

sądownictwa opartego o instancyjność. Na sali sądowej mamy do czynienia z 

próbą dochodzenia prawdy, która bazuje na niepewnych fundamentach. W 

procesie prawnym celem jest rozwiązanie (Pr)oblemu poprzez wybór którejś z 

(H)ipotez. Stosowany jest pewien (J)ęzyk, a interpretator dysponuje własnymi 

(Pre)supozycjami i (W)iedzą. Sytuacja wyjściowa w sądzie jest więc 

analogiczna do sytuacji wyjściowej interpretatora. 

Rozprawa w sądzie drugiej instancji pozwala na ponowną analizę problemu 

prawnego. Zmiana osoby, która wymierza sprawiedliwość, oznacza modyfikację 

(W) i (Pre). Powtórna analiza prowadzi albo do odrzucenia decyzji zapadłej w 

pierwszej instancji, czyli uznania wcześniej akceptowanych hipotez za niespójne 

z resztą systemu, albo do potwierdzenia pierwotnych założeń, czyli 

wzmocnienia wniosków.  

Czy jest możliwe, aby dokonać opisu instancyjnego systemu sądownictwa z 

pomocą koncepcji logiki zapętleń? Postaram się to przeanalizować w swoim 

referacie. 

 

 

Maciej Bednarski, Uniwersytet Warszawski 

Przeciw obecności i dalej – Rorty’ego recepcja  antyesencjalizmu Derridy. 

Antyesencjalizm to jedna z podstawowych charakterystyk filozofii zarówno 

Jacques’a Derridy jak i Richarda Rorty’ego. W przypadku pierwszego z nich 

opiera się na pojęciu metafizyki obecności oraz koncepcji dekonstrukcji, w 

przypadku drugiego zaś na rozgrywaniu wobec siebie figur Ironistki i 

Metafizyka oraz na koncepcji słowników finalnych. Zarówno jeden jak i drugi 

czytają i interpretują poprzedników w swoich tradycjach filozoficznych i 

odnajdują w ich pracach, w całej tradycji od Platona przez Kanta po Heideggera, 

stałą i nieodpartą skłonność ku jakiejś formie esencjalizmu – czy to pod postacią 

idei, Boga, Rozumu czy też języka. Warto również zwrócić uwagę na pewnego 

rodzaju fascynację Rorty’ego oeuvres Derridy – wydaje się, że wpływ czy też 

asymilacja pewnych praktyk były w przypadku tej pary filozofów całkiem 

jednostronnie ukierunkowane.  

W niniejszym referacie porównane zostaną zarysy antyesencjalizmu obu 

filozofów (w tym różnice pomiędzy punktem docelowym Derridy a punktem 

docelowym Rorty’ego, o ile można je wskazać równie łatwo w obu 
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przypadkach) aczkolwiek nacisk zostanie położony na recepcję myśli Derridy 

obecną w pracach Rorty’ego. Następnie postawione będzie pytanie o 

(potencjalną) rolę antyesencjalizmu we współczesnych dyskusjach 

(filozoficznych, politycznych czy naukowych) – próba odpowiedzi będzie 

oparta na punktach wspólnych i różnicach myśli obu filozofów.  

 

 

Maja Białek, Uniwersytet w Białymstoku 

Wszystkie urojenia są grzeszne - epistemicznie. 

Celem mojego wystąpienia jest polemika z tezą o niewinności epistemicznej 

(epistemic innocence) niektórych urojeń przedstawioną przez Lisę Bortolotti. 

Przekonania zwykle uznawane za patologiczne, takie jak fałszywe wspomnienia 

czy urojenia są przez Bortolotti uznawane za niewinne epistemicznie wówczas, 

gdy przynoszą nie tylko koszty epistemiczne, ale też znaczące korzyści, a także 

gdy nie są dostępne alternatywne przekonania (czy w wersji rozszerzonej 

mechanizmy kognitywne), które oferowałyby te korzyści przy mniejszych 

kosztach (Bortolotti 2015, Bortolotti i Sullivan-Bissett 2018, Puddifoot i 

Bortolotti 2018). Bortolotti chce bronić niewinności epistemicznej urojeń 

umotywowanych psychiczną czy emocjonalną potrzebą chronienia się przed 

trudnymi faktami, a nawet urojeń charakterystycznych dla schizofrenii. 

Skoncentruję się na tym ostatnim przypadku, żeby wykazać,  że a) w świetle 

dominujących teorii urojeń, na które Bortolotti się powołuje (teoria 

dwuczynnikowa uzupełniona o wyjaśnienie predykcyjne) nie da się stwierdzić, 

czy spełniają one kryterium braku alternatywnych przekonań, a także b) pytanie 

o występowanie znaczących epistemicznych korzyści również nie nasuwa 

łatwych odpowiedzi, ponieważ samo jego postawienie wymaga wielu 

kontrowersyjnych założeń, w tym na temat tego, czym właściwie jest 

epistemiczna korzyść, a także jak (i po co) odróżniać ją od korzyści czysto 

psychologicznej czy emocjonalnej. 

Nie tylko będę twierdzić, że wszystkie urojenia są “winne”, ale także, że 

wprowadzanie kategorii niewinności epistemicznej utrudnia a nie ułatwia ich 

rozumienie, zmuszając nas do powrotu do myślenia o urojeniach jako o 

fałszywych przekonaniach, tezy w dużym stopniu już zarzuconej. 

Wydobędę jednak tę intuicję stojącą za pomysłem Bortolotti, która wydaje mi 

się cenna i trafna, a mianowicie, że fałszywość niekoniecznie musi przekreślać 
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użyteczność przekonań (czy mechanizmów kognitywnych), proponując 

odmienne jej rozwinięcie i interpretację. 

 

 

Marta Emilia Bielińska, Uniwersytet Jagielloński 

Paradoksy w fizyce na przykładzie paradoksów relatywistycznych. 

Paradoks, aporia, antynomia, sofizmat, paralogizm, … - tymi i podobnymi 

określeniami nazywa się współcześnie zjawiska lub rozumowania, które przeczą 

naszemu codziennemu doświadczeniu, powszechnie przyjętym aksjomatom czy 

też są wewnętrznie sprzeczne. Jednakże dokładne zakresy znaczeniowe tych 

pojęć nie są oczywiste (np. Quine 1962) i są przedmiotem filozoficznych 

rozważań. 

Przedmiotem tego wystąpienia będzie zdefiniowanie pojęcia paradoksu w 

empirycznych naukach szczegółowych na przykładzie paradoksów szczególnej i 

ogólnej teorii względności (takich jak paradoks bliźniąt, Rindlera, Bella, 

Ehrenfersta czy też Supplee). Na drodze różnych prób klasyfikacji znanych 

paradoksów relatywistycznych, zostanie zaproponowane kilka perspektyw 

patrzenia na źródła ich ,,paradoksalności’’, co ostatecznie pomoże w 

sformułowaniu ogólnej definicji paradoksu w fizyce.  

Spór o definicję paradoksu nie jest zagadnieniem czysto pojęciowym; jego 

rozstrzygnięcie może rzucić nowe światło na niektóre nieporozumienia między 

filozofami i fizykami. Analiza prowadząca do ostatecznych wniosków wykaże 

na przykład brak sprzeczności między teoriami relatywistycznymi a 

omawianymi paradoksami oraz ujawni konieczność odwoływania się do 

subiektywnego przekonania o funkcjonowaniu świata w celu nazwania czegoś 

paradoksem.  

Podjęte rozważania otworzą perspektywy odpowiedzi na interesujące pytania: 

na przykład o możliwość podania wyczerpującego zbioru klas paradoksów w 

fizyce oraz o zasadność posługiwania się kategorią paradoksu zarówno w 

naukowych, jak i czysto filozoficznych analizach.  
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Mateusz Binek, Uniwersytet Rzeszowski 

August Cieszkowski i zmierzch katolicyzmu. 

W referacie chciałbym opisać wizję rozwoju religii w historiozoficznej teorii 

Augusta Cieszkowskiego. Pomimo faktu, iż polski mesjanista opiera swoją 

filozofię na Piśmie Świętym oraz częstokroć odwołuje się do myśli Ojców 

Kościoła, to kreślona na kartach "Ojcze Nasz" koncepcja tego, jak w finalnej 

epoce dziejów wyglądać ma rola religii jest cokolwiek zaskakująca. Jest to 

bowiem wizja religii silnie zlaicyzowanej, w której nie ma miejsca na liturgię 

rozumianą w taki sposób, w jaki rozumie ją Kościół katolicki. Ponadto większej 

wartości nie wykazuje, zdaniem Cieszkowskiego, kontemplacyjne życie 

zakonne, tak ważne dla katolickiej duchowości. Co więcej, te radykalne 

postulaty wynikają z przekazu biblijnego – uzasadnieniu tej tezy polski filozof 

poświęca sporo miejsca w swoim opus magnum. Perspektywa religijna, jaką 

roztacza przed czytelnikiem autor "Prolegomen do historiozofii" bliższa jest 

raczej wziętemu hegliście, niż reakcyjnemu katolikowi (a w taki sposób 

przedstawiała myśl Cieszkowskiego szczególnie filozoficzna historiografia 

marksistowska). Jeżeli głębiej zbadamy filozofię polskiego mesjanisty, to okaże 

się, że ma ona charakter na wskroś nowoczesny, co oznacza, iż wątek swego 

rodzaju neutralizacji tradycyjnie rozumianego dyskursu religijnego będzie w 

niej silnie obecny.  

 

 

Krystian Bogucki, Uniwersytet Warszawski 

Frege and the Indefinability of Truth. 

Truth is a fundamental concept of Gottlob Frege's logic. According to his fully 

matured view of truth: i) the laws of logic are the laws of truth and truth confers 

on logic its normative character; ii) the True and the False are objects denoted 

by declarative sentences; iii) the content of the word 'True' is indefinable. 

My talk concerns Frege's thesis that truth is simple, primitive and indefinable. In  

‘The Thought', Frege argues that any attempt to define truth fails because truth 

cannot be explained in a non-circular way. Especially, he aims to show that the 

classical definition of truth in terms of correspondence is misconceived. 

However, in view of Tarski's defintion of truth in terms of satisfaction, the 

indefinability thesis seems obsolete and - simply - false. Furthemore, the truth-
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condition theory of meaning attributed to Frege is aimed to specify under what 

conditions a sentence denotes the True. The indefinability thesis - on the other 

hand - seems to preclude any explanation of meaning of this form, because such 

truth-conditions make the truth of a sentence something explicable and 

relational. 

The aim of the talk is to reconstruct Frege's doctrine of truth and solve the 

abovementioned puzzles and problems. 

 

Mikołaj Bojnarowicz, Uniwersytet Warszawski 

Kultura i późny kapitalizm w ujęciu Jamesona i Pasoliniego  

W swoim referacie chciałbym przeanalizować sprzężenie rzeczywistości z 

społeczno-ekonomicznej z postmodernizmem, rozumianym w sposób 

zaproponowany przez Fredrica Jamesona. Kwestia postmodernizmu będzie 

przeplatać się z perspektywą innego teoretyka i filmowca, Pier Paolo 

Pasoliniego. Jego prace teoretyczne, należące raczej do dziedziny eseistyki, są 

bogatym rezerwuarem niezwykle oryginalnych spostrzeżeń dotyczących 

ideologii i przeobrażeń kulturowych. Mają one niezwykle ciekawą formę, są 

bowiem wymuszone przez burzliwy czas infrastrukturalnych przemian 

dokonujących się we Włoszech lat 60 za sprawą „drugiej industrializacji”. 

Poprzez przywołanie szerszego kontekstu teoretycznego chciałbym 

uporządkować przemyślenia Pasoliniego i nadać im bardziej „zwartą” formę. 

Chciałbym przedstawić szkic narracji, która pozwoli wyeksponować przemiany 

kulturowe związane z procesami późnego kapitalizmu. Innymi słowy, chodzi o 

ukazanie uniwersalnego charakteru przemyśleń włoskiego reżysera, by otrzymać 

narzędzie pozwalające lepiej zrozumieć współczesność. 

 

Michał Bomastyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

Inność i Obcość - różnica ontologiczna. 

Celem referatu jest analiza kategorii inności i obcości z perspektywy filozofii 

egzystencjalnej, jak również wskazanie różnic, mających znaczący wpływ na 

konstrukcję podmiotu i w odmienny sposób określających jego status 

ontologiczny. Wydaje się, że Sartre, definiując inność, nie uwzględnia 

znaczących elementów ludzkiej egzystencji, przez co nie dostrzega, że inność 

innego konstytuuje się na różnych poziomach, co w odmienny sposób sytuuje 
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każdego innego w świecie i uposaża go w różnorakie egzystencjalne narzędzia. 

Inny może być owych narzędzi pozbawiony, przez co egzystuje usytuowany w  

wirze immanencji, co podkreśla Simone de Beauvoir, której myśl zestawiam w 

referacie z myślą Sartre’a. Filozofka sytuuje innego w konkretnej rzeczywistości 

społeczno-kulturowej z określoną płcią, ciałem a także możliwościami. 

Pokazuje, że inny nierzadko traci możliwość transcendowania i zagarniania 

drugiego innego dla siebie – pozostaje innym, który jest jedynie 

uprzedmiotowiony i zależny, samemu nie mogąc w sposób wolny i 

odpowiedzialny projektować siebie. Badaczka jako przykład podaje kobietę, 

która jest Innym dla mężczyzny. Niemniej, w tej asymetrycznej relacji kobieta 

pozostaje ważna i należy za nią ponosić odpowiedzialność, ponieważ włączanie 

jej w społeczeństwo gwarantuje stabilne funkcjonowanie systemu 

patriarchalnego. W referacie pokazuję także, że za Innego można także przestać 

ponosić odpowiedzialność i wówczas ten staje się Obcy. Tracąc natomiast 

ontologiczny status innego jego egzystencja wyczerpuje się w immanentnym 

byciu-w-sobie, poza moralnym obszarem troski. 

 

 

Ika Bukowska, Uniwersytet Jagielloński 

Ewolucja pojęcia wyznania w judaizmie. 

Pojęcie wyznania jest ważnym problemem filozoficznym, analizę 

funkcjonowania tego pojęcia w kulturze zachodniej Europy możemy prześledzić 

sięgając np. do "Zło czynić, mówić prawdę" M. Foucaulta. Celem mojego 

referatu jest określenie stosunku (podobieństwa i różnicy) pojęcia 'wyznania' w 

religii chrześcijańskiej (zwłaszcza katolickiej) i skonfrontować ją z 'wyznaniem' 

w judaizmie. W moim referacie chciałabym poruszyć następujące zagadnienia: 

1. Analiza hebrajskiego rdzenia związanego z wyznaniem (jdh) oraz geneza 

pojęcia wyznania 2. Przywołanie dwóch kluczowych fragmentów z Tory 

odnoszących się bezpośrednio do wyznawania (Księga Liczb, Księga 

Kapłańska) oraz ich interpretacja. 3. Opisanie w jaki sposób funkcjonuje 

wyznanie w Talmudzie oraz tradycji rabinicznej (praktyka wyznania oraz 

wprowadzenie podstawowych pojęć związanych z wykroczeniem w judaizmie). 

4. Opisanie kabalistycznej interpretacji z księgi Zohar (wyjaśnienie relacji 

wyznania i wiedzy). 5. Wskazanie podobieństw i różnic w interpretacji 

katolickiej i judaistycznej pojęcia 'wyznanie'.  
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Konrad Butas, Uniwersytet Jagielloński 

Przeżytek, absurd, zagrożenie.  Leszek Kołakowski o roli mitu wobec nauk 

przyrodniczych. 

Leszek Kołakowski jako filozof kultury wskazywał na złożoność ludzkiej 

egzystencji. Z jednej strony jest ona uwikłana w mity, które pod różnymi 

postaciami obecne są w kulturze. Z drugiej zaś żyjemy w czasach mediów 

elektronicznych i innych udogodnień technicznych. Skłaniać to może do 

przypuszczeń, iż obecne jeszcze narracje mityczne zostaną wkrótce porzucone. 

Może stać się to na 3 główne sposoby: uznanie mitu za przeżytek, czyli wiedzy 

dziś nieaktualnej, za absurd, czyli zbiór twierdzeń wzajem sprzecznych lub za 

zagrożenie dla świata, w którym osiągnięcia techniki tak bardzo ułatwiają 

ludziom życie. Kołakowski wskazuje, że mit jest nieodłączny od życia 

ludzkiego i posiada swoje autonomiczne miejsce. 

Jego punktem ośrodkowym jest problem "ineffabilia mundi", czyli 

nieopisywalnego, jakościowego doświadczenia ludzkie o fundamentalnym (jak 

wskazuje Kołakowski) znaczeniu. Jak uchronić autonomię ineffabiliów nie 

rezygnując z osiągnięć nauk przyrodniczych? Czy mit może być dziś żywy? Czy 

mit faktycznie nie niesie zagrożeń dla dzisiejszego wielokulturowego i 

zmieniającego się świata? Artykuł będzie opierał się na pismach Kołakowskiego 

oraz pokrewnych tekstach z zakresu filozofii kultury.  

 

 

Kamil Cekiera, Uniwersytet Wrocławski  

W jaki sposób filozoficznie badać pojęcia? Analiza i inżynieria pojęciowa. 

Wedle klasycznego poglądu jednym z najważniejszych narzędzi filozofii 

analitycznej jest analiza pojęciowa. Chcąc ustalić czym jest pewne, filozoficznie 

istotne pojęcie (np. pojęcie wiedzy, sprawiedliwości, przyczynowości, 

odniesienia...), zadaniem filozofa jest rozbicie badanego pojęcia na 

konstytuujące go składniki i ustalenie w ten sposób warunków koniecznych i 

wystarczających jego aplikacji. Poprawność takiej analizy testowana następnie 

może być poprzez odniesienie jej do konkretnych lub wyobrażonych sytuacji, w 
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których spełnione są przedstawione w analizie warunki. Standardowo, 

filozofowie konstruują eksperymenty myślowe, które wywoływać mają 

określone sądy (zwane często intuicjami) dotyczące poprawności aplikacji 

danego pojęcia. Zasadność opierania się na tego rodzaju intuicjach, a co za tym 

idzie zasadność samej metody analizy pojęciowej, bywa jednak często 

krytykowana - zarówno od strony teoretycznej (gdzie często stawiany jest zarzut 

niewystarczającej wiarygodności epistemicznej intuicji), jak i poprzez 

odniesienie do wyników badań empirycznych (tzw. negatywny program filozofii 

eksperymentalnej). Coraz częściej równocześnie podnoszone są głosy, że 

analiza pojęciowa zastąpiona może być tzw. inżynierią pojeciową, w której 

celem nie jest określenie czym jest dane pojęcie (tudzież do czego się odnosi), a 

raczej normatywna sugestia do czego pojęcia powinny się odnosić. W swoim 

wystąpieniu zamierzam porównać obie metody, zwracając uwagę na istotne 

między nimi różnice oraz związane z każdą z nich problemy, jak również 

zaproponować model, w którym użytek czyniony jest z ich obu. 

 

 

Meng-Shi Chen, Tung-Fang Design University, Taiwan 

The Seductive Allure of the Macabre: Illumination from Nietzsche’s 

Genealogy of Punishment. 

This paper, in the wake of Nietzsche’s discussions of cruel punishment in his On 

the Genealogy of Morality, aims to demystify the paradoxically emotional 

reactions generated by the spectacle of punishment and suffering. By doing so, it 

also seeks to provide an alternative approach to the grasp of the perplexing 

response to art, horror film particularly, with apparently unbearable themes of 

negative emotions. Motivated by Aristotle’s inquiry about the nature of tragedy, 

I first question whether there is a fundamental difference between the kinds of 

emotional responses we seek from art and those we seek from life. The 

hypothesis that people tend to seek painful experience in art rather than in daily 

life is thus put into question. Another more prevalent hypothesis I question in 

this paper is the hedonistic approach that determines the motive for seeking 

seemingly unpleasant experiences in the case of the affective reactions to the 

spectacle of public execution. While there are conspicuous defects in the linkage 

of cruel punishment with pleasure in Nietzsche’s arguments, I show that his 

articulation of how people may indeed make opposite assessments about 
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suffering and pain nevertheless offers a helpful approach to the appeal of the 

spectacle of cruel punishment, and hence the appeal of art works with horrifying 

themes. The seemingly barbarian or sadomasochistic spectatorship has shown 

itself as “macabre allure,” or a “genuine seductive lure to life” in Nietzsche’s 

terms, that severely challenges the pleasure principle—the belief that the 

ultimate motivation for the behaviors of human beings is pleasure. 

 

Marcin Dudek, Uniwersytet Warszawski 

Bioetyka i biostatystyka. Etyczne problemy randomizacji w badaniach 

klinicznych. 

 

W dobie medycyny opartej na dowodach (EBM – evidence-based medicine) 

randomizowane badania kliniczne (RCT – randomised clinical trials) stanowią 

złoty standard postępowania przy opracowywaniu nowych metod 

terapeutycznych w medycynie. 

Cechą odróżniającą randomizowane badania kliniczne od innych metod 

badawczych jest to, że terapia przydzielana każdemu pacjentowi odbywa się w 

drodze losowej, za pomocą narzędzi statystycznych (list randomizacyjnych). 

Kwestie etyczne pojawiają się, ponieważ leczenie, które otrzymuje pacjent, jest 

określone nie przez lekarza, ale przez „urządzenie losujące”. 

Aż do udowodnienia czy lek jest skuteczny i odpowiednio bezpieczny, lekarz 

jest w stanie niewiedzy. Stąd wynika stan niepewności, czy ordynowana, często 

eksperymentalna terapia będzie skuteczna, a przede wszystkim, czy będzie 

bezpieczna. W celu wyeliminowania tego problemu w badaniach tych stosuje 

się zwykle zasadę równowagi klinicznej (clinical equipoise). 

Jako klinicysta lekarz jest związany zasadą najwyższego dobra pacjenta, aby 

podjąć decyzję terapeutyczną na podstawie tego, co w jego profesjonalnym 

osądzie jest najlepsze dla tego pacjenta. Podczas gdy jako naukowiec musi 

zrekrutować do każdej grupy badanej odpowiednią liczbę pacjentów. Kolejnym, 

trzecim problemem etycznym, który wiąże się z randomizacją w badaniach jest 

problem etyki indywidualnej i zbiorowej. Chociaż badanie kliniczne może 

prowadzić do tego, że wielu pacjentów otrzyma gorszą terapię przed ustaleniem 

standardu opieki, jest to jednak cena, którą musi ponieść społeczeństwo, aby 
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lekarze mogli uzyskać dowody niezbędne do podejmowania świadomych 

decyzji terapeutycznych. 

Celem niniejszej prezentacji jest przegląd aktualnej wiedzydotyczącej 

zagadnienia etycznych randomizacji stojących przed lekarzami biorącymi udział 

w badaniach klinicznych i prześledzenie dyskusji dotyczącej możliwych podejść 

i rozwiązań tego problemu. 

