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Part I

I N V I T E D S P E A K E R S



C O M P L E X I T Y A S A C H A L L E N G E TO S O C I O LO G I C A L I M A G I N AT I O N

dr Marta Bucholc,
Institute of Sociology, University of Warsaw,

Abstract Sociological imagination was defined by Charles Wright Mills as an ability to see connections between individual
biography, social structure and history. Mills believed that it was indispensable to a social scientist in order to help people better
to understand their own existential situation. This view was in line with the state of critical social theory in 1950s, according to
which new forms of capitalist economy and post-war democracy constituted a challenge to both personal coping strategies and
scientific insights.

I argue that this challenge has in our days been redefined as a part of what is sometimes called “complexity turn”. Various
technically sophisticated account of social complexity are accompanied by a more vague feeling that we not only live in the most
complex societies in history, but also experience an unprecedented growth of complexity in virtually all spheres of our lives. I will
offer my account of complexity turn in social sciences and discuss its implications for sociological imagination in contemporary
world.

2



N I KO Ł A J F I O D O R O W - E K S C E S Y Z M A R T W Y C H W S TA N I A

dr hab. Janusz Dobieszewski,
Institute of Philosophy, University of Warsaw,

Abstract Życie Fiodorowa (1828-1903) było ekscentryczne i zupełnie wyjątkowe, aczkolwiek zarazem pozbawione zdarzeń gwał-
townych i spektakularnych lub czynów radykalnych, co zresztą tylko ową ekscentryczność i nadzwyczajność podkreślało i intensy-
fikowało. Było to życie niemożliwie skromne i ascetyczne, godne miana życia dziwaka, ale jednocześnie życie nadzwyczaj użyteczne
i pożyteczne, opiekuńcze i spolegliwe (w najbardziej źródłowym tego słowa znaczeniu) wobec adeptów nauki oraz inspirujące dla
takich postaci jak Dostojewski, Tołstoj czy Sołowjow.

Ale to dopiero poglądy, pewien koncept intelektualny – filozoficzny czy może religijny – czynią Fiodorowa postacią naprawdę
pasjonującą i ekscytującą. Z pasją, z moralnym wizjonerstwem, naukową konkretnością i życiową energią czynu wkracza w rejony,
wydające się od wieków pozostawać w subtelnej sferze milczenia, wiary, pokory, tęsknoty, „czekania”, a w świecie nowoczesnym
uznane – nawet przez ludzi mocno religijnych – za sentymentalną i nieurzeczywistnialną nadwyżkę ludzkiego ducha, za uroczą
dziecięcą igraszkę, za najintymniejsze i nieprzezwyciężalnie samotne „dno duszy”, za pochodzący z epok niedojrzałości relikt,
tyle że utrzymujący tak ważne społecznie, historycznie i politycznie zjawisko jak chrześcijaństwo w symbolicznej przynajmniej
integralności. Rzecz dotyczy zmartwychwstania. Całe myślenie i pisarstwo Fiodorowa skoncentrowane jest wokół tej kwestii; jest
ono bezkompromisowe, nieustraszone, konsekwentne, pyszne (od pychy) i pomysłowe, a wobec panującego wokół tej kwestii ducha
kompromisu i pokory, bojaźni bożej oraz świętej i milczącej niewiedzy, trafnym być może określeniem zmagań intelektualnych
naszego bohatera byłaby formuła „ekscesów zmartwychwstania” (czy może dokładniej: ekscesów idei zmartwychwstania).
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T H R E E G R A D E S O F I N D E X I C A L I N V O LV E M E N T: T H E D E I C T I C , T H E
D E F E R R E D, A N D T H E D E S C R I P T I V E

dr hab. Katarzyna Kijania-Placek,
Institute of Philosophy, Jagiellonian University, katarzyna.kijania-placek@uj.edu.pl

Abstract Indexicality is a special kind of context dependence, which characterises expressions such as "I", "you", "here" or "tomorrow"
(indexicals). The linguistic meaning of indexicals contains a rule that constrains the ways in which their semantic value depends
on the various features of the context of their use.

During this talk I will be concerned with three kinds of uses of indexicals: deictic, deferred and descriptive. The mechanisms
underlying these uses exhibit increasing grades of contextual involvement. All three are examples of the creative aspects of natural
language which help us to communicate diverse ideas with limited linguistic resources by deploying the extralinguistic context.
The context can change the functionality of an expression, allowing for novel and creative uses. I will focus on descriptive uses and
propose a mechanism that underlies their interpretation.

The deictic uses of indexicals are their basic uses. The linguistic meaning of an indexical "I" - its character - contains a rule
that dictates that on in its deictic use, each token of this word refers to the speaker of that token. For some indexicals, this rule
is sufficient for providing reference in context. For other indexicals, especially demonstrative expressions such as "this", or “he", a
demonstration of an object is required. According to the direct reference theory, the referent is the semantic value of the indexical
- its propositional contribution (content). The proposition expressed by a sentence in which an indexical occurs is thus a singular
proposition.

Also the deferred use of indexicals relies on characters and gestures. But deferred reference is a two-stage mechanism by which
a linguistic expression refers to something in the world by first picking out an element in the expression’s context of utterance
(an index ) and only then referring to (possibly) another element of the context that somehow corresponds to the index. This
correspondence is of a pragmatic nature and is given by the context. Typically, the referent is an object or a property that the
speaker has in mind, and the index is used to direct the addressee’s attention to the referent. In typical cases of deferred reference
we point to a photograph of a person in order to talk about that particular person. Since the semantic value of the indexical is again
the referent - although the route from the expression to the referent is more involved - the proposition expressed by a sentence in
which the indexical occurs is again singular.

The situation changes in the case of descriptive uses of indexicals. Descriptive uses of indexicals are uses where indexical
utterances express general propositions, such as in the following example:

(*) ‘He is usually an Italian, but this time they thought it wise to elect a Pole.’ uttered by someone gesturing towards John
Paul II.

What is being expressed here is not a singular proposition about John Paul II, but rather a general one, which concerns all
popes. Because “usually” is a quantifier that requires a range of values to quantify over, and because “he” in the standard inter-
pretation provides just one object, there is a tension in this sentence which triggers the search for an alternative interpretation.
The tension is not caused by the fact that John Paul II himself is the possible referent but it is a rather a tension between the
generality of the quantifier and the singularity of the indexical in its default interpretation. The tension would be there regardless
of who the referent was.

I postulate that the alternative interpretation is obtained by a process I call descriptive anaphora. Via the descriptive anaphoric
mechanism, an indexical expression inherits its semantic value from its antecedent. However, in contrast to classic anaphora, this
antecedent stems from an extra-linguistic context: it is an object identified through the linguistic meaning of the pronoun (in the
case of pure indexicals) or by demonstration (for demonstratives). The object is used as a pointer to a property corresponding to
it in a contextually salient manner. This property therefore contributes to the general proposition. What is important is that the
property is not a referent for the pronoun. The structure of the general proposition is determined by the binary quantifier which
triggered the mechanism of descriptive anaphora in the first place and the property retrieved from the context serves as a context
set that limits the domain of the quantification of the quantifier.
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P R A G M AT I S M I N M E TA P H Y S I C A L F R A M E ? S O C I A L I Z AT I O N O F
K N O W L E D G E A N D T H E S O C I A L C O N C E P T O F R E A L I T Y - I N F I C H T E ’ S
P H I LO S O P H Y A N D I N P R A G M AT I S M .

dr Jakub Kloc-Konkołowicz,
Institute of Philosophy, University of Warsaw,

Abstract In my lecture I try to examine some less obvious ideas that seem to build a connection between Fichte and pragmatism.
These are four important ideas: 1) practical nature of knowledge, 2) the role of the community of scholars, 3) the process of
socialization of knowledge and 4) the social redefinition of the concept of reality. I think that the mentioned connection results from
deeper rooted similarities in Fichte’s and pragmatist understanding of how ideas, actions and the empirical world are interconnected.
Fichte’s proclaimed egalitarian society is not so far from the social idea of democracy developed by some pragmatists. The reason for
that is not only the strong egalitarian moment in Fichte’s thinking which finds its expression in the idea of an inclusive community
free from coercion and based on knowledge and communication. The reason is also that within the pragmatist concept, the social
perspective is much more important than it is typically assumed.
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T H E I N T E N T I O N A L I T Y O F A C T I O N S A N D T H E I N T E N T I O N A L I T Y O F
O M I S S I O N S

dr hab. Katarzyna Paprzycka,
Institute of Philosophy, University of Warsaw,

Abstract We do some things intentionally. Sometimes we also intentionally fail to do things. Whether or not omissions are actions,
it is natural to think that the concept of intentionality in both cases is the same, that it has something to do with intention, though
not necessarily with intention to do what one intentionally does (Bratman) or omits to do (Clarke ).

I call both assumptions into question by adopting a normative theory of omissions (Feinberg, Smith, Williams). I partially
defend it by showing that the normative theorist has good reasons to claim that the intentionality of omissions presupposes
knowledge rather than intention. The structure of intentionality in the case of an intentional action involves the agent’s carrying out
a commitment she has undertaken (in intending to do something) while the structure of intentionality in the case of an intentional
omission paradigmatically involves the agent’s failing to carry out an external commitment, which she only acknowledges.

I argue that adopting this picture helps us to explain some recalcitrant problems in philosophy of action. It helps to explain the
Knobe effect and the Butler problem. It also helps to explain the underlying conceptual connections between intentionality and
foreseeability as well as (partially) between intentionality and chance (Harman). We can thus understand why the intentionality of
the akraticaction does not require intention. Finally, the account of the dual nature of intentionality is a first step toward explaining
the multiplicity of conceptions of intentional action.
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I N N E U M Y S ŁY, I N N E C I A Ł A . P R O B L E M P O Z N A N I A
I N T E R S U B I E K T Y W N E G O W F E N O M E N O LO G I I I N A U K A C H
KO G N I T Y W N Y C H

dr Marek Pokropski,
Institute of Philosophy, University of Warsaw,

Abstract Klasyczne sformułowanie problemu poznania innych umysłów opiera się na, zdawałoby się oczywistym, założeniu, że stany
umysłowe innych są ze swojej natury niedostępne dla obserwatora. Nie mogąc w żaden sposób ująć cudzych myśli bezpośrednio w
percepcji, zmuszeni jesteśmy odwoływać się do poznania opartego na wnioskowaniu. W tym kierunku podąża większość propozycji
rozwiązania problemu innych umysłów takich jak np. teoria analogii, teoria teorii czy teoria symulacji.

Znacznie ciekawsze i zarazem trudniejsze do przeprowadzenia wydają się rozwiązania zasadzające się na odrzuceniu założenia
o niedostępności stanów umysłowych innych oraz uznaniu, że pewnym sensie są nam one dane w percepcji. Taki punkt wyjścia
przyjmują rozwiązania odwołujące się do fenomenologicznej teorii wczucia ( Einfühlung ) oraz koncepcji poznania ucieleśnionego
(np. teoria interakcji). Zasadniczym przekonaniem jakie dzielą te stanowiska jest, że podstawą poznania treści innych umysłów jest
ich ucieleśnienie oraz osadzenie w praktycznym kontekście otoczenia.

W referacie przedstawię najważniejsze stanowiska w toczącej się obrębie nauk kognitywnych debacie dotyczącej problemu
poznania innych umysłów. Omówię między innymi „teorię teorii”, teorię symulacji i teorię interakcji oraz ich ograniczenia. W
sposób szczególny skupię się na wywodzącej się z fenomenologii koncepcji wczucia. Fenomenologiczne pojęcie wczucia nie oznacza
współodczuwania cudzych stanów emocjonalnych tylko zdolność do bezpośredniego ujmowania w spostrzeganym ciele innego
przejawów świadomości. Pokażę zalety i ograniczenia takiego podejścia, a także poparcie tej koncepcji w badaniach empirycznych.
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O N S PA C E . TO W A R D S A U N I F I E D A P P R OA C H

dr hab. Marcin Poręba,
Institute of Philosophy, University of Warsaw, m.poreba@uw.edu.pl

Abstract The developments in science and philosophy in modern times brought immense changes in our understanding of space.
The traditional, Lebenswelt -oriented concept of space was extended and at the same time seriously questioned by the concept
of space of classical physics, which in turn was only the beginning of a long process of departing from the intuitive, “manifest”
understanding in favor of a “scientific image” of space. These processes were paralleled by no less profound developments in
philosophy and mathematics. Kant’s conception of space was for example an analogous departure from its everyday understanding,
this time in the direction of exploring its role in our representing the world, which was erroneously interpreted, partly by Kant
himself, as reducing space to a merely subjective mode of intuition.

Today we have at least the following kinds of space in our conceptual repertoire: (1) the space of everyday experience and
Lebenswelt , (2) space as it is understood in physics and cosmology, (3) space as form of representing reality, (4) logical space
in a sense exemplified by Wittgenstein’s Tractatus , (5) different kinds of spaces explored in mathematics, as well as what might
be called mathematical space in general, space in which are mathematical objects and structures, (6) modal space of possibilities,
sometimes called possible worlds. This is the kind of space indispensable for interpreting events and processes in the actual world
as bearing information.

What I shall propose is intended as a little step towards unifying these diverse concepts of space. Precisely speaking I am
going to show how such a unified approach could help resolving some notorious philosophical perplexities, rather than giving a
precise description of how such a unified perspective could be actually achieved, which is certainly the more difficult part of the
task.
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W S P Ó L N A U W A G A , G E S T Y KO M U N I K A C Y J N E O R A Z E W O L U C J A J Ę Z Y K A

dr Magdalena Reuter,
Institute of Psychology, Adam Mickewicz University,

Abstract Wspólna uwaga jest przedmiotem zainteresowania psychologii rozwojowej, prymatologii oraz neurokognitywistyki społecznej.
Mechanizm wspólnej uwagi to złożony układ interakcji społecznych w którego skład wchodzą: podążanie za czyimś wzrokiem,
wspólne zaangażowanie, przekierowywanie czyjejś uwagi za pomocą wzroku lub gestów wskazujących (imperatywnych lub deklaraty-
wnych), odniesienie społeczne czy też uczenie się przez naśladownictwo. Jest jednym z czterech detektorów systemu czytania
umysłów innych osób (Baron-Cohen). Różne aspekty wspólnej uwagi pojawiają się u dzieci między 9 a 15 miesiącem życia, a brak
ich występowania jest jednym z pierwszych symptomów autyzmu dziecięcego. Mechanizm wspólnej uwagi pozwala na tworzenie
reprezentacji triadycznych, umożliwiających zrozumienie że Ja i inny podmiot zwracamy uwagę na jakiś inny obiekt czy sytuację.

Zdaniem wielu psychologów rozwojowych i porównawczych zdolność do uwspólniania uwagi z innymi umożliwia rozumienie,
że inni ludzie są podmiotami intencjonalnymi takimi samymi jak my a także jest podstawą komunikacji językowej wyjątkowej dla
gatunku ludzkiego (Tomasello). Prymatolodzy nie są zgodni co do tego, czy naczelne inne niż ludzie potrafią dzielić uwagę z innymi
za pomocą gestów czy też komunikacyjnej funkcji spojrzenia. Niektórzy badacze uważają, że szympansy rozumieją intencjonalne
działania oraz percepcję innych jedynie w sytuacji rywalizacji lecz nie kooperacji, a jedynie ludzie mają motywację do dzielenia
stanów umysłowych z innymi, która wyewoluowała w wyjątkowo prospołecznych sytuacjach (Tomasello). Istnieje także przekonanie
że szympansy nie wykonują żadnych gestów wskakujących będących symptomem wspólnej uwagi. W swoim wystąpieniu przedstawię
stan badań nad tym za gadnieniem oraz kilka mitów na temat wspólnej uwagi. Przedstawię także wstępne badania nad rozumieniem
i inicjowaniem scen wspólnej uwagi za pomocą gestów komunikacyjnych wskazujące na ewolucyjny związek gestów z językiem.
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O B J E C T S I N M I R R O R A R E C LO S E R T H A N T H E Y A P P E A R , O R M A R C E L
D U C H A M P ’ S E X A M P L E S A N D T H E P H I LO S O P H Y O F A R T

dr Piotr Schollenberger,
Institute of Philosophy, University of Warsaw,

Abstract Common sense attitude towards the role of examples in aesthetic discussions assumes that they are “mere” illustrations
or applications of the general law; example mirrors certain theoretical statement. Whether one discusses Bach or Beethoven is not
relevant as long as the provided context is the absolute music. Botticelli’s oeuvre and David’s can be used interchangeably as long
as the traditional or figurative painting is discussed , and so on. But when the discussion touches upon the difference between, let’s
say Botticelli’s painting and the one made by Wassily Kandinsky the example no longer functions as “one of many”, but appears
as the unique, privileged – paradigmatic. Now, the philosopher’s task is to mirror in the theory the particular case. Unluckily, in
many instances Friedrich Schlegel’s aphorism still can be applied: “What is called Philosophy of Art usually lacks one of two
things: either the philosophy, or the art” [Kritische Fragmente 1797] .

Aesthetics is what conditions the knowledge of part iculars. This statement holds the truth at least for the Kantian tradition: in
order to have knowledge one needs a concept, as well as a rule according to which a particularcan be subsumed under this concept.
However, aesthetic judgments are reflective – not determinate, as logical ones. This means that we begin with particular and we
seek to find universal, yet unknown. Kant’s thesis formulated in his Critique of Judgment says that works of art are “exemplary”,
that is: they do not follow any kind of pre-established, general rules but they set a “a standard or rule of estimating”. In other
words: artistic practice is governed by its own, non-conceptual rules, although its result – the work of art, can serve as the model
for thinking and judging the other works of art.

One may say that the contemporary aesthetics, as the philosophical reflection upon art, definition of art and the nature of
aesthetic judgments is build upon the model of the work of art presented in the beginning of the XXth Century by Marcel Duchamp.
The notorious Duchamp’s Fountain from 1917 serves as the constant point of reference for virtually any contemporary aesthetic
theory. Duchamp’s readymade(s) or even “Duchamp” as the theoretical heuristic figure functions as the Kantian “example”.

Nelson Goodman reminds us that “Exemplification is possession plus reference”. As Stanley Cavell claims there are two possible
philosophical uses of examples. “Traditional theory” chooses an example as the “generic object” – that is “bits of wax, tables, chairs,
houses, men, envelopes, bells, sheets of paper, tomatoes, blackboards, pencils, etc. [...] paltry, arbitrary examples which stultify
investigations from the outset”. In other words, such objects do not challenge us with the question of recognition, identification or
description. The properties that they exemplify are usually as simple as “materiality as such”, or “externality”, “thatness”. Usually
in the philosophical discussion there is no difference whether one refers to unicorn or rhinoceros. The other possibility is to refer
to “specific objects”. According to Cavell they bring “to attention, the problem, one might say, of the phenomenology of materiality”.
With respect to this differentiation aesthetic examples, or rather examples in aesthetics are always specific objects and not mere
“generic” ones, favored by epistemologists and ontologists. The property or the set of properties the object posses’ needs to be
properly recognized, identified and described and the symbolic system in which exemplification operates is “dense” (Goodman) :
we might not know which traits of the exemplifying representation are relevant for the reference to be successful.

The question that I would like to raise is: what is the role played by the examples of Duchamp’s art and by the examples
provided by the artistic strategies of Duchamp in contemporary philosophy of art? I will discuss theoretical proposals presented
by Arthur C. Danto, Rosalind Krauss, Thierry de Duve, Jean-François Lyotard. And more specifically, I will focus on the question
whether some forms of aesthetic formalism and aesthetic contextualism can be reconciled.
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R E L AT I V I S M A N D P O LYA D I C T R U T H

dr Isidora Stojanovic,
Universitat Pompeu Fabra/Institut Jean-Nicod,

Abstract Though one of the oldest philosophical doctrines, relativism has recently resurged in philosophy of language and semantics,
where it has been claimed to provide the best account of several areas of discourse, from predicates of taste and aesthetic adjectives,
over deontic and epistemic expressions, to vague terms. On the other hand, in model-theoretic semantics, it has long been a platitude
to take the truth predicate to be relativized to various parameters: models, structures, assignments, worlds, etc. My main goal in this
talk will be to examine to which extent "relativist" semantics constitutes an interesting departure from traditional model-theoretic
approaches. I shall also discuss some differences between relativism as applied to the basic evaluative expressions (’good’ and
’bad’) vs. to the rest (in particular, aesthetic terms and predicates of taste).
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KO M P U T E R W P E R S P E K T Y W I E F I LO Z O F I I T E C H N I K I

dr Mariusz Szynkiewicz,
Institute of Philosophy, Adam Mickewicz University,

Abstract Komputery należą do głównych symboli współczesnej cywilizacji technicznej. Trudno byłoby wyobrazić sobie funkcjonowanie
nowoczesnych społeczeństw bez technologii informatycznych. Szerokorozumiane urządzenia komputerowe stanowią materialny fun-
dament dla funkcjonowania jednej z najbardziej rewolucyjnych i najszerzej aplikowalnych technologii naszych czasów – Internetu.
Internet uznawany jest także za jeden najważniejszych katalizatorów zmian naukowo-technicznych, społeczno-politycznych i gospo-
darczych, jakie dokonały się po drugiej wojnie światowej. Wielu uczonych skłonnych jest uznawać procesy wywołane powstaniem
i upowszechnieniem technologii internetowych za rewolucyjne. Często postrzegane są one jako zasadniczy element tzw. trzeciej
rewolucji przemysłowej zwanej również rewolucją naukowo - techniczną.

W swoim wystąpieniu skupię się na tych aspektach informatyki, które związane są z jej wymiarem materialnym (sprzętowym).
Moje rozważania dotyczyć będą komputerów rozpatrywanych w perspektywie filozofii techniki. Głównym celem proponowanego
referatu jest wskazanie zespołu cech (ontologicznych, technicznych i użytkowych), jakimi charakteryzują się współczesne komputery
oraz analiza związków łączących tę klasę maszyn (maszyn dialektycznych w ujęciu H. van Liera) z bardziej ogólnymi procesami
algorytmizacji i automatyzacji.
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S O M E I S S U E S I N A C C U R A C Y- B A S E D E P I S T E M O LO GY O R W H AT
P H I LO S O P H E R S H AV E L E A R N E D F R O M W E AT H E R F O R E C A S T E R S

dr Leszek Wroński,
Institute of Philosophy, Jagiellonian University,

Abstract The notion of partial belief has seen wide usage in philosophy of recent decades. Since our beliefs seem to come in
varying strength, it is quite natural to associate a credal state of a subject with a vector of real numbers from the [0,1] segment, with
1 signifying certainty that the given proposition is true, 0 - certainty that it is false, and the intermediate numbers corresponding to
the possible non-extreme levels of strength of belief in its truth . How should we compare and evaluate different credal states? Since
one of the key epistemic norms is that one should seek truth, it would seem natural that the way to do that is to somehow calculate
the distance of the given credal state from the vector of 0s and 1s corresponding to the true state of the world; in other words, we
need a scoring function which calculates the inaccuracy of a credal state given a valuation on the considered propositions.

It turns out that there are many prima facie reasonable scoring functions, and the most popular among philosophers is the so
called Brier score, proposed back in the 50s as a way of evaluating weather forecasters so that their proper, “honest” behaviour
would be promoted: that is, so that the probabilities of (say) rain they announce would be equal to what in their hearts they
believe them to be. (They should expect lying about their beliefs to be less profitable then telling the truth.) I will describe the
class of scoring functions which meet this requirement, which are called proper scoring functions , and which are considered to be
appropriate for measuring epistemic inaccuracy.

Probabilism is the thesis that one’s credal state should satisfy the classical probability axioms. There have been many arguments
for probabilism, some of which (e.g. those referring to Dutch Books) have lost their appeal in recent years. It turns out that the
notion of accuracy can be used in a new type of argument for probabilism and various different epistemic norms. I will briefly
describe and illustrate the general argumentative strategy, due mainly to de Finetti and J.M. Joyce.

I will also briefly comment on a recent argument by Easwaran and Fitelson that the goal of minimizing inaccuracy should be
expected to conflict with other well-argued-for epistemic goals, such as respecting the evidence.

The last two notions I will describe are that of calibration and refinement. A rain-forecaster is perfectly calibrated when in
the class of days on which she announces the probability of rain to be x, the proportion of rainy days to the whole of that class
is x. (E.g. it rains on 80% of the days on which she announces that the probability of rain is 80%.) Now, we should expect that
calibration is some measure of a credal state’s quality, but it definitely is not the whole story. Suppose that it rained on 150 out
of 300 days. Forecaster A has been announcing “The probability of rain is 50% today” throughout the whole period. Forecaster B
said “It will rain today” on precisely the days it would rain, and said “It won’t rain today” on precisely the days it wouldn’t. Both
A and B are perfectly calibrated, but it’s clear B’s predictions have been of more practical use. We will say that B is more refined
than A (I will define this in the talk). I will mention a recent result by Pettigrew on the relationship between accuracy, calibration
and refinement; in the context of proper scoring rules the notions are intimately connected.

This is meant to be an introductory talk, with the key notions presented ’from the ground up’, the goal of which is to provide
students with some information about a new and active field in epistemology.
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Part II

A B S T R A C T S



" C A N B E R R A -S T Y L E " A N A LY S I S O F T H E C O N C E P T O F L A W

Paweł Banaś,
Katedra Teorii Prawa UJ, pawel.banas@uj.edu.pl

Abstract In his recent article, Andrei Marmor (2012; Farewell to Conceptual Analysis (in Jurisprudence)) claims that conceptual
analysis should not be perceived as central to legal philosophy as it is hardly able to give answers to any interesting questions
about law. Instead, analytical jurisprudence should aim at providing some kind of reduction, showing how law can be reducible
to certain social practice. In this paper we would like to argue that reduction and conceptual analysis, as methods of analytical
jurisprudence, do not contradict each other. The focus of this paper is to suggest how Ramsey-Carnap-Lewis-Jackson’s (“Canberra-
style”) analysis of “folk” concepts (e.g. via platitudes accepted by the community) may set a framework (or agenda) for some serious
metaphysical inquiry (which may also further include reduction of some kind). Following this line of thought, conceptual analysis
may be perceived as not only an enterprise which does not contradict some further reduction, but also as something which should
antecede any serious metaphysical investigation, including inquiries into possibility of reducing law to some social practice.