 

Anna Czepiel, Uniwersytet Jagielloński 

W poszukiwaniu romantyzmu w myśli politycznej Hanny Arendt. 

W tekstach takich jak "Korzenie totalitaryzmu" i "Nieposłuszeństwo 

obywatelskie" Hannah Arendt krytykuje romantyczne motywacje działania 

politycznego: „bezwzględny romantyczny indywidualizm” grozi 

uniemożliwieniem dyskusji, ponieważ jednostka uprawia „samowolę”, 

demonstrując swoją „twórczą osobowość” i prowadząc „dowolną grę idei”. Z 

drugiej strony, nie da się ukryć, że filozofia polityki Arendt zawiera 

romantyczno-indywidualistyczne postulaty: myślicielka podkreśla, że działanie 

jednostki na agorze powinien cechować wymiar niepowtarzalności i 

spontaniczności: „mówca i sprawca czynów pozostaje dziwnie nieuchwytny, 

(…) [ma] specyficzną niepowtarzalność”. Sfera publiczna ma polegać na 

dumnym i służącym wspólnocie opowiadaniu przez indywiduum jego „własnej 

historii”, co podaje w wątpliwość głoszony przez Arendt ścisły rozdział sfery 

publicznej i prywatnej, zaś zakończenie „Korzeni totalitaryzmu” wydaje się 

obroną twórczej wyobraźni.  

 

 

Elżbieta Drozdowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski 

Modality of Bas van Fraassen's modal interpretation of quantum 

mechanics. 

Although quantum mechanics has an established position in modern science, the 

problem of its interpretation is still alive. Even though many contemporary 

physicists seem to think that for the development of quantum mechanics as a 

theory and for its practical applications, the choice of one of many existing 

interpretations is irrelevant, the problem still needs to be solved. 
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One of the questionable issues is the status of the projection postulate (the 

postulate of the reduction of the quantum state during measurement). Among the 

interpretations that reject it (since it does not follow from the theory and 

introduces the problem of explaining the exceptional status of measurement, 

which should be a regular physical event) there is the modal interpretation of 

quantum mechanics proposed by Bas van Fraassen in the 70s. 

In this interpretation, van Fraassen clearly separates states that are merely 

possible from those that are actual („necessary”). He proposes the division of 

states into „dynamic states” and „value states”. The former determine what 

states of things can occur, i.e. what values of physical quantities a system can 

adopt (for example, as a result of measurement). This corresponds to the 

standard quantum state and evolves according to the Schrödinger equation (and 

does not collapse during measurement). The latter represents what is currently 

happening, i.e. all the quantities that are determined in a given moment (i.e. 

some set of commuting observables). There is an assumption introduced here, 

that the physical systems at any moment have a certain set of physical quantities, 

whose values are strictly determined, although those values and the elements of 

this set can change in time. 

This interpretation is called modal because this division of states is corresponds 

to modal quantum logic and Kripke’s semantics of possible worlds. The purpose 

of this presentation is to extract the similarities between them. 

 

 

Maria Ebner, Uniwersytet Warszawski 

Kontekstualistyczne ujęcie zdań przypisujących wiedzę w świetle krytyki – 

wybrane argumenty. 

Przedmiotem referatu będą wybrane argumenty wymierzone w kontekstualizm 

odnośnie zdań przypisujących wiedzę. Jedną grupą rozważanych zarzutów są 

zarzuty, które wskazują, że kontekstualiści zmuszeni są przyjąć „ślepotę 

semantyczną” użytkowników języka odnośnie funkcjonowania słowa 

„wiedzieć”. Wydaje się na przykład, że czasem mamy do czynienia z realnym 

sporem dotyczącym dysponowania wiedzą w jakiejś kwestii, którego strony 

wysuwają argumenty mające za zadanie przekonać adwersarza (natomiast na 

gruncie kontekstualizmu powinniśmy przyjąć, że spór jest pozorny, o ile wynika 

z posługiwania się różnymi standardami epistemicznymi przez oponentów). 
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Innym rodzajem zarzutu skierowanego pod adresem kontekstualizmu jest 

problem, który K. DeRose określił mianem "Now You Know It, Now You 

Don’t", polegający na zestawieniu paradoksalnie brzmiących wypowiedzeń 

domniemanego podmiotu wiedzy, który przypisuje sobie wiedzę przed 

podwyższeniem standardów epistemicznych, a odmawia po podwyższeniu tych 

standardów (tutaj podmiot postępuje zgodnie z wytycznymi kontekstualizmu, co 

skutkuje niewłaściwością dokonanego wypowiedzenia). Kolejny, sformułowany 

przez E. Sosę zarzut dotyczy nieadekwatności kontekstualizmu w celu 

udzielenia odpowiedzi na interesujące epistemologa pytania dotyczące pojęcia 

wiedzy (słowo „wiedzieć” zostaje skontrastowane z funkcjonowaniem innych 

słów uznawanych za zależne kontekstowo). 

Referat będzie stanowił podjęcie próby zarówno rekonstrukcji wymienionych 

powyżej argumentów, jak i udzielenia odpowiedzi na zarzuty z perspektywy 

stanowiska kontekstualistycznego. 

 

 

Martyna Filcek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Niezakorzenienie a sytuacje graniczne. Analiza porównawcza elementów 

filozofii Lwa Szestowa i Karla Jaspersa. 

W wystąpieniu mam zamiar dokonać analizy porównawczej doświadczenia 

niezakorzenienia, którego opisy możemy znaleźć na kartach dzieł rosyjskiego 

myśliciela Lwa Szestowa oraz sytuacji granicznych sproblematyzowanych przez 

Karla Jaspersa. Zarówno Szestow, jak i Jaspers przypisują wspomnianym 

doświadczeniom doniosłą rolę. Jaspers twierdzi, iż trwanie w sytuacji granicznej 

jest sposobem bycia istotnie ludzkim, w którym objawia się najpełniejszy 

wymiar egzystencji człowieka. Jednocześnie wysiłek jednostki w uzyskaniu 

dystansu potrzebnego do dokonania hermeneutyki owego doświadczenia wydaje 

się być niemalże niemożliwy. Jest ono bowiem, podobnie jak niezakorzenienie u 

Szestowa - wszechogarniające. Niektórzy interpretatorzy Jaspersa za istotę 

sytuacji granicznych wskazują poczucie absolutnej nieobecności Boga. 

Doświadczenie nicości i zwątpienia jest również częścią składową 

niezakorzenienia Szestowa. W referacie mam zamiar wskazać na podobieństwa i 

różnice pomiędzy obiema koncepcjami. W doświadczeniach granicznych 

Jaspersa byt empiryczny zostaje zakwestionowany, podczas gdy Szestow 

postuluje zanurzenie w życiu. Przedstawiona przeze mnie analiza rzuca nowe 
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spojrzenie na doświadczenie niezakorzenienia Szestowa, a także stanowi próbę 

wpisania jego myśli w nurt filozofii egzystencjalnej. 

 

 

Paulina Frankiewicz, Uniwersytet Łódzki 

“To życie wydaje się nie do zniesienia, inne nieosiągalne” - eschatologia 

Franza Kafki w Aforyzmach z Zürau. 

“Wśród zbiorów aforyzmów dwudziestego wieku nie można znaleźć ani 

jednego równie intensywnego i zagadkowego”. Tak o zbiorze stu dziewięciu 

króciutkich form spisanych w Zürau pisał Roberto Calasso - włoski kafkolog, 

który pod koniec lat 90. natrafił na rękopis wydanych wcześniej - niestarannie i 

pod przyjętą przez redaktora tezę - aforyzmów. Uwagę badacza przykuła 

pedantyczna forma zapisu tekstów, nie dbającego zazwyczaj o chronologię 

autora. Miał bowiem przed sobą sto trzy osobne karteczki, z których niemal 

każda mieściła zaledwie kilka wersów opatrzonych kolejnym numerem. Calasso 

przetłumaczył aforyzmy na włoski i wydał w oryginalnym układzie. Od 2007 

roku publikacja jest dostępna w języku polskim. 

Na zróżnicowany gatunkowo zbiór składają się sentencje, obrazy, krótkie 

opowieści i parabole poświęcone sprawom ostatecznym: Bogu i wierze w ogóle, 

sensowi cierpienia, możliwości wyzwolenia, obecności zła w świecie. Charakter 

i nastrój krótkich notek wyjaśniają okoliczności ich powstania - wyjazd do 

Zürau w 1917 roku spowodowany jest nasilonymi atakami gruźlicy u 34-

letniego pisarza. W aforyzmach, których nie należy w tym przypadku rozumieć 

jako sentencji aspirujących do błyskotliwego wyłożenia życiowych prawd, 

wybrzmiewa właściwe dla Kafki poczucie absurdu oraz zasada zawieszenia 

uniemożliwiająca podjęcie fundamentalnych decyzji i odnalezienie się we 

wrogim świecie.  

Podejmowana tematyka zmusiła autora "Procesu" do rezygnacji z języka 

dyskursywnego na rzecz mataforycznych, miejscami heraklitejskich krótkich 

form. To zapewne jeden z powodów, dla których "Aforyzmy z Zürau" znajdują 

się na marginesie dzisiejszych analiz. Moje wystąpienie będzie miało na celu 

ukazanie bogactwa przekazu tego zbioru przekraczającego zapis 

indywidualnych poszukiwań odpowiedzi na pytania o sprawy ostateczne. Bo 

"Aforyzmy z Zürau" to również świadectwo światopoglądowego rozdarcia 
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ówczesnego pokolenia, które tylko pogłębiło się po doświadczeniach II wojny 

światowej (Kafka umiera w roku 1924). 

 

 

Michał Gniadek, Uniwersytet Jagielloński 

Somaestetyczna refleksja we współczesnej prozie amerykańskiej - "The 

Body Artist", Dona DeLillo. 

W pierwszej części referatu zaprezentowana zostanie interpretacja noweli "The 

Body Artist", Dona DeLillo, z perspektywy estetyki pragmatycznej i 

somaestetyki. W interpretacji wykorzystane zostaną: filozofia doświadczenia 

Johna Deweya, oraz wywodząca się z niej somaestetyka Richarda Shustermana; 

owa perspektywa interpretacyjna pozwoli na lepsze zrozumienie i wyjaśnienie 

zachowania głównej bohaterki, tytułowej artystki ciała, a także na odrzucenie 

negatywnego odczytu noweli, jako językowej porażki pisarza. 

Druga część referatu poświęcona zostanie dwóm, jak się wydaje, odmiennym w 

literaturze amerykańskiej stanowiskom w kwestii ciała. Interpretacja noweli 

DeLillo zostanie uzupełniona o wątek somaestetyczny w twórczości Philipa 

Rotha ("Teatr Sabata") i Cormaca McCarthy'ego ("Krwawy południk albo 

wieczorna łuna na Zachodzie"). Te dwa - zdaniem Harolda Blooma - literackie 

arcydzieła pozwolą określić, jakie miejsce we współczesnej prozie 

amerykańskiej zajmuje ciało człowieka. 

Bibliografia: 
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Shusterman R. (1998), Interpretacja a rozumienie, tłum. A. Orzechowski [w:] 

Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką, Wrocław: 

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 
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Maciej Głowacki, Uniwersytet Warszawski 

Czym są słowa? intencjonalne i nie-intencjonalne teorie metafizyki słów. 

W ramach metafizyki słów poszukiwane są odpowiedzi na dwa pytania: Czym 

są słowa? Jak powinniśmy indywiduować słowa? (MacIver 1936, Kaplan 1990, 

2011,  Hawthorne&Lepore 2011, Irmak 2018, Balletta 2019). Herman Cappelen 

(1999) podzielił teorie metafizyki słów na intencjonalne i nie-intencjonalne. 

Teoria jest intencjonalna, jeżeli głosi, że warunkiem koniecznym lub 

wystarczającym do bycia egzemplarzem danego słowa jest posiadanie przez 

jego wytwórcę odpowiedniej intencji. Teoria nie-intencjonalna temu zaprzecza. 

W ramach teorii nie-intencjonalnych słowa-egzemplarze identyfikuje się na 

podstawie ich wewnętrznych, fizycznych własności (por. Katz 2000, Wetzel 

2009). 

W swoim wystąpieniu zaprezentuję argumenty przeciwko nie-intencjonalnym 

teoriom metafizyki słów. Zwrócę uwagę, że dwa egzemplarze tego samego 

słowa mogą dowolnie różnić się od siebie w swojej pisowni i wymowie. Mogą 

także zmieniać swoje znaczenie w czasie. Ponadto, przedstawię argument na 

rzecz tezy, że jedynie intencjonalne koncepcje słów mogą poradzić sobie z ich 

komunikacyjną naturą. Komunikacja polega bowiem m.in. na zakodowywaniu 

stanów mentalnych nadawcy w słowach i odkodowywaniu ich przez odbiorcę. 

Teorie nie-intencjonalne nie są w stanie zdać sprawy z naszych intuicji, zgodnie 

z którymi komunikaty zawierające wieloznaczne sformułowania (np. komunikat 

„Wczoraj widziałem dwa żurawie”) dają się zinterpretować tylko przy 

odwołaniu do intencji nadawcy. W rzeczywistości nadawca ma bowiem na 

myśli konkretne słowo (słowo oznaczające ptaka lub słowo oznaczające 

maszynę budowlaną). Nie dowiemy się jednak, o które z nich mu chodziło, jeśli 

nie odczytamy jego intencji komunikacyjnej. Swoje wystąpienie zakończę 

zarysem intencjonalnej teorii metafizyki słów inspirowanej teorią Davida 
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Kaplana. Wskażę też jej filozoficzne implikacje, m.in. Kaplanowskie 

rozwiązanie zagadek Fregego i Kripkego dotyczących nazw własnych. 
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Filip Gołaszewski, Uniwersytet Warszawski 

Trzy przykłady narracji filozoficznej - refleksje na temat Fenomenologii 

ducha. 

Fenomenologia ducha wydana w 1807r. uznawana jest za pierwsze wielkie 

dzieło G.W.F. Hegla. Jednocześnie z pośród wszystkich opublikowanych przez 

Hegla tekstów, Fenomenologia ducha wydaje się być książką najbardziej 

skomplikowaną od strony formalnej. Możliwe, że jej zawiła struktura jest 

efektem nacisków ze strony wydawcy, który wymógł na autorze konieczność 
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szybkiego ukończenia całości tekstu. W rezultacie spora część utworu powstała 

w niejakim pośpiechu. Niemniej jeśli spojrzeć na początkowe rozdziały 

Fenomenologii ducha, to już na tym etapie wywodu ich aspekty formalne 

wywołują poważne trudności interpretacyjne. Jednym z problemów są zdania, w 

których Hegel wydaje się ignorować logiczną zasadę wyłączonego środka. Po 

stronie czytelnika może to wywołać wrażenie jakoby autor w obrębie tego 

samego zdania twierdził coś i jednocześnie sam sobie zaprzeczał. Ponadto język 

wywodu Hegla korzysta ze skomplikowanej pojęciowości i w najmniejszym 

stopniu nie troszczy się o jej objaśnienie. Te oraz szereg innych trudności 

sprawiają, że formalne aspekty opowieści Hegla mogą dziś zasłaniać dostęp do 

pokładów interesującej treści.  Sądzę, że owe problemy interpretacyjne są 

elementem przemyślanej konstrukcji narracyjnej. W ramach mojego wystąpienia 

pragnę zwrócić uwagę na trzy odmienne rodzaje narracji, które występują na 

kartach Heglowskiej Fenomenologii ducha. Przedstawię analizę wstępu do 

Fenomenologii ducha, gdzie owe różne przykłady narracji zostały przez autora 

scharakteryzowane. Następnie pokażę w jaki sposób Hegel korzysta z nich w 

pierwszych rozdziałach książki. Na koniec postaram się nazwać filozoficzne 

przesłanki, które mogły stać u podstaw tego rodzaju formalnej struktury tekstu 

Hegla. Dla celów interpretacyjnych posłużę się narzędziami narratologicznymi 

opracowanymi przez Mieke Bal.  

 

 

Ziemowit Gowin, Uniwersytet Warszawski 

The Value-Fulfillment Theory of Well-being. A Preliminary Critical 

Analysis. 

The aim of my paper is to present and critically evaluate Valerie Tiberius’s 

theory of well-being, i.e. a theory of well-being as value-fulfillment (value-

fulfillment theory of well-being, VFTW). According to VFTW, “[w]ell-being 

consists in the fulfillment of an appropriate set of values over a lifetime.” VFTW 

belongs to the wide category of subjective theories of well-being, rejecting the 

idea of a prudential good which is detached from a person’s desires and/or 

emotions. Indeed, it claims that what is good for us is what we aim at because 

we value it: our goals, relationships, and activities, among others. According to 

Tiberius, it is values which make our lives worth living and since our 

(prudential) goal is well-being, we should aim at those values which can be 
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fulfilled over one’s lifetime. Tiberius argues that values we fulfill should be 

appropriate, i.e. (a) suited to our desires and emotions, (b) reflectively endorsed, 

and (c) capable of being fulfilled together over time.  

During the first part of my paper I will present VFTW and the concept of 

appropriate values as well as its consequences, such as Tiberius’s claim that 

even a Mafioso could achieve well-being or that the prudential and moral 

spheres are distinct. Then I will move on to my objections to VFTW, and argue 

that (i) there are values which should be endorsed by everyone, (ii) the 

prudential is the moral, and that (iii) the condition (c) of appropriate values is 

unsustainable without a reference to the universal requirements of human nature.  

 

 

Wojciech Graboń, Uniwersytet Warszawski 

Pojęcie rozumienia – pragmatyka późnego Wittgensteina. 

Zdaniem B. Wolniewicza pojęcie rozumienia pełni w Dociekaniach 

filozoficznych L. Wittgensteina kluczową rolę, determinując charakter drugiej 

połowy części pierwszej dzieła, a zarazem symbolizując przejście od semantyki 

do pragmatyki. W analizach Wittgensteinowskich uwag jego znaczenie bywa 

jednak niejednokrotnie marginalizowane. W wystąpieniu zaproponuję 

charakterystykę rzeczonej kategorii pojęciowej w ujęciu sformułowanym przez 

autora Dociekań, skupiając się przede wszystkim na następujących hipotezach 

badawczych. Po pierwsze, kategoria rozumienia stanowi pojęciowy fundament 

także drugiej części późnego dzieła Wittgensteina, a zwłaszcza rozdziału XI, 

poświęconego m.in. zagadnieniu „widzenia jako”. Po drugie, zestawienie ujęcia 

Wittgensteinowskiego z koncepcjami przedstawicieli nurtu hermeneutycznego 

w filozofii umożliwia lepsze uchwycenie stosunku Wittgensteina do 

problematyki ludzkiej aktywności w świecie (także rozważanej w 

Dociekaniach). Po trzecie, pojęcie rozumienia odpowiadające przedstawionej 

charakterystyce pełni również istotną funkcję w licznych koncepcjach 

inspirowanych myślą Wittgensteina, formułowanych chociażby na gruncie 

filozofii nauki. 
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Karol Gregorczuk, Uniwersytet Gdański 

Genetyczne obywatelstwo – nowa formuła tożsamości człowieka? 

Dotychczasowe osiągnięcia dokonane w obszarze nauk biomedycznych stały się 

przyczynkiem do podjęcia pogłębionej refleksji nad związanymi z nimi 

implikacjami, w takich dziedzinach jak etyka, ekonomia, nauka, prawo czy 

polityka. Dostępne rozwiązania techniczne oferują przedstawicielom świata 

naukowego narzędzia służące nie tylko do bezpośredniej obserwacji elementów 

struktury organizmu, ale również ich trwałej modyfikacji, w zależności od 

założonych celów badawczych.  

Ustalenie nowych standardów ludzkiej konstrukcji genetycznej ma na celu 

doprowadzić do przeobrażenia koncepcji tożsamości człowieka, czemu 

jednocześnie towarzyszy współczesna kontestacja dominujących tradycyjnych 

idei (religia, rodzina, naród). W tym wypadku podstawowym wyznacznikiem 

ludzkiego „ja” stają się kategorie biologiczne, zaś nowa tożsamość zostaje 

oparta na zarządzaniu swoim ciałem, „nowej molekularnej ontologii życia”, co 

prowadzi do doświadczania siebie w płaszczyźnie somatycznej. Zjawisko 

genetyzacji prowadzi do wykształcenia się nowych form identyfikacji oraz 

integracji grup społecznych, gdzie postrzeganie samych siebie przez pryzmat 

cech biologicznych może mieć w przyszłości wpływ na podejmowane decyzje 

matrymonialne, reprodukcyjne czy zawodowe.  

W nowych warunkach życia indywidualna egzystencja człowieka zależy od 

potencjału genetycznego, co następnie podlega właściwemu przeformułowaniu 

na kategorie normatywne. Troska zarówno o zdrowie obywateli, jak i dobrą pulę 

genową, uznawane jest jako zagadnienie priorytetowe w polityce. Tzw. „nowa 

eugenika” budzi poważne wątpliwości, czy genetyczne technologie mogą 

prowadzić do nadużyć i zostać wykorzystane, nie tyle przez ośrodki rządowe, ile 

przez jakąś uprzywilejowaną klasę, do zaprojektowania doskonałej ludzkiej 

rasy. W celu bardziej intensywnego zaangażowania osób w sprawy zdrowotne 

zostaje wykreowany obraz jednostki aktywnej, dbającej o jakość życia i zdrowia 

– homo geneticus.  
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Monika Grudzińska, Uniwersytet Warszawski 

Problem Gettiera a problem skoordynowanego ataku. 

Klasyczna definicja wiedzy jako prawdziwe i uzasadnione przekonanie może 

być uznana za adekwatną, tylko jeżeli problem Gettiera zostanie rozwiązany. 

Jeden z współczesnych filozofów, Luciano Floridi, twierdzi jednak, że problem 

ten jest w swojej istocie nierozwiązywalny, ponieważ  przy pewnych 

naturalnych założeniach sprowadza się on do problemu skoordynowanego 

ataku, tzw. problemu dwóch generałów. Zdaniem Floridiego  na gruncie logik 

epistemicznych przynajmniej dwa warunki definicji klasycznej (warunek 

prawdziwości oraz warunek uzasadnienia) nie mogą być wystarczająco 

skoordynowane, tak aby dostarczyć fallibilistycznej wiedzy. Głównym celem 

wystąpienia będzie skonfrontowanie stanowiska Floridiego z ujęciem problemu 

skoordynowanego ataku zaproponowanym przez innego badacza, Harvey'a 

Ledermana. Lederman twierdzi bowiem, że problem skoordynowanego ataku 

jest możliwy do rozwiązania, a przyczyną jego powstania jest przyjęcie 

błędnego założenia na temat powszechnej wiedzy o racjonalności agentów". 

 

 

Maria Grzelikowska 

The paradox of emotional response to fiction. 

The problem presented in the talk is the existence of emotional responses to 

fictional events. According to, inter alia, Nico Frijda or Richard Lazarus, 

emotions arise in individuals in response to events that mean something to them.  