REFERENCES
Jackson, F. (1998). From Metaphysics to Ethics, Oxford: Clarendon Press.
Lewis, D. (1970). How to Define Theoretical Terms, Journal of Philosophy, 67, 427–446.
Shapiro, S. (2013). Legality. Harvard University Press.
Smith, M. (1994). The Moral Problem, Oxford: Blackwell.

T H E C A U S A L T H E O R Y O F A C T I O N A N D T H E S O U R C E S O F I T S
C R I T I Q U E .

Michał Barcz,
Instytut Filozofii UW, michal@barcz.pl

Abstract The main thesis of the causal theory of action proves that actions are effects of an agent’s mental states of a certain kind
(in this context different causalists point out desires, beliefs or intentions). It is agreed by many authors that this idea is one of the
principles of our common sense psychology. Moreover, it is often presupposed in the scientific studies on actions (e.g., in cognitive
psychology) as well as in the social sciences. If the causal theory seems to be such an intuitive and natural conception of action,
what are the sources of its critique?

My presentation will begin with a short introduction of philosophy of action. Then it will be followed with a reconstruction of
the causal theory of action, involving chosen examples of its critique that the paper will provide.

REFERENCES
G.E. Anscombe (1957) Intention, Blackwell, Oxford.
Davidson, D., (2001) Essays on Actions and Events, Oxford: Clarendon Press, 2nd edn.
Mele, A.R. (1992) Springs of Action, OUP, Oxford.
Sehon, S., (2005) Teleological Realism. Mind, Agency, and Explanation, MIT Press, Cambridge.
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M I E C Z W K A M I E N I U . P Ó Ł W I E K U Z G E T T I E R E M

Maciej Bednarski,
Kolegium MISH UW, maciej.bednarski@student.uw.edu.pl

Abstract Czy rzeczywiście nie ma ucieczki przed problemem Gettiera? W ciągu ponad 50 lat od opublikowania niezwykle krótkiego
artykułu, który spowodował wielką lawinę dyskusji, stał się on czymś w rodzaju miecza w kamieniu na wzór legend arturiańskich.
Mocowali się z nim i mocują nadal liczni filozofowie na całym świecie, w tym takie tuzy tradycji analitycznej jak Nozick, Goldman,
czy Chisholm. Próbowano już wielu sposobów: zmodyfikować jeden z warunków klasycznej definicji wiedzy, dodać czwarty warunek
lub też całkiem zmienić postać tego pojęcia.

W niniejszym referacie mam zamiar po krótkim przeglądzie tego, co powiedziano do tej pory, zastanowić się nad odpowiedzią
na powyższe pytanie. Opierając się na jednej z najnowszych propozycji rozwiązania problemu, przedstawionej przez Johna Turriego
oraz na Iana Churcha krytyce tego pomysłu, spróbuję dokonać krótkiego i arbitralnego podsumowania pięćdziesięciu lat zmagań z
trzema stronami tekstu Edmunda Gettiera.

Następnie zostanie postawione pytanie o to, czy problem ten faktycznie jest prawdziwym problemem – uważam bowiem, że
sięgając do źródeł samej klasycznej definicji wiedzy znaleźć można odpowiedź przeczącą. Zamiast mocować się z mieczem w
kamieniu, co istotnie wymagać mogłoby magicznej interwencji, efektywniej, choć być może nieco mniej elegancko, byłoby zająć się
rozkruszeniem samej skały.

REFERENCES
1. L. Zagzebski, The Inescapability of the Gettier Problems, The Philosophical Quarterly, Vol. 44, No. 174, January 1994
2. J. Turri, Manifest Failure: The Gettier Problem Solved, Philosophers Imprint, Vol. 11, No. 8, April 2011
3. I. M. Church, Manifest Failure Failure: The Gettier Problem Revived, Philosophia (2013) 41:171 – 177

T H E P E R C E N TA G E O F YO U R B E L I E V E I N G O D. T H E D I S C U S S I O N
C O N C E R N I N G T H E P R O B L E M O F P R O B A B I L I T Y O F G O D ’ S E X I S T E N C E

Dorota Bentke, Zofia Sajdek,
UPJPII, UP (Kraków), d.bentke@gmail.com

Abstract The main aim of the speech is an attempt to answer the question whether the Bayesian theorem can be used in philosophy
of religion, especially in proving the existence of God. The two examples of such reasoning are enunciated: the argument for the
existence of God by American physicist Stephen Unwin and the argument from evil against the existence of God by William
Rowe. The authors try to demonstrate that provided one avoids some common mistakes, one need not reject the application of
Bayesian probability to philosophy of religion. Thus at first it must be determined what one means by saying “God” (God of
religion, the philosophical Absolute, one of many gods, etc.). Then it must be remembered that the result one obtains from the
Bayesian calculation is just the value of epistemic probability, and because of the subjective character its application to rational
argumentation is limited.

REFERENCES
- Hubaczek K., "Williama Rowe’a Bayesiański argument ze zła przeciwko istnieniu Boga. Próba analizy i oceny", „Diametros” 2007,
nr 14.
- Rowe W., "The Evidential Argument from Evil: A Second Look", [w:] "The Evidential Argument from Evil", red. D. Howard- Snyder,
Indiana University Press, Bloomington 1996.
- Rowe W., "The Problem of Evil and Some Varieties of Atheism", [w:] "The Problem of Evil", red. M. McCord Adams, R. Adams, Oxford
University Press, Oxford 1990.
- Unwin S., "The Probability of God. A Simple Calculation that proves the Ultimate Truth, Crown Forum", New York 2003.

17



T H E R E I S N O R E P R E S E N TAT I O N W I T H O U T M I S R E P R E S E N TAT I O N .
W H AT D O E S M I S R E P R E S E N TAT I O N M E A N F O R A S Y S T E M ?

Krystya Bielecka,
Uniwersytet Warszawski, kikab@gazeta.pl

Abstract In my talk, I will defend a thesis that a notion of misrepresentation has a crucial role in defending a notion of representation
in the debate among representationists and antirepresentationists, not only in the philosophy of mind but also in cognitive science
(Ramsey, 2007). In order to do that, I draw a typology of concepts of misrepresentation, such as misrepresentation (only) in the
system and misrepresentation in the system and for the system. These two kinds of misrepresentation differ, in my view, from the
notion of nonrepresentational dysfunction. I will argue that the strongest notion of misrepresentation in the system and for the
system is able to characterize fully the role of representation in the cognitive system. Such a notion of misrepresentation justifies
the role of representation in the stronger sense, i.e. demands that cognitive systems have abilities to correct their own mistakes.
At the same time, I admit that antirepresentationists are partly right in arguing against trivialized notion of representation that
indeed doesn’t suffice to defend a notion of representation in a satisfactory way (Ramsey, 2007).

The notion of misrepresentation in the system and for the system is considered from the perspective naturalistic teleoseman-
tics that describes the notion of misrepresentation in terms of dysfunction (Anderson & Rosenberg, 2008; Bickhard, 2008; F. I.
Dretske, 1997; Millikan, 1984). Especially, I construe a concept of a representational system on the basis of Millikan’s producer-
representation-consumer model (admitting a significant role to the consumer, responsible for making use of misrepresentation).
Simultaneously, I distance myself from the overestimated role of producer that some theories of representation seem to involve (F.
Dretske, 1986; Neander, 1995).

REFERENCES
Anderson, M. L., & Rosenberg, G. (2008). Content and action: The guidance theory of representation. Journal of Mind and Behavior,
29(1-2), 55–86.
Bickhard, M. H. (2008). The interactivist model. Synthese, 166(3), 547–591. Dretske, F. (1986). Misrepresentation. In R. Bogdan
(Ed.), Belief: form, content, and function (pp. 17–37). Oxford: Clarendon Press.
Dretske, F. I. (1997). Naturalizing the mind. The MIT Press. Millikan, R. G. (1984). Language, thought, and other biological
categories?: new foundations for realism. Cambridge, Mass.: The MIT Press.
Neander, K. (1995). Misrepresenting & malfunctioning. Philosophical Studies, 79, 109–141.
Ramsey, W. M. (2007). Representation Reconsidered. Cambridge: Cambridge University Press.

O C O W A LC Z Ą W A LC Z Ą C Y AT E I Ś C I

Piotr Biłgorajski,
KUL, piotr.bilgorajski@gmail.com

Abstract "Walczący ateiści" to popularne określenie przedstawicieli rozwijającego się na zachodzie ruchu intelektualnego, tzw.
nowego ateizmu, którego rysem charakterystycznym jest walka z religią oraz promocja światopoglądu ateistycznego. Do jego
najważniejszych reprezentantów – nazywanych także „czterema jeźdźcami ateizmu” – zaliczani są przede wszystkim: filozof Daniel
Dennett, biolog Richard Dawkins, publicysta i neurobiolog Sam Harris oraz dziennikarz Christopher Hitchens. Ich filozoficzna oraz
społeczna działalność obejmuje takie zagadnienia, jak:

(1) Problem istnienia Boga. Nowi ateiści przekonują, że można udowodnić nieistnienie lub niskie prawdopodobieństwo istnienia
Boga przy pomocy nauk przyrodniczych.

(2) Pochodzenie religii. Według nowych ateistów wszelkie religie ufundowane są na fałszywych przesłankach, a ich genezę
można wyjaśnić na gruncie naturalizmu.

(3) Moralne konsekwencje wiary religijnej. Nowi ateiści twierdzą, że istnienie religii przynosi ludziom więcej szkody niż pożytku,
więc wszelkie przejawy religijności należy w miarę możliwości ograniczać.

(4) Znaczenie nauki. Zdaniem nowych ateistów nauka jest najważniejszą aktywnością człowieka, która może zaspokoić większość
jego potrzeb już teraz lub w najbliższej przyszłości.

Celem mojego wystąpienia jest rekonstrukcja poglądów na naukę i religię prezentowanych w publikacjach myślicieli i naukowców
związanych z ruchem nowego ateizmu. W części pierwszej omówię znaczenie terminu „nowy ateizm”, przedstawię sylwetki na-
jważniejszych nowych ateistów oraz wskażę źródła i inspiracje tego zjawiska w dziejach europejskiej filozofii. Część druga stanowić
będzie krytyczne omówienie pojawiających się w tym nurcie twierdzeń oraz postulatów dotyczących nauki i religii.

REFERENCES
Richard Dawkins, Bóg urojony, Cis, Warszawa 2007
Daniel C. Dennett, Odczarowanie. Religia jako zjawisko naturalne, PiW, Warszawa 2008
Sam Harris, Koniec wiary, Błękitna Kropka, Warszawa 2012
Christopher Hitchens, Bóg nie jest wielki, Sonia Draga, Warszawa 2007
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A S H O R T I N Q U I R Y I N TO N Ā G Ā R J U N A’ S P H I LO S O P H Y O F L A N G U A G E

Szymon Bogacz,
Centre for Comparative Studies of Civilisations, Jagiellonian University, bogaczszymon@gmail.com

Abstract Nāgārjuna was the founder of one of the most prominent and influential Buddhist philosophical doctrines, i.e. Madhyamaka.
His theory of universal emptiness played a profound role in ancient India metaphysical debates. It also shaped an early Buddhist
philosophy of language. In my presentation I will exhibit a selection of Nāgārjuna’s thesis and arguments concerning linguistics
philosophy, as presented in Vigrahavyāvartan̄i, Vaidalyaprakarana, Śūnyatāsaptati and Acintyastava hymn from the Catu?stava
collection. The aim of my presentation is to give a coherent and comprehensive exegesis of given fragments in order to reconstruct
Nāgārjuna’s theory of language. The reconstruction will lead to several conclusions. The first group of them determinates the nature
of the basic bits of language, second the possibility of reference, and third the theory of meaning. At a glance, Nāgārjuna claims
that there are no sentences, merely just collections of sound, which do not refer to any object, and can be understood only because
there are various linguistic rules embodied in a human practice to associate given sound with specific behaviour.

REFERENCES
Bronkhorst, J., 2011, Language and Reality. On an Episode in Indian Thought, Brill, Leiden, Boston.
Oetke, C., 2011, Two Investigations on the Madhyamakakarikas and the Vigrahavyavartani, ’Journal of Indian Philosophy’, no. 39,
p. 245-325.
Shulman, E., 2012, Language, Understanding and Reality: A Study of Their Relation in a Foundational Indian Metaphysical Debate,
’Journal of Indian Philosophy’, no. 40, p. 339-369.
Westerhoff, J., 2009, Nagarjuna’s Madhyamaka: A Philosophical Introduction, Oxford University Press, Oxford.

E X P L A N AT I O N , C A U S A L I N F E R E N C E A N D M O D E L S . T H E E M P I R I C A L
A D E Q U A C Y A N D N E U R O S C I E N C E .

Daniel Borek,
Instytut Filozofii UW, dtborek@gmail.com

Abstract Since Aristotle empirical science has aimed at discovering necessary laws and causal mechanism rather than merely
contingent generalisation. Still, methodology often is faced with bridging the gap between contingent data and modal construction.
Moreover, the prospects for reliable causal inference, wheter from passive or from experimental data, depend from prior assumptions.
Is data and truth dependent from the concepts of the scientist and how we describe system? I will try to analyse the experimental
inference in the context of empirical adequacy, underdetermination and learning-theoretic paradigm. I also want to refer to how
models are validated and and linkied them to empirical processes in the field of neuroscience and cognitive psychology.

REFERENCES
Kelly, K. (1996). The logic of reliable inquiry. Oxford University Press.
Van Fraassen, B. C. (1980). The scientific image. Oxford University Press.
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M I KO Ł A J A Z K U Z Y W Y K Ł A D N I A K AT E G O R I I B O G A U K R Y T E G O N A
P O D S TA W I E D I A LO G U D E D E O A B S C O N D I TO

Dorota Brylla,
Uniwersytet Zielonogórski, d.brylla@ifil.uz.zgora.pl

Abstract Prezentacja za przedmiot swojej analizy obiera pojęcie Deus absconditus (‘Bóg ukryty’), które potraktować można nie
tylko jako termin teologiczny, ale i filozoficzny. Jako ten drugi Deus absconditus ustanawia kategorię z dziedziny filozofii religii
i filozofii Boga, i jako taki będzie tutaj obiektem zainteresowania. W proponowanym wystąpieniu kategoria Deus absconditus
ukazania zostanie przez pryzmat poglądów XV-wiecznego niemieckiego filozofa, teologa i mistyka Mikołaja z Kuzy, które zawarł
on w swoim, przyjmującym formę dialogu toczonego pomiędzy poganinem i chrześcijaninem, traktacie De Deo Abscondito [„O Bogu
ukrytym”]. „Ukrytość” Boga (nota bene Boga judeochrześcijańskiego) odnosić się tutaj będzie do jego (Boga) transcendencji w
aspekcie niepoznawalności, i to w wymiarze radykalnej metafizycznej niepoznawalności boskiej istoty. Przez wzgląd na to ostatnie
– implikacją czego jest niewyrażalność boskiej istoty – mistyczna myśl Mikołaja z Kuzy ustanawiać będzie egzemplifikację filozofii
(resp. teologii) apofatycznej (negatywnej). Bóg (Deus) jest kategorią sui generis, stąd niewyrażalną. Poprzez podejmowane zagad-
nienie niewyrażalności i racjonalnej niepoznawalności natury Boga u Kuzańczyka prezentacja dotykać będzie również problematyki
z pogranicza epistemologii (w istocie kwestii niemożliwości dyskursywnego poznania Boga).

REFERENCES
Nicholas of Cusa, On the Hidden God (The Deo Abscondito), [w:] Jasper Hopkins, A Miscellany on Nicholas of Cusa, Minneapolis
1994;
Piotr Sikora, Logos niepojęty, Kraków 2010.

KO N C E P C J A W Ł A D Z Y W M Y Ś L I M I C H E L A F O U C A U LTA - J A K DY S K U R S
S TA Ł S I Ę W Ł A D Z Ą

Joanna Buda,
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, buda.joanna55@gmail.com

Abstract We współczesnym świecie władza posługuje się innymi narzędziami wpływania na jednostki. Michel Foucault zapro-
ponował model władzy rozproszonej, obecnej we wszystkich relacjach społecznych. Jej oddziaływanie na obywateli odbywa się
poprzez dyskurs - język, którego użycie jest próbą uniwersalizacji określonej prawdy. Nazywanie i definiowanie jest swego rodzaju
zamykaniem w jasno sprecyzowanych ramach. Proces inwigilacji odbywa się zatem w sposób niezauważony przez podmiot, na
który skierowana jest owa siła władzy. Dzieje się tak poprzez prawdę, którą władza poprzez pojęcia i definicje z góry narzucane,
produkuje. Władza ma zatem wg, Foucaulta nie tylko represyjny charakter ale też pozytywny - bo produktywny.

Celem mojego referatu jest przedstawienie myśli Michela Foucaulta i jego koncepcji władzy. Ponadto po zaprezentowaniu
założeń francuskiego myśliciela przedstawię pewne paradoksy i nieścisłości w jego rozważaniach (koncepcja władzy rozproszonej
i panoptikon), aby spróbować pokazać jak władza tak rozumiana, działa w rzeczywistości. Na koniec podam przykłady - dyskursu,
który ma siłę władzy. Metoda, jaką w swoich rozważaniach wykorzystuję to analiza najważniejszych dzieł Michela Foucaulta, przy
uwzględnieniu późniejszych interpretacji i krytykę jego myśli.

REFERENCES
Michel Foucault, Nadzorować i karać, Aletheia, Warszawa, 1998.
Michel Foucault, Porządek dyskursu, Słowo\obraz terytoria. 1971, Gdańsk
Andrzej Kapusta, Filozofia ekstremalna. Wokół myśli krytycznej Michela Foucaulta. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie –
Składowskiej, Lublin 2002
Michał Podniesiński, Prawda i władza. Myśl Michela Foucaulta w latach 1956 – 1977, UNIVERSITAS, Kraków 2012
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C Z Y KO N C E P C J A H A R M O N I I P R Z E D U S TA W N E J R O Z W I Ą Z U J E P R O B L E M
M I N D - B O DY ?

Michał Buda,
KUL, irlandczyk@gmail.com

Abstract Jeden z głównych obszarów zagadnień filozofii umysłu wyznaczany jest poprzez grupę stanowisk w kwestii problemu mind-
body. Chciałbym twierdzić, że w zasadniczej swojej strukturze problem ten dotyczy relacji pomiędzy tym co rozciągłe (materialne),
a tym co nie-rozciągłe (mentalne). Uważam bowiem, że charakterystyka rzeczywistości właśnie w kategoriach rozciągłości leży u
podstaw problemu mind-body jak również innej, bliskiej mu kontrowersji filozoficznej, mianowicie sporu realizm-idealizm.

Swoje wystąpienie chciałbym przedstawić w dwóch częściach. W pierwszej wyliczę stanowiska w sprawie problemu mind-body.
Będę chciał przy tym uzyskać względnie kompletną listę możliwości. Postaram się dokonać krótkiej charakterystyki dwóch grup
poglądów: monistycznych i dualistycznych, bez szczególnego uwzględnienia poglądu agnostycznego. Skupię się na stanowisku
harmonii prestabilizowanej zaproponowanym przez Leibniza. Z tej pozycji dokonam krytyki poglądów konkurencyjnych.

W części drugiej problem mind-body chciałbym zestawić z nieco innym, problemem filozoficznym dotyczącym warunków możli-
wości oddziaływań między substancjami (chodzi tu głównie o substancje tego samego rodzaju). W problemie mind-body podsta-
wowe wyzwanie stanowi wyjaśnienie oddziaływania względem siebie odmiennych sfer rzeczywistości: materialnej i mentalnej.
Analogicznego wyjaśnienia można domagać się od substancjalizmu, według którego każda substancja stanowi odmienną, względ-
nie (bądź bezwzględnie) izolowaną sferę rzeczywistości i na tej podstawie pytamy o naturę oddziaływań międzysubstancjalnych
(inter-substantial causation).

Niewątpliwie harmonia prestabilizowana jest stanowiskiem w kwestii natury relacji pomiędzy przedmiotami (substancjami). Przy
jej użyciu można także odnieść się do problemu przyczynowania mentalnego (problem of mental causation). W swoim wystąpieniu
chciałbym zapytać, czy może być to także stanowisko w dyskusji dotyczącej problemu mind-body, a jeśli nie, to jakie byłoby wtedy
stanowisko Leibniza.

REFERENCES
Mental Causation - Julie Yoo
Świadomość i pamięć - Stanisław Judycki
Leibniz’s Philosophy of Mind - Stanford Encyclopedia of Philosophy

I S E V E R Y H U M A N B E I N G A P E R S O N ? A D I S P U T E B E T W E E N R O B E R T
S PA E M A N N A N D P E T E R S I N G E R .

Jakub Bugajski,
Akademia Ignatianum w Krakowie, jbugajski1@wp.pl

Abstract One of the primordial issues of contemporary philosophy is the definition of the person. Many philosophers and bioethicists
try to determine premises of personhood and, accessorily, to solve the question of whether only a human being may be endowed
with personal status. In this debate, leading role is played by two contemporary thinkers: Robert Spaemann and Peter Singer. The
first one, based on Christian tradition, is trying to prove that the personality of a human being begins when he or she is conceived
and ends at his or her death. In his opinion, only God, as the source of all life has, a right to exercise authority over human destiny.
The opposite position is defended by the Australian philosopher Peter Singer. His philosophical views grow out of the tradition of
empirical thinking, initiated by Democritus and, later on, expanded mostly by John Locke. Singer postulates a descriptive theory of
a person, claiming that personhood results from the possession of a set of quality features. In order to become a person, a human
being ought to have some properties, such as self-awareness, rationality of thinking or having preferences. Without this qualities,
one can not even talk about the person. The paper will seek to confront assumptions of personalistic ethics (Robert Spaemann)
and preference utilitarianism (Peter Singer), presenting metaphysical, ontological and cognitive structures of both systems, as well
as to verify whether it is possible to create a common platform of dialogue between them.

REFERENCES
1. Robert Spaemann - "Osoby. O różnicy między czymś a kimś"
2. Holger Zaborowski - "Robert Spaemann’s Philosophy of the Human Person. Nature, Freedom, and the Critique of Modernity"
2. Peter Singer - "Etyka praktyczna"
3. Peter Singer - "O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej"
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A Q U I N A S A N A LY T I C A L LY R E A D

Andrzej Bułeczka,
, andrzejbuleczka@gmail.com

Abstract Thomism is well known and developed in Poland (e.g school of father M.A. Krąpiec in Lublin or M. Gogacz in Warsaw),
however the analytical Thomism, dynamically developing for more than half a century, remains unnoticed. In my presentation I
would like to take a look at the discussion of the Aquinas metaphysics (especially his theory of existence) which takes place
nowadays among analytic philosophers.

I will start with a short look at one of the pioneering analytical readings of the thought of St. Thomas from the perspective "after
the Frege", whose author is P.T. Geach. He makes an interesting attempt to translate the most important points of the Aquinas’s
theory of being into the language of the contemporary philosophy.

Then I will present the arguments of the two contemporary analytic philosophers dealing with the metaphysics of Aquinas:
critical position of A. Kenny, and attempt of defense undertaken by G. Klima, a specialist in medieval and modern logic. While the
first of them writes in one of his books: "The theory of the real distinction between essence and existence, and the thesis that God
is self-subsistent being, are often presented as the most profound and original contributions made by Aquinas to philosophy. (...)
even the most sympathetic treatment of these doctrines cannot wholly succeed in acquitting them of the charge of sophistry and
illusion", the latter replies: "it is ludicrous to claim victory by yelling “Checkmate!” in a game of poker. But this is precisely what
Kenny seems to be doing whenever he is yelling “You are not a good enough Fregean!” at Aquinas".

REFERENCES
1) P. T. Geach, Akwinata, w: G. M. Anscombe & P. T. Geach, Trzej filozofowie, tłum. B. Chwedeńczuk, Instytut Wydawniczy PAX,
Warszawa 1981, s. 89-154.
2) A. Kenny, Aquinas on Being, Oxford University Press, New York 2002.
3) G. Klima, The Semantic Principles Underlying Saint Thomas Aquinas’s Metaphysics of Being, w: Medieval Philosophy and
Theology, 5, 1996, s. 87-141.
4) G. Klima, On Kenny on Aquinas on Being: A critical review of Aquinas on Being by Anthony Kenny, w: International Philosophical
Quarterly 44 (4), 2004, s. 567-580.

F E N O M E N O LO G I A N I E W I D Z I A L N E J P R Z E M O C Y

Maja Chmura,
Instytut Filozofii, Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, majachmura@uw.edu.pl

Abstract Problematyka intersubiektywności pozostaje w fenomenologii, również współczesnej, obszarem niepewnym, badanym z
ostrożnością lub z góry odnoszonym do takiego czy innego zewnętrznego wobec niej rejestru, np. do rejestru wartości, jak to czyni
Levinas, lub religii (Marion, Henry).

Wydaje się tymczasem, w świetle osiągnięć spadkobierców psychoanalizy/psychiatrii z ostatnich lat, że metoda fenomenolog-
iczna mogłaby sprawdzić się w dziedzinie dość jak dotąd skrytej przed oczyma filozofów, mianowicie w analizie afektywnego
wymiaru relacji intymnych. Marie-France Hirigoyen w swojej książce ’Femmes sous emprise. Les ressorts de la violence dans
le couple’ poświęconej źródłom przemocy w relacjach partnerskich wskazuje na postępujący – równolegle do powiększania się
zakresu równości w relacjach o charakterze przede wszystkim płciowym, partnerskim – proces skrywania praktyk przemocy, ich
przekwalifikowywania, przesuwania z wymiaru widzialnego w niewidzialny, w obszar psychiczny, z ram świadomości – w ciemne
pole oddziaływań nieuświadomionych, a jeśli uświadamialnych, to z najwyższym trudem. Badania Hirigoyen skupiają się na anal-
izach relacji władzy i zależności w polu afektywnym, wskazują na występujące w badanych przypadkach stałe mikrozachowań
społecznych, podtrzymujące i reprodukujące model zależności, dążą do opracowania figur podmiotów uczestniczących w relacjach
niewidzialnej przemocy.

Praca Hirigoyen domaga się uwagi i dogłębnej, filozoficznej analizy ze względu na płynące z niej – dla filozofii społecznej, a także
dla myśli feministycznej – wnioski. Potencjał tych badań niewystarczająco wciąż zbadanej dziedziny oddziaływania afektywnych,
seksualnych relacji społecznych na procesy upodmiotowienia/konstytucji podmiotu jest imponujący.

REFERENCES
Marie-France Hirigoyen ’Femmes sous emprise. Les ressorts de la violence dans le couple’, Paris 2006;
Michael Staudigl ’Entwurf einer Phänomenologie der Gewalt’ w: J. Dreher, ’Angewandte Phänomenologie’, Wiesbaden 2012.
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F I LO Z O F I A W I T TG E N S T E I N A J A KO F E N O M E N O LO G I A .
F E N O M E N O LO G I A J A KO F I LO Z O F I A J Ę Z Y K A .

Paweł Chról,
Uniwersytet Jagielloński, pawel.chrol@uj.edu.pl

Abstract Punktem wyjścia jest zdanie Wittgensteina, że jego filozofia jest fenomenologią, które skierował do Druryego, aby ten je
przekazał członkom Koła Wiedeńskiego (1929 r). Zdanie zostało wypowiedziane na przekór tym, którzy chcieli uznawać Traktat
za wyznacznik empiryzmu logicznego. Jednocześnie wskazywało na pewien zwrot w myśli Wittgensteina. Badacze myśli omaw-
ianego filozofa określają ten czas mianem średniego okresu (wówczas powstał "Niebieski Zeszyt", w którym pada stwierdzenie,
że fenomenologia jest gramatyką). Zmiany w podejściu do języka u Wittgensteina zmuszają do udzielenia odpowiedzi na pytanie
o przynależność jego filozofii oraz o granice między filozofią analityczną i fenomenologią. Zamierzeniem autora wystąpienia jest
wyjaśnić owo specyficzne rozumienie fenomenologii, a także jego husserlowskie źródła (oraz nadmienić pewne podobieństwa do
kształtujących się w podobnym okresie myśli min. Heideggera). Umożliwi to przedstawienie w dalszej kolejności zagadnienia
fenomenologii jako filozofii języka. Wychodząc od spostrzeżeń Wittgensteina, należy zastanowić się, co takiego nieuchronnie zbliża
do zrównania fenomenologii i filozofii języka. Podsumowując wystapienie, zastanowię się także nad tym, czy uznanie tez "Trak-
tatu" za fenomenologiczne znacząco zmienia odczytanie myśli Wittgensteina, oraz w jaki sposób mogłoby to wpłynąć na rozumienie
fenomenologii samego Husserla. Praca Hirigoyen domaga się uwagi i dogłębnej, filozoficznej analizy ze względu na płynące z niej –
dla filozofii społecznej, a także dla myśli feministycznej – wnioski. Potencjał tych badań niewystarczająco wciąż zbadanej dziedziny
oddziaływania afektywnych, seksualnych relacji społecznych na procesy upodmiotowienia/konstytucji podmiotu jest imponujący.

REFERENCES
Ludwig Wittgenstein (Traktat logiczno- filozoficzny; Niebieski i Brązowy Zeszyt); Edmund Husserl, Idee czystej fenomenologii i
fenomenologicznej filozofii, PWN, 1975.
Nicholas Gier, Wittgenstein and Phenomenology. A Comparative Study of the Later Wittgenstein, Husserl, Heidegger, and Merleau-
Ponty, Sunny Press, 1981.
Byong-Chul Park, Phenomenological Aspects of Wittgenstein’s Philosophy, Springer, 1998.

O P E W N Y C H N A D Z I E J A C H I O K I L K U P R O B L E M A C H Z W I Ą Z A N Y C H Z
KO G N I T Y W N Y M I T E O R I A M I T W Ó R C Z O Ś C I

Monika Chylińska,
Katedra Teorii Poznania w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II, moni.chylinska@gmail.com

Abstract Mało przejmując się wysoką złożonością zagadnienia twórczości, badacze podejmują kolejne próby znalezienia właś-
ciwych modeli wyjaśniających istotę twórczego myślenia i działania. Do prób tych coraz częściej przyłączają się w ostatnich
latach przedstawiciele nauk kognitywnych. W ramach swoich badań zajmują się oni m.in.: poszukiwaniami neuronalnych korelatów
kreatywności, analizowaniem procesów twórczych w kontekście ogólnych procesów przetwarzania informacji czy też testowaniem
zasadności niektórych popularnych psychologicznych koncepcji twórczości.

Dociekania kognitywistów w znacznym stopniu przyczyniły się do podważenia następujących szeroko rozpowszechnionych wśród
badaczy idei: [1] Kreatywność polega na myśleniu dywergencyjnym; [2] Źródła kreatywności tkwią w prawej półkuli mózgu; [3]
Kreatywność związana jest z rozproszoną uwagą (tzw. twórcze roztargnienie); [4] Zmienione stany świadomości są kreatogenne.
Ponadto, kognitywiści otwierają przed wytrwałymi badaczami istoty twórczości nowe obszary naukowych analiz, podtrzymując w
nich nadzieję na ostateczne wyjaśnienie jej tajemnic.

Tych i jeszcze kilka innych dobrodziejstw wynikających z poznawczych teorii twórczości nie powinno jednak przyćmić nam
pewnych filozoficznych problemów generowanych przez te teorie. Celem mojego wystąpienia – po wymienieniu niektórych jasnych
stron koncepcji "creative cognition" – będzie wzięcie pod lupę możliwych zagrożeń wynikających z takiego podejścia do problematyki
twórczości.

REFERENCES
Dietrich A., Who’s afraid of a cognitive neuroscience of creativity, Methods 42 (2007), 22-27.
Abraham A. & Windmann S., Creative cognition: The diverse operations and the prospect of applying a cognitive neuroscience
perspective, Methods 42 (2007), 38-48.
Nęcka E. (2003), Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk.
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H E R M E N E U T Y C Z N A I N T E R P R E TA C J A S Z T U K I W S P Ó ŁC Z E S N E J W
U J Ę C I U H . G . G A DA M E R A

Dominika Czakon,
Uniwersytet Jagielloński, dominika.czakon@gmail.com

Abstract Przedmiotem wystąpienia jest przedstawienie i krótkie omówienie projektu naukowego, którego celem jest wywiedzenie z
teorii Hansa-Georga Gadamera uniwersalnego narzędzia badawczego służącego do interpretacji sztuki współczesnej. Proponowana
metoda hermeneutyczna zostanie określona w ogólnych zarysach; wskazane zostaną jej zalety i sformułowane możliwe zarzuty.
Prezentowane zamierzenia wiążą się z krytyczną analizą propozycji Gadamera dotyczącej sztuki, z chęcią sprawdzenia zasadności
i aktualności tego stanowiska. Oznaczają także próbę praktycznego zastosowania teorii filozoficznej, konfrontację wypracowanego
w oparciu o refleksję Gadamera podejścia badawczego z praktyką artystyczną XXI.

REFERENCES
H.-G. Gadamer, Aktualność piękna, K. Krzemieniowa (tł.), Warszawa 1993
H.-G. Gadamer, O zamilknięciu obrazu, J. Margański (tł.),[w:] Estetyka w świecie, t. II, M. Gołaszewska (red.), Kraków 1986
H.-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, B. Baran (tł.) Warszawa 2007

M O D E L-T H E O R E T I C C O N S T R U C T I O N S W I T H O U T A C T U A L I N F I N I T Y.

Marek Czarnecki,
Uniwersytet Warszawski, marek.czarnecki@gmail.com

Abstract We base on the notion of FM-representability introduced by M. Mostowski as an explication of representability with-
out actual infinity. By Mostowski’s FM-representability theorem and Shoenfield’s Limit Lemma FM-representable notions are
exactly those which are uniformly computable limits of computable notions i.e. which are constructible in finitistic sense (by true
constructions, not relative to some uncomputable oracle).

We introduce the notion of concrete models and (using e.g. Low Basis Theorem) consider the feasibility of classical model-
theoretic constructions in concrete models framework. The aim is to identify the finitistic content of model theory - the part that
has a computational meaning.

The philosophical meaning of the talk is that studying concrete models provides us with better understanding of mathematical
structures that are cognitively accessible and can be algorithmically learned. They can also be used for representing epistemolog-
ically feasible approximated representations of cognitively accessible semantics.

REFERENCES
C. G. Jockusch, R. I. Soare, ?(0, 1) Classes and Degrees of Theories. Transactions of the American Mathematical Society 173(1972),
33-56.
M. Mostowski, On representing concepts in finite models, Mathematical Logic Quarterly 47(2001), 513-523.
M. Mostowski, On representing semantics in finite models, Philosophical Dimensions of Logic and Science (eds. A. Rojszczak, J.
Cachro, G. Kurczewski), Kluwer Ac. Pub., 2003, pp. 15-28
R. I. Soare, Recursively enumerable sets and degrees. A study of computable functions and computably generated sets. Perspectives
in Mathematical Logic 1987.
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W P ŁY W TA R S K I E G O N A T E O R I Ę Z N A C Z E N I A D O N A L DA DAV I D S O N A

Agnieszka Czerwonka,
Uniwersytet Łódzki, a.czerwonka@vp.pl

Abstract W swoim wystąpieniu przypomnę rozważania Donalda Davidsona nad adekwatną teorią znaczenia i ocenię w jakim
stopniu korespondują z analizami Alfreda Tarskiego. Program badawczy Davidsona i Tarskiego obejmuje język potoczny. Rozważania
pierwszego nie wychodzą jednak poza granice języka potocznego, natomiast badania Tarskiego nad językiem etnicznym stanowią
negatywny punkt odniesienia dla konstrukcji formalnej definicji prawdy dla języków sformalizowanych. Za dużo w nim paradoksów. I
tu wydawałoby się, że odpowiedź na pytanie o możliwości konstrukcji pojęcia prawdy w języku naturalnym są u myślicieli różne. W
swoim wystąpieniu podejmę z tą hipotezą polemikę. Davidson nie zamierza szukać poprawnej definicji prawdy, lecz znaleźć teorię
prawdy, która umożliwiałaby poznanie znaczenia zdań języka potocznego i w istocie nie operuje on pojęciem definicji prawdy.
Udowodnię, że owe różnice między filozofami nie zacierają urokliwych podobieństw.

Chcę w szczególności pokazać, iż podejście i rozwiązania Tarskiego i Davidsona są zgodne. Weźmy choćby organizację badań.
Davidson szuka poprawnego sposobu rozumienia pojęcia „znaczenie” dla jakiegoś wyrażenia sensownego i rozważa różne koncepcje
znaczenia, które jednak w konsekwencji odrzuca, bowiem nie rozwiązują problemów semantycznych. Adekwatnie Tarski podejmuje
próbę zbudowania poprawnej metodologicznie i trafnej merytorycznie definicji prawdy w języku naturalnym, po czym odrzuca taką
możliwość, gdyż roi się w niej od antynomii. W wystąpieniu wskażę, że mimo różnic Davidson tworzy i teorię znaczenia i teorię
prawdy przy pomocy metod oraz rozwiązań Tarskiego, w pełni je adoptując na swoje potrzeby.

REFERENCES
Donald Davidson, „Inquiries into truth and interpretation”, Clarendon Press, Oxford, 1984.
Donald Davidson, „Eseje o prawdzie, języku i umyśle”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
Tarski Alfred, „Pojęcie prawdy w językach nauk dedukcyjnych (1933)”, [w:] Alfred Tarski, „Pisma logiczno-filozoficzne”, t. 1, Wydawnictwo
naukowe PWN, 1995.
Tarski Alfred, „Semantyczna koncepcja prawdy i podstawy semantyki (1944) ”, [w:] Alfred Tarski, „Pisma logiczno-filozoficzne”, t. 1,
Wydawnictwo naukowe PWN, 1995.

F I LO Z O F I A P S Y C H I AT R I I W T E O R I I D E Z I N T E G R A C J I P O Z Y T Y W N E J .

Jarosław Dalke,
Uniwersytet Szczeciński, yavosz@gmail.com

Abstract Kazimierz Dąbrowski, polski psycholog, psychiatra i filozof, twórca teorii dezintegracji pozytywnej (TDP), przedstawił
oryginalną koncepcję rozwoju psychicznego człowieka. Nawiązuje ona do tradycji rozważania zagadnień związanych z ludzką
psychiką w ramach filozofii, sytuując TDP na pograniczu antropologii filozoficznej oraz psychologii i psychiatrii.

Teoria Dąbrowskiego zawiera szereg wątków z zakresu filozofii psychiatrii, dziedziny rozpatrującej najbardziej podstawowe za-
łożenia psychiatrii, badającej uzasadnienie przyjmowanych w niej tez. Filozofia psychiatrii pozwala m.in. na krytyczne spojrzenie na
dominujące w niej paradygmaty oraz głębsze rozumienie fundamentalnych pojęć psychiatrii. Filozofia psychiatrii u Dąbrowskiego
jest przede wszystkim filozofią człowieka i jego rozwoju. Dąbrowski wprowadza własną koncepcję zdrowia psychicznego, ujmując je
jako zdolność do dynamicznego rozwoju poprzez coraz głębsze rozumienie, przeżywanie i tworzenie rzeczywistości w porządku ak-
sjologicznym. Krytykuje także jednostronność dostępnych mu ujęć zdrowia psychicznego, modyfikując je zgodnie z zaobserwowanymi
przez siebie prawidłowościami. Rozumienie zdrowia psychicznego wyznacza zarazem jego rozumienie chorób psychicznych.

Rewolucyjne jest podejście tej teorii do nerwic i psychonerwic. Według TDP w większości przypadków w procesach neuroty-
cznych występują silne tendencje rozwojowe. Co więcej, procesy neurotyczne i psychoneurotyczne są warunkiem sine qua non
wielopoziomowego rozwoju jednostki. Nie jest możliwy głęboki, wieloaspektowy rozwój bez rozbijania zintegrowanej struktury,
które dokonuje się m. in. przez doświadczanie lęku, niepewności, zniechęcenia, ambiwalencji. Stany te osiągają swoje apogeum w
psychonerwicach. Negacja chorobowego wymiaru nerwic i psychonerwic sytuuje TDP po stronie modelu społecznego w dyskusji
nad ontologią zaburzeń psychicznych, zbliżając ją do antypsychiatrii.

REFERENCES
Dąbrowski K., W poszukiwaniu zdrowia psychicznego, Warszawa 1989.
Domańska-Pękala A., Karen Horney. Filozoficzne podstawy koncepcji nerwicy, Warszawa 2004.
Kobierzycki K., Osoba, dylematy rozwoju. Studium metakliniczne, Bydgoszcz 1989.
The Philosophy of Psychiatry. A Companion, red. J. Radden, New York 2004.

25



F E W R E M A R K S O N W E I R D G E O M E T R I C P O S S I B I L I T I E S

Juliusz Doboszewski,
Jagiellonian University, jdoboszewski@gmail.com

Abstract The notion of geometric possibility is a way of making more precise the question "what are the possible structures of
space(time)". I will briefly introduce this notion and discuss three cases:

(1) Manifolds which do not admit triangulation, such as E8
(2) Exotic smoothness, that is, manifolds which are homeomorphic but not diffeomorphic
(3) Hausdorff dimension
I will use (1) to discuss the physical relevance (or lack of thereof) of some obvious examples and (2) to show how the possible

answers change if one considers them in a spatiotemporal (rather than spatial) setting. Finally, in the context of (3), I will discuss
whether plausible premises can be found such that the question "what is the dimension of a space(time)" gets the answer "non-
integer". I will argue that under relational understanding of space(time) such premises exist and are rather natural. This might
suggest that providing truth conditions for counterfactuals using geometric possibility in the context of relational-substantival
debate is not exhausted by the task of relationalists "matching" substantivalists truth conditions.

REFERENCES
Belot, G., [2011], Geometric Possibility. Oxford University Press.
Brighouse, C., [2014], Geometric possibility - an argument from dimension. European Journal for Philosophy of Science 4 (1) pp.
31-54.
Asselmeyer-Maluga, T. & Brans, C.H., [2007], Exotic Smoothness and Physics. World Scientific Publishing.

M A S T E R S A N D S L AV E S

Jacek Dobrowolski,
IF UW, jmdobrowolski@poczta.onet.pl

Abstract Discussion between Hegel and Marx on master/slave relationship as a key to understanding political modernity The
political teleology of modern age has been defined back in the 17th Century by the intellectual guides of the emerging bourgeoisie
such as John Locke, who openly stated the main goal of the new constitution of power to grant individual freedom to all. Although
this postulate was at that time and seems still to our time practically limited, it has got an universal potential of emancipation,
that became a driving force in the modern political history. But the notion of liberty from its origins has also been linked to its
negative, and this is why the presence of the “slavery question” was not accidental but essential to the development of the former.
In philosophy this is not only or even primarily the question of the legal abolition of slavery or liberating/freeing the actual slaves,
or its moral denouncement, as much as it is more essentially a way of understanding the nature of freedom itself. The question of
“slavery” is present already in Locke’s milestone work of “2nd Treatise”, which was fundamental for the modern making of liberal
democracy, as well as it is interestingly alluded to in one more milestone work of modern capitalism which was Defoe’s “Robinson”.
Most famously though this theme has been undertaken and analyzed dialectically by Hegel in his “Phenomenology”, and later on
reinterpreted by Marx in his description of the relationship between proletarians and bourgeois. A closer look into the discussion
between these last two might give us insights not only of historical value, in exploring the roots of present political condition.

REFERENCES
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" C Z Y " I " J A K " N AT U R A L I Z O W A Ć M E TA F I Z Y K Ę ?

Marek Radosław Dziekan,
Uniwersytet Łódzki, sherour@gmail.com

Abstract Współczesna filozofia (a zatem i metafizyka) jest w dużej mierze uprawiana na sposób naturalistyczny, chociaż nie
panuje zgoda co do sposobu, w jaki należy naturalizować rozmaite zagadnienia filozoficzne. Wynika to z jednej strony z faktu, że
samo pojęcie "naturalizmu" jest wysoce wieloznaczne - wspólnym elementem jego odmian jest zaufanie do nauk przyrodniczych,
ale teoretyczne konkretyzacje tego zaufania bywają niezwykle odmienne. Z drugiej strony problemy pojawiają się również przy
konkretnych wersjach naturalizmu, gdyż nie jest jasne, w jaki sposób tezy nauki mogą być znaczące dla teorii filozoficznych. W swoim
wystąpieniu chciałbym przedstawić w ogólnym zarysie najbardziej dyskutowane współcześnie projekty naturalizacji metafizyki,
stanowiące głównie odpowiedź na drugą z wymienionych trudności (Ladyman i Ross 2007, Maudlin 2007, Chakravartty 2013,
Melnyk 2013). Zamierzam również ocenić wykonalność tych przedsięwzięć oraz ewentualne zalety/wady uprawiania metafizyki
pod naturalistycznym rygorem w proponowanym przez nie wydaniu.

REFERENCES
Chakravartty A. (2013), "On the Prospects of Naturalized Metaphysics" [w:] "Scientific Metaphysics", Oxford University Press, Oxford,
s. 27-50.
Ladyman J., Ross D. Spurrett D. Collier J. (2007), "Every Thing Must Go: Metaphysics Naturalized", Oxford University Press, Oxford.
Maudlin T. (2007), "The Metaphysics Within Physics", Oxford Univeristy Press, Oxford.
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S I M P L E TO P O LO G I C A L S E M A N T I C S F O R S O M E M O N O M O DA L LO G I C S
B E T W E E N S 4 A N D S 5 .

Gwidon Famułka,
UWM Olsztyn, gwidon.famulka@gmail.com

Abstract In 1944, McKinsey and Tarski proved that S4 is the logic of the topological interior and closure operators of any separable
dense-in-itself metric space. But there is much easier way to prove soundness and completeness of S4 with respect to class of
all finite spaces (by means of canonical topo-models and their connection with Kripke frames). In the similar way we can also
obtain soundness and completeness of S4.1 with respect to the class of all atomic spaces, S4.2 with respect to the class of all
disconnected spaces, S5 with respect to the class of all indiscrete spaces and Triv with respect to the class of all discrete spaces.

REFERENCES
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Z D Z I E J Ó W U Z A S A D N I A N I A P R Z E M O C Y: B D S M I B A N A L I Z A C J A
N I H I L I Z M U

Karolina Feć,
Uniwersytet Jagielloński, karolina.fec@gmail.com

Abstract Niewolnictwo i przemoc z nim związana posiadają własną historię uzasadnień. Począwszy od Arystotelesa, przez rzeczników
systemu niewolniczego w Nowym Świecie jak Juan Ginés de Sepúlveda, literackich entuzjastów zadawania tortur jak Markiz de
Sade, aż po stalinowskie i hitlerowskie strategie nadawania podstaw obozom koncentracyjnym – istnienie niewolnictwa opierało
się na doktrynie naturalnej nierówności ludzi i podziału na co najmniej dwie grupy: naturalnych panów i naturalnych podanych.
Współcześnie, w czasach egalitaryzmu i praw człowieka, niewolnictwo powraca w postaci simulacrum, zabawy bądź pasji wyraża-
jącej się w praktykach BDSM (Bondage \Discipline, Dominance \Submission, Sadism \Masochism). O ile można się spierać co
do zasadności używania nazwy ‘niewolnictwo’ w odniesieniu do relacji BDSM’owych, to jednak przemoc i cierpienia (fizyczne, jak i
psychiczne) zadawane w ramach tychże są jak najbardziej rzeczywiste. Mamy tu do czynienia z sytuacją odwróconego uzasadnienia:
formalną podstawą istnienia związków o predylekcji niewolniczej nie jest już doktryna sankcjonująca nierówności i „naturalną” hi-
erarchię, ale liberalizm przyznający każdemu równe prawo do wolności. Społeczeństwo wolnych jednostek stanowi więc fundament
pod indywidualny wybór zniewolenia i związanych z nim cierpień. Paradoksalny charakter BDSM polegający na zniewoleniu jako
wyrazie własnej woli oraz zadawaniu cierpienia będącego przyjemnością wpisuje się w charakterystykę ponowoczesności jako
czasów zbanalizowanego nihilizmu.

REFERENCES
J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, Warszawa 2005.
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I N N E R S P E E C H : A P R A G M AT I C A P P R OA C H

Victor Fernandez Castro,
Universidad de Granada, vfernandezcastro@gmail.com

Abstract Inner speech is the phenomenon of consciously experiencing that one is talking to oneself. This phenomenon has been
proven to play an important role in the acquisition of mental abilities such as conscious access to thoughts, attention, regulation
of behaviour or self-evaluation. Those roles are well documented and we can find in the literature many theories about the global
function of inner speech in our mental life. However, there seems to be a well spread assumption in those theories: the functional
roles of inner speech rest on the representational content of language.

The aim of this talk is to argue against this assumption. Contrary to standard approach to inner speech, I defend that some
of the most important function of inner speech in human cognitive capacities do not rest on the representational content. I argue
that in order to understand some functions that inner speech can perform in human mind, we should pay attention at least to two
aspects of language: firstly, illocutionary dimension of inner speech, which can be understood as the set of cultural and rational
norms that trigger patterns of behaviour independently of semantic content. Secondly, the meaning of some expressions that cannot
be understood in representational terms. Once those aspects are incorporated to inner speech explanation we can avoid some of
the problems that the standard approaches faces.
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H U M A N E N H A N C E M E N T, P O S T H U M A N S A N D T H E P R O B L E M O F
E Q U A L I T Y

Elżbieta Filipow,
Uniwersytet Warszawski, elzbieta.filipow@gmail.com

Abstract Appeals to the posthumans or super-sapient beings occur to be frequent in numerous literature on the ethics of enhancing
human being be means of biotechnology in particular and in the broader debate between transhumanists and bioconservatives in
general. According to Bostrom in a debate between transhumanists and bioconservatives there are voiced by the latter two main
concerns about the impacts of enhancements on status of posthumans and their relation to unenhanced human beings: 1) There
is a concern, that unenhanced human beings will treat enhanced posthumans as inferior 2) There is a concern, that posthumans
will threat to unenhanced, what can result in genocide or extermination of unenhanced. Both problems are connected with idea of
equality and relations between unenhanced human being and posthumans.