Basically a necessery condition for an emotion to appear is a perceived change 

in one`s relation to the environment. Even though such a definition seems to be 

sensible, it does not explain emotional reactions that emerge when the individual 

is engaged in fiction. The question of how it is possible that we respond 

emotionally to events happening to people that are not even real has not yet been 

fully answered.  In order to explain this phenomenon a conception of some kind 

of special state of mind that is experienced  by an individual when he/she comes 

in contact with fiction has emerged. In this state of mind we are supposed to 

somehow forget that what we perceiving is not real. The assumption underlying 

this conception is that we must at least believe in something to be real to 

respond emotionally to it, even if it does not actually affect our life. In the talk, I 

will present Richard Allen`s conception of projective illusion and some of the 
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solutions which Caroline Radford proposed in response to the paradox. In the 

final section of the talk, I will try to argue that it is not actually necessary to 

believe that something happened, or is happening in reality to experience 

emotional reaction to it. 

 

 

Antoni Grzybowski, Uniwersytet Jagielloński 

Od kultury nerwicy do kultury narcyzmu. Psychoanalityczna filozofia 

kultury współczesnej i jej podmiotu. 

Klasyczna filozofia kultury inspirowana teorią psychoanalityczną zwykła 

przyjmować za swoją podstawową hipotezę o represyjnym oddziaływaniu 

kultury na życie popędowe jednostki. Konsekwencją tego stanu rzeczy miało 

być powstawanie nerwicowych konfliktów, które w najlepszym razie 

rozwiązywane mogły być na drodze sublimacji czynnika popędowego. Jednak 

jak wskazuje Foucault, przyjęcie tak rozumianej, zuniwersalizowanej „hipotezy 

represji” nie pozwala na rozpoznanie technik sprawowania władzy 

wykraczających poza  te oparte o stosowanie cenzury i zakazu. Jest to problem 

szczególnie istotny z perspektywy analizy, uznawanej za permisywną, kultury 

współczesnej, która pomimo znacznej liberalizacji norm obyczajowych zdaje się 

w dalszym ciągu generować znaczną ilość psychicznego cierpienia, 

przykładowo w postaci wzrostu występowania zaburzeń depresyjnych oraz 

wszelkiego rodzaju uzależnień. Wbrew wynikającej z tego stanu rzeczy 

pozornej dezaktualizacji psychoanalitycznej refleksji nad kulturą, często 

pomijane w filozofii kultury elementy teorii psychoanalitycznej pozwalają 

zdiagnozować właściwe współczesności mechanizmy zniewolenia. Zgodnie z 

propozycją Christophera Lascha kulturę współczesną należałoby opisywać nie w 

kategoriach kultury nerwicy a raczej jako kulturę narcyzmu, która zamiast 

konfliktu pomiędzy represyjnym superego a popędami ufundowana jest na 

specyficznym połączeniu obu tych czynników, tworząc w konsekwencji nową 

formułę współczesnego podmiotu narcystycznego. 
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Jan Grzybowski, Uniwersytet Warszawski 

Faust jako podmiot heglowskiej "Fenomenologii ducha". 

W tradycji interpretowania heglowskiej "Fenomenologii ducha" dominuje 

tendencja do ujmowania jej podmiotu jako heroicznego dążyciela do prawdy, 

pokonującego po drodze niezliczone przeszkody. Taki obraz jest szczególnie 

widoczny we "Wstępie do wykładów o Heglu" Alexandre Kojève'a, który zaraz 

po pragnieniu umieścił walkę i pracę jako najważniejsze aspekty egzystencji 

człowieka. 

W swoim referacie chciałbym zaproponować odmienną perspektywę; 

mianowicie przedstawić świadomość jako przede wszystkim świadomość 

nieszczęśliwą. Nieszczęście jest stałym odczuwaniem swej nierówności z 

zastanym światem, a za tym idzie konieczność nieustannego przekształcania 

siebie i świata. Nieszczęście, niezadowolenie z siebie, jest więc siłą napędową 

dialektyki świadomości przez całą jej drogę, jest imperatywem, by nieustannie 

wychodzić poza samego siebie i znosić wszystko, co się do tej pory 

wypracowało. Podmiot "Fenomenologii ducha" jest zatem Faustem, który 

wiecznie żądny wiedzy i nieusatysfakcjonowany dotychczasowymi efektami 

decyduje się oddać duszę diabłu, w zamian za wiedzę i potęgę. Faust zgadza się 

oddać duszę wraz z momentem, kiedy wypowie słowa "chwilo trwaj", 

jednocześnie wiedząc, że nigdy ich nie wypowie, ponieważ jego głód jest 

niemożliwy do zaspokojenia. 

 

 

Zhiwei Gu, Central European University 

Anomalous disjunctivism. 

I propose an anomalous version of disjunctivism. First, I explain why in both 

veridical perception and hallucination the physical object and its properties 

account for the subjective indistinguishability. To answer this challenge, we 

must understand the role of the same proximate cause (e.g. the brain state) 

playing in the argument from hallucination. It is not an arbitrary brain state. The 

brain state in my hallucinating a pink elephant is the same as in my seeing a pink 

elephant. The argument assumes that this brain state causally generates my 

experience of a pink elephant. But why is this possible? The plausible answer is 

that when I see a pink elephant, the underlying causal process ‘translates’ all the 
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visual characteristics of a pink elephant into other information, e.g., biochemical 

information, and this information is finally encoded in a particular brain state.  

The anomalous disjunctivism works on the causally generative assumption. 

Given this assumption, it is undeniable that philosophers’ hallucination inherits 

the real information from the veridical perception through copying the same 

brain state, and thereby the real physical object and its properties account for the 

experience in the hallucination, though the real physical object is absent. 

Second, the anomalous disjunctivism suggests that a quasi common sensory 

state is generated by the same physical object and its properties, though they are 

absent in hallucination. It is as plausible as Austin’s (1962) example of seeing a 

lemon and seeing a lemon-like soap. 

 

 

Marek Gurba, Uniwersytet Jagielloński 

Metafizyczne zagadnienie identyczności osób w czasie a metoda refleksyjnej 

równowagi. 

Derek Parfit twierdzi, że powszechnie podzielane przekonania moralne, które 

stanowią bazę dla uzasadnienia teorii etycznych konkurencyjnych wobec 

utylitaryzmu, są częściowo oparte na błędnych przesłankach dotyczących 

metafizyki identyczności osób w czasie. Argumentuje, że jego koncepcja, 

sprowadzająca trwanie osób do pewnych relacji psychicznych, wspiera 

utylitaryzm, a także osłabia i zmienia zasięg zasad etycznych będących 

kluczowymi składnikami teorii przeciwnych utylitaryzmowi. Te tezy spotykają 

się ze sprzeciwem m.in. Johna Rawlsa, który broni niezależności uzasadnień 

teorii etycznych od metafizyki. Robert Stern natomiast podziela pogląd Parfita. 

Wskazuje on na możliwość poszerzenia zasięgu metody refleksyjnej równowagi 

(reflective equilibrium), którą posługuje się Rawls, uzasadniając swą teorię 

etyczną. Metoda ta polega na szukaniu systematycznej teorii zgodnej z jak 

największą liczbą powszechnie podzielanych przekonań moralnych. Stern, 

uwzględniając argumenty Parfita dotyczące błędnych metafizycznych podstaw 

pewnych przekonań moralnych, proponuje poszerzyć bazę metody refleksyjnej 

równowagi właśnie o przesłanki z zakresu metafizyki. W wystąpieniu będę 

próbował wykazać słuszność stanowiska Sterna. 
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Po przeanalizowaniu argumentów zastosowanych w opisanej dyskusji postaram 

się pokazać, że metodę refleksyjnej równowagi można rozszerzyć także o 

intuicje pojęciowe, na których oparte są uzasadnienia stanowisk w kwestii 

metafizyki trwania osób w czasie. W ten sposób metoda ta może być 

zastosowana w rozstrzyganiu wymienionego problemu metafizycznego, a nie 

tylko sporu między różnymi stanowiskami etycznymi. Moja propozycja będzie 

rozwinięciem tezy Denisa Robinsona, że konkurujące stanowiska dotyczące 

identyczności osób w czasie to różne sposoby doprecyzowania odpowiednich 

pojęć, między którymi powinniśmy wybierać, odwołując się do praktycznych 

konsekwencji ich użycia, i „z pewnością to, co jest [tu] potrzebne, to jakaś 

forma refleksyjnej równowagi”. 

 

 

Paulina Gurgul, Uniwersytet Jagielloński 

Fenomenologia lektury we francuskiej krytyce tematycznej. 

Projekt krytyki tematycznej, zainicjowany przez Georgesa Pouleta, Alberta 

Béguina oraz Jean-Pierre’a Richarda w latach 50. XX wieku, zakłada 

zastosowanie metody fenomenologicznej do analizy literatury. Inspirowani 

pracami Gastona Bachelarda, podejmują problem wyobraźni i twórczości 

poetyckiej, koncentrując się na analizie aktu lektury.  

Dzieła, ujmowane jako reprezentacje świadomości autora i jego związków ze 

światem, stanowią zapis przeżyć i wrażliwości pisarza. Elementami 

konstytuującymi indywidualny przekaz są tematy, organizujące strukturę dzieła. 

Nie odnoszą się one do tekstu, lecz mają charakter obrazowy; są poznawalne 

dzięki swojej powtarzalności. 

Rolą krytyka jest zrozumienie i przeżycie na nowo treści dzieła. Modelowy akt 

lektury stanowi próbę identyfikacji ze świadomością twórcy - poprzez 

uwspólnienie przestrzeni umysłu, w czytelniku zaczyna żyć "ja" autora i 

możliwe staje się odtworzenie źródłowego procesu wyobraźni.  

Analiza założeń krytyki tematycznej na podstawie "Myśli nieokreślonej" G. 

Pouleta, "Duszy romantycznej i marzenia sennego" A. Béguina oraz "Poezji i 

głębi" J.-P. Richarda, a także odwołania do "Poetyki przestrzeni" G. Bachelarda, 

pozwolą odtworzyć złożone relacje między autorem, dziełem i czytelnikiem, 

odnieść je do problemu historyczności i odpowiedzieć na pytania o rolę 

wyobraźni w procesie rozumienia literatury.  
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Bartosz Hamarowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika  

Dyskusyjna kulturowość neuronauki kulturowej. 

Neuronaukę kulturową traktować można jako termin-parasol dla szerokiego 

zakresu refleksji oraz praktyk badawczych, które swoim centralnym 

zainteresowaniem czynią dwukierunkową relację, jaka zachodzi pomiędzy 

kulturą i neurobiologią.  Zdaniem jej przedstawicieli, stanowi również 

optymalną (i być może jedyną tego rodzaju) platformę dla rozważań o 

wzajemnym kształtowaniu się genów, mózgu, umysłu i kultury (Chiao i inni, 

2010). Przedsięwzięcie to jednak – mimo, że opiera się na przekonaniu o 

konieczności integrowania rozmaitych orientacji teoretyczno-metodologicznych 

– naraża się na ryzyko eksploatacji tych właśnie ustaleń w sposób, który określić 

można jako strywializowany lub redukcjonistyczny. 

Referatem zadaję pytanie o uprawomocnienie teoretyczno-metodologicznych 

kompromisów dokonywanych w obrębie neuronauki kulturowej zarówno w 

aspekcie eksperymentalnym, jak i eksplanacyjnym, ze szczególnym 

skoncentrowaniem na charakterze konceptualizowania oraz użycia kategorii 

kultury. Przybliżam wybrane badania przeprowadzane z wykorzystaniem 

współczesnych technik neuroobrazowania (wskazujące na obecność 

międzykulturowych różnic w ramach np.   strategii poznawczych, percepcji 

społecznej czy regulacji emocjonalnej) oraz analizuję epistemiczne 

konsekwencje operacjonalizacji, jakie zostają w nich wykorzystane. 

Zastanawiam się, czy obserwowane różnice, a także ich interpretacje nie są w 

znacznej mierze artefaktami, wytwarzanymi m.in. przez mechanizm sztucznej 

segregacji, analogiczny do krytykowanego przez neurofeminizm w kontekście 

badań nad „płcią mózgu” (Hoffman, 2016). Na zakończenie, powracam do 

obecnej w tytule wystąpienia dyskusyjności oraz podejmuję próbę określenia 

jakiego rodzaju kulturą (jeśli nadal mamy do czynienia z kulturą) zajmuje się 

neuronauka kulturowa.  
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Witold M. Hensel, Uniwersytet w Białymstoku 

Kryzys replikacyjny w kognitywistyce – skala, przyczyny, rozwiązania. 

Na łamach czasopism naukowych toczy się dyskusja nad kryzysem zaufania do 

nauki spowodowanym niską powtarzalnością badań. Celem wystąpienia będzie 

przedstawienie wyników analizy kryzysu replikacyjnego w kognitywistyce. Po 

opisaniu skali problemu w wybranych obszarach badań (psychologia społeczna, 

badania fMRI, modelowanie obliczeniowe) omówię najbardziej prawdopodobne 

przyczyny niereplikowalności wyników współczesnych badań 

kognitywistycznych. Najważniejsze z nich to:  

 niewystarczająca znajomość metodologii, zwłaszcza statystyki, wśród 

współczesnych badaczy;  

 brak kultury replikacyjnej; 

 społeczny system nagradzania niesprzyjający otwartości i przejrzystości 

badań; 

 obiektywne cechy przedmiotu badań utrudniające odkrycie stabilnych 

prawidłowości; 

 obiektywne ograniczenia badaczy (skłonność do popełniania błędów 

poznawczych, niedoskonałe metody badawcze, czas, pieniądze). 

Na koniec opiszę wybrane propozycje przezwyciężenia kryzysu. Dzięki 

wcześniejszej analizie przyczyn okaże się, że nawet najskuteczniejsze znane 

rozwiązania są zapewne niewystarczające.  
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C Peter Hertogh, Chongqing University 

Semantics of Thought Experiments. 

The research question of Semantics of TE for a unified but nonreductionist 

theory of TE is answered by a provisional proposal involving four views, 

Extended Argument View (TE Matrix, TE Diagram), Extended Logic View 

(incl. plausibility logic, possible worlds semantics PWS), Descriptive Semantics 

View and Progress of Science and Society View (incl. global crossculturalism 

and environmental pragmaticism).  

The Argument View of TE is defended by extension from TE analyses (as 

syllogisms, hypotheticals, reductios, counterfactuals, paradoxes) to an Extended 

Argument View by exemplification of tacit, contextual or theoretical premises 

and presuppositions (axioms, theorems, derivations in MTE, regularities, laws, 

epistemological and scientific principles in empirical sciences). The Extended 

Argument View embraces Extended Logic View including nonclassical logics 

as probability logic and PWS. We can hold on to tertium non datur for 

probability logic is a cognitive apparatus and PWS involves theoretical possible 

worlds as available and accessible constituents of theories in mathematics and 

empirical sciences which satisfy premises and conclusions of TE arguments unto 

positive truth values (T) on a bivalent logic.  

As the PW of TE arguments (premises and conclusions) pick out accessible 

possible worlds (as from axioms to principles) unto the argument is both 

formally and informally logically validated (ie logical inference is valid, 

premises and conclusions are true—so, argument is sound), we don't need to 

prescribe any forcing formal validation function. (Descriptive Semantics View). 

 

Aleksandra Horowska, Uniwersytet Wrocławski 

Prawo oporu (ius resistendi) w pismach G.W. Leibniza  
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 Celem niniejszego referatu jest próba rekonstrukcji koncepcji prawa 

oporu wobec władzy suwerena (łac. ius resistendi) w pismach prawno-

politycznych Gottfrieda Wilhelma Leibniza. W związku z tym szczegółowej 

analizie poddane zostaną wybrane fragmenty prac: Nova Methodus Discendae 

Docendaeque Jurisprudentiae (1667), Elementa Iuris Naturalis (1669 – 1672) 

oraz dwóch listów do Ernesta, Landgrafa Hesji-Rheinfels (1683 – 1691).  

 W ramach referatu koncepcja prawa oporu wobec władzy suwerena 

przedstawiona zostanie w perspektywie prawa naturalnego, z którego wyrasta, i 

jego trzech stopni wyróżnionych przez Leibniza: ius strictum, aequitas oraz 

pietas. Uwypuklone zostaną podstawowe dla omawianego tematu kwestie: kto 

jest podmiotem prawa oporu, jakie są konieczne warunki aktualizacji prawa 

oporu jako moralnej możności (potentia moralis), jakie są jego granice, jaka jest 

racja istnienia tegoż prawa, jak interpretować ius resistendi w kontekście zasady 

porządku publicznego? W odpowiedzi na owe pytania przedstawione ponadto 

zostaną podobieństwa i różnice pomiędzy stanowiskiem Hanowerczyka a 

teoriami Grocjusza i Hobbesa, do których niemiecki filozof nawiązuje.   

 

Paul Oghenovo Irikefe, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium 

The Method of Cases Without Intuitive Justification. 

A growing consensus in contemporary analytic philosophy is the belief that its 

armchair method of appealing to cases in offering or rejecting specific 

philosophical theories is in a bad shape: it stands in need of a worthy self-image 

or metaphilosophy (Williamson 2007, 2016, 2018; Deutsche 2015; Cappelen 

2012, 2014). Such an image is not only good for practitioners in the tradition, it 

can also indicate what goes wrong in most cases when sceptical claims are being 

made against the tradition.  

In this paper, I examine two current approaches to fix this problem, viz; 

Cappelen’s argument view (2012, 2014) and Williamson’s abductive philosophy 

(2016, 2018). Both views are substantive claims about the actual method of 

armchair philosophy, but more importantly, they are about the sort of grounds 

philosophers should rely on in justifying their theories that result from armchair 

method of appealing to cases. I will argue, however, that a more attractive 

account is available from considerations of the role of reason in practical 

rationality, which grows out from McDowell’s (1979, 1998) reading of 

Aristotle’s Nichomachean Ethics. Presenting and defending this view is the 
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primary aim of this paper. The broader aim is to show more generally the pivotal 

role virtue epistemology can play in a metaphilosophy that is free of the 

centrality of intuition. 

 

 

Antonina Jamrozik, Uniwersytet Warszawski 

A place for presuppositions in Erotetic Theory of Reasoning. 

Erotetic theory of reasoning (ETR) (Koralus & Mascarenhas 2013) is a model of 

human reasoning, formalised into a sound and complete logical system, 

designed to account for both the fact that humans do not always reason on par 

with the principles of classical logic and that they are nevertheless sometimes 

capable of doing so. One kind of fallacious yet systematically conducted 

inferences are illusory inferences from disjunction (IID) (cf. Johnson-Larid & 

Savary 1999). They have the following general form: Premise1: (a ˄ b) ˅ c, 

Premise2: a, Conclusion: b, where a, b and c stand for sentences. In the first part 

of my talk I am going to reconstruct the main tenants of ETR and explain how it 

accounts for the abovementioned inferences.  

In the second part of my talk I am going to focus on inferences which have 

similar form to IID but in which there is no syntactic overlap, only a certain 

semantic relation between the first and the second premise, dubbed indirect 

illusory inferences from disjunction. They have been showed to also have a 

significant rate of acceptance (Mascarenhas & Sable-Meyer 2019, under 

review). I am going to focus on a possibility of investigating indirect IID in 

which the second premise presupposes one of the disjuncts in the first premise. 

This class of indirect IID has not yet been investigated. I propose a modification 

in the formal part of ETR that would allow to model those inferences. I justify 

this modification by appealing to the outline of the theory provided by Koralus 

and Mascarenhas.  

 

Antonina Januszkiewicz, Uniwersytet Warszawski 

Sprawczość podporządkowanych i polityka sojuszu.  

Pojęciu podmiotu w filozofii towarzyszy pewna ambiwalencja. Z jednej strony 

przedstawia się jako konieczny początek sprawczości, gramatyczny warunek 

jakichkolwiek określeń czy suwerenności. Z drugiej, nie sposób już myśleć w 
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oderwaniu od rozmaitych form dominacji i władzy, którym zawdzięcza swój 

byt. Akt upodmiotowienia u Althussera umiejscawia się kontekście 

ideologicznej reprodukcji warunków produkcji przez państwo. Stanowienie 

podmiotu odbywa się poprzez interpelację, to autorytet instytucji powołuje 

podmiot do istnienia.  Foucault opisując zespoły praktyk dyscyplinarnych i 

biopolitycznych ukazał w jaki sposób powstaje podmiot jako obiekt regulacji, o 

uwewnętrznionych instancjach kontroli i nadzoru. Ten produktywny charakter 

władzy, która wytwarza podmiot i w tak ustanawia go w podstawowej 

zależności  stanowi punkt wyjścia Judith Butler do refleksji nad sprawczością 

polityczną, i wyznacza podstawowy problem: Jak można stawiać opór władzy 

jeśli jest się jej częścią? Jak zbuntować się wobec czegoś co umożliwia 

jakąkolwiek sprawczość? W swoim referacie dokonam rekonstrukcji ujęcia 

oporu i buntu w myśli Butler. W późniejszych pracach autorka ta przekierowuje 

uwagę z problematyki płci w stronę bardziej ogólnych rozważań nad pojęciem 

prekarności i poszukiwań przestrzeni dla oporu i buntu dla również innych niż 

seksualnych mniejszości. Jakie są warunki możliwości politycznego sprawstwa 

wykluczonych i podporządkowanych? Jak działać jeśli jest się pozbawionym 

możliwości działania? Wreszcie, na czym oprzeć sojusz grup, które nie dzielą ze 

sobą wspólnej tożsamości?  

 

Jacek Jarocki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

Galena Strawsona argument przeciwko wolnej woli i moralnej 

odpowiedzialności. 

W roku 1986 w książce Freedom and Belief brytyjski filozof Galen Strawson 

przedstawił Argument Podstawowy, mający dowodzić, że wolna wola oraz 

moralna odpowiedzialność są niemożliwe. Jego argument opiera się na 

historycznie znanej uwadze – wygłoszonej między innymi przez Davida 

Hume’a – zgodnie z którą nic nie może być causa sui (przyczyną samego 

siebie), a przez to każda debata nad początkami wolnego sprawstwa musi 

ostatecznie postulować przypadek lub konieczność, zaś żadna z tych alternatyw 

nie pozwala przypisać podmiotowi wolności i odpowiedzialności. Argument ten, 

prezentowany i reformułowany w kolejnych pracach Strawsona, szybko stał się 

przedmiotem licznych – głównie krytycznych – refleksji. Jeżeli rozumowanie to 

działa, to zdaniem Strawsona wszelkie debaty nad wolną wolą i moralną 

odpowiedzialnością są bezpodstawne: wolność i odpowiedzialność okazują 

pojęciowo niemożliwe. 
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W swoim referacie zamierzam przedstawić różne sformułowania Argumentu 

Podstawowego, by wydobyć jego myśl przewodnią. Następnie omówię 

założenia tego rozumowania: mocną, tzn. inkompatybilistyczną definicję wolnej 

woli, a także terminologiczne powiązanie wolności i moralnej 

odpowiedzialności. W tym kontekście kluczowe okaże się wskazanie, że 

kompatybilistycznie zdefiniowana wolność i odpowiedzialność są 

niewystarczające. Dalej przedstawię konsekwencje, jakie owo rozumowanie ma 

dla standardowych stanowisk zajmowanych w problemie wolnej woli. W 

ostatniej części przedstawię najbardziej wpływowe krytyki argumentu 

Strawsona i postaram się ocenić, na ile kwestionują one wypływającą z niego 

konkluzję. 