Aim of this paper is to present the problem of equality between unenhanced human being and posthumans seen as 1) moral
and 2) political concern. Political aspect of problem of equality will be analyzed with using a theory by Adam Swift and his
concept ‘equality as opportunity’ whereas moral aspect of the problem of equality will be analyzed by introducing Kantian theory
of ‘dignity’ in interpretation of Susan Shell, as a kind of moral standing that makes equal different rational beings. By referring to
the problem of equality in abovementioned cases, I will try to answer on concerns voiced by bioconservatives presented by Bostrom.
Referring to Swiftian ‘equality as opportunity’ I will claim that ‘radical’ version of this concept is the most plausible to defend a
position of transhumanists. Next, by using Shell’s interpretation of Kantian ‘dignity’ I will claim that it is possible to ascribe that
feature to posthumans and thinking plausibly about Realm of Ends, where unenhanced humans as well as posthumans will be
moral agents.
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A. Swift, Political Philosophy, Polity Press 2014

O M E TA F I Z Y C Z N Y C H Z A ŁO Ż E N I A C H J Ę Z Y K A LO G I K I

Mateusz Firlej,
University of Warsaw, mateusz.justyn.firlej@gmail.com

Abstract Koło Wiedeńskie podejmowało się krytyki metafizyki, lecz jego członkowie często opierali się na metafizycznych założe-
niach, np. założenie przyjęte za wczesnym Wittgensteinem, że przedmiot jest prosty, czy też założenie istnienia idealnego języka,
do którego można sprowadzić wszystkie wyrażenia języka naturalnego.

Twierdzenia limitacyjne podważyły rozumienie logiki jako idealnego odniesienia dla języka naturalnego, co otwarło drogę dla
bardziej wyrafinowanego rozumienia metafizyki w sporze o podstawy matematyki.

Powołując się na powyższe przykłady, w swojej pracy zamierzam przedstawić argumentację zgodnie z którą logika może
służyć uzasadnieniu pewnych tez metafizycznych, zgodnie ze sposobem myślenia Fregego. W szczególności zamierzam zanalizować
koncepcję „Trzeciego Świata” Poppera, posługując się metodą parafrazy logicznej Kazimierza Ajdukiewicza.

REFERENCES
1. K. Popper, Wiedza obiektywna: Ewolucyjna teoria epistemologiczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002.
2. K. Ajdukiewicz, Język i Poznanie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
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TO A S S E R T I S TO U N D E R TA K E A C O M M I T M E N T. I N D E F E N S E O F A
S O C I A L T H E O R Y O F A S S E R T I O N

Grzegorz Gaszczyk,
Jagiellonian University, Pontifical University of John Paul II in Cracow, gaszczyk.grzegorz@gmail.com

Abstract Main purpose of my paper is to defend social theories of assertion. To do this I, first, analyze debate concerning social
nature of assertion, and, second, argue that we should characterize assertion in terms of commitment.

To provide general characterization of assertion – an assertion is a speech act in which something is claimed to hold, and argue
that assertion is substantially different from other types of speech acts. Pagin (2004), in his critique of social theories of assertion,
claims that every social act communicates its own social significance, while assertion does not. To prove it, Pagin introduces a
method for producing explicit transcriptions of what social theories take as a assertoric sentences in with their social significance
is marked explicitly.

I argue that Pagin’s theory is insufficient on two levels: not only he does not precise the conditions which in light of social
theories must be fulfilled for assertion to be made, but also his method refute theories which characterize assertions not wholly
in social terms. In this context, Pegan (2009) claims that Pagin’s method is open to possibility that making an assertion involves
intending some social effect (e.g. committing oneself to the truth of what one asserts). Additionally, following García-Carpintero
(2013) I defend view that explicit performatives are a kind of self-verifying indirect speech act, and therefore could be use as
assertions.

Finally, I argue that social theories of assertion are not only possible, but I present also advantages of this model (e.g. Brandom
1994) compared with another accounts to assertion.

REFERENCES
Brandom, R., 1994, Making it Explicit, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Pagin, P., 2004, Is Assertion Social?, Journal of Pragmatics, 36: 833–59.
Pegan, P., 2009, Why asserion may yet be social, Journal of Pragmatics, 41: 2557–2562.
Garcia-Carpintero, M., 2013, Explicit performatives revisited, Journal of Pragmatics, 49: 1-17.

C H E M I C Z N E P O D S TA W Y KO N C E P C J I Ś W I ATA R N A J A KO T E O R I I
W Y J A Ś N I A J Ą C E J P O C H O D Z E N I E Ż Y C I A

Małgorzata Gazda,
Uniwersytet Zielonogórski, malg.gazda@gmail.com

Abstract Pytanie o pochodzenie życia i różnorodnych jego form, w tym oczywiście człowieka, jest jednym z podstawowych problemów
filozoficznych, którym jednak żywo interesują się nie tylko filozofowie.

Badania dotyczące genezy życia są niezwykle ważne, ponieważ sukces poszukiwania naturalistycznego wyjaśnienia powstania
życia dostarczyłby solidnego fundamentu dla całej biologii ewolucyjnej. Jak dotąd rozwija się ona bez istotnego elementu łączącego
świat prebiotyczny ze światem biologicznym – bez szczegółowo opracowanego scenariusza abiogenezy. Jest to często przedmiotem
ataku ze strony krytyków teorii spontanicznego powstania życia na Ziemi. Dla chemików, biochemików i biologów molekularnych
wyjaśnienie genezy życia jest zatem wyzwaniem o ogromnym znaczeniu, dlatego dokładają wielu starań, by znaleźć rozwiązanie
tego problemu.

Obecnie wśród badaczy zajmujących się dziedziną pochodzenia życia większość stanowią zwolennicy tak zwanej hipotezy świata
RNA (RNA World), według której pierwszym rodzajem cząsteczek biologicznych, jakie pojawiły się na pierwotnej Ziemi i od których
rozpoczęła się ewolucja prowadząca do powstania pierwszej żywej komórki, był kwas rybonukleinowy – RNA.

Przedmiotem wystąpienia będzie omówienie jednego problemu związanego z hipotezą świata RNA, mianowicie możliwości
przeprowadzenia nieenzymatycznej syntezy rybonukleotydów. Związki te są mniejszymi, pojedynczymi cząsteczkami (monomerami)
potrzebnymi do zbudowania polimerycznych cząsteczek RNA, dlatego zaproponowanie możliwej w warunkach prebiotycznych
syntezy rybonukleotydów jest niezbędne, aby koncepcja świata RNA mogła zostać uznana za wiarygodną odpowiedź na pytanie o
pochodzenia życia.
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C Z Y M S Ą O G R A N I C Z E N I A A R G U M E N TÓ W ? P R Ó B A A N A L I Z Y

Błażej Gębura,
KUL, blazejgebura@gmail.com

Abstract Jednym z możliwych sposobów na trafne scharakteryzowanie argumentu filozoficznego jest przybliżenie pojęcia ograniczeń
argumentów. W swoim referacie przedstawię wstępną analizę tego pojęcia, a także potencjalną listę cech argumentu, które można
uznać za jego ograniczenia. Spróbuję też wskazać, które z pozycji zawartych na tej liście stanowią mocną rację do odrzucenia
argumentu, bądź uznania go za filozoficznie wadliwy, a które z nich takimi racjami nie są. Na podstawie przeprowadzonych analiz
ustosunkuję się do pytania o to, na ile taka negatywna taktyka przybliża do uzyskania adekwatnej charakterystyki argumentu
filozoficznego, a także jak należałoby rozumieć pozytywną (a więc najważniejszą) część tego projektu.
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O B J E C T D E P E N D E N C Y I N T I M OT H Y W I L L I A M S O N ’ S D E D U C T I V E
A R G U M E N T F O R N E C E S S I T I S M

Zuzanna Gnatek,
Trinity College Dublin / Uniwersytet Gdański, zuzanna.gnatek@gmail.com

Abstract In his 2013 Timothy Williamson famously argues for necessitism, that is, for a view according to which necessarily,
everything is necessarily something. His argument is mostly abductive, that is, it appeals to the cost that logic and metalogic
have to bear if the thesis of necessitism is rejected. But he also presents a straightforward, deductive argument. Nevertheless, this
argument seems to encounter some problems due to presuppositions that it requires, mostly - to the Principle of Object Dependency.
In order to explain these problems, I shall use a strategy based on Rumfitt’s criticism that he developed in his 2003. That is, I
shall present a recast version of Williamson’s proof, and two ways of interpreting it that are due to two different notions of the
truth-operator involved in this recast version (it might be understood as either redundant or non-redundant). This interpretation of
the proof shows that the object dependency makes it either inconsistent or circular. Moreover, such analysis reveals more general
problems: it might be argued that there is some equivocation involved in the proof, and that the proof cannot hold for metaphysical
necessity. If this is correct, we might conclude that we need a better reason for accepting necessitism than the familiarity of the
resulting logic and the simplicity of the corresponding metalogic, and that until Williamson does not explain the above difficulties
away, his attempted proof may be judged to provide no such reason.
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W H AT I S T H E U S E O F R E V E R S E M AT H E M AT I C S A N D H I L B E R T ’ S
P R O G R A M I N C O N T E M P O R A R Y P H I LO S O P H Y ?

Michał Godziszewski,
Uniwersytet Warszawski, mtgodziszewski@gmail.com

Abstract Reverse Mathematics (RM) is a very lively research program in mathematical logic. Its purpose is to investigate the role of
’set existence’ axioms in ’mainstream’ mathematics. The main question of RM may be put in the following way: given a mathematical
theorem φ, what comprehension axioms need to be assumed within our theory in order to prove φ? Much of the research in RM
is devoted to finding the weakest subsystem of second-order arithmetic Z2 such that a given sentence is provable in that system -
most work is done in one of the ’big five’ subtheories of Z2 and it reveals that almost every known ’ordinary’ mathematical statement
falls within the scope of one of those theories. One of the philosophical conclusions that may be drawn from the results of RM is
that "most ’ordinary’ mathematics can be carried out, formally, without using the full strength of ZFC". In my talk I would like to
support this view and present examples of how RM measures the logical strength of different mathematical (mostly combinatorial)
principles. I intend to argue that RM gives what Simpson called "partial realisations of Hilbert’s Program", i.e. it demonstrates that
much of infinitistic (meaning ’employing the notion of actual infinity’) mathematics may be reduced (in terms of e.g. conservativity
and consistency) to finitistic one. I wish to conclude with certain remarks and questions concerning the use of RM in explicating
or reformulating finitism in toady’s philosophy of mathematics.
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R E D U N DA N C J A W T E K S TA C H F I LO Z O F I C Z N Y C H - C Z Y M M O Ż E B Y Ć
J E S Z C Z E F I LO Z O F I A ?

Łukasz Gomułka,
INSTYTUT FILOZOFII, UNIWERSYTET OPOLSKI, klapaucjusz1@wp.pl

Abstract Celem referatu będzie przedstawienie wizji Filozofii jako pewnego sposobu opisu świata w ramach danego homeostatu
kulturowego. W pierwszej części referatu pragnę zwrócić uwagę na to, że obecnie w Filozofii panuje bardzo zaawansowana
specjalizacja, która doprowadziła do braku zrozumienia między przedstawicielami różnych Filozofii w ogóle. Różnice dotyczą
języka i związanych z nim terminów, kierunków badań itp. W drugiej części prezentacji zastanowię się na czym może polegać
proces czytania tekstu w ogóle i jaki ma to wpływ na interpretację przekazu tekstowego.

W trzeciej i ostatniej części przedstawię propozycję odpowiedzi na pytanie: „co znaczy zrozumieć dany tekst”? Generalnie w
wystąpieniu podejmę następującego kwestie:

- usytuowanie Filozofii w danej kulturze między innymi „sposobami” opisu świata,
- rolę redundancji w tekście jako materialnym odpowiedniku języka mówionego,
- różnice między „przekazem” sensownym a nonsensownym, między informacją oraz szumem i między tekstami literackimi a

filozoficznymi.
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T R A D I T I O N A S A C O M M U N I C AT I O N S Y S T E M

Paweł Grad,
Collegium Invisibile / IF UW, pawelzbialej@gmail.com

Abstract The aim of this short paper is to provide a sketch of theoretical model of tradition, i.e. the description of communicative
rules and structures, which constitute the rationality of tradition. My main claim is that communicative structure of tradition has a
rational structure of language game. This structure includes defined principles of communication for members of closed tradition-
grounded community and rule of inclusion for potential new members. The rule of inclusion is the point of greatest difference
between the traditional and modern rationality: a traditional community defines a set of material presuppositions, which have to
be accepted by everyone who wants to become a member of this community. Instead of cognitive transparency, potential users of
tradition have a pragmatic transparency of inputs and outputs. They forfeit their indeterminacy of identity and beliefs – this is
input of potential users of tradition-system. In return they receive as an output definite and coherent set of beliefs, which can be
used as an inferential base for description of his actions. The tradition is an exclusivist (or better: reflective-inclusivist) system of
discourse, because it is based on presupposition that universal communicative community could be only a historical coincidence
and not a transcendental necessity.

A context of my paper is the debate on reason, tradition and traditional communities, in which this moral and epistemological
issues were discussed as a part of general socio-philosophical theory of modernity. In particular I intend to locate my considerations
in the context of formal-pragmatic theory of modern communicative rationality developed by Jürgen Habermas along with his critique
of tradition- and ritual-oriented communication of pre-modern communities. The purely philosophical expression of similar ideas
can be found in the work of Robert Brandom. I will provide a competitive model of the rationality of tradition by applying a
conceptual toolkit of pragmatically oriented analysis to explain practices connected with vocabulary of tradition.

My paper includes three short parts: in the first I will present inner rules of communication system contrasting them with formal
principles of post-Enlightenment ideal of rationality. In the second part I will show the rule of inclusion. I will end my paper
presenting conclusions about the presence of tradition inside the modern public sphere.
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T R A C K I N G S I N G U L A R I T Y. A T R A C E - B A S E D T H E O R Y O F S I N G U L A R
T H O U G H T S .

Jędrzej Grodniewicz, Bartłomiej Czajka,
UJ, j.grodniewicz@gmail.com

Abstract According to a fair consent, to have a singular thought is to think about an individual not via any particular description
this object satisfies. There is a long-standing debate on what exactly makes a thought singular. One of the most recent voices in
the debate is Sawyer (2012). Sawyer defends a version of acquaintance theory, according to which one can have singular thoughts
about an object only if she perceives, remembers or is told about it. She modifies it by allowing additionally acquaintance via
exploitation of traces left by an object (in Sawyer’s understanding a trace is any perceived effect of object’s causal impact). However,
appealing to acquaintance enforces Sawyer to accept a distinction into thoughts of singular form and successful singular thoughts.

Our critique of Sawyer goes along with Crane’s (2011) intuition that such a distinction is inadvisable in explanation of a
cognitive role of singular thoughts, because from agent’s own perspective these two types of thoughts are indistinguishable. Firstly,
we argue that the insightful idea underlying Sawyer’s trace-based acquaintance can be pursued on the ground of a theory rejecting
acquaintance. Then, we introduce such a competitive trace-based theory of singular thoughts. Finally, we present an advantage
of our theory over Sawyer’s solution. As not committed to the aforementioned distinction our theory gives a unified treatment of
singular thoughts about both existent and non-existent objects, at the same time dealing successfully with all examples discussed
in the debate.
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H Y P E R R E A L D I M E N S I O N O F DY I N G . R E C E P T I O N O F T H E
P H E N O M E N O N B Y J E A N B A U D R I L L A R D, Z U Z A N N A J A N I N A N D B O G N A
B U R S K A .

Michalina Guła,
Instytut Filozofii, Uniwersytet Opolski, leks@op.pl

Abstract The first part of the paper presents the philosophical concept of Jean Baudrillard in which the issues of death and dying
constitute an essential theme. Contemporary times in which the human condition seems to be extremely difficult are presented in
a somber way. Isolation from nature results in the existence filled with fear of death. Natural death is a mentally inconceivable
occurrence, an embarrassing phenomenon, and therefore unworthy of being remembered. Only sudden, spectacular death creating
media hype seems to be meaningful and worth paying attention to. Instant death is set in opposition to slow death which is also
called postponed death. Death in the heat of work, duties, obligations and prohibitions is the death inflicted at the request of both
an employee and an employer. Work rewarded with payment is an act of temporary suspension of death. Burdened with work,
people forget about the debt they have incurred from nature. A contemporary employee does not deserve death and instant death
is only act of salvation, the act of free will.

The second part of the paper focuses on artistic activity of Zuzanna Janin and Bogna Burska. Both artists deal with an issue of
media death using different means of expression. Spinning their narratives of intimate decaying and media rage in a public space
they correspond with the Baudrillard’s philosophical thought.

REFERENCES
a/ źródła
1. J. Baudrillard, Symulakry i symulacja, Warszawa 2005,
2. J. Baudrillard, Wymiana symboliczna i śmierć, Warszawa 2007,
3. www.bognaburska.com
b/ opracowania
1. Bioetyka, red. B. Gert, Ch. M. Culver, K. D. Clouser, Gdańska 2009,
2. Człowiek wobec śmierci, red. A. Toynbee, A. K. Smart, J. Histon, S. Yudkin, Warszawa 1973,
3. Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000, red. G. Borkowski, A. Mazur, M. Branicka, Warszawa 2007,
4. Przewodnik kolekcjonera sztuki najnowszej, red. P. Bazylko, K. Masiewicz, Warszawa – Kraków 2008,
5. Sztuka młodych 1975-1980, red. A. Artyn, K. Bałachowska, K. Grela, J. Leszin

„ F I LO Z O F I A C H W I L I ” G A S TO N A B A C H E L A R DA

Paulina Gurgul,
Uniwersytet Jagielloński, paulina.gurgul@op.pl

Abstract Gaston Bachelard swą teorię czasu opiera na tezie: „Czas ma tylko jedną rzeczywistość, rzeczywistość chwili. Mówiąc
inaczej, czas jest rzeczywistością skoncentrowaną w chwili i zawieszoną między dwiema nicościami”. Myśl tę rozwija zarówno w
swej filozofii nauki, jak i w fenomenologii obrazu poetyckiego.

Za negatywny punkt odniesienia przyjmuje „filozofię trwania” Henri Bergsona, według której ontologiczna realność przysługuje
trwaniu, zaś chwila jest jedynie konstrukcją umysłu. Bachelard dokonuje odwrócenia bergsonizmu, uznając chwilę teraźniejszą za
jedyną rzeczywistość czasową. Argumentacja Bachelarda na rzecz prymarności momentu odwołuje się do kategorii twórczości, ważnej
dla jego filozofii nauki. Bachelard konstruuje dyskontynuacyjny model nauki, pełen mutacji, zerwań i cięć. Proces dochodzenia do
postaw racjonalnych przebiega nie poprzez rozwijanie dorobku przeszłości, lecz poprzez jego odrzucenie. Zmiany teorii następują
wówczas, gdy ktoś ma odwagę powiedzieć „nie” zastałym koncepcjom i wprowadza twórczą nowość. Zaś teoria trwania Bergsona,
która wiąże nierozerwalnie przeszłość i przyszłość, nie daje się pogodzić z powstawaniem tego, co nowe.

Bachelard odnosi swe tezy o naturze czasu do twórczości poetyckiej. Z analizy aktu poetyckiego wyprowadza rozróżnienie
na czas horyzontalny, charakterystyczny dla codziennego, pasywnego odbierania czasowości jako tyranii sukcesji; z kolei czas
wertykalny jest momentem refleksji, aktywnego przeżywania i marzenia. Poeta unieruchamia życie, kreuje chwilę, wyrywając ją
z linearności zwyczajnego czasu. Prawdziwa poezja wnika w ów statyczny moment metafizyczny, dlatego też przeżycie poetyckie
Bachelard opisuje jako moment epifaniczny, swoisty kairos będący źródłowym doświadczeniem wolności. Z apologii momentu można
wyprowadzić deontologiczną dyrektywę: należy być obecnym, trzeba umieć odpowiedzieć na apel chwili.
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C A N T H E V O I C E O F C O N S C I E N C E B E T R U S T E D I N E T H I C S ?

Tomasz Herok,
Lancaster University, Polska Akademia Nauk, t.herok@lancaster.ac.uk

Abstract A considerable part of argumentation in contemporary ethics amounts to demonstrating that a particular theory is false,
because it leads to some counterintuitive conclusions. Usually a suitable thought experiment is supposed to demonstrate that
this is the case. As is has been noticed by some, long years of philosophical discussion based on this method have yielded no
concrete results (Dietrich 2011). New empirical studies suggest that taking moral intuition as evidence has significant limitations.
First, moral intuition is highly sensitive to the context and framing of a thought experiment (Sinnott-Armstrong 2008). Secondly,
what philosophers take to be an universal moral intuition often turns out to be merely an intuition universal in their cultural or
social group (Doris & Plakias 2008). A plausible explanation of those diffrences is that intuition is largely dependent on ethical
principles commonly accepted in a given society. This leads to somewhat disturbing conclusion that many arguments in ethics rely
on justifying theories with intuitions that are already dependent on popularity of those theories.
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C I A ŁO W T E O R I I P E R F O R M AT Y W N O Ś C I P ŁC I J U D I T H B U T L E R

Agnieszka Jagusiak,
Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie, Uniwersytet Łódzki, jagusiak.aga@gmail.com

Abstract Czytelnik zapoznając się z pracami Butler, współczesnej filozofki i feministki, która zajmuje m.in. się problemem tożsamości
podmiotowo-seksualnej człowieka uzyskuje przekonanie, iż szczególnie ważną kwestią staje się zagadnienie materializacji i stylizacji
ciała, które mają miejsce w trakcie ustanawiania tożsamości podmiotu. Judith Butler zwróciła moją uwagę na kwestię, że znaczenie
kategorii ciała w perspektywie społecznej nie było poruszane w historii, ani szczegółowo w refleksji filozoficznej właściwie do
czasów współczesnych.

Dzięki przeanalizowaniu badań Butler nad znaczeniem kategorii ciała i cielesności człowieka, przede wszystkim rozważań
feministycznych, ale nie tylko, (u Butler znajdziemy liczne odwołania do takich myślicieli jak Foucault, Derrida, Deleuze, itp.), chcę
wykazać, że kategoria ta ma ogromne oddziaływanie społeczne i istnieje nie tylko w wielu dziedzinach naukowych, ale także jest
obecna w naszym, codziennym życiu. Wobec interdyscyplinarności badań nad cielesnością i tożsamością seksualną podejmowaną
przez Butler w jej pracach, szczególnie ważnym staje się podkreślenie, iż temat ciała i cielesności, nie jest istotny tylko dla kobiet,
ponieważ odkryciem badaczy z kręgu gender studies było przyznanie, że w życiu codziennym nie można wyzbyć się naznaczenia
płcią. Ciało jest nośnikiem znaczeń, symboli kulturowych.

Wszelkie filozoficzne czy feministyczne próby budowania definicji płci i określania tożsamości płciowej nie były dla Butler satys-
fakcjonujące, w pewnym momencie filozofka tworzy własną koncepcję, która z jednej strony stanowi teorię mówiącą o świadomym
konstruowaniu tożsamości seksualnej podmiotu – przede wszystkim bardzo ważnego składnika takiej tożsamości – płci kulturowej,
ale jest także koncepcją podmiotowości w ogóle.
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R O L A W N I O S KO W A N I A E K S T R A P O L A C Y J N E G O W N A U K A C H
P R Z Y R O D N I C Z Y C H

Marek Jakubiec,
Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieski w Krakowie, marek.m.jakubiec@gmail.com

Abstract Jednym z kluczowych zadań nauk przyrodniczych jest formułowanie zdań, stanowiących w jak najwyższym stopniu rzetelny
opis zjawisk zachodzących w świecie. Zdania te wskazują na określone prawidłowości, a więc stanowią deskrypcję zachodzących
zdarzeń. Celem dociekań naukowych jest więc, innymi słowy, opisywanie praw przyrody. Mają one charakter uniwersalny i ogólny,
co oznacza iż dotyczą nie tylko przebadanego zjawiska, lecz wszystkich zjawisk tego samego typu (dokonanie opisu jedynie jednego
z nich bądź określonej grupy, pomimo iż wartościowe poznawczo, nie może być oczywiście uznane za sprostanie temu zadaniu).
Pytanie, czy istnieje taka liczba przeprowadzonych obserwacji, która umożliwiałaby jego wypełnienie jest zazwyczaj stawiane
w kontekście analizy metody indukcyjnej. Okazuje się jednak istotne również w kontekście dociekań poświęconych metodzie
współczesnych nauk przyrodniczych, które trudno uznać za oparte na indukcji. Jest ono ściśle związane z problemem ekstrapolacji.

Pod sformułowaniem „wnioskowanie ekstrapolacyjne”, będę rozumiał formułowanie ogólnych twierdzeń dotyczących wszystkich
obiektów i stanów rzeczy (praw przyrody) na podstawie posiadanych twierdzeń o jedynie części z nich lub twierdzeń dotyczących
tylko niektórych aspektów całości.

W trakcie wystąpienia przedstawię najistotniejsze różnice istniejące pomiędzy ekstrapolacją a indukcją a analogią (pojęcia te
są nierzadko z nią utożsamiane), dzięki czemu możliwe stanie się dokonanie eksplikacji pierwszego z tych pojęć. Następnie wskażę
na rolę wnioskowania ekstrapolacyjnego w naukach przyrodniczych oraz podejmę próbę oceny znaczenia jego filozoficznej analizy
dla problemu wartości poznawczej nauki.
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M O D E LO W A N I E KO G N I T Y W I S T Y C Z N E Z D O L N O Ś C I N U M E R Y C Z N Y C H W
PA R A DY G M A C I E N E O LO G I C Y S T Y C Z N Y M .

Michał Jarmoc,
Uniwersytet Szczeciński, m.jarmoc@post.pl

Abstract
Czy zdolności numeryczne oparte są na wrodzonej kompetencji kognitywnej czy też są wtórne wobec ogólnych zdolności

kognitywnych? W jaki sposób następują akwizycja zdolności numerycznych? W jaki sposób rozwiązujemy zadania z treścią?
Podstawowym teoretycznym celem kognitywistyki jest modelowanie rozmaitych procesów poznawczych. Na gruncie dobrego

modelu kognitywnego zdolności numerycznych można sformułować eksperyment, które pomogą uzyskać odpowiedzi na powyższe
pytania.

W referacie chcemy wskazać i omówić możliwości aplikacji na grunt arytmetyki kognitywnej, zarówno filozoficznych jak i log-
icznych pomysłów, które wypracowali logicy w ramach projektu neologicyzmu. Pomysły te nie są zbyt mocno eksploatowane na
gruncie kognitywistyki, pomimo faktu, że dostarczają zarówno paradygmatycznych pomysłów jak i formalnych narzędzi. Szczególną
uwagę poświęcimy poszczególnym poziomom kompetencji numerycznej (w literaturze przedmiotu wyróżnia się 4 poziomy), proce-
sowi akwizycji zdolności numerycznych, a także pokażemy jak na gruncie programu neologicystycznego, sformułować eleganckie
algorytmiczne modele kognitywistyczne rozwiązywania prostych zadań z treścią.
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N E O R U S S E L I Z M W E W S P Ó ŁC Z E S N E J F I LO Z O F I I U M Y S Ł U

Jacek Jarocki,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, jacek_jarocki@interia.pl

Abstract Bertrand Russell to jeden z najważniejszych propagatorów monizmu neutralnego – poglądu, zgodnie z którym świat nie
jest ostatecznie konstytuowany ani przez własności fizyczne, ani przez własności umysłowe, lecz przez trzecią własność, bardziej
pierwotną względem tego rozróżnienia. Choć poglądy Russella nie oddziałały na pokolenie, w którym żył, dziś – prawie sto lat
od ukazania się dwóch najważniejszych książek poświęconych tej tematyce, The Analysis of Mind i The Analysis of Matter –
tzw. monizm Russellowski stał się poglądem żywo dyskutowanym w filozofii umysłu. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest impas,
spowodowany problematycznymi argumentami antyfizykalistycznymi, przy jednoczesnej niechęci do – nienaukowych, zdaniem wielu
– rozwiązań nieredukcyjnych. W tej sytuacji poszukuje się drogi środka.

Zgodnie z głównym założeniem neorussellistów, inspirowanym filozofią Russella, własności badane przez fizykę mają charakter
wyłącznie relacyjny lub dyspozycyjny. Nauki empiryczne nie informują zatem o tzw. własnościach wewnętrznych czy istotach
rzeczy, które mogą być kluczem do znalezienia miejsca dla zjawisk takich jak stany fenomenalne, wymykające się jak dotąd
naturalistycznemu wyjaśnieniu. Dzięki temu założeniu neorusselliści mogą postulować, że zdarzenia fizyczne i umysłowe da się
ująć w jedną siatkę przyczynową, której elementy konstytuowane są przez neutralne atomy.

W ostatnim czasie neorussellizm stał się koncepcją popularną i omawianą przez czołowych filozofów – Davida Chalmersa,
Thomasa Nagela czy Davida Stoljara. Zwłaszcza prace pierwszego z nich sprawiły, że monizm Russellowski będzie prawdopodobnie
poglądem szczegółowo dyskutowanym w najbliższych latach. W swoim referacie przedstawię najważniejsze cechy tej koncepcji, jej
zalety oraz trudności, którym musi podołać. Tym samym postaram się dać ogólną syntezę stanowiska, które jest dziś jedną z
najbardziej obiecujących koncepcji w filozofii umysłu.
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T H E C A R T E S I A N T H E AT R E A N D N E U R A L C O R R E L AT E S O F
C O N S C I O U S N E S S

Kinga Jęczmińska,
University of Warsaw, Jagiellonian University (Medical College), imiscellanea@gmail.com

Abstract Descartes believed that consciousness may be located in one single point in the brain where "all comes together",
allegedly in the pineal gland. This central place has been called by Dennett (1991) "the Cartesian Theatre" Although Cartesian
dualism is commonly rejected among contemporary scientists, only some of them manage to escape Cartesian epistemological
internal subject or unified conscious experience. Cartesian framework gives rise to a so-called "binding problem": how information
gathered separately through various structures finally comes together to create the unified perception of reality that is subjectively
experienced (O’Regan, Noë 2001).

In materialism-oriented approach, there is a growing interest in research on neural correlates of consciousness (Crick, Koch
1990; Newman, Baars 1993; Koch 2004). Sometimes the search for neural correlates is interpreted as theoretically neutral,
since it follows a general scientific methodology of searching for correlations between two types of events: conscious states and
brain events (Chalmers 2000). It is arguable, however, that these kinds of projects are deeply rooted in the Cartesian model of
unified consciousness. In contrast to the prevailing Cartesian framework, there are some models that deny the unified structure of
consciousness: Baars’s global workspace theory (Baars 1997), Dennett’s multiple drafts model (Dennett 1991) and O’Regan and
Noë’s sensorimotor theory (O’Regan, Noë 2001). The lack of success in empirically identifying the neural correlates of consciousness
may result from assuming an incorrect model of consciousness.
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T E O LO G I A P O L I T Y C Z N A E R N S TA B LO C H A

Michał Jędrzejek,
Uniwersytet Jagielloński, michal.k.jedrzejek@gmail.com

Abstract
Celem referatu jest rekonstrukcja podstawowych elementów teologii politycznej zawartych w książce „Ateizm w chrześcijaństwie”

(1968) autorstwa niemieckiego marksisty i teologa ateistycznego, Ernsta Blocha. Inaczej niż najbardziej znany teoretyk teologii
politycznej Carl Schmitt, Bloch optuje za emancypacyjną i rewolucyjną wizją tradycji judeochrześcijańskiej, która w centrum swojego
przesłania stawia nie stworzenie trwałego, zhierarchizowanego porządku, lecz zasadę nadziei, exodus i nadchodzące Królestwo
Boże. Jego „detektywistyczna”, choć nienaukowa, lektura Biblii ma na celu wydobycie figur sprzeciwu wobec władzy – wiodącym
przykładem jest oryginalnie interpretowana postać Hioba, prawej jednostki rzucającej wyzwanie samemu Bogu. Tak rozumiane
judeochrześcijaństwo staje się poprzednikiem i sprzymierzeńcem nowoczesnych formacji rewolucyjnych.

W swoim referacie obok rekonstrukcji podstawowych pojęć politycznej teologii Blocha, chciałbym wskazać krótko na kontekst
historycznofilozoficzny jego pracy (odrębne miejsce w dziejach marksizmu, spór z tradycją Bultmanna, oddziaływanie na teologię
nadziei Jürgena Moltmanna oraz teologię śmierci Boga) oraz obecność formuł i strategii Blochowskich we współczesnej myśli
postsekularnej (np. "Kukła i karzeł" Slavoja Žižka). Punktem węzłowym w referacie będzie ogólne pytanie o metody i funkcje
filozoficznej parafrazy treści teologicznych.
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T H O M A S N A G E L , M O R A L L U C K A N D I N T U I T I O N S . W H AT M O R A L
P H I LO S O P H Y C A N L E A R N F R O M A N A LY T I C A L L E G A L P H I LO S O P H Y

Maciej Juzaszek,
Uniwersytet Jagielloński, m.juzaszek

Abstract In 1976, at symposium of Aristotelian Society, Thomas Nagel presented a paper „Moral luck” which provoked the discussion
which is still continuing. However, apart from the very few exceptions, a deeper methodological reflection upon Nagel’s essay is
still missing. The aim of this paper is to clarify the main methodological puzzle I find in Nagel’s paper, i.e. the nature and role of
intuitions in his analysis of the concept of moral judgment.

Nagel is believed to pose the paradox of moral luck as incoherence between two basic moral intuitions: control principle and
moral luck intuition which both seem to be commonly shared conditions for making moral judgment. The former states that moral
blameworthiness is independent of luck, i.e. one cannot be morally assessed for what is beyond one’s control, while the latter
expresses the opposite – that moral blameworthiness depends on luck. Describing the control principle, Nagel explicitly uses
phrases like “ordinary conditions of moral judgment”, “intuitively acceptable conditions of moral judgment”, “prior to reflection”, “it
is intuitively plausible”. On the other hand, he notes some empirical generalization about our actual moral judgments which are
formed in accordance with the moral luck intuition. This leads him to conclusion that both the control principle and the moral luck
intuition are correct and valid conditions of moral judgment which cannot be abandoned, even if they trigger a paradox.

The question remains, what is the nature of Nagel’s intuitions. Herman Cappelen proposes to distinguish three kinds of intuitions
in philosophical practice: 1) a priori results of some special insight (phenomenology); 2) beliefs non-inferentially justified by their
self-evidence; 3) results of proper understanding of the concepts. All of them seem to serve in moral philosophy as grounds for
moral theories (e.g. 1- Moore; 2- Audi; 3- Shafer-Landau).

In the field of analytical legal theory, Scott Shapiro, inspired by Australian philosophers Michael Smith and Frank Jackson,
promotes another idea. He believes that common truisms concerning the concept of law are intuitive beliefs which seem to be
prima facie true and jointly constitute (maybe inconsistent) folk knowledge of what law is. These truisms may have the status
of analytical platitudes (e.g. “Some laws are rules)” or also of empirical generalizations (e.g. “Courts sometimes make mistakes
when interpreting the law”) but they are hinot well-justified bedrocks of our theory but rather only a starting point for the further
reflection wch culminates in developing a coherent theory which may justify some of the initial intuitions and reject the others.

Nagel treats both control principle and moral luck intuition as justified by their self-evidence or adequate understanding of
the concept of moral judgment and for this reason he cannot solve the paradox of moral luck. I will defend the thesis that Nagel’s
intuitions have the same status as as Shapiro’s truisms about the concept of law. Such account entails specified methodological
approach to the paradox of moral luck, i.e. producing the theory which is not justified by the initial intuitions but justifies them (at
least one of them).
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C O M P U TAT I O N A L C O M P L E X I T Y O F B A R W I S E ’ S S E N T E N C E A N D
S I M I L A R N AT U R A L L A N G U A G E C O N S T R U C T I O N S .

Dariusz Kałociński, Michał Godziszewski,
Uniwersytet Warszawski, dariusz.kalocinski@gmail.com

Abstract We investigate computational complexity of some similarity relations between finite orderings. Our motivation comes from
natural language semantics. The discussion began with the following example, mentioned by Barwise:
(1) The richer the country, the more powerful are quite a few of its officials.
Barwise observes that (1) seems to express that there is an embedding of one partial ordering into the other. If this is the case,
then (1) essentially involves second-order quantification, since the postulated logical form expresses the fact that one partial order
embeds into the other and this cannot be formulated in the first-order logic (by an easy argument from the Downward Skolem-
Lowenheim Theorem). We prove that if this interpretation is correct, then recognizing the truth value of sentences such as (1) in
finite models is NP-complete.
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C Z Y V I R T U E E P I S T E M O LO GY P O M O Ż E N A M R O Z W I Ą Z A Ć P R O B L E M
G E T T I E R A ?

Bartosz Kałuziński,
Instytut Filozofii UAM, bartosz.kaluzinski@wp.pl

Abstract W swoim wystąpieniu postaram się przeanalizować, na ile zaproponowana przez Ernesta Sosę próba rozwiązania tzw.
problemu Gettiera (czyli ustalenia koniecznych i wystarczających warunków dla przypisania komuś wiedzy) jest próbą udaną.

Sosa, posługując się analogią pomiędzy przekonaniami (beliefs) a łucznictwem, definiuje wiedzę jako przekonanie, którego
prawdziwość jest efektem „zręczności” (adroitness) w wytwarzaniu tegoż przekonania. Jest to koncepcja, która nie tyle dodaje jakiś
czwarty warunek do klasycznej definicji wiedzy (jako prawdziwego uzasadnionego przekonania), co raczej stara się ściślej ze sobą
„związać” klasyczne warunki, aby uniknąć różnych kontrprzypadków.

O ile koncepcja Sosy dość łatwo jest w stanie poradzić sobie z kontrprzypadkami podawanymi przez Gettiera, to jest dość
nieintuicyjna względem tzw. fake barnes county (gdyż zdaniem Sosy mamy dostateczne podstawy, aby w tej sytuacji uznać kogoś
za posiadającego wiedzę, że na polu stoi stodoła). Postaram się zarysować jak powyższego problemu można by uniknąć.
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H U S S E R L’ S I D E A S O F S T R I C T A N D A U T H E N T I C S C I E N C E

Marek Kaplita,
Uniwersytet Jagielloński, marek.m.kaplita@gmail.com

Abstract In my presentation I would like to present an interpretation of Husserl’s philosophy in which the notion of science, not of
phenomenology, is a key to understand his thought. From this point of view the first volume of Logical Investigations and the critique
of psychologism which it contein is of the highest importance for the whole Husserlian program of the renewal of philosophy. My
investigation is partly inspired by three books in which we can find a similar thesis. They are chronologically: Susan Bachelard’s
"A Study of Husserl’s Formal and Transcendental Logic", André de Muralt’s "The Idea of Phenomenology: Husserlian Exemplarism"
and Johanna Maria Tito’s "Logic in the Husserlian Context". All of these authors are trying to explain Husserl’s phenomenology
with its connection to his idea of science.

Firstly, my purpose will be to stress differences between idea of science in Husserl and in Descartes and Kant. Controversy
between Cartesian and Kantian interpretation of Husserl is misleading. The point of “the father of phenomenology” is completely
different to his great predecessors and this is clear in their philosophies of science. Secondly, I would like to describe Husserl’s
idea of science with two terms taken from his own writings. “Strict science” refers to early period of Husserl’s philosophy when he
was fighting for ideal and universal understanding of science. “Authentic science” appears for the first time in "Cartesian Meditation"
and indicate to existential role of science as a fundamental manifestation of human reason and a human claim to freedom and
responsibility.
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KO N I E C R E L I G I I W U J Ę C I U M A R C E L A G A U C H E TA

Paulina Karbownik,
, paulina.karbownik@gmail.com

Abstract Marcel Gauchet, współczesny filozof polityki i historyk francuski, w swej jak dotąd nie przetłumaczonej na język polski
książce pt. Le Désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion skupia się przede wszystkim na społecznym
wymiarze religii. Pytanie, jakie sobie stawia, jest następujące: czy religia ma jakikolwiek wpływ na porządek społeczny, czy też
istnieje poza nim? Konkluduje stawiając jednoznaczną tezę: strukturotwórcza moc religii uległa wyczerpaniu. Uszczegóławia ją,
wskazując na to, że ma na myśli religię chrześcijańską, której historia dobiegła kresu ok. 1700 r. i okazała się „religion de la
sortie de la religion”, czyli - najkrócej rzecz ujmując - religią, z której wywodzi się tendencja do sekularyzacji. Czy koniec religii
w ujęciu Marcela Gaucheta to koniec religii jako takiej? Czy może wręcz przeciwnie – ów koniec jednocześnie oznacza początek
funkcjonowania religii w inny sposób, co wiązałoby się z koniecznością przeformułowania samego pojęcia? Gwarantuję, że moje
wystąpienie nie zostawi tych pytań bez odpowiedzi.
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M E A N I N G P E R S P E C T I VA L I S M A N D P R E D I C AT E S O F TA S T E

Natalia Karczewska,
Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, natalia.karczewska@gmail.com

Abstract An interesting new approach to the issue of meaning of sentences containing taste predicates (such as “tasty”) has recently
been presented by J. Schaffer (2011). In his text, he argues for what he calls meaning perspectivalism – a view on which speaker’s
epistemic perspective plays a semantic role with respect to the proposition contained in a sentence with taste predicates. Schaffer’s
view differs from truth perspectivalism according to which perspective does not modify the meaning of a given proposition but is
necessary for truth evaluation. To put it simply, “A is tasty” is not a proposition which is true for me and false for you but instead,
it means something different to each of us.

During my presentation, I am going to present Schaffer’s view, its rivals and critique. I believe that meaning perspectivalism
constitutes an elegant view which can provide efficient conceptual framework to think about meaning of propositions containing
taste predicates. On the other hand, it generates a couple of serious problems, e.g. many propositions of a given language which
look exactly the same would have completely different meaning and all the disagreements about taste would turn out to be merely
apparent. For this reason, I am also going to investigate the implications of meaning perspectivalism on the issues connected with
the problem of so-called faultless disagreement (Kölbel 2004) – a highly suspicious situation in which two people disagree but
apparently no one made a mistake in coming to their respective beliefs.
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E T Y K A J A KO N A U K A E M P I R Y C Z N A W R E F L E K S J I TA D E U S Z A
C Z E Ż O W S K I E G O

Anna Kasperek,
UJ, ania-kasperek@wp.pl

Abstract Według Czeżowskiego warunkiem niezbędnym dla budowania teorii etycznej nie jest ani założenie obiektywności, ani
założenie bezwzględności ocen, lecz coś innego. Chodzi o to, aby oceny były intersubiektywnie komunikowalne i sprawdzalne, by
różni badacze mogli się ze sobą porozumieć co do tego jak ocieniają i czy oceniają zgodnie. Doświadczenie potoczne w dziedzinie
oceniania, jak pisze Czeżowski, nie wykazuje tak daleko sięgających odmienności w porównaniu z doświadczeniem potocznym w
dziedzinie poznania zmysłowego, by przewidywać jakieś nie dające się pokonać trudności w wypracowaniu dostatecznie dokładnych
dla celów budowy teorii metod i sprawdzania ocen etycznych. Ludzie różnych kultur, gdy odnoszą się do siebie z życzliwością,
zapominając o dzielących ich walkach, równicach narodowościowych, językowych, potrafią znaleźć wspólny język w zapatrywaniu
na dobro i zło. Można wtedy skorygować omyłki, jakim ludzie często ulegają. Ludzie są zdolni do ciągłego kształcenia w sobie
wrażliwości estetycznej tj. doskonalenia się w wydawaniu ocen. Weryfikacja ocen odbywa się analogicznie do weryfikowania sądów
spostrzeżeniowych, drogą ich wielokrotnego powtarzania w analogicznych lub w zmodyfikowanych warunkach przez tamte czy różne
osoby. Tak jak nieustannie człowiek bogaci się doświadczenie w świecie fizycznym przez docieranie poprzez obserwację do zjawisk
kiedyś ludziom nieznanych lub niedostępnych, tak też bogaci się doświadczenie w dziedzinie ocen etycznych przez to, że dokonuje
ich w coraz to nowych warunkach życia i w stosunkach międzyludzkich.

Według Czeżowskiego, słuszne wydaje się stwierdzenie, aby nazwać wiedzę zawartą w ocenach wiedzą empiryczną i mówić o
empirii aksjologicznej podobnie jak mówi się o empirii przyrodniczej lub psychologicznej. Mówiąc o empirii aksjologicznej rozsz-
erzamy zakres pojęcia empiria poza przyjęty w naukach przyrodniczych czy psychologia. Jest możliwa do przeprowadzenia analogia
między strukturą teorii zbudowanych na ocenach a strukturą teorii zbudowanych na wynikach obserwacji przyrodniczej.
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D Z I E Ł A P R OT R E P T Y C Z N E I I C H Z N A C Z E N I E W F I LO Z O F I I S TA R O Ż Y T N E J

Anna Kazimierczak-Kucharska,
UKSW Warszawa, kazimierczak.anna@wp.pl

Abstract Wydaje się, że dzieła protreptyczne odgrywały w filozofii starożytnej rolę niezwykle ważną. Otóż były to dzieła, które w
sposób szczególny miały zachęcać do cnotliwego życia. Zazwyczaj pierwsze skojarzenie związane z dziełami protreptycznymi ma
silny związek z „Zachętą do filozofii” Arystotelesa. Jest to bowiem najważniejszy protreptyk jaki powstał w kulturze starożytnej Grecji.
Arystoteles zawarł w nim zachętę do uprawiania filozofii co ma skutkować szczęściem dla człowieka. Warto jednak zastanowić się
nad tym, czy rzeczywiście dzieła napisane przez filozofów, które możemy w pewnym sensie zaklasyfikować do dzieł protreptycznych
miały największe oddziaływanie na uczniów wielkich mistrzów. W nurcie filozofii starożytnej, gdzie niezwykle silnie akcentowany
jest filozoficzny sposób życia w problematyce zachęty do uprawiania cnoty, nie powinno się pomijać takich postaci jak Sokrates,
Plotyn czy Porfiriusz, którzy nie napisali żadnego dzieła klasyfikującego się w kategorii protreptyków, a jednak przecież nie sposób
odmówić tym mędrcom ogromnego wkładu w zachęcanie swoich uczniów do życia filozoficznego.

REFERENCES
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2. Hadot P., "Czym jest filozofia starożytna", tłum. P. Domański, Aletheia, Warszawa 2000.
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D O R A D Z A M Y, F I LO Z O F U J E M Y C Z Y P R O W A D Z I M Y T E R A P I Ę ?
D O R A D Z T W O F I LO Z O F I C Z N E A P S Y C H OT E R A P I A .

Helena Kistelska,
Katedra Ogólnej Metodologii Nauk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, helenakistelska@gmail.com

Abstract Doradztwo filozoficzne to dziedzina, która na świecie odniosła duży sukces, jest uprawiana w prywatnych gabinetach,
zgłębiana na uniwersytetach i propagowana w wielu krajach Ameryki, Europy i Azji. W Polsce jest o niej coraz głośniej, choć
nadal brakuje wykwalifikowanych praktyków doradztwa filozoficznego. Czy jest to jednak kolejny twór wynikający z mody na
„doradzanie”? Czy też istnieje faktyczna potrzeba stworzenia czegoś obok coachingu, psychoterapii oraz kierownictwa duchowego?
I najważniejsze - czy filozofia może nam w jakikolwiek sposób pomóc w osiągnięciu szczęścia i sprawić, że będziemy sobie lepiej
radzić z codziennymi problemami? Próbując odpowiedzieć na to pytanie, porównane zostaną podstawy teoretyczne doradztwa
filozoficznego z różnymi formami psychoterapii po to, by przekonać się, na ile jest ono alternatywą dla znanych, uprawianych
i przynoszących efekty form pomagania człowiekowi. Uwaga zostanie poświęcona porównaniu przedmiotu, celu, metod, założeń
antropologicznych, umiejętności wymaganych u specjalisty oraz formie relacji między specjalistą a pacjentem/klientem.
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W A R U N KO W O - P R A W D Z I W O Ś C I O W A T E O R I A Z N A C Z E N I A I
U P R A W D Z I W I A C Z E

Karol Kleczka,
Uniwersytet Jagielloński, karolkleczka@gmail.com

Abstract W wystąpieniu chciałbym przeanalizować relację między uprawdziwiaczem (truthmaker) sądu, czyli pewnym faktem czy
stanem rzeczy, który czyni zdanie prawdziwym, a warunkiem prawdziwości, będącym nośnikiem treści w ramach realistycznej teorii
znaczenia. Szczególnie interesującą kwestią jest to, czy przyjęcie metafizyki z uprawdziwiaczami jest w stanie odpowiedzieć na
postawiony przez antyrealistów problem zdań nierozstrzygalnych i prawdy przekraczającej świadectwo.

W dyskusji na temat roli uprawdziwiaczy pojawiają się dwa stanowiska, z których pierwsze [Mulligan, Simons, Smith 1984]
twierdzi, że możemy wiedzieć, że zdanie p jest prawdziwe, jednocześnie nie znając ontologicznej przyczyny jego prawdziwości.
Jednak wydaje się, że możemy wtedy sensownie zapytać o to, jakie zadanie spełnia truthmaker, skoro wystarcza dostęp do warunku
prawdziwości. Czy istnienie uprawdziwiacza wnosi cokolwiek nowego dla rozumienia zdania?

Drugie podejście [Armstrong 2004], przyjmując tezę o koniecznym uprawdziwianiu każdej prawdy przez stan rzeczy (truthmaking
necessitarianism i truthmaking maximalism) oraz zakładając naturalistyczną metafizykę, zdaje się sugerować, że obecny dostęp do
warunku prawdziwości jest zadany przez istnienie uprawdziwiacza, co utożsamiałoby znaczenie sądu z aktualnym zachodzeniem
pewnego konkretnego stanu rzeczy w świecie. Pytanie przed, którym stajemy, dotyczy tego czy prawdy przekraczające świadectwo
posiadają swoje uprawdziwiacze, a jeśli tak, to jak to możliwe, że nie mamy dostępu do ich warunków prawdziwości.

Naturalne wyzwanie dla problemu uprawdziwiaczy stanowi postawione przez Michaela Dummetta pytanie o znaczenie zdań
nierozstrzygalnych. Dlatego zamierzam poddać oba podejścia do uprawdziwiania testowi argumentu z manifestacji. Czy prezentując
rozumienie zdania, jednocześnie przywołuję uprawdziwiacz, który się zanim kryje?
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J E D N O Z N A C Z N O Ś Ć W J Ę Z Y K U R E L I G I J N Y M ? A N A L I Z A K R Y T Y C Z N A
KO N C E P C J I W I L L I A M A A L S TO N A .

Grzegorz Klicki,
Uniwersytet Szczeciński, klicek@o2.pl

Abstract Debaty dotyczące języka religijnego trwają nieprzerwanie co najmniej od czasów Platona. W ostatnim czasie głos w tej de-
bacie zabrało wielu autorów (tak teistów jak ateistów). Najbardziej oryginalne stanowisko, jakie się w niej pojawiało, zaproponował
William Alston a przekonuje ono, że język religijny może być językiem dosłownym.