 

 

Małgorzata Jaszewska, Uniwersytet Jagieloński  

Analiza stosunku Martina Heideggera do współczesnej techniki. 

W moim wystąpieniu pragnę nakreślić stosunek Martina Heideggera do 

współczesnej techniki. Chociaż technika pomaga w rozwiązywaniu wielu 

problemów i ułatwia na co dzień życie jednostce, warto wskazać zagrożenia, 

jakie dostrzegał filozof. Zauważa on, że mimo wielu zalet technika nie znalazła 

odpowiedzi na ważne pytania dotyczące egzystencji człowieka. 

Podczas odczytu chcę skłonić do refleksji i pokazać jak bardzo aktualny jest ten 

punkt widzenia. 

 

 

Stanisław Jazdanowski, Uniwersytet Wrocławski 

Szkoła Tłumaczy w Toledo, jej dorobek i wpływ na rozwój filozofii i nauki. 

Jednym z najdonioślejszych i wciąż niedocenianych czynników mających 

wpływ na rozkwit późnośredniowiecznej i renesansowej filozofii była założona 

w 1135 roku Escuela de Traductores de Toledo w której siłami wyznawców 

trzech religii (judaizmu, chrześcijaństwa i islamu) przetłumaczono z języka 

arabskiego imponującą liczbę antycznych tekstów oraz filozoficznych dzieł 

arabskich. Założona przez arcybiskupa Toledo Raymonda de Sauvetâta uczelnia 

skupiała się na przekładach treści, które w Europie były nieznane od stuleci 

(Platon, Arystoteles, Galen, Ptolemeusz, Hipokrates, etc.) przyczyniając się do 



45 

rozkwitu matematyki, astronomii, logiki, teologii czy w końcu filozofii. Opieka 

władców kastylijskich (głównie Alfons VI i Alfons X Mądry) nad tą instytucją 

sprawiła, że Toledo stało się na kilka dekad intelektualną stolicą Europy 

Zachodniej. 

Referat skupia się na dorobku najważniejszych przedstawicieli tego fenomenu 

oraz wpływowi, jaki wywarli oni na rozwój nauki. Głównym motorem 

późniejszego rozkwitu europejskiej filozofii i nauki stało się tłumaczenie 

wszystkich dzieł Arystotelesa i zastosowanie jego myśli w różnych koncepcjach 

filozoficznych (np. tomizm). Kres temu niezwykłemu przedsięwzięciu przyniósł 

rok 1284, kiedy to król Kastylii-Leónu Sancho IV Odważny nakazał zamknięcie 

tejże szkoły, przyczyniając się do zaprzepaszczenia olbrzymich możliwości 

wynikających ze współpracy myślicieli jakże odmiennych kultur i religii.  

 

 

Augusta-Mary Joseph, The School of Oriental and African Studies 

Personhood and Cognitive Impairment  

This discussion will be examining personhood as this applies to people with 

cognitive impairments. Consider the account provided by David Goode.  

Goode was given a tour of a hospital, home to those who have cognitive 

impairments. It was documented how horrified Goode was at the sight of a 

young man with a “huge head”. A nurse tried to reassure Goode of what had 

happened. They had described this young person – Johnny – in humanistic terms 

– that is, acknowledging their likes and dislikes, as well as the relationship 

between them and how Johnny was viewed as “special favourite”. On one view, 

Johnny’s many and extensive disabilities, and highly unusual facial appearance, 

called into question the status as a person, and, indeed, whether Johnny could be 

viewed as part of the human community. But Goode is not alone in relation to 

the initial experience of disgust when first encountering Johnny.  

I will explore several contrasting ways of conceiving personhood from a 

philosophical point of view, as this applies to people with profound and multiple 

learning difficulties (PMLD). I have chosen to explore Western and West 

African perspectives as I aim to bring out the similarities and differences in 

conceptions of personhood adopted by widely different philosophical 

communities. One of my principle contentions will be that the studies explored 

here give evidence of personhood as a concept whose content and boundaries 
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are sensitive to history and culture and in short, that personhood is to be seen as 

a cultural concept. 

 

 

Zuzanna Jusińska, Uniwersytet Warszawski 

Semantics and Pragmatics of Grammatically Gendered Languages. 

The goal of this paper is a philosophical analysis of utterances in which 

grammatically gendered expressions occur. Grammatical gender is a noun class 

system which divides nouns into two or three classes - feminine, masculine and 

neuter - but it also manifests itself in other parts of speech whose forms have to 

be in agreement with the gender of the noun they refer to. Grammatical gender 

of nouns designating people and other animals is supposed to correspond to 

sex/gender of the referent while in the case of inanimate nouns the grammatical 

gender is conventional and depends rather on the formal qualities of the noun 

than semantic ones. Using a grammatically gendered language the information 

about one’s sex/gender occurs in almost every utterance - even if the 

information about someone’s gender is not what we want to communicate, the 

language we speak forces us to do so. 

I analyze utterances in which grammatically gendered expressions occur within 

theoretical frameworks of J.L. Austin and H.P. Grice. Within Grice’s framework 

the analysis shows that often information about someone’s gender being a part 

of what is said results in unintended conversational implicatures such as that 

information about one’s sex/gender is relevant in every context. Within Austin’s 

framework it shows that the occurrence of these expressions has consequences 

at locutionary (change of content), illocutionary (performing an act of gendering 

a person as male or female), and perlocutionary (imposing obligatory gender 

binary) levels of a speech act. I present a few commonsensical arguments 

against the outcome of this analysis and propose a modified approach based on 

the notions of presupposition and common ground which is both well-suited for 

describing abovementioned consequences of grammatically gendered language 

and can account for alternative and emancipatory linguistic practices. 
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Denys Kaidalov, Uniwersytet Warszawski 

The Ethical life as the Substance of Right in Hegel. 

This paper is devoted to the analysis of the third part of Hegel’s "Elements of 

the Philosophy of Right" in terms of philosophical method applied to the idea of 

freedom. I will uncover the conceptual foundation of ethical life, i.e. logical 

determinations of the concrete forms of objective spirit. I would like to show 

how the concept of substance functions in relation to ethical life. 

The division of Hegel’s Philosophy of Right is based on the principle developed 

in the Science of Logic. If morality contained only pure reflective 

determinations of right, it was the ideal side, then ethics is the real side of the 

essence of right. Freedom has a certain existence in the world in forms of ethical 

life. The ethical is defined by Hegel as a substance that has its appearance in 

civil society and reality in the state. An ethical substance is a real essence of 

freedom, a reality in accordance with the concept of freedom. Although 

individuals are merely accidents of an ethical substance, an ethical person is 

aware of his or her freedom and acts consciously, therefore substance becomes a 

subject. If a person is an abstract and individual subject of right, then the state is 

a concrete and universal subject of right. In Hegel, free will becomes consistent 

with the general concept of freedom. And the ethical is a reality that the concept 

of freedom assumes. 

 

 

Filip Kawczyński, Uniwersytet Warszawski 

Madagascar' revisited one more time. 

In the paper I attempt to undermine the argument that John Burgess presented in 

his 2014 paper ‘Madagascar revisited’’ in favour of Kripke’s theory of proper 

names. 

The famous ‘Madagascar’ example originally discussed by Gareth Evans (1973) 

is usually considered to be the strongest argument against Kripke’s (1972) 

causal chains theory of proper names. The argument boils down to pointing out 

that despite fulfilling the Kripkean condition of preserving the reference of a 

proper name, it still can change - like it did in the historical case of 

‘Madagascar’. Burgess tries to defend the causal chains theory by explaining 

how such a change of reference can occur. In my paper I am going to argue 
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against Burgess in three steps. First, I will show that he somehow misinterprets 

Evans’s argument - contrary to how Burgess sets it up Evans did not demand the 

explanation of reference change independent of Kripke’s theory, but rather 

pointed that the theory should be able to explain it in its own terms. Second, I 

will argue that Burgess is wrong when he claims that having a de re belief about 

the ‘wrong’ object is the only possibility of reference change. I am going to 

demonstrate that such a change can take place also when only a de dicto belief is 

involved - and as a matter of fact ‘Madagascar’ case is an example of such a 

scenario. Finally, I will argue that introducing the de re belief to the causal 

chains theory in the way that Burgess suggests leads to the same results that 

gave Dummett (1974) basis for assessing the causal chains theory as irrelevant.  

 

 

Krzysztof Kędziora, Uniwersytet Łódzki 

Racje religijne w debacie publicznej. 

Refleksja filozoficzna dotycząca treści rozumu publicznego – czyli refleksja, 

której celem jest ustalenie kryteriów dopuszczalnych w debacie publicznej racji 

– zaczyna się od Kanta i jego rozprawy Co to jest oświecenie? (1894). To od 

Kanta pochodzi przekonanie, że istnieje jedno takie kryterium i ma charakter 

formalny. Mówi ono, że dopuszczalne racje to takie, które będą do przyjęcia dla 

wszystkich istot rozumnych. We współczesnej filozofii problem ten odżył, 

głównie dzięki pismom Johna Rawlsa i Roberta Audiego, pod postacią sporu o 

dopuszczalność w debacie publicznej racji religijnych – racji, których 

możliwość przyjęcia zależy od uprzedniego uznania prawdziwości pewnego 

religijnego światopoglądu, który nie jest powszechnie uznany. Według 

wspomnianych powyżej filozofów dopuszczalne w debacie publicznej racje 

muszą być do przyjęcia dla wszystkich biorących udział w debacie publicznej, a 

obywatele powinni – w moralnym znaczeniu owej powinności – powstrzymać 

się od przedstawiania w debacie publicznej racji religijnych. Z tego 

sformułowania wynika, że takie stanowisko zawiera przynajmniej dwa 

komponenty: 1) „epistemologiczny”, który wyjaśnia nam, co to znaczy, że dana 

racja jest możliwa do przyjęcia dla wszystkich; 2) „moralny”, który wyjaśnia, 

dlaczego powinniśmy się powstrzymywać od przedstawiania racji, które nie są 

możliwe do przyjęcia dla wszystkich. W swoim wystąpieniu chcę pokazać, że 1) 

trudności z eksplikacją warunku „akceptowalności dla wszystkich” powodują, 

że stanowisko odrzucające dopuszczalność racji religijnych – i tych wszystkich 
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racji, które tak jak racje religijne tego warunku „akceptowalności dla 

wszystkich” nie spełniają – jest nie do przyjęcia, oraz 2) że „moralne” powody, 

dla których mielibyśmy się powstrzymywać od przedstawiania w debacie 

publicznej racji religijnych i im podobnych, skłaniają nas nie tylko do uznania 

ich dopuszczalności w debacie publicznej, ale nawet do uznania, że są one w 

niej pożądane.  

 

 

Adam Klewenhagen, Uniwersytet Warszawski 

Zasada życzliwości a hermeneutyka podejrzeń. 

„Zasada życzliwości” i „hermeneutyka podejrzeń” zdają się wyznaczać bieguny 

spektrum, obejmującego reguły i strategie interpretacyjne opracowywane w 

dwudziestowiecznej i współczesnej filozofii. Pochodzące z odmiennych tradycji 

(i formułowane już w momencie głębokiego rozdarcia między nimi), w pewnym 

sensie skupiają też w sobie dzielące je różnice. „Zasada życzliwości”, 

postulowana po raz pierwszy przez N.L. Wilsona, następnie szlifowana w 

pismach Davidsona i innych, wiąże proces ustalania znaczeń z maksymalizacją 

liczby prawdziwych przekonań interpretowanej. Jest jednocześnie nie tylko i nie 

tyle normatywnym, co teoretycznym postulatem dotyczącym wyjaśniania 

faktycznych procesów komunikacyjnych. Wyraża więc charakterystyczną dla 

filozofii analitycznej ufność w skuteczność komunikacji i w wyjaśnianie zjawisk 

semantycznych przez założenie tej skuteczności. W tym aspekcie to, co Ricoeur 

nazywa „Hermeneutyką podejrzeń” istotnie stanowi jej odwrotność. Jako 

metoda tropienia nieujawnionych racji, systematycznych nieporozumień, i 

sfałszowanych rodowodów znaczeń wiąże się z tradycją kontynentalnej filozofii 

krytycznej. Robert Brandom przeciwstawia sobie te strategie (do pierwszej 

dopisując również klasyków filozofii niemieckiej). Jednocześnie uogólnia i 

wyostrza różnicę między nimi, organizując ją wokół dwóch opozycji: a) 

racjonalizm-naturalizm lub b) interpretacja z punktu widzenia racji a ta 

skierowana na przygodne przyczyny.  

W moim wystąpieniu będę argumentował przeciwko tak ostro zarysowanej 

opozycji, wskazując, że obie reguły rozwijane konsekwentnie muszą objąć 

zasady, dające się pogodzić z regułą przeciwną. Wskażę natomiast na 

niekonsekwencję odróżniania normatywnego i deskryptywnego rozumienia obu 

zasad, jako na źródło ich pozornego ostrego oddzielenia. Wnioskiem takiego 
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ujęcia problemu będzie sceptycyzm wobec normatywnego postulowania 

którejkolwiek ze strategii, przez zbieganie się ich w każdym akcie 

interpretacyjnym 

 

 

Mümtaz Murat Kök, the Graduate School for Social Research (Szkoła Nauk 

Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN) 

The Ban and The Masturbator. 

In this paper, I will expand upon Giorgio Agamben's argument in his defining 

work 'Homo Sacer' where he accuses Immanuel Kant for introducing the state of 

exception to modernity. According to Agamben, Kant managed to do his by 

introducing the form of law as "being in force without signifying". In this line, I 

will argue that "the ban" is indeed inherent within Kantian morality and all 

subjects under the law stand in "pure relation of abandonment" vis-a-vis the law. 

In order to show this, I will focus on Kant's views on masturbation in the context 

of his disdainful views about the body and sex and how through these views he 

formulated "duties to oneself" in a way that condemns the masturbator to bare 

life. 

 

 

Tatiana Kolomeitceva, Independent researcher 

Heidegger's Being-ready-to-hand and Gadgets. 

The presentation is dedicated to Heidegger’s Being-ready-to-hand. The role of 

gadgets in modern life is shown with the use of  Heidegger’s methodology. 

Being-ready-to-hand gives us the knowledge about the world. The presentation 

is devoted to show what gadgets as Being-ready-to-hand indicate about their 

users .  
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Łukasz Kołoczek, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 

Gościnność języka – o poheideggerowskiej filozofii języka (polskiego). 

W wystąpieniu chciałbym zaprezentować koncepcję transpozycji językowej, 

którą opracowałem w książce Być, czyli mieć (Universitas, Kraków 2016). Nie 

tylko chciałbym przedstawić ją jako sposób czytania późnego Heideggera po 

polsku i odkrywania „ontologiczno-dziejowego” wymiaru polszczyzny, ale 

także jako klucz do swoistego doświadczenia polszczyzny, które można byłoby 

– nie do końca w zgodzie z filozofią Heideggera – nazwać gościnnością języka. 

Tym samym przedstawię krótki zarys rozwoju koncepcji transpozycji po 

ukazaniu się wzmiankowanej książki. 

 

Marcin Kozak, Uniwersytet Warszawski 

Cielesność w nawiasie – granice regulacji fenomenów ciałopodobnych w 

literze prawa. 

Rzadko kiedy nowe odsłony filozofii zmierzające ku odnowieniu statusu 

przedmiotu, na przykład uspołeczniające, upodmiotowiające bądź w inny sposób 

przybliżające narzędzia, maszyny i automaty, bezpośrednio interferują ze 

światem tekstów prawnych. Współczesna minimalizacja różnicy gatunkowej 

między ciałami a rzeczą nakazuje na nowo przemyśleć filozoficzne położenie 

obiektów ciałopodobnych w kontekście ujmowania jurydycznego. 

 

Nagie człowieczeństwo i czystość ciała sprzed technologii stanowią mit i 

szkodliwą abstrakcję, której kulturowe konsekwencje unaoczniają się także w 

sferze norm prawnych. W wystąpieniu przeanalizowane zostaną możliwe 

strategie ujmowania splotu techniki i ciała ludzkiego – człomaszyn – przed 

prawem z perspektyw odmiennych niż transhumanistyczna, to jest 

akcentujących odwieczny, acz nie-ahistoryczny związek człowieka i jego 

wytworów. Optyka transhumanistyczna, w której rozwój technologiczny zmusza 

instytucje społeczne do rewizji fundamentalnych założeń – wyrażonych w 

literze prawa – może zostać skontrowana przez myśl ujawniającą odwieczne 

tendencje polepszania kondycji człowieczej poprzez eksplorację możliwości 

rozszerzeń wywołaną protetyczną naturą podmiotów (zarówno w sferze pojęć 

oraz praktyki).  
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Daje ona nadzieję na „inną” rewolucję, w ramach której nie ma mowy o 

triumfalnym pochodzie technologii przez instytucje oraz naiwne odrzucenie 

brzemienia człowieczeństwa (jako że nie istnieje miejsce w historii techniki 

dość wyróżnione, by ogłaszać je zerwaniem z gatunkiem ludzkim). System 

prawny i jego zdolności akomodacji stanowią w strukturze wywodu probierz 

skuteczności, kulturowy ślad oraz osobny problem implementacji myśli do 

układów sztywnych ontologicznie. Ponadto – w zależności od perspektywy – 

pozostaje nośnikiem pamięci związków człowieka z otoczeniem technicznym 

albo skodyfikowaną barierą wykluczenia techniki. 

 

Wojciech Kozyra, Uniwersytet Warszawski 

Free Will Debate Before Augustine? A Case For the (Relative) Perenniality 

of (Some) Philosophical Problems. 

In this paper I defend a commonsensical view which states that philosophical 

problems, or at least some of them, persist through time as self-same problems 

and insofar as they do so they are properly called “perennial”. Such defense is in 

place because in recent times many challenges to this apparently uncontroversial 

idea have been raised. The objections come mostly from context-sensitive 

authors who argue that no philosophical problem can transcend its peculiar 

historical context. Therefore, they say, in order to understand a given 

philosophical issue adequately, one must attend to its modes of embodiment in 

the relevant temporal circumstances. The claim here is that such 

contextualization, or, for that matter, “historization” of a given philosophical 

problem reveals its true meaning, and, consequently, debunks it qua perennial 

problem.  This conviction is the main target of my criticism. I argue that, first, 

contextualist historians of philosophy put not enough effort in providing an 

interesting definition of “perenniality” (the same holds for “contingency” with 

which they contrast the former) and instead rest content with using this term as a 

sort of Kampfsbegriff, while the concept itself, I argue, admits of a workable 

and discursive characterization. Second, I point out that historization as such 

simply cannot count for a conclusive argument that is to prove “continency” of 

philosophical problems, and, third, provide a case study which illustrates a 

possible construal of a selected philosophical problem (my example is problem 

of freedom) as perennial. 
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Monika Koźlakowska, Uniwersytet Warszawski 

Znak, obraz, reprezentacja- zastosowanie pojęć semiotycznych w 

archeologii ciała. 

Archeologia cielesności nie jest już dziedziną nową, jednak zagadnienia 

semiotyczne rzadko stają się przedmiotem jej zainteresowania. Czerpiąc obficie 

z filozofii współczesnej, skupia się ona zazwyczaj na fenomenologii 

doświadczenia. Semiotyczne aspekty ciała jako obiektu są uważane za 

anachroniczne. Jednak okazuje się, że te właśnie zagadnienia wymagają pilnego 

opracowania ze względów praktycznych. Semiotyka ciała często w tym 

wypadku staje się semiotyką ciała martwego badanego przez archeologię 

funeralną. Jednak w obszarze tematycznym cielesności znajdują się również 

portrety, figurki, statuetki i innego rodzaju reprezentacje formy fizycznej in 

vivo.  

Proponuję omówienie trzech najbardziej podstawowych pojęć: znaku, obrazu i 

reprezentacji w dwóch wyżej wymienionych kontekstach. Ciekawostkę stanowi 

fakt, że każde z tych pojęć może zarazem traktować ciało fizyczne jako 

znaczące, jak i odnosić się do niego jako do swojego desygnatu. Jest to 

szczególnie widoczne na przykładach kultur prehistorycznych. Ozdoby, strój, 

modyfikacje ciała miały za zadanie zmienić je w element znaczący. 

Reprezentacje ciała w sztuce pełniły podobną funkcję, były znaczące, natomiast 

znaczonym bywało ciało fizyczne. 

Pojęcie reprezentacji jest tutaj szczególnie interesujące pozwala bowiem 

wyjaśnić związek między reprezentującym artefaktem, a oznaczanym ciałem, w 

tym momencie w sztuce, w którym nie można jeszcze mówić o mimezis. 

Semiotyka staje się równie ważna, o ile nie ważniejsza, w archeologii funeralnej 

gdzie poruszamy się w zasadzie wyłącznie w świecie znaków, oznak i śladów. 

Oczywiście znajdujemy się poza sferą językową, w dziedzinie znaków 

ikonicznych. Moja perspektywa badawcza skupiona jest na semiotyce Szkoły 

Lwowsko- Warszawskiej, choć nie unikam wypraw w inne rejony. Prezentacja  

stanowi krótkie przedstawienie założeń planowanej rozprawy doktorskiej. Na 

koniec  wskażę również dodatkowe implikacje filozoficznej tej pracy. 
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Justyna Kurlak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

Człowiek "za szlachetny na ten świat" - dylematy moralne w "Juliuszu 

Cezarze" Williama Szekspira. 

W dramacie „Juliusz Cezar” William Szekspir na kanwie wydarzeń 

historycznych prezentuje postać Brutusa – człowieka charakteryzującego się 

rozlicznymi zaletami moralnymi, który wikła się spisek przeciwko Juliuszowi 

Cezarowi. Pomimo  tego, że Brutus jest „herosem moralnym” jego historia 

kończy się tragicznie. Zatem nasuwa się pytanie, czy cnota może być powodem 

jego zguby? To pytanie zadał sobie wiele lat temu polski filozof Henryk 

Elzenberg. W wygłoszonym przez Elzenberga w 1943 roku odczycie na temat 

Szekspirowskiego Brutusa, a następnie w powstałym na jego bazie eseju 

„Brutus czyli przekleństwo cnoty”, filozof przedstawia różne możliwości 

odpowiedzi na zadane pytane. Referat ten jest próbą przedstawienia interpretacji 

dotyczących dylematów moralnych, które odnaleźć można w szekspirowskiej 

tragedii w odwołaniu do rozważań  Elzenberga. 