W moim referacie chcę pokazać, że to stanowisko jest nie do utrzymania. A ponad wszelką wątpliwość nie czyni zadość
powodowi dla jakiego powstało. Tym powodem jest chęć uniknięcia sporów, jakie toczą ze sobą użytkownicy tego języka. Punktem
wyjścia rozważań Alstona jest funkcjonalizm w filozofii umysłu. Oferuje on odmienne od tradycyjnych rozumienie takich wyrażeń
psychologicznych jak: „stan mentalny”, „chcieć”, „robić coś”, „wiedzieć”. I tak na przykład w funkcjonalistycznej interpretacji słowo
„wiedzieć” znaczy z grubsza tyle, co „mieć przewodnik w działaniu praktycznym”. Jeśli chodzi o umysł ludzki taka interpretacja nie
budzi większych wątpliwości, można przystać na to, że moja wiedza, co to jest młotek sprowadza się do tego, że wiem jak, i w jakiej
sytuacji, mogę użyć tego narzędzia. Zauważmy jednak, że w takim rozumieniu słowo „wiedza” może zostać użyte do opisu umysłu
boskiego (choćby wtedy, gdy mówi się, że Bóg ma „wiedzę” o człowieku, by móc odpowiednio kierować jego życiem). Mamy zatem
– wedle Alstona – sytuację, gdzie terminu „wiedza” można użyć do Boga, tak samo jak odnosimy je do człowieka.

Oczywiste jest jednak, że nawet gdybyśmy zgodzili się na taką funkcjonalistyczną interpretację umysłów boskiego i ludzkiego, to
psychologiczne wyrażenia odnoszące się do nich pozostają co najwyżej analogiczne (czyli takie jakimi były w ujęciach tradycyjnych)
– ale nie dosłowne. Po drugie: choćby x i y zgodzili się ze sobą co do sensu wyrażenia „boska wiedza”, to i tak posługiwać się
nimi mogą na różne sposoby. Pozostawia to wielką przestrzeń niejednoznaczności.
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O P I O I D O F O B I A A L E C Z E N I E PA C J E N TÓ W C I E R P I Ą C Y C H N A
P R Z E W L E K ŁY B Ó L .

Mirona Klorek,
MISHiS UAM, mirona.klorek@gmail.com

Abstract W raporcie z 2013 roku ONZ podało rozszerzoną wersję definicji okrutnego traktowania oraz tortur, co spowodowało, iż
podpadają pod nie działania medyczne, które spełniają warunki definicji: (1.) dochodzi do spowodowania silnego bólu (psychicznego
lub fizycznego), (2.) działanie to ma konkretny cel, (3.) stroną postępowania musi być osoba reprezentująca władzę oraz (4.)
wywoływanie cierpienia musi być celowe. Co ciekawe pierwszy raz w historii czwarty warunek nie musi być spełniony.

Raport Juana E. Méndeza sytuuje Polskę wśród krajów stosujących tortury ze względu na brak dostatecznej pomocy medycznej
cierpiącym pacjentom.

W referacie zajmę się opioidofobią czyli uprzedzenia do stosowania analgetyków opioidowych (np. morfiny, kodeina), które to
jest zwykle źródłem cierpienia osób cierpiących na przewlekły ból zarówno nienowotworowy jak i nowotworowy. Na przykładzie
historii p. Anny Kleszcz pokażę mechanizmy opioidofobii, która bywa często pogłębiana przez asymetrie w relacji lekarz - pacjent

Następnie przedstawię procedury określone między innymi przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz możliwości prawne
pacjentów, które mogą wykorzystać w walce o dostęp do leczenia.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która interweniowała w tej sprawie u Ministra Zdrowia przedstawiła statystyki pokazujące,
iż Polska zużywa 5 razy mniej morfiny niż państwa Europy Zachodniej. Pojawia się pytanie czy to wina tylko opioidofobii czy
może oszczędności oraz asymetrii w relacji lekarz - pacjent? Odpowiedź na to pytanie dopełni analizę tytułowego problemu.
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A LT E R N AT I V E F O R M S O F D E M O C R A C Y B A S E D O N T H E I D E A O F C I V I C
PA R T I C I PAT I O N A N D D E L I B E R AT I O N : C H A L L E N G E S A N D M E R I T S .

Katarzyna Klimowicz,
Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii, Zakład Filozofii Polityki, katarzyna.klimowicz@gmail.com

Abstract While many people all over the world become conscious about serious defects and inefficiencies of the prevailing
political systems based on representative democracy, alternative solutions for more just and inclusive systems of governance
continue developing. In my presentation I will shortly present the ideas which strive for greater self-governance, anti-hierarchical
organization, reinforcement of citizens role in political decision-making processes and establishment of bottom-up control over
public expenditures. Basing on examples of experimental projects introducing co-decision making and open-governance practices
on the local and regional level, I will also consider the possible advantages as well as the socio-economic, organizational, and
ideological obstacles that might stand in the way of introducing direct, participatory and deliberative management systems.
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S U B W E R S Y W N E P R A K T Y K I K U LT U R O W E W O D N I E S I E N I U D O
K AT E G O R I I W I D Z I A L N E G O N A G R U N C I E M Y Ś L I J A C Q U E S ’A R A N C I E R E ’A

Karol Klugowski,
Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, karolklugowski@gmail.com

Abstract Osią namysłu mojego referatu jest krytyczno-emancypacyjny wymiar działalności filozoficznej oraz artystycznej, a zwłaszcza
przestrzeni jaka powstaje w wyniku spotkania tych dwóch sfer. Punktem odniesienia jest dla mnie koncepcja podziału zmysłowości,
zaproponowana przez francuskiego filozofa Jacquesa Ranciere’a. Kontekstem w jakim chcę ją ulokować są praktyki kulturowe
noszące znamiona działań subwersywnych. Ze względu na ograniczenia czasowe skupię się na praktykach kulturowych związanych
z szeroko rozumianą działalnością artystyczną. Interesuje mnie to, w jaki sposób aspekty związane z samą medialnością dzieła
(sposobami w jakich idee artystyczne ulegają zapośredniczeniu - nie tylko przez samą materialność dzieła powiązaną z konkretnym
medium, ale również przez jego redystrybucję i sposób funkcjonowania w świadomości społecznej) mają wpływ na emancypację,
rozumianą tu jako "nowy podział zmysłowości" a zatem uczynienie widzialnym tych obszarów wspólnoty (podmiotu społecznego)
które były marginalizowane. Polityka dla francuskiego filozofa jest ściśle powiązana z estetyką, ale estetyką rozumianą w bardzo
osobliwy sposób. Z jednej strony pragnę przedstawić moment w historii sztuki (przełom XX i XXI wieku) w którym sztuka jako
dziedzina kultury symbolicznej zaczyna być w większym stopniu niż kiedykolwiek regulowana przez instytucjonalne mechanizmy
wytyczania granicy między sztuką i nie-sztuką (ów moment ściśle wiąże się z możliwością nowego działania politycznego, ale w
sensie bliskim postulatowi Jeana-Luca Godarda - nie chodzi o sztukę polityczną, ale sztukę uprawianą na sposób polityczny). Z
drugiej strony pragnę wykazać jak Rancierowska wizja estetyki odróżnia się od innych koncepcji estetycznych, a zwłaszcza tych,
które uznają kryzys estetyki tradycyjnej za uniemożliwiający zajmowanie się tą dziedziną z innej perspektywy jak tylko tej, która
asymiluje estetykę na grunt szeroko rozumianej filozofii kultury.

I S T N I E N I E W E D Ł U G K R I P K E G O

Konrad Kołodziejczyk,
Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, konrad.kolodziejczyk@uj.edu.pl

Abstract „Istnieje” jest jednym z tych słów, których w mowie potocznej używamy najczęściej. Wobec tego mogłoby się wydawać, że
jego znaczenie jest bardzo jasne. Tymczasem sprawia ono głębokie problemy filozoficzne.

Jeden z problemów związanych z istnieniem stanowi zagadnienie negatywnych zdań egzystencjalnych w rodzaju: „Pegaz nie
istnieje”. W takich okolicznościach kłopot polega na tym, że wydaje się, iż skoro Pegaza nie ma, to termin „Pegaz” do niczego się
nie odnosi, a zatem wyżej wymienione zdanie zdaje się być bezsensowne.

Naszkicowany problem rozwiązywano na dwa sposoby. Pierwszy sposób sprowadza się do uznania, że zdania pozornie orzeka-
jące o jakimś przedmiocie, że nie istnieje, faktycznie mówią, że żaden przedmiot nie odpowiada pewnej deskrypcji. Jest to stanowisko
głoszone przez takich filozofów jak: Russell, Quine. Według nich i ich zwolenników, wszystko istnieje. Sposób drugi polega na
uznaniu, że niektóre przedmioty są pozbawione własności istnienia. Jest to koncepcja, którą przyjął austriacki filozof Alexius von
Meinong.

Russell podkreśla, że bezsensowne jest używanie predykatu takiego, że nie jest nawet logicznie możliwe, by wobec jakiegoś
przedmiotu nie podpadał, zatem istnienie jest tylko i wyłącznie predykatem drugiego rzędu, jeśli nie ma przedmiotów nieistniejących.
Na takim tle ciekawie i obiecująco przedstawia się propozycja, z którą wystąpił Saul Kripke w niedawno opublikowanych wykładach.
Kripke uznał, że zarazem wszystko istnieje i możliwe jest sensowne używanie predykatu „istnieje” wobec indywiduów. Co więcej,
na gruncie jego teorii możemy zrozumiale twierdzić, że w pewnych możliwych światach znane nam przedmioty nie istnieją. Jak to
jest w ogóle możliwe, to pytanie stanowiące oś mojego wystąpienia.
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S P O R Y W O KÓ Ł P O J Ę C I A E S T E T Y K I W J A P O N I I E P O K I M E I J I

Ewa Korzeniowska,
Uniwersytet Jagielloński, ew.korzeniowska@gmail.com

Abstract Pojęcie estetyki, jako odrębnej dziedziny filozofii i dyscypliny akademickiej pojawiło się w Japonii dopiero pod koniec
XIX wieku, jednak możemy odnaleźć ślady refleksji nad pięknem, sztuką i kategoriami estetycznymi w dziełach twórców epok
wcześniejszych. W kraju, w którym praktyka dominowała nad teorią, a konfucjanizm kształtował zasady etyczne, a także estetyczne,
odnalezienie odpowiednika terminu „estetyka” jest w zasadzie niemożliwe. Próby przeniesienia zachodnich kategorii estetycznych
na grunt japoński były nierozerwalnie związane z rozwojem zachodnich nauk filozoficznych.

REFERENCES
"A history of modern Japanese aesthetics" M.Marra
"The structure of Iki" Kuki Shuzo
"Pochwała cienia" Tanizaki Jun’ichiro

O D W Ó C H P R Ó B A C H W Y J A Ś N I E N I A P R Z Y C Z Y N O W O Ś C I M E N TA L N E J .
A N A L I Z A P O R Ó W N A W C Z A P O G L Ą D Ó W J O H N A S E A R L A I J A E G W O N A
K I M A

Artur Kosecki,
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii, koseckiartur@gmail.com

Abstract Gdybyśmy odrzucili założenie o przyczynowości mentalnej, to musielibyśmy zrezygnować z możliwości sformułowania
wiedzy, oddziaływania przyczynowego między percepcją i światem, czy opisów zachowania ludzkiego. Dla niektórych filozofów to
założenie jest niepodważalne. Dlatego w wystąpieniu nie będę próbował odpowiedzieć na pytanie, czy jest możliwa przyczynowość
mentalna, lecz będę szukał odpowiedniego stanowiska filozoficznego, którego założenia pozwolą nam wyjaśnić, w jaki sposób jest
ona możliwa.

W wystąpieniu zestawię poglądy dwóch filozofów – Johna Searla i Jeagwona Kima – którzy traktowali sferę mentalną jako realną
i przyczynowo efektywną. Zarazem będzie to porównanie dwóch stanowisk w filozofii umysłu: antyredukcyjnego fizykalizmu (Searla)
i redukcyjnego fizykalizmu (Kima). W wystąpieniu postawię tezę, że w wyjaśnieniu przyczynowości mentalnej, odpowiedniejsze jest
przyjęcie stanowiska redukcyjnego. Uzasadnienie będzie następujące. Antyredukcyjny fizykalizm, stanowisko reprezentowane przez
Searla, nie można obronić przed argumentem z superweniencji. W konsekwencji, Searl musi przyjąć albo nadprzyczynowość albo
epifenomenalizm. Natomiast Kim za pomocą modelu redukcji funkcjonalnej, zachowuje realność sfery mentalnej i jej przyczynową
efektywność. Przezwyciężyć argument z superweniencji można jedynie za pomocą odpowiedniej funkcjonalizacji własności mental-
nych. Wobec tego, wyjaśnienie w jaki sposób jest możliwa przyczynowość mentalna, uzyskamy w obrębie redukcyjnego fizykalizmu.

REFERENCES
J. Kim, Umysł w świecie fizycznym, tłum. R. Poczobut, IFiS PAN, Warszawa 2002.
J. Kim, Physicalism, or something near enough, Princeton University Press, New Jersey 2005.
J. Searle, Umysł. Krótkie wprowadzenie, tłum. J. Karłowski, Rebis, Poznań 2010.
J.Searle, Umysł na nowo odkryty, tłum. T. Baszniak, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1999
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P R O B A B I L I S T I C DY N A M I C S E M A N T I C S A P P R OA C H TO E P I S T E M I C
M O DA L S

Milana Kostic,
Philosophy Department, University of BElgrade, kostic.milana@gmail.com

Abstract Dynamic semantics is a variant of formal semantics introduced by Groenendijk. As opposed to the classical approach in
the case of dynamic semantics meaning of a statement is not equated with its truth conditions but rather with its context change
potential. One motive behind the introduction of DS is that it is closer to natural language than the classical (Montague) semantics
in the way it treats scope (Visser, 2002); i.e. it has provided a framework for the adequate formalization of sentences that involve
problematic anaphora (e.g. “donkey sentences” – “Every farmer who owns a donkey beats it”).

In this paper I will focus on the way certain paradoxes that involve epistemic modals are dealt with within this framework. One
of such paradoxes has been described by Yalcin (2007): – it seems odd and incoherent to claim: (1) “It is raining. It might not rain”,
whereas claiming (2) “It might not rain. It is raining” does not seem equally odd (this is a problem for the classical approach since
it requires commutativity of conjunction). Some authors claim that dynamic framework can automatically account for such result
(Willer, 2013). Nevertheless, it seems that it cannot capture the fact that statement (2) seems odd as well, even though not equally
as the statement (1) (Gauker, 2007). I will argue that certain probabilistic extensions to dynamic model can account for this subtlety
of our linguistic intuitions and represent if not improved at least alternative framework for capturing the way contexts are updated
and beliefs revised with uncertain information.

REFERENCES
Yalcin, Seth (2007). Epistemic Modals. Mind 116 (464):983-1026.
Visser, Albert (2002). The donkey and the monoid. Dynamic semantics with control elements. Journal of Logic, Language and
Information 11 (1):107-131.
Willer, Martha (2013). Dynamics of Epistemic Modality. Philosophical Review 122 (1):45-92.
Gauker, Christopher. Comments on dynamic semantics.

O N C E R TA I N A S S U M P T I O N S U N D E R LY I N G C O N T E M P O R A R Y
S C I E N T I F I C R E A L I S M D E B AT E A N D S O M E O F T H E I R I M P L I C AT I O N S

Mateusz Kotowski,
Uniwersytet Wrocławski, matkotowski@gmail.com

Abstract In my talk I will draw attention to certain fundamental ontological and epistemological assumptions concerning objects
of everyday cognition which are commonly (although not necessary without exceptions) accepted by both (generally understood)
sides in contemporary scientific realism debate but which at the same time tend to be passed over in silence. I will show how
making these assumptions evident enables one to situate the scientific realism debate (at least in its most recent form) in relation to
more classical debate(s) between realism and idealism (in my opinion an issue quite vague, rarely raised and properly understood).
Finally, I will suggest that accepting these assumptions has quite serious, often underestimated consequences for the antirealist
criticism, since it weakens the strength of some of the most important antirealist arguments, like those pointing to the problems
with inference to the best explanation, which are similarly challenging for the claims of scientific realist and as the assumptions
accepted by many antirealists about science (in particular the supporters of constructive empiricism).

REFERENCES
Paul M. Churchland, Scientific realism and the plasticity of mind, Cambridge 1979;
Ian Hacking, Representing and Intervening: Introductory Topics in the Philosophy of Natural Science, Cambridge 1983;
André Kukla, Studies in Scientific Realism, New York 1998.
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T E S T I N G T H E S E X R AT I O O F KOA L A S : S O M E F R E Q U E N T I S T
S O L U T I O N S TO A M A N I F E S TAT I O N O F S TO P P I N G R U L E P R O B L E M I N
T H E E C O LO G I C A L R E A L M

Adam Paweł Kubiak,
Wydział Filozofii KUL, adamkubiak@student.kul.pl

Abstract In my talk I will first present an exemplification related to Lindley’s paradox (1957) simple stopping rule problem (Lindley,
Phillips 1976) as an argument against using null hypothesis significance testing in ecology (McCarthy 2007). Next, I will show
the difference in the evidence taken into account in different frequentist sampling procedures presented in the problem and discuss
the inapplicability of the Carnapian (1947) principle of total evidence in deciding which of the statistical models as connected with
the sampling procedure is epistemically more appropriate for testing the examined hypothesis. Then, to overcome the problem of
alleged equivalence of the evidence I will propose some solutions based on: (i) choosing an evidence which makes the test more
conservative, (ii) choosing evidence that is sufficient, as well as (iii) choosing evidence that better corresponds to the ecological
hypothesis in question and (iv) choosing an evidence associated with a model that better corresponds to sampling realms.

REFERENCES
Carnap R. 1947, On the application of inductive logic, Philosophy and Phenomenological Research 8:133-148
Lindley D. V. 1957, A statistical Paradox, Biometrika, Vol. 44, No. 1/2: 187-192.
Lindley D. V., Phillips L. D. 1976, Inference for a Bernoulli Process, The American Statistician, Vol. 30, No. 3: 112-119.
McCarthy M.A. 2007, Bayesian Methods for Ecology, Cambridge Univ. Press, Cambridge.

P H I L I PA P E T T I TA U J Ę C I E H O L I Z M U S P O Ł E C Z N E G O J A KO P R Ó B A
R O Z W I Ą Z A N I A P R O B L E M U " R U L E - F O L LO W I N G "

Justyna Kurlak,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, justynakurlak@gmail.com

Abstract W swoim wystąpieniu postaram się zaprezentować dwa zagadnienia podejmowane przez Philipa Pettita tj. problem
kierowania się regułami, który powstał na bazie przedstawionego w Wittgensteinowskich Dociekaniach paradoksu reguł i jego
sceptycznej interpretacji dokonanej przez Saula Kripkego oraz stanowisko Pettita w ramach ontologii społecznej tj. holizm społeczny.
Pettit włącza swoje rozwiązanie problemu rule-following w obręb uzasadnienia holizmu społecznego. Pettitowskie (zwane etho-
centrycznym) rozwiązanie problemu reguł zakłada m.in. normatywność reguł oraz konieczność zaistnienia korzystnych warunków,
które pozwalają poprawnie odczytywać reguły. Możliwość wykrywania niekorzystnych warunków i korygowania błędów w odczy-
tywaniu reguł jest zapewniona dzięki interakcjom intrapersonalnym i interpersonalnym. Zakładana wspólnotowość w kierowaniu
się regułami wiąże się bezpośrednio z głoszoną przez filozofa wersją holizmu społecznego, który uznaje istnienie nieprzyczynowych
zależności między jednostkami w uzyskaniu wyróżniających gatunek ludzki właściwości. Jedną z takich właściwości jest zdolność
myślenia, która opiera się m.in. na podążaniu regułami myśli.

REFERENCES
Pettit Philip, The Common Mind. An Essay on Psychology, Society, And Politics, Oxford University Press, New York 1993.
Pettit P., Reality of Rule-Following, "Mind" 99 (1990), ss.1-23.
Kripke Saul A., Wittgenstein on Rulles and Private Language, Oxford: Basil Blackwell 1982.
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K A N T ’ S I N F L U E N C E O N T H E P H I LO S O P H Y O F S C I E N C E

Dagmara Kwitek,
Uniwersytet Opolski, symeone@o2.pl

Abstract It is obvious that Kant is the first philosopher, who separated science and metaphysics, what was the cause of the total
rejection of metaphysics by positivists.

In my paper, I am going to show and describe a situation, in which metaphysics returns to the mercy of the twentieth-century
philosophy of science. Especially referring to Kant’s view, by such philosophers like Popper, Russell, Cassirer, who were interested
in Einstein’s theory of relativity and some of them traced Kant’s influence on the one of the greatest theories of science in the
twentieth-century.

I will show and justify that Kant’s ideas and views, which properly transformed, are still current in the contemporary philosophy
of science and they play a very important role, in particular the transcendental argument, which can be used as a defense against
empiricism.

REFERENCES
Cassirer Ernst, O teorii względności Einsteina: Studium z teorii poznania, przeł. Przemysław Parszutowicz, Wydawnictwo Marek
Derewiecki, Kęty 2006.
Grobler Adam, Metodologia nauk, Wydawnictwo Aureus, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006.
Popper Karl, Logika odkrycia naukowego, przeł. Urszula Niklas, Fundacja Aletheia, Warszawa 2002.
Russell Bertrand, ABC teorii względności, przeł. Zdzisław Markiewicz, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000.

K R Y T Y K A Z A R Z U T U O N TO LO G I C Z N E G O W Z G L Ę D E M I S T N I E N I A
Q U A L I Ó W

Grzegorz Lisowski,
Instytut Filozofii UW, grzegorzlisowski@gazeta.pl

Abstract W tradycji filozoficznej qualia, czyli niekomunikowalne własności świadome, zazwyczaj postulowane są przez zwolenników
dualistycznych stanowisk w sporze psychofizycznym (Nagel[1997]). Najzacieklejszymi oponentami filozofów postulujących istnienie
qualiów są fizykaliści. Co więcej, istnienie niekomunikowalnych własności świadomych wykorzystywane było w krytyce redukcji
procesów mentalnych do procesów neuronalnych. Wbrew powszechnemu przekonaniu wydaje się jednak, że można łączyć postulat
istnienia qualiów z pewną interpretacją fizykalizmu, co uzasadnię w referacie.

Bronioną przeze mnie tezę można równoważnie wyrazić w następujący sposób: istnieje przynajmniej jeden sposób wyjaśnienia
istnienia qualiów przy założeniu fizykalizmu w kontekście filozofii umysłu. Aby uzasadnić jej słuszność będę argumentował w
taki sposób. Nie dysponujemy kanoniczną definicją pojęcia „quale”, zatem będę używał go jako definicję projektującą, powstałą
jako wspólna część definicji zaproponowanych przez Witolda Hensela, Daniela Denneta i Clarenca Lewisa: „qualia” to poznawcze
własności świadome, które są niekomunikowalne, prywatne i bezpośrednio dostępne w świadomości. Przedstawiona w referacie argu-
mentacja składać się będzie z czterech części, z których pierwsza dotyczy istnienia fizykalnych poznawczych własności świadomych,
zaś kolejne poświęcone są uzasadnieniu istnienia klasy takich własności, które posiadają dodatkowo cechy wymienione w definicji
„qualiów”.

REFERENCES
Dennet Daniel C. Quining qualia, w: Marcel A. and Bisiach E., „Consciousness in Modern Science”, Oxford University Press, 1988
Hensel Witold M. , W poszukiwaniu qualiów, „Przegląd filozoficzno-literacki”, 6/2003
Lewis Clarence I. ,Mind and world-order, Dover Publications, 1991
Nagel Thomas, Jak to jest być nietoperzem, w: tenże, Pytania ostateczne, 1997
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B LO C K U N I V E R S E I N T H E C O N T E X T O F N E W S PA C E T I M E
S U B S TA N T I VA L I S M

Damian Luty,
Instytut Filozofii, Uniwersytet Adama Mickiewicza, damianluty@gmail.com

Abstract The famous Hole Argument (HA), first encountered by Albert Einstein in his pursuit of general theory of relativity (GTR)
was presented to the philosophical community by John Earman and John Norton. HA was supposed to, in this new philosophical
context, provide a way to decide between two options in the discussion about the ontological status (substantivalism versus
relationism) of spacetime. Further investigations on this topic led to decreasing the strength of HA. Originally HA was based on
the Leibniz equivalence and on the notion of determinism, viewed as being “built into” GTR and guaranteed by the tensor form of
equations. This is followed by the requirement of general covariance stating that the equations should be diffeomorphisms, which
means that the choice of coordinates is completely free. Accepting the ontology of substantivalism should entail the negation of
determinism (so important on the grounds of GTR) and relationism was meant to ensure that it was saved. Nevertheless, it became
transparent that the Leibniz equivalence in GTR produces merely isomorphisms, which one can treat as trivial. This path was taken
by such proponents of substativalism like Dean Rickles and John Stachel. What’s more important, they emphasized that keeping
HA can indeed save determinism, but it generates an unwanted effect called “freezed dynamics”. This leads directly to the problem
of canonical quantization of GTR. We are enabled here to ask the question about the block universe – a concept in which events
do not “become”, but only “are”. In other words: can the new spacetime substantivalism, due to the rejection of “frozen dynamics”,
repeal the concept of absence of becoming in the physical world on the fundamental level? In my presentation I will try to argue
that the better answer is “no”.