 

 

Katarzyna Kuś, Katarzyna Markiewicz, Bartosz Maćkiewicz, Uniwersytet 

Warszawski 

Dobrzy nie muszą wiedzieć… Trwałość epistemicznego efektu efektu 

ubocznego 

Epistemiczny efekt efektu ubocznego (ESEE) jest empirycznie 

zaobserwowanym zjawiskiem z zakresu epistemologii potocznej: ludzie chętniej 

uznają, że inni mają wiedzę, kiedy negatywnie oceniają skutki ich działań. 

ESEE widać, gdy porówna się odpowiedzi na dwie wersje historyjki, które 

różnią się jedynie w trzech miejscach (tzw. sytuacja Knobe’owska): 

Wicedyrektor zwraca się do dyrektora pewnej firmy: „Myślimy o wdrożeniu 

nowego programu. Pozwoli nam zwiększyć zyski, ale zaszkodzi [i pomoże] 

środowisku”. Dyrektor odpowiada: „Nie  obchodzi  mnie  szkodzenie 

[pomaganie]  środowisku.  Chcę tylko  zwiększyć  zyski.  Wdrażamy  program”.  

Program  został  wdrożony  i rzeczywiście zaszkodził [pomógł] środowisku. Czy 

dyrektor wiedział, że stan środowiska ulegnie pogorszeniu [polepszeniu]? 
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Przy tego typu scenariuszach ludzie są wyraźnie bardziej skłonni zgadzać się z 

przypisaniem wiedzy w historyjce o szkodzeniu niż w historyjce o pomaganiu 

(Beebe, Buckwalter  2010,  Beebe,  Jensen 2012). 

Filozoficzne teorie wiedzy biorą pod uwagę takie czynniki, jak przekonanie, 

prawda, uzasadnienie, a po publikacji artykułu Gettiera również niezgodę na traf 

epistemiczny. Sytuacje Knobe’owski nie różnią się jednak pod względem tych 

czynników. ESEE wydaje się niezgodny z większością dotychczasowych teorii 

epistemologicznych. Przy tym ze względu na niejasny zasięg ESEE pozostaje 

otwartą kwestią, w jaki sposób traktować to zjawisko, a w szczególności, czy w 

ogóle powinno być uwzględniane przez potoczne teorie wiedzy. 

W referacie przedstawimy oryginalne wyniki badań nad ESEE. W swoim 

eksperymencie uwzględniliśmy nie tylko różny sposób udzielania odpowiedzi 

na pytania, lecz także różne sposoby określania przedmiotu wiedzy. Choć 

uzyskane wyniki pozostają w zgodzie z tezą o uniwersalności ESEE, to 

jednocześnie pokazują, że zjawisko to jest wrażliwe na pewne pozaepistemiczne 

i niezwiązane z moralnością czynniki, a tym samym uwidaczniają 

metodologiczne problemy filozofii eksperymentalnej. 

Bibliografia: 

Beebe, J. R., & Buckwalter, W. (2010). The epistemic side‐effect effect. Mind & 

Language, 25(4), 474-498.  

Beebe, J. R., & Jensen, M. (2012). Surprising connections between knowledge 

and action: The robustness of the epistemic side-effect effect. Philosophical 

Psychology, 25(5), 689–715. 

Dalbauer, N., & Hergovich, A. (2013). Is what is worse more likely? — The 

probabilistic explanation of the epistemic side-effect effect. Review of 
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Psychology, 4(4), 639-657.  

Gettier, E. (1963). Is justified true belief knowledge?. Analysis 23(6): 121–123. 

Turri, J. (2014). The Problem of ESEE Knowledge. Ergo 1(4), 101-127.   
 

 

Karol Lenart, Uniwersytet Jagielloński 

Rekombinacja, quiddytyzm i Ramseyowska skromność. 

Celem wystąpienia jest dyskusja argumentu Davida Lewisa na rzecz tzw. 

Ramseyowskiej skromności (ang. Ramseyan humility), poglądu zgodnie z 

którym fundamentalne własności świata są dla nas poznawczo niedostępne. 

Argument Lewisa za przyjęciem tego sceptycznego stanowiska opiera się na 
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akceptacji zasady rekombinacji oraz quiddytyzmu. W pierwszym przybliżeniu, 

według zasady rekombinacji cokolwiek może współistnieć z czymkolwiek. 

Główną motywacją stojącą za tym poglądem jest akceptacja twierdzenia 

Hume’a zgodnie z którym nie istnieją konieczne relacje między odrębnymi 

rzeczami. Z kolei, według quiddytyzmu, dowolne dwa światy możliwe mogą 

być identyczne strukturalnie, tj. pod względem dystrybucji ról jakościowych 

(np. ról przyczynowych bądź nomologicznych) przypisywanych własnościom 

fundamentalnym, a różnić się między sobą w zakresie tego, która własność 

fundamentalna zajmuje którą rolę jakościową.  

Według Lewisa z połączenia zasady rekombinacji i quiddytyzmu płynie 

wniosek, że istnieją takie światy możliwe w których dla dowolnej pary 

własności fundamentalnych zachodzi zmiana ich jakościowych ról, lecz ich 

identyczności pozostają bez zmian. Z tego zaś wynika, pod warunkiem, że nasza 

wiedza dotycząca własności fundamentalnych opiera się tylko i wyłącznie na 

poznaniu ich ról jakościowych, że identyczności własności fundamentalnych są 

przez nas nieuchwytne. W rezultacie, musimy przyjąć stanowisko sceptyczne.  

W wystąpieniu zamierzam zbadać spójność tego rozumowania. Będę 

argumentował, że poddaje się ono obronie tylko pod warunkiem 

przeprowadzenia pewnych istotnych modyfikacji i uzupełnień dotyczących 

zarówno zasady rekombinacji jak i quiddytyzmu, które wykraczają poza 

sformułowania obu poglądów zaproponowanych Lewisa. 

 

 

Damian Luty, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Minimalny esencjalizm strukturalny. 

Prezentacja jest częścią projektu finansowanego z grantu Narodowego Centrum 

Nauki, nr rej. grantu 2016/23/N/HS1/00531.   

Celem wystąpienia będzie krytyczna analiza stanowiska sformułowanego w 

ramach sporu o naturę czasoprzestrzeni przez Davida Glicka (2016), które 

nazwane zostało minimalnym esencjalizmem strukturalnym (minimal structural 

essentialism, MSE). Zasadnicza teza MSE głosi, że „dla dowolnej relacyjnej 

struktury S i dowolnego obiektu a zanurzonego w S, a posiada miejsce w S 

esencjalnie ilekroć S występuje w świecie”. Teza ta jest podstawą 

metafizycznego wyjaśnienia w ramach MSE faktu, że fizyka czasoprzestrzeni 

zawarta w ogólnej teorii względności (OTW) spełnia tzw. zasadę ogólnej 
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permutacyjności (general permutability, GP), głoszącą, że „każda permutacja P 

działająca na a bytach powoduje, że R(a) i R(Pa) reprezentują te same stany 

świata”, gdzie R reprezentuje zbiór relacji. W swoim referacie będę twierdzić, 

że i) racje stojące za MSE w odniesieniu do OTW nie są przekonujące ani 

metafizycznie ani fizycznie; ii) lepszym wyjaśnieniem metafizycznym GP w 

przypadku OTW jest wariant nieesencjalistycznej ontologii strukturalistycznej, 

który nazywam „silnym strukturalizmem metrycznym”. 

 

 

Vera Lyubenova, Independent scholar 

Kant’s Concept of Intuition and the Myth of the Given. 

Wilfrid Sellars ascribes the myth of the given to all theories that fuse the 

boundary between what is conceptual and what is nonconcetpual. My aim in this 

paper is to show a specific aspect in which Kant does not succeed to avoid the 

myth of the given as defined by Sellars. In this regard, I will consider two key 

definitions of the concept of intuition in Kant. I will show that according to the 

first definition our intuition belongs to the sphere of nonconceptual while 

according to the second one our intuition appears to belong to the sphere of 

conceptual. However, this means that we find two entirely ambiguous 

definitions of the concept of intuition in Kant's transcendental philosophy.  

Accordingly, my analysis consist into two main parts. The first one aims at 

providing the advantages of the explanation of intuition as conceptual. The 

second one aims at providing the disadvantages of the explanation of intuition as 

non-conceptual. In this regard I will show that Kant actually illegitimately 

compounds our intuition (which is conceptual) and our sensibility (which in 

non-conceptual). I will defend this thesis providing an analysis of the concepts 

of space and time as forms of our intuition, on the one hand, and of our 

sensibility, on the other hand. The latter analysis will finally show that the 

mixing between our intuition and sensibility subordinates Kant’s transcendental 

philosophy to the myth of the given. 
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Łukasz Łyżwa, Uniwersytet Jagielloński 

Kant a pozytywizm i non-pozytywizm prawniczy. 

Opozycja - pozytywizm a prawo natury - należy do zainteresowań wąskiej 

grupy historyków i neotomistów. Koncepcja prawa natury przez to, że 

ufundowana jest - jak pisze Bartosz Brożek - „na skompromitowanej ontologii” 

Arystotelesa, rozwija się jedynie wśród teologów. Zasadniczy spór we 

współczesnej filozofii prawa toczy się na innym poziomie, dotyczy 

pozytywizmu i non-pozytywizmu. Przy czym nie jest to podział binarny, 

stanowi raczej kontinuum. Polega na określeniu warunków, które muszą być 

spełnione przez wszystko co rzekomo jest „prawem”, aby osiągnąć status, by tak 

rzecz, prawa na prawdę.  

Aby określić miejsce filozofa prawa na tym firmamencie wystarczy zapytać go, 

czy może uzasadnić obowiązywanie prawa bez odwoływania się do wartości 

moralnych. Jeśli odpowiedź jest twierdząca, nasz rozmówca jest pozytywistą. 

W przeciwnym wypadku mamy do czynienia z non-pozytywistą.  

W swojej pracy będę argumentował, iż tak ustalony podział na pozytywizm i 

non-pozytywizm nie jest fortunny, ponieważ są filozofie prawa, które się w nich 

nie mieszczą. Twierdzę, że przy tak ustalonym podstawowym podziale 

pozytywizm - non-pozytywizm, Kant nie jest ani pozytywistą ani non-

pozytywistą.  

W pierwszej kolejności określę spór o źródła normatywności. Przybliżę tezę o 

społecznych źródłach prawa (Social Source Thesis), które dzielą prawników na 

pozytywistów i non-pozytywistów. Następnie wskażę, że SST wymaga 

uzupełnienia przez podział na realizm i nie-realizm moralny, a zgodnie z 

Bojanowskim teoria Kanta nie mieści się w dychotomii realizm/nie-realizm 

moralny. 

 

 

Agata Machcewicz-Grad, Uniwersytet Warszawski 

Słaba wola jako akrazja - krytyka stanowiska Richarda Holtona. 

Zjawisko słabej woli w literaturze filozoficznej tradycyjnie utożsamiane jest z 

akrazją. Zgodnie z tym ujęciem działanie wynikające ze słabej woli ma być 

podjęte intencjonalnie, a jednocześnie sprzeczne z najlepszym sądem o tym 

jakie działanie należy podjąć. Takiemu rozumieniu tego zagadnienia sprzeciwia 
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się Richard Holton. Jego zdaniem słaba wola to defekt polegający na skłonności 

do zbyt pochopnego, nieracjonalnego zmieniania intencji, w oparciu o które 

działamy. Tym, co w szczególności, zdaniem Holtona, odróżnia przypadki 

akrazji od słabej woli jest okoliczność, że działania wynikające ze słabej woli 

wiążą się zwykle ze zmianą sądu określającego, jakie działanie jest najlepsze. W 

akcie słabej woli dochodzi więc nie tylko do zmiany intencji, ale także do 

zmiany poglądu na to, które działanie jest lepsze. 

W swoim referacie chciałabym podjąć próbę krytyki stanowiska Holtona, 

broniąc ujęcia zjawiska słabej woli jako akrazji. Stanowisko Holtona 

przedstawia tego rodzaju działania jako znacznie mniej racjonalne, niż są w 

rzeczywistości – mianowicie przypisuje sprawcy irracjonalną skłonność do 

przyjmowania (pod wpływem pokusy [temptation]) poglądu na temat 

właściwego działania, który uprzednio uważał za błędny. Przypisuje więc 

sprawcy skłonność do popełniania błędów w rozumowaniu, podczas gdy w 

samym pojęciu słabej woli zawarte jest to, że stanowi ona defekt woli, a nie 

zdolności rozumowania. W moim przekonaniu trafny opis aktu słabej woli musi 

uwzględniać to, że w sytuacji pokusy występuje zwykle konflikt celów i 

związanych z nimi dóbr. Sprawca wybiera pomiędzy sądem, który pierwotnie 

uznał za najlepszy sąd określający właściwe działanie (ze względu na obrany 

cel) a sądem, który formułowany jest w sytuacji pokusy (a który wskazuje na 

inny cel). Typowy akt słabej woli nie polega na uznaniu za prawdziwy drugiego 

z sądów. Przeciwnie, działanie takie polega na wyborze działania 

podyktowanego przez pokusę, pomimo świadomości, że stoi ono w sprzeczności 

z najlepszym sądem. 

 

 

Bartosz Maćkiewicz, Uniwersytet Warszawski 

Limitations and promises of the “Sources Project” in experimental 

philosophy. 

In recent years, a new approach in experimental philosophy has emerged. It can 

be described as centred around searching for the sources of philosophical 

intuitions (the “Sources project”, cf. Pust 2012 or “cognitive epistemology”, cf. 

Fischer 2014) by means of tracking them back to general cognitive mechanisms.  

The new sources-searching approach is aimed at the study of the origins of 

intuitions. Moreover, the project has a new aim, viz. to explain the intuitions by 
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appealing to their roots. The appealing thought is that the better we understand 

the roots of our intuitions, the better justification we will have for using these 

intuitions in philosophical endeavours. To explain folk intuitions, 

experimentalists need to find the psychological mechanisms that generate them. 

There is argument to be made that in general the “Sources Project” can only give 

us reasons to reject any given pattern of intuitions, as it can be potentially shown 

by empirical results to be generated by malfunctioning of some kind of cognitive 

mechanism. I claim that this account is wrong. In my talk I will argue that the 

role of the “Sources Project” should not be understood as purely negative. I will 

defend a claim that argumentative strategies presented to this day in the relevant 

literature can be used to provide us reasons to treat some pattern of intuitions as 

reliable evidence in philosophical investigations. In order to do that I will 

analyze several cases from experimental literature (concerning our 

epistemological, metaphysical and moral intuitions). 

 

Hanna Makurat-Snuzik, Uniwersytet Gdański 

Czy w filozofii powinno się dopuścić uwzględnianie wyników badań nauk 

szczegółowych? 

Często przedstawia się naukę i filozofię jako dziedziny antagonistyczne, 

znajdujące się na dwóch przeciwległych biegunach. Tymczasem trzeba mieć 

świadomość, że pierwotnie filozofowie zajmowali się zagadnieniami z zakresu 

m.in. psychologii, astronomii czy kosmologii, które później zostały 

zawłaszczone przez nauki szczegółowe. Filozofia z jednej strony jest uznawana 

za „królową nauk”, z drugiej strony jest przeciwstawiana rozumowi 

naukowemu. Wśród samych filozofów istnieją rozbieżne opinie co do tego, czy 

poznanie filozoficzne powinno znajdować się w opozycji do nauk 

szczegółowych, czy też te dwie perspektywy da się jakoś pogodzić. Problem ten 

w dużej mierze wynika stąd, że nieustalone są granice dociekań filozoficznych. 

W referacie przedstawię różne stanowiska dotyczące możliwości uwzględniania 

wyników badań szczegółowych w filozofii oraz przedstawię własne stanowisko 

w tej kwestii. 

Bibliografia: 

Bronk A. (1995), Filozofia i nauka: problem demarkacji, „Roczniki 

Filozoficzne”, t. XLIII, z. 1, s. 181-236. 



61 

Brożek A. (2009), O pytaniach filozoficznych i ich rozstrzygalności, „Studia 

Philsophiae Christianae” 45/1, s. 7-25.  

Comte A. (1961), Metoda pozytywna w szesnastu wykładach, tłum. W. 

Wojciechowska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Czarnocka M. (2011), Wprowadzenie. Nauka w filozofii. Oblicza obecności, [w:] 

S. Butryn, M. Czarnocka, W. Ługowski, A. Michalska, red., Nauka w filozofii. 

Oblicza obecności, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii 

PAN, s. 7-10. 

Czarnocka M. (2012), Podmiot poznania a nauka, Toruń: Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 

Dombrowski M. (2011), Filozofia i nauka: trudne związki. Metallmann – 

Witkiewicz – Gawecki, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika.  

Heller M., Michalik A. Życiński J., red. (1987), Filozofować w kontekście nauki, 

Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne. 

Ingarden R. (1936), Czy zadaniem filozofii jest synteza wyników nauk 

szczegółowych?, „Kwartalnik Filozoficzny” 13, z. 2, s. 195-214. 

Krąpiec M.A. (1978), Metafizyka. Zarys teorii bytu, Lublin: Towarzystwo 

Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

Krąpiec M.A. (1985), Język i świat realny, Lublin: Redakcja Wydawnictw 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

Krąpiec M.A. (1999), Filozofia i nauki, [w:] tegoż, Odzyskać świat realny, 

Lublin: Redakcja Wydawnictw Uniwersytetu Lubelskiego, s. 121-134. 

Stępień A. B. (1964), Wprowadzenie do metafizyki, Kraków: Wydawnictwo 

Znak. 

 

 



62 

Marta Maliszewska, Uniwersytet Warszawski 

Between testimony and pornography – “War against War” by Ernst 

Friedrich. 

In 1924 Ernst Friedrich, called by W. Szymański “the doctor of the after-war 

German soul”, published the book titled “War against War”. It contains around 

250 photos showing the reality of the First World War. Friedrich combined 

together two types of photos -  propaganda photos from newspapers and ones 

snatched by Friedrich from medical’s and army’s archives. In my paper I will 

analyse this project in the context of photography as a testimony and of 

pornography of violence.  

On the one hand at least some photos shown in the book could be seen as 

“images in spite of all” referring to Didi-Huberman. Most of them cannot be 

used as an evidence or as a documentary of war. They are too blurred and it is 

hard to define what exactly are we looking at. But at the same time they are 

often the only testimony about the horrors of war which can be given. Their 

non-sharp aesthetic form refers to the experience of soldiers in trenches where 

dead bodies and dead horses mixed together in the mud and due to the “shell 

shock” people’s psyche disintegrated.  

On the other photos from “War against War”, especially this sharp one, could be 

described as an example of pornography of violence analysed in the history of 

photography by Sontag. The scale of the book, the mass character of photos 

published in it, pose the question – why are we watching this? Shocking the 

viewers with images of the war horror is Friedrich’s strategy to fight against 

war. But it may also cause some fascination and pornographic pleasure of 

watching that what is taboo same as used by modern makers in war movies.  

In my paper I will focus on the examples of this two types of photos – a 

testimony and a pornography. But I will focus mostly on this photos from “War 

against War” which cannot be so simply qualified in one of this category. By 

analysing them I will try to answer more general question:  is it possible that the 

image could have a double identity and  be both a testimony and a pornography.  
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Maria Matuszkiewicz, Uniwersytet Warszawski 

Towards a deflationary view of singular thoughts. 

Two approaches to  singular thoughts and to mental contents in general may be 

contrasted: a realist approach and a deflationary view. The realist approach is 

committed to Content-Type Determinacy, according to which every episode of 

thinking is determinate with regards to the type of content that it has. The 

proponent of this view should be able to specify necessary and sufficient 

conditions for singular thoughts, which should be general, explanatory and 

which ought to respect our common sense view that we gain knowledge both via 

perception and linguistic communication. 

In my talk I will discuss some ways in which such necessary and sufficient 

conditions may be specified. Proponents of Content-Type Determinacy either 

propose a mixture of epistemic and semantic constraints, or they stipulate an 

internal cognitive hallmark of singularity or they specify a set of different 

constraints including causal connection and discriminatory knowledge. None of 

these proposals seems to yield a satisfactory result.  This may be a reason to 

prefer the deflationary approach, according to which the contrast between 

singular and general thoughts is exaggerated, and the notion of singular though 

is best understood when we think about the role it plays in coordinating our 

beliefs with others’.  

 

 

Jack Manzi, University of East Anglia (UEA) 

Thinking At One’s Own Pace: Understanding the Importance of Leisure in 

the Theaetetus’s Digression.  

In this paper, I examine a severely neglected passage of Plato’s Theaetetus 

known as ‘The Digression’, which depicts two competing types of intellectual, 

the ‘orator’ and the ‘philosopher’, and what Socrates holds to be the 

fundamental difference between the two: leisure. I propose that, contrary to the 

opinion of several of the heavyweight commentators of the Theaetetus, ‘The 

Digression’ has significant philosophical importance and purpose, and that 

understanding that purpose depends on understanding its proposed role for 

leisure in our philosophical inquiries. 
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As such, I explore the importance of leisure in thinking for Socrates, and how 

this could potentially translate to modern academic practice and culture. I 

examine Socrates reasons for taking leisure, understood to be analogous with 

‘thinking at one’s own pace’, to be necessary for genuine philosophical thought 

and what he understands the negative consequences to be when there isn’t room 

for leisure in our inquiries, for both the individual thinker in question and for the 

intellectual environment that thinker belongs to.  

I consider these descriptions in light of what has come to be known as the 

‘publish or perish’ culture that typifies modern academic research. Like the 

orators, we too are forced to conduct our work under the duress of constant 

deadlines, and under the pressure of churning out research for the sake of our 

livelihoods. I ask whether there is any room for ‘thinking at one’s own pace’ in 

modern academia and, if so, how adopting this might change the culture around 

research and publication. 

 

 

Marek Maraszek, Uniwersytet Jagielloński 

Ironista i słowo. Środkowoeuropejska filozofia języka na przykładzie myśli 

Karela Čapka. 

Referat stanowi próbę odczytania myśli Karela Čapka (1890-1938) jako 

filozoficznego namysłu nad kulturowymi aspektami języka. Analizie zostaje 

poddany przede wszystkim szkic „K přírodopisu anekdoty“ („Przyczynek do 

przyrodoznawstwa anegdoty“, 1925), w którym czeski twórca zarysowuje 

koncepcję języka pierwotnego, magicznego, stanowiącego dla człowieka obiekt 

nieskrępowanej, twórczej zabawy. Rozważania te są zestawione z szerszym 

projektem Čapka, za który należy uznać znalezienie remedium na 

„epistemologiczny kryzys Europy”, czyli wszechobecny werbalizm. 

Inspirację względem takiego odczytania myśli Čapka stanowią badania Marjorie 

Perloff, interpretującej filozofię świata posthabsburskiego jako myśl ironiczną. 

Owo „ostrze ironii”, które ma charakteryzować twórców obszaru 

środkowoeuropejskiego, stanowi nie tylko stylistyczny zabieg, ale rzeczywiste 

narzędzie poznawcze względem rozpadłego świata austriackiej monarchii. 