REFERENCES
(ed.) Dieks D., Ontology of Spacetime, Elsevier 2006
Stachel J., The Hole Argument and Some Physical and Philosophical Implications, Living Rev. Relativity, 17, (2014), 1
http://www.livingreviews.org/lrr-2014-1, doi:10.12942/lrr-2014-1
Rickles, D.P., What Price Determinism? A Hole Other Story!, http://philsci-archive.pitt.edu/2286/1/WPD(Rickles).pdf

K R Y T Y K A S P O Ł E C Z E Ń S T W A T E C H N I C Z N E G O W U J Ę C I U H E R B E R TA
M A R C U S E G O

Tomasz Łach,
KUL, tmlach@gmail.com

Abstract Herbert Marcuse jest jednym z głównych filarów Szkoły Frankfurckiej. W filozofii tej szkoły można odnaleźć wpływy
wielu tradycji. Jedną z podstawowych inspiracji była myśl Karola Marksa, którego starano się twórczo rozwijać. Frankfurtczycy nie
przejęli natomiast od Marksa fascynacji techniką, do której mieli stosunek wyjątkowo negatywny. Technikę zasadniczo traktowali jako
główną przyczynę powstania cywilizacji, w której dochodzi do represjonowania tak człowieka, jak i przyrody. W nurcie krytyczny
zostanie również sformułowana idea konfrontacji pomiędzy techniką a przyrodą. Idea ta będzie przejawiać się szczególnie w
powojennych pismach frankfurtczyków, natomiast szerokie pole oddziaływania zapewni jej niezwykle popularny Herbert Marcuse.
Autor ten sformułuje niezwykle wpływową ideę jednowymiarowości, do której często się powraca. Idea ta generalnie obrazuje
skomplikowane relacje w triadzie człowiek-społeczeństwo-technika. Celem tego wystąpienia jest przedstawienie tych relacji poprzez
oddanie krytyki postępu technicznego dokonanej przez Herberta Marcusego. Obrane zadanie zostanie zrealizowane w następujących
krokach: 1) przedstawienie głównych wątków ideowych Szkoły Frankfurckiej i teorii krytycznej; 2) zaprezentowanie filozofii Herberta
Marcusego: a) przedstawienie jego wizji techniki; b) przedstawienie jego wizji społeczeństwa; 3) rekonstrukcji alternatywy dla
krytykowanego stanu rzeczy; 4) opatrzenie zrekonstruowanych poglądów omawianego autora komentarzem.

REFERENCES
Horkeimer Max, Krytyka instrumentalnego rozumu, tłum. H. Walentowicz, Warszawa 2007.
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N E U R O B I O LO G I C A L F O U N DAT I O N F O R F U N C T I O N A L I D E N T I T Y O F T H E
PA S T A N D T H E F U T U R E

Kamil Łacina,
Uniwersytet Jagielloński, kamillacina@yahoo.pl

Abstract In recent years scientists commenced investigating a phenomenon known as progressive memory – our planning and
predicting abilities, as well as our nontrivial knowledge of the future. Hassabis, Kumaran and Maguire (2007) use imagination as
means to understanding how our episodic memory works. The most recent study by Mullally and Maguire (2013) shows that both
episodic and progressive memory operate on the same neural structures. These results offer a new perspective on the metaphysics
of time.

The proposed presentation will investigate the implications of these and other similar scientific findings for metaphysics of time.
The first part is a presentation of the progressive memory phenomenon – how it resembles and how it differs from imagination. The
second part delineates the functional and structural similarities between progressive and episodic memory. The third part consists
of an interpretation of these similarities as offering support to the four-dimensional static theories of time like block theory.

REFERENCES
Mullally S.L. & Maguire E.A. (2013) ‘Memory, Imagination, and Predicting the Future: A Common Brain Mechanism?’ Neuroscientist
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D E F L AT I O N I S M A N D T H E P R O B L E M O F O N TO LO G I C A L C O M M I T M E N T

Mateusz Łełyk,
Uniwersytet Warszawski, mlelyk@student.uw.edu.pl

Abstract Deflationist’s main thesis is that there is no such property of sentences (thoughts, propositions) as "being true". Pioneers
of this stance in philosophy (mainly Ayer and Ramsey) claimed that the property supporting their thesis is the irrelevance of
the truth predicate: they believed that the expression "is true" doesn’t influence the meaning of sentences in which it occurs.
The most straightforward argument for this thesis was shown to be incorrect very early: truth predicate is not definable in any
reasonable theory (basically in any theory that can "competently" talk about syntax). This opened the need for another explication
of deflationist’s main thesis.

In my talk I will focus on question: what property of an axiomatic theory of a notion can illustrate the redundancy of this notion.
I will discuss mainly the property of conservativity and interpretability in base theory.

REFERENCES
1. H. Field, ”Deflationist Views of Meaning and Content”, Mind, New Series 103, pp. 249-285.
2. V. Halbach (2011), Axiomatic Theories of Truth, Cambridge University.
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P L ATO N I C T H E M E S O F T H E C R I T I Q U E O F T H E " D E M O C R AT I C M A N " I N
K I E R K E G A A R D ’ S A N D O R T E G A Y G A S S E T ’ S C R I T I Q U E O F T H E " M A S S
M A N "

Kamil Majcherek,
Uniwersytet Jagielloński, kamilmajcherek@gmail.com

Abstract Plato was one of the earliest and, at the same time, most famous critics of the behaviour of the human masses. He aimed
this critique at the democracy and the individual called the "Democratic Man". Plato’s critique became, at least in some part, a
paradigm in the field of condemning the aberrations occurring in the society based on the foundations of majority, equality and
individual freedom. I shall try to show how certain themes of Plato’s critique of democracy are revived in modern age authors,
namely: Sřren Kierkegaard and Jose Ortega y Gasset, whose negative assessment of the human mass’ tyranny is well-known.

I shall first shortly outline traits characterizing Athenian democracy in Plato’s times and its position in the classical taxonomy
of the forms of government. I will then proceed to the criticism performed by Plato, which is based on charging the democracy with
being deficient in truth; in fact, it is a contradiction of truth. It replaces general knowledge, which is a basis of a healthy society,
with the tyranny of individual opinion.

I will then present shortly the socio-political background of Kierkegaard’s philosophical activity; from that I shall move towards
his critique aimed at the influence exercised by the crowd on the individual, which leads to the annihilation of the authentic
existence, based on the individual relation with God, being the source of the truth to the person in that relation. Finally, I shall
occupy myself with the views of Ortega y Gasset, who diagnoses in the culture current to him a crisis that he calls the "Revolt
of the Masses". According to Ortega, it consists in a deconstruction of a traditional division of the society into the elites, creating
culture and science, and the mass, which passively adopts them. At the end of my speech, I will once more show the themes that the
critique of our two modern philosophers share with Plato’s critique, at the same time mentioning some of the differences between
them.
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T E O R I A N I E Ś W I A D O M E J A K T Y W N O Ś C I T W Ó R C Z E J , C Z Y L I J A K
P O W S TA J Ą T E O R I E N A U KO W E . P R Z Y PA D E K DA R W I N A .

Grzegorz Malec,
Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski, malecgrzegorz@yahoo.pl

Abstract W roku 1859 opublikowana została książka O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, czyli o utrzymaniu
się doskonalszych ras w walce o byt autorstwa Karola Darwina. Jeszcze w XIX wieku pojawiły się pierwsze opinie, że praca
angielskiego przyrodnika była w zasadzie zlepkiem wcześniej opublikowanych poglądów, a wkład Darwina był znikomy. Oskarżenia
te w ogromnej większości wypadków były powtarzane przez krytyków ewolucjonizmu.

W roku 1959, sto lat po opublikowaniu magnum opus Darwina, ukazał się artykuł znanego amerykańskiego antropologa i
laureata wielu prestiżowych nagród Lorena Eiseleya. Eiseley starał się pokazać, kiedy i jak pojawiła się w umyśle Darwina idea
doboru naturalnego. Amerykański antropolog, co warto podkreślić, był ewolucjonistą, ale twierdził jednocześnie, że autorem teorii
doboru naturalnego był angielski ornitolog Edward Blyth, a nie Karol Darwin.

Theodosius Dobzhansky, światowej sławy genetyk i ewolucjonista, na łamach The American Naturalist odpowiedział na te
zarzuty. Przedstawił on kontekst odkrycia (w znaczeniu Popperowskim) teorii doboru naturalnego w analogii do powstania poematów
Samuela Taylora Coleridge’a. Dobzhansky usiłował nie tylko bronić Darwina przed zarzutem o plagiat, ale także podkreślić
irracjonalność momentu „odkrycia”.

W wystąpieniu zostanie przedstawiona polemika, jaka powstała między uczonymi, a to posłuży jako punkt wyjścia dla omówienia
teorii nieświadomej aktywności twórczej (NAT).
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P U T T I N G W A R I N TO W O R D S – M E TA P H O R S I N DA N I E L H . C O H E N ’ S
A R G U M E N TAT I O N T H E O R Y

Daniel Maliński,
Department of Logic and Methodology of Science IF UŁ, malinski.daniel@gmail.com

Abstract Until ’50’s of 20th century metaphors in philosophical discourse were treated suspiciously by logicians and analytic
philosophers of language. It has changed about 1954 when Max Black published his famous book titled „Models And Metaphors”
and later in ’80’s when came out another famous book titled „Metaphors We Live By” written by George Lakoff and Mark Johnson.

From that moment issue of metaphor was considered not only by postmodern or analytic philosophers, but also by the philoso-
phers from so called „informal logic” circle or rhetorical logic, especially Daniel H. Cohen, author of „Arguments And Metaphors In
Philosophy”. In my speech I would like to take a look on Cohen’s theory of argumentation and his conception of metaphors used for
purpose of argumentation. I would like to start from presenting short introduction of Cohens’ argumentation. After that I would like
to focus on epistemic values of metaphors which can be called „war metaphors” and try to answer three questions. (1)Should we
use metaphors if we demand clarity from philosophical argumentation? (2)Are the metaphors useful from the perspective of informal
logic or are they just rhetorical ornaments? (3)Does the analytic philosophy need metaphors?

I will try to focus on analysing nowadays examples of philosophical metaphors.
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T E AT R I J E G O M E TA F O R Y W D I A LO G A C H P L ATO Ń S K I C H

Magdalena Marciniak,
École des hautes études en sciences sociales (l’EHESS), marciniak.magdalena83@gmail.com

Abstract W moim wystąpieniu proponuję spojrzeć na dialogi platońskie jako na źródłową scenę dyskursywnego spotkania filozofii
i teatru. Sam teatr ujmuję nie tylko w wymiarze dosłownym i metaforycznym, ale także w perspektywie teatralizacji i dramatyzacji
rozmowy. Dosłowne ujęcie teatru rozpocznę od polemicznej dyskusji z tymi odczytaniami, które identyfikują Platona jako ojca
„teatralnych uprzedzeń”. W ramach owej dyskusji chciałabym uwypuklić ambiwalencje kierujące platońską interpretacją twórczości
uprawianej przez poetów (także tragicznych). Dostrzeżenie owych ambiwalencji znosi jednoznaczność wyroku wykluczającego poetów
poza obszar idealnego państwa oraz pozwala na sformułowanie kryteriów zgodnie z którymi twórczość poetycka (i teatralna) może
być usprawiedliwiona w oczach Sokratesa lub Ateńczyka. Omówienie metaforycznego wymiaru teatru w dialogach platońskich
pozwoli z kolei na dostrzeżenie atrakcyjności teatralnego słownictwa w oczach Platona do opisu fenomenów ludzkiej egzystencji oraz
idealnego państwa. W trzeciej i ostatniej części mojego wystąpienia wskażę na teatralizację i dramatyzację dialogów platońskich.
Koncentrując się przede wszystkim na anglo-amerykańskich interpretacjach owego fenomenu, omówię spory wokół kontrowersyjnej
tezy postawionej przez Martina Puchnera dostrzegającej w Platońskim geście nie tyle całościowe odrzucenie teatru co raczej
krytykę wybranych jego aspektów wynikającą bezpośrednio z pragnienia jego radykalnej reformy.
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DIALOGI PLATOŃSKIE - wszystkie
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Z A G A D N I E N I E W O L N O Ś C I W F I LO Z O F I I J Ó Z E FA T I S C H N E R A

Natalia Marcinowska,
Uniwersytet Gdański, natalia.marcinowska@gmail.com

Abstract Celem prezentacji jest ukazanie Tischnerowskiej koncepcji ludzkiej wolności w wymiarze antropologicznym, aksjologicznym
oraz społeczno - politycznym.

Filozofia Józefa Tischnera warta jest namysłu przede wszystkim ze względu na jej ściśle antropologiczny charakter. Porzucenie
kategorii ontologicznych na rzecz metody fenomenologicznej bliższej doświadczeniu przenika całą twórczość myśliciela. Koncepcja
człowieka jako istoty dramatycznej, istniejącej w określonym czasie i miejscu na „scenie dramatu” pośród innych uczestników, ma
przede wszystkim wymiar dialogiczny - dramat dzieje się między osobami. Ta konstatacja pozwoliła Tischnerowi zinterpretować
zjawisko wolności jako wydarzenia, które swoją istotę posiada w spotkaniu „Ja” z „Ty”. Przyjęcie perspektywy spotkania jako punktu
wyjścia analiz antropologicznych pozwala zaliczyć Tischnera do grona nielicznych przedstawicieli polskiej myśli dialogicznej XX
wieku.

Tischner postulował ścisłą relację wolności człowieka ze zdolnością do podejmowania decyzji moralnych. Wolność jako sposób
istnienia dobra otwiera człowieka na inne wartości, które "Ja aksjologiczne" przyswaja w wolny sposób, dzięki czemu tworzy między
osobami niejako „przestrzeń” wolności, co zdaniem autora Etyki Solidarności prowadzi do wniosku, iż wartości stojące wyżej
w hierarchii aksjologicznej zwiększają obszar ludzkiej autonomii. Odkrycie wewnętrznej przestrzeni wolności może dokonać się,
zdaniem Tischnera, poprzez spotkanie wolności skończonej (istniejącej w człowieku) z wolnością nieskończoną (Bogiem).

Zagadnienie wolności w ujęciu Tischnera posiada także swoje konsekwencje w myśli politycznej filozofa. Po klęsce komunizmu,
będącego ustrojem opartym na negacji wolności, Tischner widział w demokracji szansę na odbudowę społeczeństwa, które będzie
oparte na etosie wolności i prawdy.

Prezentacja będzie szansą zestawienia Tischnerowskiej koncepcji wolności z innymi ujęciami. Filozofie Fichtego oraz Hegla
będą stanowiły pomocne narzędzie dla ukazania specyfiki Tischnerowskiej myśli, a także umożliwią podkreślenie elementów
Tischnerowskiej wizji wolności, które zasługują na krytyczny komentarz.
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E L E M E N T Y K S Z TA ŁT U J Ą C E W S P Ó ŁC Z E S N Y PA R A DY G M AT W O J N Y

Monika Mazur-Bubak,
Instyt Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, monikadanutamazur@gmail.com

Abstract Celem artykułu będzie próba ujęcia współczesnej teorii wojny w ramy paradygmatu naukowego, zaproponowanego przez
T. Kuhna . Teoria wojny jest zagadnieniem istotnym w

filozofii politycznej, ponieważ wyznacza ona akcenty wedle, których zakreśla się granice istnienia i funkcjonowania państwa.
Co więcej paradygmat ten, pomimo ciągłych transformacji, zdaje się wciąż pozostawać podstawą teoretyczną, na której opiera się
większość rozważań z dziedzin filozofii politycznej a także politologii i socjologii. Chcąc dokonać jego analizy, należy odwołać
się do specyficznej konstrukcji teoretycznej, zaproponowanej przez T. Kuhna w Strukturze rewolucji naukowych. Na jej podstawie
praca podzielona zostanie na dwie części. W pierwszej analiz poddany zostanie sam rdzeń teorii, który stanowi model teoretyczny
do dalszych rozważań ( tutaj przedstawione zostaną badania Carla von Clausewitza a także Carla Schmitta). W drugiej części
wskazana zostanie teoria Jerzego Wiatra, która stanowi uzupełnienie i rozszerzenie funkcjonalności paradygmatu na inne dziedziny.
W pierwszej części przywołana zostanie teoria Carla von Clausewitza. Wyraża się ona poprzez założenie, że wojna jest kontynuacją
działań politycznych, która ma na celu zmuszenie przeciwnika do spełnienia „naszej woli”. (Chociaż ten wielki teoretyk zalicza się do
epoki nowożytnej – jego rozważania stanowią nowy poziom w ujmowaniu tego typu zagadnień, można go zatem uznać za początek
rozwoju nowoczesnego paradygmatu wojny).Jako drugi element konstruujący podstawę teoretyczną paradygmatu przedstawiona
zostanie myśl Carla Schmitta dotycząca ustanawiania relacji „wróg – przyjaciel”. Autor Teologii politycznej poprzez podkreślenie
powagi wyboru wroga – zarówno ustanowił kategorie, którymi może posługiwać się polityczność (jako dziedzina), jak wskazał iż
wojna (niekoniecznie jako stan faktyczny) stanowi nieodłączny element kształtowania się polityki w państwie.W drugiej części pracy
wskazany zostanie teoria, która dopełnia nowoczesny paradygmat wojny rozszerzając jego zastosowanie na dyscypliny związane
z namysłem nad wspólnotą i społeczeństwem. Teoria ta będzie dotyczyła badań Jerzy Wiatr, który określa wojnę, jako stan
społeczeństwa, w którym ostry konflikt zewnętrzny lub wewnętrzny, wyrosły z dotychczasowej polityki, rozwiązywany jest środkami
przemocy. Wedle autora swoistość tego konfliktu „polega na użyciu, w sposób mniej lub bardziej trwały i zorganizowany, środków
przemocy, a częstokroć także na łącznym występowaniu w płaszczyźnie prawnej, psychologicznej, socjologicznej antagonizmu wobec
grupy obcej i solidarności wobec własnej grupy” (J. Wiart, Socjologia wojska, wyd. MON, Warszawa 1984 , s. 53) niekoniecznie
zaś państwa. Dzięki wprowadzeniu tego stanowiska do treści paradygmatu, staje się on bardziej uniwersalny i tym samym pozwala
na wyjaśnienie szerszego zakresu zjawisk. Ostatecznie celem wystąpienia będzie wykazanie, że stanowiska te łączą się w jeden
paradygmat, który dotychczas nie został obalony, pomimo iż pojawiły się liczne anomalie z nim związane. Tym samym wykazane
zostanie, iż pozostaje on wciąż główną teorią na podstawie której, wyjaśniana jest większość zjawisk odgrywających się na arenie
społeczeństwa i państwa. Przy czym stronami są „społeczności polityczne” niekoniecznie zaś państwa. Dzięki wprowadzeniu tego
stanowiska do treści paradygmatu, staje się on bardziej uniwersalny i tym samym pozwala na wyjaśnienie szerszego zakresu
zjawisk.Ostatecznie celem wystąpienia będzie wykazanie, że stanowiska te łączą się w jeden paradygmat, który dotychczas nie
został obalony, pomimo iż pojawiły się liczne anomalie z nim związane. Tym samym wykazane zostanie, iż pozostaje on wciąż
główną teorią na podstawie której, wyjaśniana jest większość zjawisk odgrywających się na arenie społeczeństwa i państwa.
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F R A N K E N S T E I N E G Z Y S T E N C J A L N Y

Patryk Miernik,
Uniwersytet Jagielloński, patryk.miernik@uj.edu.pl

Abstract Jakkolwiek powieść gotycka Mary Shelley "Frankenstein, czyli współczesny Prometeusz" z 1818, od czasu swego powstania
została skutecznie zbanalizowana, zaś sam jej bohater zaliczony w poczet ikonicznych popkulturowych potworów, niesie ona ze
sobą ogromny przekaz filozoficzny. W niniejszym wystąpieniu wykazane zostanie, iż przekaz ów stanowi zapowiedź mającego
nadejść ponad 100 lat później egzystencjalizmu w jego ateistycznej, Satrowskiej i Camusowskiej postaci. Istocie stworzonej przez
Frankensteina podobnie jak człowiekowi egzystencjalnemu zostaje w absurdalny i okrutny sposób „nadane” istnienie. Zostaje ona
„wrzucona w świat” którego nie ma szans zrozumieć, absolutnie samotna i wyobcowana, pozbawiona jakiegokolwiek wsparcia czy
pociechy ze strony swojego stwórcy, przeciw któremu w końcu się zbuntuje. Pozostaje ona pozostawiona samej sobie, z rozpaczliwym
zapytaniem skąd i poco się wzięła oraz co ma uczynić ze swoją egzystencją. Bohater egzystencjalny ustawicznie „staję się” będąc
zlepkiem niezależnych od niego, akcydentalnych okoliczności, niczym monstrum zszyte z martwych części różnych ciał. Wreszcie
bohater ów cechuje się ponadprzeciętną inteligencją i wrażliwością, łącząc ją jednak z „mózgiem mordercy” – czyniąc go tym
samym ofiarą „winy niezawinionej”. Nie będzie mu nigdy dane znaleźć współtowarzysza dla swych cierpień, gdyż „piekło to są
inni”, zaś używając języka Heideggera „owi oni”, nigdy nie pozwolą temu jestestwu egzystencjalnemu znaleźć miejsca, które mógłby
nazwać „swoim”. Jedyną jego własnością pozostanie Camusowski kamień Syzyfa, czyli cierpienie mogące zaprowadzić go jedynie
do autodestrukcji.
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T H E N OT I O N O F A U TO N O M Y A N D T H E D U T Y O F H E L P I N T H E M O R A L
T H O U G H T O F I M M A N U E L K A N T A N D PA U LO F R E I R E

Joanna Miksa,
Uniwersytet Łódzki, jmalaxer@wp.pl

Abstract I propose to analyse the duty of help as it appears in the ethical thought of Immanuel Kant and Paulo Freire, a Brasilian
pedagogue. In the centre of moral reflection of those thinkers stands the notion of autonomy and even if it has different philosophical
justification in each case, it has similar consequences for the way in which the duty of help is understood in each case. The thing
that both Kant and Freire insist on is that those who are in need should be respected and warn against paternalism. It is especially
clearly stated in Freire’s writings, who sees help as an act of liberation for the powerful, who by introducing a just society liberate
themselves morally from the the system defined by violence. The duty of help in each case is adressed to those who are able to do
so, and the definition of those who should help whom and in what way is one of the objectives I would like to attain in my paper,
which would be tantamount to explaining the social dimension of the duty of help. The other problem I would like to comment on
is the role of education that both Kant and Freire see in the evolution of a society – be it attaining moral perfection in the case
of Kant or fighting for elementary dignity in the case of Freire.
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T H E R E L AT I O N B E T W E E N Ā T M A N A N D B R A H M A N A C C O R D I N G TO
B H Ā S K A R A A N D Y Ā DAVA P R A K Ā Ś A ( B H E D Ā B H E DA S C H O O L O F
A D VA I TA V E D Ā N TA )

Natalia Nadkańska,
Uniwersytet Łódzki, natalia.nadkanska@gmail.com

Abstract The bhedābhed school formed mainly in opposition to the school of advaita (later, also in opposition to viśis. t.advaita and
dvaita school). One of the major differences between advaita and bhedābheda was a view on the status of the existence of the
phenomenal world. While advaita assumes that the real world is an illusion (māyā), lie (mithyā), bhedābheda rejects the illusory
nature of the world.

The research aim of this paper is to present views on the relationship between the individual subject (ātman) and the universal
subject (brahman). Analysis of that relationship includes early Vedānta schools, namely advaita and viśis. t.advaita. I will explain
here the understanding of (1) the concept of the universal subject, (2) the concept of the individual subject and (3) the concept of
the empirical world that can be also a part of this relationship. In addition, most importantly, (4) the concept of the relationship
between mentioned parts – with an emphasis on the relationship between ātman and brahman – will be presented in reference to
two so-called “The Great Saying” (mahāvākya): tat tvam asi (“Thou art That”) and ekam evadvitiyam (“One without a second”).
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M E TA P H Y S I C S O F A R T A N D N E O - M E I N O N G I A N I S M : S O M E C R I T I C A L
R E M A R K S O N PA R S O N ’ S T H E O R Y O F F I C T I O N A L O B J E C T S

Michał Nakoneczny,
Zakład Estetyki, IF, UW, m.nakoneczny@uw.edu.pl

Abstract In this paper I evaluate the account of fictional characters that follows from Parsons’ (1980) theory of non-existent objects.
As main criteria for such evaluation I take (1) the argument from language (Thomasson, 2009) and (2) the argument from creationism
and contextualism (Levinson, 1980).

The paper is structured as follows. In the first section, I survey positions on the metaphysics of fictional entities. I show that all
theories, except for Parsons’, fail to provide a theory that is compatible with our intuitive way of speaking about fictional characters.

In the second section, I reconstruct elements of Parsons’ theory that are crucial for his account of fictional characters: (1)
dividing properties into nuclear and extranuclear; (2) correlating particulars with sets of properties; and, (following from 1 and 2)
the Principle of Identity of Indiscernibles.

In the third section, I reconstruct Levinson’s argument for the creatibility criterion. I provide a systematic argument showing why
Parsons’ account of fictional characters is incompatible with the notion of true artistic creation.

If my analysis and arguments are correct, I prove in this paper that:
(1) if we accept linguistic support as the main support in favour of the existence of fictional entities, than possibilist theories

and kind-theories of fictional entities fail to meet the linguistic criterion of simple and uniform predication over fictional entities.
(2) if we accept Levinson’s creatibility criterion as a necessary feature of artifacts, then we see that Parsons’ variant of neo-

meinongianism does not meet the criterion.
(3) if we accept linguistic support as the main support in favour of fictional entities, then we cannot avoid the conclusion that

there is equal, if not stronger, linguistic support in favour of Levinson’s argument.
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P S Y C H E D E L I C E X P E R I E N C E A N D I T S C O G N I T I V E F U N C T I O N

Szymon Nowak,
Uniwersytet Jagielloński, ssnowak@gmail.com

Abstract The main goal of my presentation is to answer the question whether an experience induced by classical hallucinogens
(such as LSD, DMT, psilocybin„ mescaline etc.) can be treated as a cognitive experience. Philosophical inquiry into the nature of
psychedelic experience is of primary value for creating proper the suitable conceptual tools and methodology for empirical research
on altered states of consciousness.

At first I am going to focus on some main terminological difficulties which are crucial for a proper understanding and scientific
evaluation of altered states of consciousness. The basic methodological problem concerned with this area of research is a lack of
universally accepted scientific vocabulary.