Szczególnym przedmiotem namysłu myślicieli tej części Europy jest kulturowa 

degeneracja języka, a głównym postulatem – powrót do mowy czystej, 

nieskażonej . W ramach prowadzonych badań Perloff odwołuje się do myślicieli 
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postrzeganych jako odległych od siebie, takich jak Ludwig Wittgenstein i 

Walter Benjamin, wykazując między nimi wspólny rys. Referat, na wybranych 

przykładach, dowodzi zgodności filozofii Čapka z tak definiowaną myślą 

środkowoeuropejską, stawiając tym samym czeskiego myśliciela w szerszym 

horyzoncie interpretacyjnym. Prowadzone rozważania ukażą więc ostatecznie 

szczególne zadanie filozoficznego ironisty, jakie stanowi próba przezwyciężenia 

kryzysu języka. 

 

 

Anna Mazurek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

Nieplastyczność intuicji w kontekście nieredukowalności i wiarygodności 

intuicji. 

W kontekście sporu o redukowalność intuicji do innych stanów mentalny można 

spotkać się z tezą, że „intuicje są stosunkowo nieplastyczne” (Bealer, 1998), 

gdzie przez nieplastyczność rozumie się niską podatność na zmianę 

(modyfikację). Twierdzi się, że intuicja (podobnie jak percepcja zmysłowa) jest 

nieplastyczna, co pozwala wyróżnić intuicję od przekonania, które cechuje się 

wysoką plastycznością. Chociaż zagadnienie nieplastyczności intuicji często 

przewija się w kontekście obrony antyredukcjonizmu (jest ono podejmowane 

między innymi przez George’a Bealera, Elijaha Chudnoffa i Ole Koksvika), 

opisy dotyczące tego na czym dokładnie polega nieplastyczność intuicji i jakie 

znaczenie posiada ta własność dla wspomnianej dyskusji nie są jasne. Moim 

celem jest więc nie tylko rekonstrukcja możliwych interpretacji tego, na czym 

polega nieplastyczność intuicji, ale także analiza roli tej własności w kontekście 

obrony nieredukowalności intuicji do innych stanów mentalnych. Wskazuję na 

źródło nieplastyczności intuicji, ale przede wszystkim wskazuję na pewne 

konsekwencje przyjęcia tezy o nieplastyczności intuicji dla takich problemów 

jak wiarygodność i rola intuicji w poznaniu. Szczególną uwagę pragnę 

poświęcić dwóm pytaniom. Po pierwsze, czy nieplastyczność intuicji nie 

utrudnia kalibracji i korekty naszych niewłaściwych/nieprawdziwych intuicji. Po 

drugie, jakie jest miejsce uzasadnienia intuicyjnego w naszym poznaniu, skoro 

intuicje przez swoją nieplastyczność trudniej współgrają z naszymi 

przekonaniami. 

Bibliografia: 
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Szymon Mazurkiewicz, Uniwersytet Jagielloński 

Jak znaturalizować naturalistyczne ujęcie praw człowieka? 

Dominującą koncepcją w filozofii praw człowieka jest tzw. ujęcie 

naturalistyczne (klasyczne, substancjalne), którego główną tezą jest, że ‘prawa 

człowieka to uprawnienia moralne posiadane przez każdego człowieka tylko ze 

względu na bycie człowiekiem’. Choć to ujęcie praw człowieka jest nazywane 

naturalistycznym, nie ma ona nic wspólnego z pojęciem naturalizmu - ‘bycie 

człowiekiem’ rozumiane jest bez związku z faktami naturalnymi. 

Celem tego referatu jest zaproponowanie naturalistycznej w rozumieniu filozofii 

analitycznej interpretacji naturalistycznego ujęcia praw człowieka. Ze względu 

na problematyczność wyrażenia/zredukowania normatywnych praw człowieka 

do deskryptywnych faktów naturalnych (naturalizacja ontologiczna) 

zaproponuję naturalizację w wersji metodologicznej.  

Chciałbym zatem rozumieć ‘bycie człowiekiem’ poprzez pojęcie natury 

człowieka definiowanej przez naukę ścisłą w postaci psychologii ewolucyjnej 

oraz oprzeć uzasadnienie praw człowieka na tak ujętej naturze człowieka. 

Psychologia ewolucyjna wskazuje, że naturę człowieka stanowi tendencja do 

kooperacji (Tomasello 2009), bądź w innym sformułowaniu ograniczony 

altruizm i ograniczona racjonalność (Załuski 2009). Będę twierdził, że relację 

pomiędzy naturą człowieka a prawami człowieka może stanowić metafizyczne 
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ugruntowanie: prawa człowieka są metafizycznie ugruntowane w naturze 

człowieka.  

Takie podejście może stanowić argument przeciwko zarzutowi zachodniego 

etnocnetryzmu w filozofii praw człowieka: prawa człowieka uzasadniane będą 

nie w oparciu  o zachodnią filozofię ale poprzez odwołanie do faktów 

naukowych. 

 

 

Michał Miasojedow, Uniwersytet Warszawski 

Aktywność, bierność i reaktywność. Wokół Spinozy i Nietzschego. 

Zarówno Baruch Spinoza, jak i Fryderyk Nietzsche przyjmują istnienie w 

człowieku pewnej zasady warunkującej jego działania i stanowiącej źródło siły 

– dążności do jej pomnażania. W przypadku pierwszego filozofa jest to conatus, 

natomiast u drugiego rolę tę pełni wola mocy.  

Spinoza wprowadza pojęcie afektów, które są pobudzeniami ciała 

prowadzącymi do spotęgowania (tj. afekty radosne) lub obniżenia (tj. afekty 

smutne) mocy. Smutne afekty zawsze wiążą się ze stanami biernymi, oddzielają 

człowieka od jego mocy i działania, w przypadku takiego afektu cała moc 

conatus skierowana jest na przezwyciężenie przeszkody, jego działanie 

sprowadza się wtedy wyłącznie do reakcji i uniemożliwia działanie czynne.  

Nietzsche rozróżnia wolę mocy na afirmującą oraz negującą, a siły na aktywne i 

reaktywne. Działanie aktywne, wynikające z woli afirmatywnej jest właściwą 

emanacją woli mocy – prowadzi ono do wzrostu, rozwoju oraz sprzyja życiu. 

Natomiast zachowania reaktywne, powodowane wolą negacji skutkują brakiem 

mocy działania, a ich tryumf na polu moralności doprowadza do oddzielenia 

jednostek aktywnych od ich mocy. 

W swoim wystąpieniu przedstawię podobieństwa pomiędzy rozważaniami obu 

filozofów, które pozwoliłyby wpisać ich przemyślenia w kategorię filozofii 

mocy oraz filozofii życia. Wyjaśnię (1) pojęcia conatus i woli mocy oraz to, w 

jaki sposób działają one w procesach zwiększania i pomniejszania mocy, (2) 

wykażę, że Nietzsche poszerza rozważania Spinozy, (którymi niewątpliwie się 

inspirował) o rozróżnienie pomiędzy działaniem reaktywnym a biernością, (3) a 

także omówię różnice w rozumieniu mocy i jej działania wynikające z 

odmiennych założeń obu filozofów - intelektualizmu etycznego Spinozy oraz 
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witalizmu Nietzschego. W ostatniej części przedstawię konsekwencje 

omawianych stanowisk względem systemów obu filozofów. 

 

 

Szymon Miłkoś, Uniwersytet Jagielloński 

Odkrywanie odkrycia – metapytanie 

Odkrycie naukowe stało u początków wielkich zmian w filozofii - rewolucja 

kopernikańska  poprzedziła debatę empirystów z racjonalistami (która w 

wysublimowanej formie a priori i a posteriori trwa do dziś), a 

odkrycie Newtona próbował wyjaśnić formami umysłu Kant. Wielkie zmiany w 

fizyce początków XX wieku doprowadziły, poprzez koło wiedeńskie, do 

narodzin współczesnej filozofii nauki (która początkowo oddaliła tzw. kontekst 

odkrycia poza swoją dziedzinę), stojącej u początków filozofii analitycznej. Ta 

ostatnia zadaje dziś metapytanie - czy (i jak) możemy prawdziwie poznać świat? 

W swoim wystąpieniu, rozwijając Popperowską intuicję trzech światów oraz 

Fleckowską intuicje trzech elementów poznania, chcę argumentować, że: 

(1) znaczącą część naszych rozważań można uporządkować na trzech 

dziedzinach - ontologii, epistemologii oraz aksjologii; (2)  jedynie w ścisłym ich 

powiązaniu możemy udzielić satysfakcjonującej odpowiedzi na metapytanie; 

(3) podział na te dziedziny jest ufundowany przez fakt, że zajmujemy określone 

miejsce w hierarchii istnienia.  

Rozważania te wykorzystują ścisłą interakcje nauki i filozofii, a w szczególności 

próby wyjaśnienia odkrycia naukowego. Pierwszy argument polega na 

przedstawieniu szkicu mapy współczesnych rozważań nad elementami 

metapytania. Drugi opiera się na wskazaniu dynamiki i trendów w 

nich występujących. Trzeci jest próbą wnioskowania do najlepszego - non-

anomalistycznego i inkluzywnego - wyjaśnienia.  

 

 

Adrian Mróz, Uniwersytet Jagielloński 

Sztuka nie istnieje! O estetyce behawioralnej.  

Twierdzenie, że „sztuka nie istnieje” jest prowokacyjnym obwieszczeniem 

Bernarda Stieglera. To stanowisko wynika z ujęcia sztuki jako rodzaju akcji i 
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„obwodów” (fr. circuits) powiązanych z działaniami, z których sztuka jest 

złożona (fr. consister), dzięki którym jest przypominana (fr. insister) i 

utrzymywana (fr. persister). Są to zachowania transmitowane 

międzypokoleniowo, utrwalające pewne gesty ciała i wytwarzające za pomocą 

techniki dzieła, które następnie zostają zachowane przez technologie kulturowe. 

Odtąd filozofowie zwracają się ku genealogii estetyki, tj., innymi słowy, 

genealogii zachowań. Prezentacja ma na celu przedstawienie najnowszych 

badań podjętych w obszarze filozofii sztuki i nowatorskiej dyscyplinie estetyki 

behawioralnej, która powstała na początku XXI w. Część wyników badań z 

zakresu estetyki behawioralnej opublikowano w pięćdziesiątym drugim tomie 

czasopisma „The Polish Journal of Aesthetics”. Prezentowani są następujący 

badadcze: 1) Francuski filozof, krytyk sztuki i były dyrektor kulturowy muzeum 

Louvre w Paryżu (1987-2002) Jean Galard (ur. 1949) i jego książka La beauté 

du geste (Piękno gestu); 2) Austriacki psycholog i pianista, Francis Mechner (ur. 

1931), członek zarządu Cambridge Center for Behavioral Studies (od 1985 r.). 

Wyniki badań prowadzonych metodą empiryczną i naturalistyczną na temat 

estetyki behawioralnej Francis Mechner publikuje od 2017 r. Wreszcie, zostaną 

zaprezentowane ruchy artystyczne, które rozwijają problematykę zachowań w 

zakresie estetycznym, np. Kubańska szkoła sztuki behawioralnej prowadzona 

przez Tanię Bruguerę czy Behavioral Art Judsona Wrighta (judsoN – [sic!]), 

forma nawiązująca do dynamiki zachowań środowisk, nowych mediów i 

człowieka.  

 

 

Kacper Olejarski, Uniwersytet Jagielloński 

Dziedziny, gałęzie, działy - problematyka podziału (wewnętrznego) nauki 

według pewnych kryteriów na podstawie prawa. 

Tematyką wystąpienia jest przedstawienie problematyki dokonywania 

podziałów według pewnych kryteriów w ramach danej nauki i wyodrębnianie 

podzbiorów. Dla lepszego opisania struktury danej dziedziny wiedzy, 

uporządkowania jej oraz umożliwienia formułowania pewnych ogólnych 

twierdzeń o grupie elementów przejawiających podobne cechy dokonuje się 

podziałów danych dyscyplin naukowych na różne mniejsze jednostki - gałęzie, 

dziedziny, działy. Oprócz powodu teoretycznego (uporządkowanie danej nauki, 

zbudowanie jej systemu) można zauważyć tutaj praktyczne przesłanki 
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dokonywania takich podziałów - choćby kwestie związane ze specjalizacją 

pewnej grupy badaczy/praktyków w wąskiej działce danej dyscypliny. 

W pierwszej kolejności w swym wystąpieniu omówię pojęcia takie jak "gałąź", 

"dział", "dziedzina", "dyscyplina", ich znaczenie oraz zasadność ich stosowania. 

Z racji posiadanego wykształcenia oraz znajomości tematu pokażę korzystanie z 

tych pojęć w dyscyplinach takich jak prawo i matematyka (na potrzeby wywodu 

przyjmuję naturalnie, że prawo jest nauką, choć jestem świadomy, że jest to 

dość kontrowersyjne). Następnie, wciąż posługując się głównie przykładem 

prawa pokażę sposób dokonywania podziałów wewnątrz tych dyscyplin wiedzy, 

przyjmowane kryteria oraz ocenię logiczność proponowanych podziałów. 

Następnie przejdę się do wprowadzania podziałów wewnątrz nauki oraz ich 

znaczenia z teoretycznego punktu widzenia. Następnym krokiem będzie 

zbadanie niezbędności podziałów wewnętrznych. Ostatnią kwestią którą poruszę 

będzie problem "specjalizacji" w ramach danej dyscypliny oraz "wewnętrznej 

integracji" (używam tych terminów w znaczeniu zaproponowanym przez 

J.Woleńskiego w: "O wewnętrznej i zewnętrznej integracji nauk", Zagadnienia 

Naukoznawstwa, 2016). Ostatnim wątkiem będzie rozstrzygnięcie kwestii czy 

"wewnętrzna integracja" jest remedium na problem postępującej "specjalizacji" 

w ramach danej nauki. 

 

 

Katarzyna Olewińska, Uniwersytet Opolski 

Philosophical View on the Concept of Being and Time. 

As William Faulkner said, “The only thing worth writing about is the human 

heart in conflict with itself.” This passage provides an introduction to my 

analysis of the notion of crisis of identity and the conflict of time and 

temporality perception. These subjects will be analysed according to the ideas of 

the philosophers and thinkers such as Henri Bergson, Martin Heidegger or Paul 

Ricoeur with regard to the selected works by William Faulkner and Toni 

Morrison. The main objective of the presentation is to analyse works of the 

mentioned authors in relation to the ways in which human beings deal with the 

crisis of their identities and races as well as how people perceive time measured 

by clock and their psychological time measured without any measurable 

possibilities. Another aim of the thesis is to analyse concepts of memory and 

postmemory in relation to dealing with the crisis of human identity and dignity. 
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Maria Onyszkiewicz, Uniwersytet Warszawski 

Logiczno-filozoficzna analiza wydawań. 

W połowie XX wieku za sprawą prac Jerzego Łosia (1948) i Georga H. von 

Wrighta (1951) rodzi się poddziedzina logiki zajmująca się analizą pojęć 

epistemicznych. Na ten sam okres przypada znaczący rozwój semantyk 

relacyjnych. Jakko Hintikka (1962), łącząc ze sobą te dwie gałęzie, poddaje 

analizie pojęcia wiedzy i przekonania ujmując je w system relacyjny. Od tego 

czasu wiele prac poświęcono logicznym badaniom tych pojęć. Jednak niewielu 

logików epistemicznych podjęło się rozważań dotyczących słabszych stanów 

przekonaniowych. Chciałabym uzupełnić ten obszar badań logicznych o próbę 

formalizacji czasownika wydaje się, że, reprezentującego słabą postawę 

przekonaniową. W swojej pracy opieram się na badaniach polskich 

czasowników epistemicznych Magdaleny Danielewiczowej (2002) i proponuję 

analizę pojęcia wydawań analogiczną do tej, przeprowadzonej przez Jakko 

Hintikkę (1962) dla pojęć wiedzy i przekonania. Pokażę, że badając na gruncie 

logiki słabe stany przekonaniowe, musimy sięgnąć do rozważań dotyczących 

filozoficznego sporu o inernalizm i eksternalizm epistemiczny. 

Bibliografia: 

Danielewiczowa, M. (2002). Wiedza i niewiedza - Studium polskich 

czasowników epistemicznych. Warszawa.  

Hintikka, J. (1962). Knowledge and Belief: an introduction to the logic of two 

notions. New York: Cornell University Press.  

Łoś, J. (1948). Logiki wielowartościowe a formalizacja funkcji intensjonalnych. 

Kwartalnik Filozoficzny, 17, 59–78. 

von Wright, G. H. (1951). An essay in modal logic. Amsterdam: North-] 

Holland Publishing Company.  
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Michał Pelian, Uniwersytet Łódzki 

Ślady presokratejskiego arche w filozofii Platona. 

(Temat finansowany przez Narodowe Centrum Nauki; grant – 

2017/27//B/HS1/02830; projekt pt.: Atom. Substancja. System. Badania z 

zakresu ontologii topologicznej) 

Za pierwszego filozofa uważa się Talesa z Miletu, natomiast pierwszym 

głównym zagadnieniem filozofii była filozofia przyrody. Podstawowym 

problemem poruszanym przez pierwszych filozofów była tematyka podstawy 

świata, czyli arche. W poszczególnych koncepcjach rolę arche pełniły kolejne 

żywioły woda, ogień, powietrze, ziemia. Poza pojedynczymi żywiołami 

odnoszono się również do apeironu oraz bytów złożonych, takich jak atomy 

Demokryta i Leukipposa, lub walczące ze sobą żywioły w koncepcji 

Empedoklesa. W piątym wieku przed naszą erą nastąpił zwrot w filozofii 

starożytnych Greków. Badania nad filozofią przyrody zostają zastąpione przez 

namysł nad człowiekiem. Rozwija się myśl etyczna, polityczna i społeczna. 

Nowy nurt filozofii jest uprawiany głównie przez Sofistów oraz Sokratesa. 

Dokonania Sokratesa znamy za pośrednictwem jego ucznia, Platona. Platon 

rozwinął wątki etyczne i polityczne, stworzył całą ontologię opartą na świecie 

idei. Jednak czy w tej nowej, niezwykle rozbudowanej koncepcji filozoficznej, 

którą stworzył Platon, można doszukać się presokratejskiego arche? 

Moim zdaniem, pomimo etycznego kierunku rozwoju myśli filozoficznej 

tamtych czasów, tematyka arche jako podstawy świata jest w tej koncepcji 

zawarta. Postaram się wskazać miejsca w tekstach platońskich, które 

korespondują z wizją powstania świata, o jakiej mówili starożytni filozofowie 

przyrody. 

 

 

Agata Peno, Uniwersytet Szczeciński 

Poetycki świat przeżyć Joanny Kulmowej. 

Joanna Kulmowa urodzona w roku 1928 w Łodzi, zmarła w Warszawie w 2018 

roku. Polska pisarka, myślicielka. Żona filozofa Jana Kulmy, stąd świat 

opisywany przez Kulmową jest  pełen filozoficznych myśli.  

Słowo pozostawało dla poetki wartością, a dialog i szacunek stanowiły spójnik 

między poetyką Joanny Kulmowej z filozofią Jana Kulmy.  W swoich tekstach 
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dzieliła się refleksjami nad podstawowymi treściami ludzkiej egzystencji, 

kształtujących otaczający ją świat.  Pełno tam obrazu, słowa, myśli, będących 

przedmiotem przeżyć. Bo choć w swoich  utworach  odwoływała się najczęściej 

do dziecięcych  doświadczeń i  wyobraźni, mawiając że „ trzeba nie przestawać 

być dzieckiem”,  jej twórczość zawsze miała głęboką refleksję nad życiem, nad 

problemami współczesności, której  głębie odnajdywał także i dojrzały 

czytelnik.  Budowała świat wiary w najwyższe wartości, nie popadając  w 

nadmiernym patos, łączyła liryzm z humorem. Będąc realistką, często uciekała 

w świat metaforycznego języka i wyobrażeń, przekraczając nie rzadko granice 

między tym co rzeczywiste i nierzeczywiste.  dziecięcy zachwyt nad światem 

stał się źródłem poetyckiej fascynacji Kulmowej.  Poetka różnorodna. Skromna, 

autentyczna, a zarazem w pełni wyrażająca się  i realizująca w swojej poezji, 

pozostając strażniczką piękna człowieczeństwa.   

„Moja poezja jest właśnie i taka, i owaka (…) Wszystko jest zawsze tą samą 

poezją, mną całą, mną rozmaitą, mną jednolitą, mną raz taką,  a raz inną. 

Zależną od słońca i pluchy, od wzruszeń i buntów, od zmian księżyca i zmian 

konstytucji”.  

 

 

Gašper Pirc, University of Ljubljana 

Should we update our Definitions of Social Justice and Political Freedom? 

Freedom, Social Suffering, and the Recognition of Normative Expectations 

in Society. 

In recent years, it seems that the theory of recognition, largely based upon the 

insights provided by Hegel`s philosophy and exemplified by the work of authors 

such as Charles Taylor, Axel Honneth and Paul Ricoeur, has been able to offer 

the alternative means to investigate the questions of social cognition, political 

justice and morality, challenging abstract normative theories in social and 

political philosophy. In the paper I argue that the recognition-based normative 

philosophy requires being supplemented with a robust hermeneutic of social 

pathologies and cognition to reach its scientific potential.  I express the 

importance of social recognition and the diagnostics of social suffering as the 

means of the locating the source of normative expectations in society and thus 

chart the way for the possibility of alternative view on political freedom in ever 

more diversified society. Thus, I intend to research the manners, embedded in 
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social practices (including law), through which both the normativity and the 

diagnostics of social distortions can be inferred from the research upon the 

properties of the social world. 

In the presentation, I present a case for the role of critical-hermeneutical role 

theory of recognition, influenced by the work of philosophical hermeneutics and 

the Critical Theory, in the understanding of the significance of moral autonomy 

and the interpretation of political freedom by the means of the detour via the 

phenomenology of the negative experiences of the social agents (particularly 

social pathologies and the elusive expressions of vulnerability of human beings 

in the modern society).  

 

 

Andrzej Porębski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński 

Formalizacja niektórych aspektów dyskusji o naganności tortur. 

Współcześnie nie budzi żadnych wątpliwości, że w większości przypadków 

tortury nie mogą być uznane za etycznie dopuszczalne. Dyskusja dotycząca 

etyczności stosowania tortur nie toczy się więc wokół jego ogólnej 

dopuszczalności, lecz raczej tego, czy kiedykolwiek może być ono uzasadnione. 

Sądzę, że jeśli jakakolwiek korzyść z tortur mogłaby przeważyć straty przez nie 

powodowane, wiązałaby się ona z informacjami uzyskanymi dzięki ich 

wykorzystaniu. To dodatkowa wiedza, którą tortury rzekomo mają zapewniać, 

jest głównym filarem dużej części argumentacji tworzonych na rzecz 

dopuszczalności tortur w szczególnych przypadkach – np. scenariusza tykającej 

bomby. Problem tego typu argumentacji tkwi w znacznej liczbie często 

arbitralnych założeń, które są w nich przyjmowane. Ale nawet po ich zupełnym 

odrzuceniu wciąż można argumentować, że tortury stanowią skuteczny 

instrument wydobywania informacji i jako taki mogą być korzystne dla 

społeczeństwa.  

Z oczywistych względów nie jest możliwe przeprowadzenie badań 

empirycznych dotyczących jakości wydobywanych torturami informacji. W 

efekcie w debacie na temat użyteczności tortur nie można stosować argumentów 

statystycznych. Myślę jednak, że ich substytutem może stać się formalizacja 

problemu poprzez określenie głównych cech funkcji użyteczności i 

prawdopodobieństwa dla zbioru możliwych scenariuszy.  
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Pewną słabością utylitarystycznych argumentów „z pozyskanych informacji” 

jest to, że skupiają się one na korzyści w ramach jednostkowych przypadków, 

ignorując szerszy kontekst zastosowania tortur, a więc też straty, które widoczne 

stają się dopiero w ramach tego ogólniejszego spojrzenia. Uważam, że również 

ten problem trafnie scharakteryzować można, formalizując go z użyciem pojęć 

ekstremum lokalnego i globalnego. 

W referacie ogólnie omówię stan debaty dotyczącej dopuszczalności tortur. 

Następnie zaproponuję formalizacje dwóch wspomnianych kwestii. 

 

 

Jolanta Prochowicz, Uniwersytet Warszawski 

Feministyczne koncepcje państwa w ujęciu Catharine Mackinnon, Susan 

Okin i Marthy Nussbaum. 

Celem wystąpienia jest krytyczna analiza feministycznych koncepcji państwa w 

ujęciu trzech badaczek (Catharine MacKinnon, Marthy Nussbaum i Susan 

Moller Okin), których poglądy traktuję jako reprezentatywne dla trzech 

kierunków feministycznej filozofii polityki: 1) liberalnego; 2) socjalistycznego; 

3) globalnego. W wystąpieniu przeanalizuję ich krytyki tradycyjnych koncepcji 

sprawiedliwości społecznej oraz przyjrzę się próbom zbudowania 

alternatywnych koncepcji państwowowości.  Catharine MacKinnon, Marthę 

Nussbaum oraz Susan Okin łączy przekonanie o wykluczeniu sytuacji kobiet z 

obszaru zainteresowań filozofów polityki od starożytności aż po współczesność, 

jak również przekonanie, że owo wykluczenie ma daleko idące skutki kreujące i 

multiplikujące niesprawiedliwość społeczną. Każda z nich buduje teorię 

sprawiedliwości i co za tym idzie, teorię państwa, w oparciu o (przynajmniej 

częściowo) odmienne tradycje filozoficzne . Łączy je także przekonanie o tym, 

że istniejące narracje o różnym stopniu powiązania między jednostką a 

wspólnotą nie oddają realnej sytuacji i potrzeb kobiet, w związku z tym, należy 

je poddać krytyce, przebudować bądź zastąpić. Elementem zdecydowanie 

różniącym stanowiska tych myślicielek jest natomiast diagnoza źródła 

niesprawiedliwości i pominięć oraz ilościowy i jakościowy rozmiar korekty 

bądź stopnia odrzucenia istniejących teorii. Zestawienie ich poglądów 

dotyczących teorii państwa i prawa pozwoli, jak mam nadzieję, na stworzenie 

szkicu najważniejszych zagadnień amerykańskiej feministycznej filozofii 

polityki. 
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Agnieszka Proszewska, Uniwersytet Jagielloński 

Praktyczna obliczalność a ograniczenia obliczeń kwantowych. 

Współcześnie, najszerzej akceptowanym podejściem do obliczalności jest to, 

identyfikujące klasę problemów efektywnie obliczalnych z klasą problemów 

obliczalnych w sposób algorytmiczny, mechaniczny (teza Churcha-Turinga). 

Wraz z rozwojem nauki, intuicje dotyczące obliczalności zaczęto stopniowo 

przenosić w sferę empiryczną, a eksperymenty z obliczeniowymi 

możliwościami fizycznych maszyn - komputerów - doprowadziły w końcu do 

powstania idei praktycznej obliczalności. Z biegiem lat badacze proponowali 

różne definicje, wcielając w życie odmienne intuicje filozoficzne i formalne. 

Obecnie powszechnie stosowana jest tzw. teza Edmondsa, identyfikująca klasę 

funkcji praktycznie obliczalnych z klasą funkcji obliczalnych w czasie 

wielomianowym (P, PTIME).  

Narodziny idei wykorzystywania efektów kwantowych do przyspieszenia 

procesu obliczeniowego sięgają lat 80. Ostatnie postępy poczynione w 

dziedzinie teorii obliczeń w końcu doprowadziły do - w pewnym sensie 

antycypowanego – pytania, które algorytmy kwantowe można uznać za 

„praktyczne”. Przeprowadzone analizy pozwalają nam sformułować 

przypuszczenie, że problem praktycznej obliczalności w teorii obliczeń należy 

dziś dyskutować w poszerzonym kontekście obliczeń kwantowych. Sądzimy 

jednak, że zwykłe „przełożenie” idei Edmondsa na świat kwantów może nie być 

wystarczające i należy wziąć pod uwagę problemy specyficzne dla działania na 

kwantowej materii, takie jak dekoherencja czy splątanie, oraz związane z nimi 

kwestie eksperymentalne, które w istotnym stopniu wpływają na rozumienie 

„praktyczności” wykonywanych obliczeń. 
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Małgorzata Ruchel, Uniwersytet Jagielloński, Marek Łyczka, Uniwersytet 

Pedagogiczny w Krakowie. 

Wiedza ze słowa - dwa sposoby rozumienia w filozofii indyjskiej. 

Indyjska epistemologia wyróżnia poznanie ze słowa (śābda-bodha) jako jedną z 

prawomocnych procedur poznawczych, tj. środków osiągania wiedzy pewnej. 

Definicje najczęściej mówią o „przekazie osoby wiarygodnej” (āptopadeśa, 

āptavacana), zatem warunki prawdziwości opierają się na rozpoznaniu 

wiarygodności mówcy. Jest to więc poznanie pośrednie. Przez niektóre szkoły 

redukowane do poznania rozumowego, tj. wnioskowania, w którym przesłanką 

jest sam komunikat, a wnioskiem intencja mówcy lub jego wiedza. Poza tym, 

jako zależne od znajomości języka, jest elementem dyskusji nad sposobem 

uchwytywania  znaczeń ze słów oraz samym zjawiskiem znaczenia. 

Drugie spojrzenie widzi poznanie werbalne jako bezpośrednie, na wzór 

percepcji. Tutaj należy odróżnić koncepcje oparte na wedyjskiej metafizyce, dla 

której słowo Wed jest prymarnym sposobem przejawiania się rzeczywistości (te 

rozwija szkoła mimansa), od przekonania o istotowym związku języka ze 

światem,  dzięki któremu sama struktura językowa (gramatyka) ujawnia 

strukturę rzeczywistości (szkoły gramatyka, waiśeszika i njaja). To ostatnie 

spojrzenie ma wpływ także na myśl buddyjską, redukującą świat przedmiotowy 

do samych słów. 

 

 

Jakub Rudnicki, Uniwersytet Warszawski 

Reconciling Intentionalism and Conventionalism about Demonstratives. 

Intentionalism and conventionalism are two competing views in the debate over 

the role of speaker intentions in the semantics of demonstratives (e.g. “this”). 

The former position can be roughly defined as follows: 

“This” as uttered at context c refers to the object o (if and) only if the speaker of 

“this” uttered at c intends “this” uttered at c to refer to o.  

The latter claims that: 

“This” as uttered at context c refers (or does not refer) to the object o regardless 

of whether the speaker of “this” uttered at c intends “this” uttered at c to refer to 

o. 
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A standard argument for conventionalism are the so-called cases of mismatch. 

These cases are simple scenarios attempting to show (usually quite successfully) 

that people tend to have non-intentionalist intuitions regarding demonstrative 

reference in situations where the referring intention of the speaker diverges from 

what she actually points at, or what is most salient in the context for other 

reasons. 

There is a reply to this argument that some intentionalists propose (Montminy 

2010). It is based on the idea that when the speaker reveals her referring 

intentions to the addressee of her demonstrative utterance later in the 

conversation, the original conventionalist intuition becomes weaker and makes 

room for the intentionalist way of thinking. 

In my talk I shall present such semantics of demonstratives that remains 

conventionalist but accommodates both of the above intuitions. 

References: 

Gauker, C. (2008) Zero tolerance for pragmatics. 

Montminy, M. (2010) Context and Communication: A Defense of 

Intentionalism.  

 

 

Kacper Sakowicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski 

Neutralność punktu wyjścia metafizyki według lubelskiej szkoły 

filozoficznej. 

Tematyka neutralności punktu wyjścia metafizyki zawiera kilka istotnych 

aspektów. Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na pytanie o to czym w ogóle jest 

punkt wyjścia w filozofii i w metafizyce. Wyróżnia się tu trzy różne rozumienia: 

przedmiot poznania, pierwotny akt poznawczy albo sposób ujęcia przedmiotu. 

Kolejną kwestią jest pytanie o to co oznacza "neutralność", w odniesieniu do 

punktu wyjścia metafizyki, w wymienionych wyżej aspektach. Jakie warunki 

musi spełnić taki punkt wyjścia i czy jest w ogóle możliwy. To zagadnienie było 

szeroko dyskutowane przez czołowych przedstawicieli lubelskiej szkoły 

filozoficznej (M. A. Krąpca, A. B. Stępnia). Istnienie epistemicznie 

uprzywilejowanego - bezzałożeniowego aktu poznawczego jest obecnie przez 

przedstawicieli lubelskiej szkoły filozoficznej uznawane za warunek realizmu 

poznawczego.  
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Sam Sanchinel, York University 

Subjective Gender Objectivity within Biblical Thought Against an Ancient 

Greek Metaphysic. 

Contemporary theoretical models regarding gender tend towards positions of 

gender construction. Gender construction, under social constructivism, relegates 

gender to the social where gender is done through the performative repetitions of 

socially defined characteristics. On the other hand, essentialism necessarily 

attaches gender to sex in a moralistic framework. Being a man or woman is a 

natural (and good) expression of one’s perceived corresponding sex. 

In this paper I will compare frameworks of gender under disparate metaphysical 

theories. The major frameworks of gender considered are essentialism and social 

construction. I hope to place essentialist and social constructivist strides within 

an Ancient Greek worldview (primarily in the works of Plato, such as the 

Republic and Meno), with a historical understanding of gender through texts on 

the ancient Greeks in reference to modern gender theory.  

These forms of understanding gender will be contrasted with a third 

understanding stemming from a biblical hermeneutic with emphasis on an 

ethical relationship between people and God. Following Auerbach’s notion of 

the Biblical “background”, I will translate the text where speech is not 

“externalize[d] thought” but “indicate[s] thoughts which remain unexpressed” 

(11). The “background” being an ambiguity which exists in Biblical narrative 

where details remain unspoken and not fully understood. Elaboration of the 

hermeneutic will be found in an LGBTQ+ bible hermeneutic and trans theory. 

 

 

Paulina Seidler, Uniwersytet Warszawski 

Czy chemia jest nauką autonomiczną?  

Obecnie refleksja nad nauką staje się coraz bardziej szczegółowa. Świadczy o 

tym fakcie na przykład zagadnienie emergencji oraz przedmioty teoretyczne 

chemii. Zazwyczaj w filozofii nauki przedmioty teoretyczne to obiekty, o 

których traktują empiryczne nauki przyrodnicze. Najczęściej jednak rozważa się 
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przedmioty fizyki, między innymi dlatego, że są one postulowane przez teorie 

naukowe (jest kwestią dyskusyjną czy w chemii można mówić o teoriach, 

zwłaszcza fundamentalnych). Istnieją przykłady przedmiotów jak np. cząsteczki 

wody, które wykazują własności emergentne. Woda nie jest jedynie zbiorem 

atomów ze swoją strukturą i własnościami cząstek, woda może np. przewodzić 

prąd, gasić pragnienie, zmieniać stan skupienia. Nie są to własności, które 

przypisuje się cząsteczkom tych związków chemicznych. Napotyka się na nowy 

wymiar złożoności, przy przejściu od badania struktury układu do jego 

własności i funkcjonalności. Dlatego też niektórzy filozofowie są skłonni na tej 

podstawie przyjąć tezę o autonomii chemii.  

Dotychczas rozważania dotyczące empirycznych nauk przyrodniczych były 

domeną filozofii nauki. Jednak tradycyjnie rozważano fizykę jako naukę 

paradygmatyczną. Okazuje się, że istnieją przesłanki (takie jak chociażby 

emergencja własności chemicznych, nieadekwatność klasycznego modelu 

wyjaśniania w chemii) ku temu by różne dziedziny nauki, w tym chemia, zostały 

uznane za autonomicznie.  

 

Maciej Sendłak, Uniwersytet Warszawski 

Nonizm, allizm, meinongianizm. 

Przedmiotem mojego wystąpienia jest relacja pomiędzy trzema poglądami na 

kwestie istnienia. Są nimi nonizm (Routley 1980; Priest 2005), meinongianizm 

(Meinong 1904/1994; Parsons 1980), oraz allizm (Lewis 1990). Tezą 

pierwszego z nich jest to, że niektóre przedmioty nie istnieją; drugi uznaje, że są 

przedmioty, które nie istnieją, a ostatni, że każdy przedmiot istnieje. Choć 

nonizm zdaje się być bardzo bliski meinongianizmowi i bardzo daleki od 

allizmu, to relacja ta jest kwestionowana. I tak, niektórzy utrzymują jakoby to, 

co zdaje się być główną różnicą pomiędzy allizmem oraz nonizmem było 

różnicą pozorną, która opiera się na rozbieżnościach terminologicznych. W 

konsekwencji nonizm miałby być jedynie odmianą allizmu, która sformułowana 

została w niestandardowy sposób (Lewis 1990; Woodward 2013). W swoim 

wystąpieniu zamierzam wskazać, że pogląd ten nie oddaje we właściwy sposób 

relacji pomiędzy tymi dwoma stanowiskami, a różnica pomiędzy nimi 

występująca jest jak najbardziej substancjalna. 

Bibliografia: 
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Jędrzej Skibowski, Uniwersytet Jagielloński; SWPS 

Pojęcia sens i znaczenie w kontekstach semiotycznych i niesemiotycznych. 

W swoim referacie chciałbym zaproponować ogólną definicję pojęć sensu i 

znaczenia. Okazuje się, że wciąż nie mamy w języku polskim zadawalająco 

rozwiązanej tej kwestii w kontekście niesemiotycznym, natomiast mimo sporej 

literatury rozważającej wspomniane pojęcia dla kontekstu semiotycznego 

dyskusja bynajmniej nie wydaje się zakończona w sposób nie budzący 

zastrzeżeń. Zajmującą mnie kwestią jest pojęcie sensu i znaczenia w odniesieniu 

do egzystencji. By jednak móc się skupić na problematyce sensu istnienia czy 

sensu człowieka uważam, że trzeba wpierw posiadać zadowalające rozumienie 

rozważanych pojęć, musimy wiedzieć co one oznaczają. Pojęcia są jak 

narzędzia, nie działają, jeśli nie są precyzyjne, dlatego by móc podejść do 

odpowiedzi na pytanie czym jest sens, wpierw musimy zająć się określeniem co 

przez pojęcie sensu rozumiemy i na tym będzie skupiała się treść mojego 

referatu.  

W obszernej literaturze zajmującej się wspomnianą problematyką nie znalazłem 

niemal żadnych prób dookreślenia odniesienia sensu i znaczenia w kontekście 

niesemiotycznym, a jedyne znane mi artykuły, których autorzy podjęli podobną 

tematykę będą omówione przeze mnie po krótce omówione. Następnie przejdę 

do zaproponowania własnej definicji sensu i znaczenia w kontekście 

semiotycznym i niesemiotycznym oraz ewentualne implikacje jakie taka 
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definicja może nam wskazywać względem rozumienia rzeczywistości, 

społeczeństw, a także naszej własnej egzystencji. 
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Szymon Sokołowski, Uniwersytet Jagielloński 

Dlaczego warto zostać fikcjonalistą metaetycznym? 

Metaetyczny krajobraz składa się z trzech głównych dróg: realizm, 

ekspresywizm i fikcjonalizm. Trzecia opcja jest przedmiotem rozważań książki 

Richarda Joyce'a: The Myth of Morality. Celem mojego wystąpienia będzie 

przybliżenie jego propozycji. To znaczy, pokazanie motywacji, które stoją za 

tym stanowiskiem: problemy z jakimi boryka się realizm, oraz Quine'izm w 

metaontologii. Przybliżenie podstawowej drogi argumentacyjnej niezbędnej aby 

zostać fikcjonalistą, czyli teorii błędu. Oraz oś tego fikcjonalizmu, a 

mianowicie, rozróżnienie nastawień na przekonania i make-believe. 

 

 

Miłosz Ślepowroński, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II 

Game theory and naturalized justice. 

Shortly after the publication of von Neumann and Morgenstern seminal work, in 

1955 Richard Braithwaite argued that many issues that moral philosophy 

struggles with have essentially the same structure as the so-called bargaining 

problem and therefore game theory should be treated as an important tool for 
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moral philosophers. Since then, one of the most ambitious attempts to do just 

that has been Ken Binmore's naturalistic theory of justice. Binmore describes 

fairness as a coordination device for the "game of life", i.e. our daily 

interactions, which allows humans to rapidly choose and maintain cooperative 

equilibrium. Sense of fairness is claimed to be biologically hardwired into 

human nature, and it is best captured by a certain interpretation of John Rawls's 

idea of original position. In the presentation I will describe and critically 

examine Binmore's theory, its philosophical assumptions and the problems it 

faces. I argue that most of them are caused by mixing two approaches – 

normative and purely descriptive and that choosing one of them is required for 

the theory to retain coherence. Nevertheless, the theory underlines strengths of 

game theory and its usefulness for moral and political philosophy.  

 

 

Martyna Święcicka, Uniwersytet Warszawski 

Pesymityczna wizja życia a samobójstwo. 

Na przykładzie pesymistycznych (i nie tylko) koncepcji omówimy spojrzenie 

filozofów na sprawę samobójstwa. Rozważania dotyczyć będą przede 

wszystkim pytań: „Czy samobójstwo jest dopuszczalne?”, „Jak ma się ocena 

życia do konieczności odejścia ze świata?”, „Jakie wartości pesymiści i 

apologeci samobójstwa przypisują życiu i śmierci?”.   

Celem wystąpienia będzie przede wszystkim rekonstrukcja poglądów i ukazanie 

różnorodności postaw moralnych wobec samobójstwa. Znalezienie 

przekonującej, jednoznacznej odpowiedzi na ocenę moralną samobójstwa 

uważam za niemożliwe, natomiast przegląd różnych poglądów na sprawę 

postrzegam jako kluczowy dla zrozumienia wielowymiarowości zjawiska, jakim 

jest samobójstwo, i przynajmniej oddalenia się od kategorycznych i 

krzywdzących ocen samobójców. W wystąpieniu odwołam się przede 

wszystkim do Artura Schopenhauera, Petera Zapffe i Seneki, nie zabraknie 

jednak też głosów innych filozofów. 
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Wojciech Szuber, Uniwersytet Jagielloński 

Paraconsistent solution to problem of asserting future contingents. 

Everyday linguistic practice presupposes that the future is open - some things 

might or might not happen. Despite this we tend to assert things about future, 

which causes puzzle of matching right semantic and post-semantic theory that 

will defer to our naive indeterministic intuitions. John MacFarlane introduced 

criterions against which we can test candidates for formal theory of asserting 

future contingents. In my presentation I will introduce subvaluationst (post-

)semantic developed by Roberto Ciuni and Carlo Proietti, which is non-

adjunctive paraconsistent formalism and check whether it manages to pass 

MacFarlane’s test. 

 

 

Maria Walczak, Uniwersytet Jagielloński 

Koncepcja intersubiektywności w fenomenologii życia Michela Henry'ego. 

Celem referatu jest omówienie doświadczenia kogoś innego w fenomenologii 

życia Michela Henry'ego. Problem intersubiektywności stanowi główny temat V 

Medytacji kartezjańskiej Husserla, gdyż transcendentalnie zredukowane ego ma 

dostęp do strumienia swoich transcendentalnych przeżyć i w takiej optyce 

problematyczny staje się status innych ludzi w strumieniu doświadczeń. Mimo 

że sam autor miał świadomość możliwych zarzutów i tworzył własną linię 

obrony opisując, w jaki sposób doświadczamy innych podmiotów, koncepcja ta 

stała się obiektem krytyki, między innymi ze strony filozofów związanych z 

nową fenomenologią francuską. Programowo nieintencjonalna filozofia Michela 

Henry'ego również ustosunkowuje się do tego problemu. Zdaniem francuskiego 

filozofa,  intencjonalność w tradycyjnym rozumieniu nie pozwala nam na 

uchwycenie żywej cielesności (la chair) drugiego człowieka, ale nieuchronnie 

prowadzi do zredukowania go do cielesnej bryły (le corps). Taki dostęp do 

innego nie mógł być uznany za satysfakcjonujący przez filozofa, który tak 

wielką wagę przywiązywał do żywej cielesności, charakteryzowanej jako 

afektywność i umożliwiającej ukonstytuowanie się podmiotu. W moim 

wystąpieniu chciałabym pokazać, na czym polegała polemika Michela 

Henry'ego z Husserlowską koncepcją intersubiektywności (sformułowana 

przede wszystkim w tekście "Phénoménologie matérielle") oraz zastanowić się 

nad znaczeniem wprowadzonych przez niego nowych kategorii służących do 
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opisu relacji z drugim człowiekiem (m.in. w pracy "Wcielenie. Filozofia ciała"). 

Poza metaforami światła i ciemności, odzwierciedlającymi zerwanie z 

paradygmatem wzroku, Henry rozpatruje relację erotyczną jako tę, która 

pozwalały uchwycić kluczowe elementy relacji intersubiektywnej ‒ pasywność 

czy doznaniowość. Wydobywszy je, można słusznie zapytać, na ile te odmienne 

w stosunku do Husserlowskiego ujęcia propozycje, pozwalają w sposób 

przekonujący odpowiedzieć na trudności związane z fenomenologicznie ujętą 

relacją z innym podmiotem. 

 

 

Mateusz Waśko, Uniwersytet Jagielloński 

Fenomenologia Heideggera a metoda formalnej wskazówki. 

Powszechnie wiadomo, że myśl Heideggera bezpośrednio wyrosła na gruncie 

Husserlowskiej fenomenologii. Tej ostatniej nie ujmował jednak Heidegger jako 

eidetycznej analizy aktów świadomości. Z ową specyficzną Heideggerowską 

fenomenologią ściśle związana jest metoda formalnej wskazówki/ formalnego 

wskazania. Celem mojego wystąpienia jest skrótowe zaprezentowanie tej 

metody i wykazanie, że choć Heidegger z czasem zarzucił owo określenie, to nie 

zrezygnował tym samym z drogi badawczej, którą za jego pomocą wyznaczył. 

W pierwszym kroku chciałbym omówić mechanizm działania owego 

wskazywania. Stanowiło ono odpowiedź na zarzuty, które Natorp postawił pod 

adresem Husserlowskiej fenomenologii. Rdzeniem tych zarzutów było 

twierdzenie, że fenomenologia nie jest w stanie sprostać swoim postulatom, bo 

chcąc refleksyjnie skierować wzrok na akty świadomości, od razu chybia celu 

niejako wyciszając strumień świadomości, do którego chce dotrzeć. Heidegger 

pokaże, że to nie świadomość ma stanowić pierwotne pole badań fenomenologii, 

a nierefleksyjne rozumienie. Formalne wskazanie ma być możliwością dotarcia 

do sfery, z której owo rozumienie wyrasta, do jego „jak”, które możemy 

zrozumieć tylko przez jego samodzielne powtórzenie. 

W drugim punkcie swojego wystąpienia chciałbym pokazać, w jaki sposób owo 

w zasadzie zarzucone pojęcie formalnej wskazówki przeniknęło do myślenia 

obecnego w sztandarowym dziele Heideggera, w Byciu i czasie. Krótko pokażę 

jak silnie związane jest ono z proponowaną przez Heideggera 

tymczasową/prowizoryczną (vorläufig) eksplikacją sensu bycia i samym 

pojęciem sensu. 
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Augusto Werner, University of Oxford 

Metaethics: Hume’s law and Aquinas’ human intellect. 

The human intellect, which is at once theoretical and practical, apprehends the 

intellecta  and universal notions of being (ens), truth and good; and their 

respective opposites, non-being (non ens), non-truth (false, illogical) and non-

good (evil), in an intentional way. As a consequence, the human intellect 

naturally understands and formulates the first theoretical principles (principle of 

non-contradiction, of identity, etcetera) and the first practical principles or 

natural law. The first theoretical and practical principles cannot be 

demonstrated, because they are first principles of any human knowledge and 

deny or questioning them is an petitio principii. 

The good is real, as real as being (ens). The good per se is good because the 

human intellect apprehends it as intellectum and universal good: as such. The 

human reason simpliciter apprehends also being (ens) as being (ens) and truth as 

truth. 

In Aquinas’ doctrine, there is no dichotomy, but harmony, between is (what is) 

and ought (what ought to be); because every human being who understands that 

he is a person naturally understands that he must be, behave and act as a rational 

being. Hence, the natural law (ethics) is a natural consequence of the rational 

being (anthropology); this is because Aquinas defends the substantial unity and 

rationality of the human being.  

Therefore, it can be said that according to Aquinas’ ethics (using Humean 

language), from is (person) derives ought (natural law) without falling into 

Hume’s law. 

 

 

Dawid Wincław, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Poza dyspozytywem osoby. Robert Esposito i postulat etyki impersonalnej. 

Współczesny włoski filozof, Roberto Esposito, w książce Terza persona 

(Trzecia osoba) opublikowanej w 2007 roku poddał krytyce pojęcie „osoby”, 

które w jego mniemanie tylko pozornie jest pojęciem etycznie użytecznym, 
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chroniącym ludzką godność. Idąc za sugestią innego filozofa Giorgio 

Agambena, jego rodaka, posuwa się nawet do stwierdzenia, że „osoba” jest 

dyspozytywem w sensie, który nadał temu pojęciu Foucault: uprzedmiotawia, 

zamiast sprzyjać traktowaniu ludzi jako cel sam w sobie. Ponadto, „osoba” jako 

pojęcie ukształtowane przez chrześcijańską teologię i rzymskie prawo, w 

mniemaniu Esposito, służy nierównościom (jak w prawie rzymskim, gdzie 

termin persona oznaczał status wolno urodzonego mężczyzny w odróżnieniu od 

niewolnika) i w nieuprawniony sposób wprowadza w człowieku postrzeganym 

przez pryzmat osoby podział na jego życie biologiczne (lub zwierzęce) i 

rozumowe (lub wolicjonalne – zależnie od przyjętej filozofii), deprecjonując to 

pierwsze na rzecz drugiego. W swoim wystąpieniu chciałbym przeanalizować 

poglądy Roberto Esposito pod kątem „dekonstruowanego” i krytykowanego 

pojęcia „osoba”, a także zarysować główne założenia postulowanej przez niego 

filozofii i etyki impersonalnej. 

 

 

Grzegorz Wiończyk, Uniwersytet Śląski 

Ja doświadczające historii. 

Nie tylko analiza pojęcia doświadczenia oraz analiza doświadczeń w sposób 

konieczny prowadzi nas w stronę podmiotu Ja, ale również badanie tego czym 

jest Ja nie jest możliwe bez omówienia doświadczenia, które jest każdorazowo 

moje . Opracowanie jednego tematu przenosi nas na teren drugiego. Powiązanie 

to jest dużo głębsze i bardziej złożone niż samo przypisanie doświadczenia 

doświadczającemu. W Heideggerowskiej interpretacji Heglowskiej nauki o 

doświadczeniu widzimy, że tym, co prezentuje się temu, który doświadcza jest 

sam doświadczający, co przenosi problem doświadczenia na grunt bycia. Ten z 

pozoru banalny wniosek miał doniosłe konsekwencje w dziejach filozofii. 

Chodzi mianowicie o próby rezygnacji z pojęcia doświadczenia, które nie 

wynikały z nieufności wobec niego samego, ale z niemożliwości przyjęcia w 

ramach filozofii postmodernistycznej koncepcji mocnego podmiotu, jakiej 

doświadczenie wydaje się wymagać.  

Wiemy już, że doświadczenie i podmiot nie mogą być od siebie odseparowane. 

Zapytajmy zatem czy i jak możliwe jest przejście od podmiotu indywidualnego 

jako podmiotu w doświadczeniu doświadczającego samego siebie do „my”, 

czyli jak możliwe jest mówienie o podmiotowości doświadczenia, która mieścić 
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będzie w sobie zarówno indywidualność – jednostkę i wspólnotę – zbiorowość. 

Referat stanowi próbę odpowiedzi na to pytanie, wykorzystującą dorobek P. 

Ricoeura i B. Waldenfelsa. Wypracowane stanowisko może posłużyć do 

pogłębienia rozumienia doświadczenia historycznego, w którym kategoria "my" 

treściowo wypełniona przez nas, spoglądających w przeszłość napotyka "my" 

historyczne.  

 

 

Filip Woźniak, Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Can we call ancient Egyptian texts philosophcal? An inquiry into ancient 

Egyptian literature. 

Since Descartes and Kant, one of the central themes of European philosophy is 

critical reflection upon different cultural phenomena and the thinking itself. It 

proves that philosophers attempt to view their own social, cultural, political 

background in a detached, unbiased manner. Moreover, capability of critical re-

consideration of own philosophical position demonstrates consciousness and 

mastery of technical aspect of reasoning – reflection on someone's own claims 

requires meta-level reasoning competences.  

There is a substantial corpus of survived Ancient Egyptian literary works. 

Egyptologists employ various tools of inquiry into Egyptian culture, but usually 

exclude philosophical hermeneutics as a relevant tool. Taking critical reflection 

as an mark of philosophical character of a text, I shall examine whether Ancient 

Egyptian literary works contain such reflection. 

The aim of this paper is twofold. I shall (1) analyse the motives of critical 

reflection in three works of Egyptian literature. I attempt to show that critical 

reflection is expressed in "Shipwrecked sailor", "Debate Between a Man and His 

Ba" and "The Complaints of Kha-Kheper-Rē'-Senebu". Critical reflection has 

two aspects: (a) criticism, problematisation of social, cultural etc. phenomena 

that authors had encountered, and (b) problematisation of their own discourse 

and own premises. After demonstrating hypothesis of (1) – namely that there is 

indeed a relatively developed critical reflection in Ancient Egypt, I shall (2) 

examine the basis of the claim, that we can call some of Egyptian literature 

philosophical. 
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Arkadiusz Wójcik, Uniwersytet Warszawski 

Predykatywne ujęcie modalności epistemicznych. 

W połowie XX wieku uwaga wielu logików skupiła się wokół modalności 

epistemicznych. W następstwie tego powstały pierwsze systemy logik 

epistemicznych, takie jak system Jerzego Łosia czy Arthura Papa. Współcześnie 

logiki epistemiczne budowane są standardowo w oparciu o semantykę Saula 

Kripkego. Dzięki wykorzystaniu semantyki Kripkowskiej logiki epistemiczne 

zyskały zastosowania nie tylko w epistemologii, ale również w takich 

dziedzinach nauki, jak informatyka, teoria gier, kognitywistyka czy kryptologia. 

Konstruowanie logik epistemicznych na wzór modalnych systemów 

aletycznych, wraz z wykorzystaniem Kripkowskiej semantyki możliwych 

światów, sprawia jednak, że systemy epistemiczne posiadają własności, które w 

wielu kontekstach uznawane są za wysoce niepożądane. Podmiotom 

opisywanym przez modalne logiki epistemiczne przypisuje się bowiem 

znajomość wszystkich praw logiki oraz wszystkich logicznych konsekwencji 

posiadanej przez nich wiedzy. W tej sytuacji zasadne wydawać się może 

rozważenie alternatywnego sposobu formalizowania pojęć epistemicznych, 

zgodnie z którym pojęciom tym odpowiadać będą nie modalne operatory 

zdaniowe, lecz jednoargumentowe predykaty. Podczas referatu przedstawione 

zostaną wyniki badań nad arytmetycznymi teoriami pierwszego rzędu z 

dodanym predykatem wiedzy. 

 

 

Tomasz Wysocki, University of Pittsburgh 

Production explanations in formal sciences. 

There are proofs in formal sciences, but how about explanations? Some (Zelcer, 

2013) say there are none. Others (Kitcher, 1989) say some formal proofs are 

explanatory, but the ways in which these proofs explain is quite unlike the way 

in which causal explanations explain, for there are no causes in the kingdom of 

formal structures. Pace the former, I’ll point out proofs that are explanatory; 

pace the latter, I’ll argue that these proofs are explanatory because they 

sufficiently resemble causal explanations in science. 



92 

First, I’ll briefly present causal-mechanical explanations. Then, I’ll discuss some 

proofs from logic, computer science, and linguistics. I’ll argue that these proofs 

are explanatory, for they follow production rules—the way that objects in a 

formal domain are produced from atomic objects via production rules. I’ll then 

offer a general theory of production explanations in formal sciences and show 

that they are analogous to causal-mechanical explanations. This analogy is 

strengthened by the causal translation argument: production proofs in formal 

sciences become (idealized) explanations once the formal model is implemented 

in a physical machine. 

 

 

Ewa Zakrzewska, Uniwersytet Warszawski 

Metodologiczne problemy historii idei według Quentina Skinnera: od 

doktryn i pojęć elementarnych po rekonstrukcję intencji aktu mowy. 

Celem referatu jest próba rekonstrukcji oraz krytycznej analizy 

metodologicznych propozycji Quentina Skinnera (ur. 1940 r.) w zakresie historii 

idei i filozofii. W 1969 r. opublikował on na łamach czasopisma „History and 

theory” tekst pod tytułem "Meaning and understanding in the history of ideas".  

Artykuł ów koncentrował się na wskazaniu błędów popełnianych najczęściej 

przez historyków idei i filozofii, szkicując zarys tzw. mitologii doktryn, 

spójności, wyprzedzenia – nastawień paradygmatycznych, utrudniającym 

historykom poprawną rekonstrukcję znaczenia tekstów. Zaproponował zarazem 

pozytywną wizję metodologii historii idei, wyrastającą w wielu aspektach z 

założeń teorii znaczenia późnej filozofii Wittgensteina oraz filozofii języka 

potocznego Johna L. Austina. Błędem historii idei miałaby być koncentracja na 

esencjalistycznie ujętych, wyabstrahowanych pojęciach w rodzaju jednostek 

„idei elementarnych” zaproponowanych przez A. Lovejoy’a oraz próba 

przypisania analizowanym autorom własnych przekonań badaczy, wynikających 

z panującego w ich epoce paradygmatu. Błąd ten należy według Skinnera 

zastąpić rekonstrukcją intencji aktu mowy autora oraz analizą kontekstu 

społecznego jego wypowiedzi. Warto przyjrzeć się tej propozycji jako 

interesującej próbie uprawiania historii idei z perspektywy nurtu filozofii języka 

potocznego, należy także postawić pytanie, co jest korzyścią, a co trudnością 

wysuniętego programu badawczego.  
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Karolina Zakrzewska, Uniwersytet Warszawski 

Fenomenologia kobiecego ciała w ujęciu Judith Butler i Iris Young. 

W dobie regulacji prawnych dotyczących na przykład relacji płci do zajmowanej 

przestrzeni w miejscu publicznym (można wspomnieć między innymi o zakazie 

manspreadingu wprowadzonym w nowojorskich i madryckich środkach 

komunikacji miejskiej), dyscyplina naukowa jaką jest fenomenologia okazu-je 

się poruszać problemy niezwykle aktualne społecznie. Dotyczy to chociażby 

tekstu Bourdieu Nowe rozważania o męskiej dominacji, w którym wprost 

diagnozuje on postawę „kolan rozwartych” jako przykład męskiej dominacji. 

Fenomenologiczne badania problematyki feministycznej  w naszym kręgu 

kulturowym są niezmiennie nowatorskie, a potraktowane jako pełnoprawne 

mogłyby przyczynić się do uporządkowania i pogłębienia refleksji nad 

nieuchronnymi zmianami legislacyjnymi. Nawet jeśli horyzont zmian norm 

prawnych jest w naszych warunkach zbyt odległy, zagadnienie cielesności i 

intersubiektywności podjęte przez fenomenolożki takie jak Young, Butler, 

Fisher, uwidaczniają, w jaki sposób rozstrzygnięcia różnicy płci mogą mieć 

konstytutywny charakter, stając się treścią powszechnej świadomości. 

Chociażby uproszczone wyobrażenia różnicy seksualnej między mężczyznami a 

kobietami, mogą utrwalać relację dominacji na kształt dialektyki panowania i 

niewoli. 

W swoim wystąpieniu szczególną uwagę chcę zwrócić na tekst Young, Rzucać 

jak dziewczyna, który porusza istotny aspekt ludzkiego życia, przekładający się 

na aktywność, a w dłuższej perspektywie kondycję społeczną – chodzi o 

znaczące różnice w motoryce między płciami. Autorka stanowczo odrzuca tezę, 

że dziewczynki są „kobiece”, gdyż posiadają tajemniczą ”kobiecą istotę”.  

Ponadto udowodnię, że wspomniane perspektywy badawcze bezspornie 

przedstawiają płodną teorię naukową dotyczącą kwestii znaczących z punktu 

widzenia ogólnie rozumianego interesu społecznego. 
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Natalia Zakrzewska, Uniwersytet Warszawski 

Hegel as a founding father of the analytic philosophy. 

Some naturalistic approaches in analytic philosophy of Mind are partly based on 

the Hegelian claims regarding consciousness, recognition and intersubjectivity 

of mental states which we find in "Phenomenology of Spirit". Dialectical 

process of nature, it's influence on person, active process of thinking, and 

finally, it's dialectical relations with the world had influenced the analytic 

philosophy of mind. In my presentation I would like to maintain strong 

connection between Hegel and Wilfrid Sellars in an attempt of closing the gap 

between German Idealism and Anglo-American analytic philosophy. I would 

like to present some arguments which make Hegelian thought novel and 

coherent in the eyes of the problems such as  of Other Minds or the acquisition 

of knowledge. Finally I will argue that, using Hegel in the contemporary 

discussion of the problems of Mind is plausible and fruitful method. I believe, 

Hegel's philosophy had enormous impact, not only on Continental philosophy, 

but is largely responsible for linguistic turn across analytic philosophy. This 

influence ought to be evaluate and analyzed today. 

 

Wojciech Zalewski, Uniwersytet Jagielloński 

Wierność, nadzieja i miłość jako tematy hiperfenomenologii Gabriela 

Marcela. 

Celem wystąpienia jest przedstawienie trzech najważniejszych tematów 

hiperfenomenologii Gabriela Marcela, jakimi są wierność, nadzieja i miłość. Na 

początku krótko wyjaśniam to, co  Marcel rozumie przez hiperfenomenologię. 

Zaznaczam, że stanowi ona oryginalne połączenie religijnie inspirowanej 

metafizyki z metodą skrupulatnego opisu egzystencjalnych doświadczeń 

człowieka (podejście fenomenologiczne). Ponadto, wyliczam i charakteryzuję 

założenia i specyfikę metody Marcela, która jest antydualistyczna (człowiek nie 

posiada swego ciała, lecz jest z nim tożsamy), dialogiczna (nie ma ja bez ty) i 

otwarta na transcendencję (byt rozumiany jako tajemnica, nie zaś problem 

poznawczy). Następnie przedstawiam hiperfenomenologiczne analizy wierności, 

nadziei i miłości, dzięki którym człowiek uczestniczy w „tajemnicy 

ontologicznej”, zbliżając się coraz bardziej do transcendencji Boga. Bóg 

rozumiany jest przez Marcela jako konieczne spoiwo międzyludzkich relacji 

(każda relacja międzyludzka, o ile zakłada wierność, nadzieję i miłość ma status 
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boski), a nie jako abstrakcyjny „obcy element” w świecie ludzkim. Kończąc, 

stwierdzam, że współczesne rozwijanie i pogłębianie propozycji Marcela może 

przysłużyć się do poszerzania obszaru dialogu między myślą agnostyczną a 

myślą religijną.    

 

 

Przemysław Zawadzki, Uniwersytet Jagielloński 

Czy wciąż jestem sobą? Głęboka stymulacja mózgu (DBS) a autentyczność. 

Głęboka stymulacja mózgu (DBS) to inwazyjna metoda polegająca na 

implantowaniu elektrod i elektrycznej stymulacji określonych regionów mózgu 

w celach terapeutycznych w szeregu chorób, dla których wcześniejsze kuracje 

nie dawały zadowalających rezultatów, jak w chorobie Parkinsona, dystonii 

pierwotnej, drżeniu samoistnym, czy w zaburzeniach obsesyjno- 

kompulsywnych. Mimo korzyści, jakie przynosi DBS, okazuje się, iż generuje 

ona również rozmaite zagrożenia dla pacjentów. Stały się one przedmiotem 

szczególnego zainteresowania w ostatnich latach, gdy wielu neuroetyków 

wyraziło obawę w stosunku do możliwego wpływu DBS na pojmowanie i 

doświadczanie Ja u leczonych za jej pomocą osób w odpowiedzi na takie raporty 

pacjentów jak np. „Nie jestem już sobą”, „Czuje się jak robot”, „Czuję się jak 

elektroniczna lalka”. Argumentuje się, że raporty te mogą wskazywać na 

zagrożenie w zakresie poczucia autentyczności osób leczonych z pomocą DBS. 

W tym kontekście zostaną przeanalizowane „prawda esencjalizmu”, tj. 

przekonanie, że istnieją elementy Ja, które są częścią tzw. prawdziwego Ja, 

które ma do pewnego stopnia niezmienną naturę, a także „prawda 

egzystencjalizmu”, tj. przekonanie, że możemy swobodnie wybierać elementy, z 

których tworzymy Ja, a to kim jesteśmy jest produktem naszego projektu. Celem 

wystąpienia będzie próba zmierzenia się z pytaniem, czy i w jakim zakresie 

DBS stanowi zagrożenie dla esencjalistycznego i egzystencjalnego rozumienia 

autentyczności pacjentów. Ponadto, przedstawię stanowisko będące próbą 

pogodzenia wyżej opisanych ujęć i ukażę zagrożenia płynące z działania DBS 

dla tak rozumianego pojęcia autentyczności.  

 

 



96 

Daniel Ziembicki, Uniwersytet Warszawski 

Korpus implikatur konwersacyjnych. Badanie pilotażowe 

Podczas wystąpienia przedstawię wyniki eksperymentalnej anotacji implikatur 

konwersacyjnych na materiale w postaci serialu Friends i Polskiego Korpusu 

Koreferencyjnego. Przeanalizowanych zostało blisko 3000 wypowiedzi przez 6 

anotatorów. Zaprezentuję metodologię tworzenia Korpusu oraz omówię 

przykładowe anotacje. Skupię się na problematyce nieostrości granicy między 

systemowym, a nie-systemowym wynikaniem. 

 

 

Tomasz Zyglewicz, The Graduate Center, City University of New York 

Defending Sosa against the Eiffel Tower Objection. 

According to Ernest Sosa, S’s belief that x is F is about x solely in virtue of S’s 

believing a proposition that ascribes F-ness to x (Sosa 1970, 1995). Saul Kripke 

(2011) has recently objected to this view by arguing that it entails that x believes 

of arbitrary objects that they are F. In this paper I argue that Sosa’s (1995) 

notion of associative aboutness can be deployed to resist Kripke’s objection. In 

particular, I put forward and defend the following latitudinarian analysis of 

mental aboutness: 

S believes about x that it is F (or believes x to be F) if and only if there is a 

singular term 𝛼 such that S believes ˹𝛼 is F˺, where 𝛼 is associatively about x. 

References: 
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Maciej Żurawski, Uniwersytet Warszawski 

Entropia, ekstropia i ekologia. 

Zgodnie z drugą zasadą termodynamiki całkowita entropia danego systemu 

izolowanego stale wzrasta. Entropia jest odpowiedzialna za asymetrię 

przyszłości i przeszłości – upływ czasu zwiększa nieporządek wszechświata, 

który dąży od stanu o zerowej entropii (Wielki Wybuch) do stanu maksymalnie 

przypadkowego, czyli o maksymalnej entropii. 

Sytuacja zmienia się, jeśli chodzi o obiekty niewyodrębnione, takie jak rośliny i 

zwierzęta, które mogą zmniejszyć swoją lokalną entropię kosztem otoczenia. 

Żywe ciało wykorzystuje energię swobodną, aby przeciwważyć entropię i 

zbudować strukturę. To działanie Schrödinger nazwał negentropią. 

England niedawno rozwinął ten pomysł i rozszerzył tę zależność także na 

procesy w materii nieożywionej. W określonych warunkach, grupy atomów 

strukturyzują się, aby pobierać więcej energii z otoczenia. To zjawisko 

umożliwia rozwój struktur złożonych. Zgodnie z teorią istnienie życia wynika z 

tendencji materii do gromadzenia się w lokalne negentropie, tworzące coraz to 

bardziej energooszczędne i złożone konstrukcje. 

W jaki sposób entropia i ekstropia, będąc zjawiskami kosmologicznymi, 

odnoszą się do życia ludzkiego? Człowiek jako niewyodrębniony, 

energochłonny system jest z założenia negentropijny, ale podlega też entropii 

(np. starzeniu się). Dodatkowo, podobnie jak roślina, tworzy zorganizowane i 

energochłonne struktury, uwalniając przy tym wysokie poziomy entropii do 

środowiska zewnętrznego. Czy określone ludzkie działania mogą mieć 

mierzalny wpływ na poziom lokalnej entropii i negentropii? Czy ekologia może 

być przykładem takiego działania? 
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