Next, I will present a philosophical background of the early scientific research on altered states of conciousness, namely the
work of William James who brought a lot of attention to the topic of mystical experience. In his Varieties of Religious Experience
James pointed out four features of full mystical experience, which have found application in contemporary psychological research.
By doing so he also created a benchmark for modern self-report methods allowing empirical insights into the nature of mystical
type of experience induced by classical hallucinogens (Pahnke, 1966).

Among the features marking a mystical experience James singled out the so-called noetic quality, which indicates that mystical
experiences have a cognitive significance. The main goal of my presentation is then to address the question whether this cognitive
capacity of mystical experience has only a subjective/psychological value, or it should be rather treated as a legitimate kind of
cognition. The philosophical aspect of this issue enters the domain of ontology, since it concerns the question whether an object of
any cognitive experience has to belong to the physical reality, or a proper cognition can be realized in the reality of symbols.

In order to deal with these questions I will refer to the philosophy of H.-G. Gadamer. Even though Gadamer did not investigate
altered states of consciousness, I believe his hermeneutics can support a hypothesis that altered states of consciousness provide
recognition of reality of symbols.

REFERENCES
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James, W. (2011) Doświadczenia religijne, Zakład Wydawniczy NOMOS
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KO N C E P C J A T R A DY C J I W " D E V OT I O M O D E R N A "

Dawid Nowakowski,
Uniwersytet Łódzki Instytut Filozofii, d.nowakowski@onet.eu

Abstract Schyłek średniowiecza był świadkiem pojawienia się wielu nowych odłamów chrześcijańskiej religijności. Pojawiały się
nowe ugrupowania beginów, beginek i begardów, zgrupowania braci "wolnego ducha", a także bardziej indywidualne przejawy
radykalnego mistycyzmu. Wśród tych późnośredniowiecznych ruchów istotne miejsce zajmował odłam określany przez samych
jego przedstawicieli jako "devotio moderna"."Devotio moderna" różniła się jednak od tamtych przynajmniej jedną znaczącą cechą,
która pozwoliła jej utrzymać się w granicach katolickiej ortodoksji: zawsze gotowa była do całkowitego posłuszeństwa Kościołowi
rzymskiemu i jego ustaleniom. Wskazując na ten konserwatywny rys "devotio moderna" w swoim wystąpieniu zamierzam bliżej
przyjrzeć się obecnej w ruchu "devotio moderna" koncepcji tradycji. Analizę swoją oprę przede wszystkim na pismach Geer’a Grote’a,
Jana Brinckerincka, Gerarda Zerbolta z Zutphen. Sięgnę również ponadto do dzieł nieco starszego, od samego ruchu, flamandzkiego
mistyka Jana Ruusbroeca a także do pism najbardziej znanego reprezentanta ruchu - Tomasza z Kempis.

Z uwagi jednak na to, że dzieła pisarzy kręgu "devotio moderna" miały raczej popularny, niż naukowy charakter, w swych
wywodach odwołam się również do traktatów powstałych wokół sporów o ortodoksyjność "devotio moderna", jaki wybuchł w
czasach Soboru w Konstancji (1417), gdy krytyczne uwagi Marcina z Grabowa zostały szybko odparte przez autorytety tej miary,
co Piotr d’Ailly i Jean Gerson. Analiza pojęcia tradycji stojącego za postawą przedstawicieli ruchu "devotio moderna" pozwoli rzucić
nowe światło na postawę Erazma względem Reformacji i wyjaśni - jak mniemam - dlaczego Erazm nie chciał przyłączyć się do
Lutra woląc pozostawać w cieniu przekraczającej pojedynczą opinię consensus Ecclesiae.
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M I T J E D N E J R Z E C Z Y W I S TO Ś C I ? I M P L I K A C J E KO N C E P C J I C A R L A R .
R O G E R S A I R O N A L DA D. L A I N G A D L A P L U R A L I Z M U E T Y C Z N E G O.

Piotr Obacz,
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, piotr.obacz@wp.pl

Abstract W wystąpieniu zostanie zaprezentowane szczególne spojrzenie na kwestię istnienia oraz postrzegania rzeczywistości.
Dzięki przyjętej perspektywie – inspirowanej koncepcjami dwóch badaczy o orientacji humanistycznej: Carla R. Rogersa (1902-
1987) i Ronalda D. Lainga (1927-1989) – możliwa jest identyfikacja specyficznych aspektów wybranego problemu oraz odniesienie
wniosków analizy do doktryny pluralizmu. Biorąc pod uwagę, iż łączenie refleksji charakterystycznej dla filozofii moralnej i poli-
tycznej (pluralizm) z psychologią humanistyczną stanowi nowe i autorskie ujęcie zagadnienia, podejmowane pytania i hipotezy
również mogą zyskać nowatorski charakter lub stanowić głos w dyskusji nad problemem jednej (?) rzeczywistości.

Laing twierdził, iż odmienne odczuwanie przez jednostki dostępnej wszystkim rzeczywistości pozwala żywić przekonanie, iż
„żyjemy w różnych światach” (R. D. Laing, „Ja” i inni, Poznań 1999, s. 38-39). Podobnie Rogers; psycholog zadawał zasadne pytanie:
„Czy możemy sobie dzisiaj pozwolić na luksus posiadania jednej rzeczywistości? Czy możemy nadal utrzymywać przekonanie, że
istnieje pewna rzeczywistość, co do której definicji wszyscy jesteśmy zgodni?” (C. R. Rogers, Sposób bycia, Poznań 2012, s. 118-119).

Na tej podstawie proponuje się swoiste przewartościowanie, zmianę pytań, jakie zadają sobie badacze: nie „jak badać rzeczy-
wistość?”, ale „którą rzeczywistość badać?”; nie „jaką rzeczywistość (np. polityczną)?”, ale „czyją rzeczywistość?”.
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T H E C O D I F I C AT I O N O F H U M A N R I G H T S B Y L E S Z E K KO Ł A KO W S K I

Adam Olczyk,
Uniwersytet Łódzki, adam.tomasz.olczyk@gmail.com

Abstract The famous essay of Leszek Kołakowski, entitled Etyka bez kodeksu (The Ethics without a Codex, 1962), refers to the
consequences of the act of the affirmation of the world. By showing that this act leads to take “responsibility for world’s debts”,
Kołakowski specifies three ideal models of the structure of thinking that “liberate from the moral decision making anxiety by
means of mystifying the situation of responsibility”. The part of reasoning is to indicate that a wish for having the perfect moral
safety (necessary if one aspires for complete codex) stands in contrast to some phenomena of consciousness that are necessary to
counteract social and moral degradation.

Kołakowski lists three features of good codex that “excuse our blindness for some peculiarities of moral life” 1) the latent
conviction of the basic symmetry of claims and obligations; 2) belief in the homogeneous nature of values; 3) the presumption of
basic compatibility between appraisal and norm. These thoughts relate to other works of the Polish philosopher (like The Presence
of Myth, The Praise of Inconsistency, What are Human Rights for?).

In my lecture I intend to present deliberations on the relation between the need for codification (not only define the fundamentals,
but show the consequences) and human rights in their normative formula (well rendered in The Universal Declaration of Human
Rights). I would like to focus on the issue of claims, that are filed because values had been closed in a codified formula, and point
out the negative consequences. At the same time, I want to present objections that have been raised against Kołakowski and note
discussions which may have been provoked by the speech of the Polish philosopher – more on the ground of philosophy of law
than ethics.
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F R O M H U S S E R L’ S W E S E N S S C H A U TO G O D E L’ S R E A L I S M A N D
C A R N A P ’ S N O M I N A L I S M

Tommaso Ostillio,
University of Warsaw, ostillio.tommaso@gmail.com

Abstract The present paper aims, first of all, at showing how Husserl’s philosophy has given an important thrust to the philosophical
debate concerning mathematics in the 20th. Secondly, starting from the analysis of Husserl’s investigations on numbers, it will be
shown how both Carnap’s and Gödel’s philosophies of mathematics bear some kernel of kantianism, due to Husserl’s influence. Third,
the paper will focus on Carnap’s conventionalism and Gödel’s realism in order to make a comparison between the two positions.
In the end, it will be shown that Gödel’s mathematical realism, though, is not completely incompatible with the epistemologies of
two conventionalists as Poincaré and Hans Reichenbach, due to their reliance on probability that well resembles Gödel’s doubts
about the certainty of arithmetical truths.
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KO N C E P C J A N A D C Z ŁO W I E K A F R Y D E R Y K A N I E T Z S C H E G O

Paweł Pałasiński,
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, pawel.palasinski@gmail.com

Abstract Fryderyk Nietzsche nadał swojej filozofii cel, którym miała być duchowa przemiana ludzkości. Owocem owej przemiany
miały być narodziny nadczłowieka – ideału do którego Nietzsche, w swojej książce Tak mówił Zaratustra, zachęca swoich czytel-
ników. Pomimo rangi jaką niewątpliwie nadał tej koncepcji filozof jest ona dosyć niejasna. Nietzsche opisuje nadczłowieka w sposób
bardzo ogólny, co może prowadzić do różnych interpretacji. Fakt ten rodzi następujące pytanie: jaki miałby być ów upragniony
przez filozofa nadczłowiek?

Odpowiedź na powyższe pytanie będzie prowadzić przez wszystkie najważniejsze idee filozofii nietzscheańskiej. Dopiero uwydat-
niony związek tej koncepcji z przenikającą wszystko siłą jaką jest wola mocy i zagrożeniem jakim jest nihilizm pozwolą określić
warunki w jakich powstać ma nadczłowiek Nietzschego. Dodatkowo nadczłowiek okaże się tym, kto w wiecznym powrocie tego
samego widzi szanse na swoje wybawienie od ciążącego bezsensu ciągle stającej się rzeczywistości. Ciężar tej ostatniej przemieniony
zostaje przez nadczłowieka w kochany przez niego los (amor fati).

W swoim wystąpieniu autor chciałby zaprezentować słuchaczom koncepcję nadczłowieka w jej odniesieniach do innych idei
filozofii Nietzschego. Koncepcji, która wydaje się łączyć wiele wątków filozofii autora Poza dobrem i złem w jeden celowy projekt
odnowy i przemiany ludzkiego rozumienia swojego miejsca w świecie.
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R O S E N Z W E I G T H E H E G E L I A N : O N A C H I E V I N G T H E A L L

Lukas Paul,
University of Nottingham, atxlp1@nottingham.ac.uk

Abstract Contrary to his own words, I would like to present Rosenzweig as a Hegelian who however has something significant
to say where Hegel doesn’t see a problem. It is the question of how to achieve the All and its relatedness to giving an account
of the All, which, I shall argue, makes Rosenzweig an interesting contributor to the Hegelian System. Focusing on Rosenzweig’s
thought as developed in the first half of his ‘Star of Redemption’ I shall (1) show how his explicit rejection of Hegel is not enough
to disqualify him as a Hegelian but (2) rather opens up a new perspective on the Hegelian project of finding thought and being
unified: the I is involved not just in recognizing but rather in achieving this unity in the act of neighborly love.

REFERENCES
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R Z E C Z O AT E I S T Y C Z N E J A P O LO G E T Y C E R E L I G I I , C Z Y L I O U W I K Ł A N I U
P O M I Ę D Z Y W I A R Ą A R E L I G I J N O Ś C I Ą .

Mateusz Pencuła,
Uniwersytet Warszawski, pencula@gmail.com

Abstract Głównym celem referatu jest przybliżenie słuchaczom czym jest w istocie stanowisko określane przeze mnie mianem
„ateistycznej apologetyki religii”, czy też „religijnością niewierzących”. We współczesnej filozofii religii wyróżnia się dwa zasadnicze
stanowiska względem zjawiska ludzkiej religijności – z jednej strony filozoficzną krytykę religii, z drugiej filozoficzną apologetykę
religii. Błędnie miesza się jednak w tym podziale dwie kluczowe sprawy – problem wiary z problemem religijności, utożsamiając
tym samym filozoficzną krytykę z ateizmem, apologetykę zaś z konfesyjnością. Toteż jedną z kluczowych kwestii tego wystąpienia
jest odróżnienie wiary od religijności i wskazanie na ich wzajemną od siebie niezależności. Przy czym najwięcej uwagi zostaje tu
poświęcone analizie ateistycznej apologetyki religii, jako stanowiska najbardziej tajemniczego i kontrowersyjnego, gdyż wydaje się
ono pozornie paradoksalne.

Przyjrzymy się ponadto poglądom wybranych filozofów, których moglibyśmy określić mianem takich właśnie apologetów, tj.
Ludwikowi Feuerbachowi, Arturowi Schopenhauerowi, Henrykowi Elzenbergowi, Marianowi Przełęckiemu oraz Bogusławowi Wol-
niewiczowi. Wszyscy oni uważali samych siebie za osoby niewierzące, a mimo to twierdzili, że religia jest czymś ważnym a
religijność jest z ludzkiej natury czynnikiem nieusuwalnym. W związku z tym naszym celem będzie tu analiza tego stanowiska na
gruncie filozofii religii i pokazanie, że można tu mówić o filozoficznie płodnej i logicznie niesprzecznej koncepcji, która zasługuje
na poważne potraktowanie.
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J A K P R Z E KO N A Ć K A N TA D O K Ł A M S T W A ? A P O R I E I M P E R AT Y W U
K AT E G O R Y C Z N E G O

Michał Piekarz,
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, michalpiekarz@op.pl

Abstract Etyce Kanta zarzuca się, że nie odpowiada powszechnym intuicjom moralnym. Kant za jedno z bardziej oczywistych
praw moralnych uznał bezwzględny zakaz kłamstwa. Według niego nawet człowiek dający schronienie ofierze ukrywającej się
przed mordercą, nie może podać ścigającemu fałszywych informacji. Tymczasem większość ludzi zgadza się, że w takiej sytuacji
wprowadzenie oprawcy w błąd byłoby dopuszczalne, a nawet moralnie wymagane.

Chociaż Kant w tej kwestii był zdecydowany, to można poddać w wątpliwość, czy ta konsekwencja jednoznacznie wynika ze
stworzonej przez niego teorii. Na to pytanie niektórzy filozofowie, jak Richard Hare, odpowiedzieli przecząco i tą drogą podąża
autor prezentowanego referatu. Centralnym punktem etyki Kanta jest formuła imperatywu kategorycznego. Według niego zasada
„nigdy nie kłam” jest zgodna z tą formułą, ponieważ dopuszczenie w tej zasadzie wyjątków doprowadziłoby do sprzeczności w
procesie uniwersalizacji. W referacie zostanie poddana krytyce argumentacja Kanta i przedstawiona alternatywna propozycja,
według której wymogi imperatywu kategorycznego spełnia bardziej złożona zasada regulująca obowiązek mówienia prawdy. W
rezultacie podważona zostaje poprawność dokonanej przez Kanta interpretacji własnej teorii, co ostatecznie czyni ją bardziej spójną
i przystępniejszą dla współczesnego odbiorcy.

REFERENCES
1. Kant Immanuel, Metafizyka moralności, przeł. Ewa Nowak, Warszawa 2005, PWN.
2. Kant Immanuel, Uzasadnienie metafizyki moralności, przeł. Mścisław Wartenberg, Kęty 2009, wyd. Wyd. Marek Derewiecki.
3. Hare Rihard Marvin, Sorting Out Ethics, Oxford 1997, Clarendon Press.
4.Saja Krzysztof, Język etyki a utylitaryzm. Filozofia moralna Richarda M. Hare’a, Kraków 2008, Aureus.

W P ŁY W N O R M AT Y W I Z M U H A N S A K E L S E N A N A P O L S K I E KO N C E P C J E
N O R M Y P R A W N E J

Oskar Pogorzelski,
Katedra Teorii Prawa, Uniwersytet Jagielloński, oskar.pogorzelski@gmail.com

Abstract W swoim referacie chciałbym przedstawić wpływ normatywizmu Hansa Kelsena na polskie koncepcje normy prawnej.
Po pierwsze krytycznie wykorzystała teorię norm Kelsena polegające na pewnego rodzaju przeniesieniu jej na grunt polski i
dostosowaniu do rodzimych analiz normatywnych. Po drugie w opozycji do niej została wypracowana własna, unikalna koncepcja
norm i dyrektyw. W swoich rozważaniach skupię się na dwóch wybranych polskich teoriach norm. Pierwsza z nich jest teorią tzw.
„norm sprzężonych” - rozwijanych przez Zygmunta Ziembińskiego oraz poznański ośrodek teorii i filozofii prawa. Druga natomiast
jest teorią norm i dyrektyw zaproponowaną przez Kazimierza Opałka, stanowiącą krytyczne odniesienie do myśli Kelsena.

Wybór można uzasadnić tym, że zaprezentowane teorie w dużym stopniu czerpią z teorii norm zaproponowanej przez Kelsena, a
odwołanie do jego dorobku przybiera dwie formy. Polega na twórczym zaadoptowaniu wypracowanych koncepcji na grunt polskich
analiz normatywnych – jak ma to miejsce w przypadku koncepcji norm sprzężonych – lub jest impulsem do opracowania własnych
rozwiązań teoretycznych.

Drugi przypadek odnosi się do zaproponowanej przez Opałka teorii dyrektyw i norm. Opierała się w dużej mierze na dorobku
filozofii języka tzw. „szkoły oxfordzkiej”. Jednakże była poprzedzona wieloletnimi badaniami nad myślą Kelsena, której poświęcona
została m. in. praca „Überlegungen zu Hans Kelsens. Allgemeine Theorie der Normen” i „Theorie der Direktiven und der Normen”
(obie wydane przez Instytut Hansa Kelsena). Obecne wykorzystywanie powyższych koncepcji norm w nauce prawa stanowi najlepszy
dowód na duży i zróżnicowany wpływ myśli Kelsena na polskich autorów zajmujących się zagadnieniem normy prawnej.
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O P Y TA N I A C H I M P L I K U J Ą C Y C H ( C Z Y L I : C Z Y M A S Z Z A M I A R W Y S Ł U C H A Ć
R E F E R AT U W T Y M S T R O J U ? )

Tomasz Puczyłowski,
Insytut Filozofii UW, gavagai@poczta.onet.pl

Abstract Tradycja badań semiotycznych i logicznych nad pytaniami ma długą i bogatą tradycję, może więc dziwić, że stosunkowo
rzadko szczegółowo bada się związki pytań z implikowaniem konwersacyjnym. Chociaż zaproponowana przez H. P. Grice’a definicja
tego pojęcia i związana z implikaturą koncepcja racjonalnej konwersacji nie pozwala na prostą aplikację zaproponowanych rozwiązań
i pojęć do sytuacji, w której chcąc coś dodatkowego zakomunikować, zadaje się pytanie, to niektórzy badacze (Aloysius Martinich,
Stephen Levinsona, Teresa Hołówki, David Braun) wyrażają przekonanie, że pytania są źródłem implikowania konwersacyjnego.

Czy faktycznie w przypadku pytań można mówić o implikaturze konwersacyjnej? Chociaż wydają się istnieć wystarczające
racje na rzecz twierdzącej odpowiedzi na to pytanie, rzadko podejmuje się próby odpowiedniego zmodyfikowania lub uogólnienia
koncepcji Grice’a umożliwiające zastosowanie zmodyfikowanych rozwiązań do analizy implikujących pytań. W jaki zatem sposób
zmodyfikować koncepcję Grice, żeby stosowała się do pytań?

Jeśli niekiedy faktycznie zadanie określonego pytania implikuje coś konwersacyjnie, to czym w tym wypadku jest implikatura
– kolejnym pytaniem czy może sądem? Jeśli postawienie pytania może implikować również inne pytanie, to od czego zależy to,
czy implikowany będzie sąd, czy kolejne pytanie? Jeśli pytania mogą być implikaturami, to czy mogą być one implikaturami tylko
wypowiedzi pytajnych, czy również wypowiedzi asertorycznych?

Nawet jeśli pojęć teorii implikatury Grice’a nie można zastosować do pytań, podobnie jak odpowiednio jej zmodyfikować,
pozostaje problem określenia roli pytań w tej koncepcji: w jaki sposób pytania określają to, która wypowiedź jest relewantna? Czy
implikatury konwersacyjne są odwoływane przez pytania? Czy mogą być przez nie zawieszane? Interesujących problemów jest
więcej. W referacie przedstawię niektóre z nich.
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P R A W D O P O D O B I E Ń S T W O - I N T E R P R E TA C J A S K ŁO N N O Ś C I O W A

Jakub Puławski,
Instytut Filozofii, UJ, jakub.pulawski@uj.edu.pl

Abstract Kiedy Kołomogorov stworzył aksjomatykę dla rachunku prawdopodobieństwa, wydawało się, że najważniejsze trudności
związane z tą tematyką są już pokonane. Jednak filozofowie i naukowcy stanęli wtedy przed innym problemem - interpretacją praw-
dopodobieństwa. Zagadnienie to przedstawić można jako pytanie o warunki prawdziwości dla zdań typu "Prawdopodobieństwo
zajścia zdarzenia A wynosi x". W moim wystąpieniu przedstawię jedną z odpowiedzi na to pytanie: stworzoną przez Karla Pop-
pera tzw. "interpretację skłonnościową" ("propensity interpretation"), należąca do grupy interpretacji obiektywistycznych, ale sto-
jącą w opozycji do bardzo popularnej interpretacji frekwentystycznej. W przeciwieństwie do frekwentyzmu, nie utożsamia ona
prawdopodobieństwa z częstotliwością wystąpienia danego zdarzenia w skończonych lub nieskończonych sekwencjach, lecz pos-
tuluje istnienie w świecie realnych "skłonności", odpowiedzialnych za prawdopobieństwa zajścia danych zdarzeń. Zaprezentuję
historyczny zarys rozwoju teorii skłonnościowych, począwszy od pierwszej teorii Poppera, sformułowanej w latach 50’, aż do na-
jwspółcześniejszych ich wersji. Niektóre z nich są skrajnie idealistyczne i identyfikują warunki danego eksperymentu ze stanem
wszechświata, inne zaś koncentrują się na dostępności epistemologicznej i użyteczności w naukach przyrodniczych. Rekonstrukcji
historycznej towarzyszyć będzie przedstawienie oraz analiza kilku wybranych argumentów za/przeciw interpretacji skłonnościowej,
takich jak argumenty polemiczne wobec frekwentyzmu Poppera, problem "klasy odniesienia" dla skłonności Howsona i Urbacha,
czy też często przywoływany "argument z walki Ali-Holmes".
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T H E O R Y O F T W O T R U T H S I N C H I N A

Dawid Rogacz,
Instytut Filozofii/Katedra Orientalistyki UAM, Poznań, dawid.rogacz@vp.pl

Abstract The aim of my speech is to reconstruct the theory of two truths in philosophical schools of Chinese Buddhism. Theory of two
truths: conventional (saṁvr. tisatya) and ultimate (paramārthasatya) seems to be the central part of epistemology of Madhyamaka
school. According to Nagarjuna, main philosopher of this school, one cannot believe that beings have their own essence (svabhāva)
and that cognition has its basis, because of the self-contradiction of essentialism. Lack of any intrinsic reality and fundamental truth
is called „emptiness" (śnjatā) and should be acknowledged as the ultimate truth. But there arise some doubts: if conventional truth
is truth, not falsehood, how can it be inconistent with ultimate truth? If ultimate does not deny conventional, what is the meaning
of this opposition? These issues were the subject of debate between two subschools of Madhyamaka: Svātantrika i Prāsaṅgika;
I would briefly reffer to the main points of that reflection. Unfortunately, scholars concentrate to enunciate the theory of two
truths in India and Tibet, forgetting that there is also Chinese Madhyamaka (sānlùnzōng), represented by Sengzhao and Jizang.
Sengzhao relativized the demarcation between two truths to two kinds of cognition of the same reality: cognition which is producing
knowledge and intuition giving us wisdom, making Madhyamaka less ontological. Jizang proceeds this approach, showing that the
debate Svātantrika and Prāsaṅgika is without any sense („refutation of errenous views is always demonstration of rigt views",
b óxiè xiànzhēn). In quite pragmatic way, he took both truths as skillful means (fāngbiàn) to gain liberation from dogmatism, not as
dogmas. Finally, in the conception of the four levels of the two kinds of truth (sìzhōng èrdí), Jizang wants to show us, that consistent
differentiation between two truths leads to the infinite reggresion, what debars Madhyamaka residuum of metaphysics.
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T H E M E T H O D O LO G I C A L S TAT U S O F N E U R O B I O LO G I C A L DATA I N
S O C I A L P H I LO S O P H Y

Marta Ewa Romaneczko,
Uniwersytet Warszawski, m.e.romaneczko@gmail.com

Abstract Experimental philosophy has become a strong trend lately and its interdisciplinary character is attracting more and more
researchers all around the world. But does it make any sense? Every once in a while we can hear that philosophical problems
may or may not be solved with empirical tools nor statistical reasoning. We observe the way of how our colleagues are trying to
figure out the difference between speculation over data and philosophical speculation. We are asking ourselves about limitations
of what science can provide us with in terms of social and moral thought. Is it even possible to combine those two, completely
distinct methodologies? There is a common saying that everything starts from philosophy and ends with philosophy and the best
exemplification if it are psychological and neuropsychological theories which assume more than they show and show more than
they prove or falsify, using Popper’s categories.

In my presentation I will try to describe limitations of using neurobiological data for philosophical purposes, taking under consid-
eration studies conducted with neuroimaging, neuropsychological testing and behavioral assessment. I will investigate constraints
that we need to respect to avoid falling into theoretical banality and the lack of empirical reliability. The examples will be taken
from my own clinical experience as well as from the classical writings in neurobiology.

REFERENCES
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U S E S O F D E S C R I P T I O N S A N D M I S D E S C R P T I O N S - E X P E R I M A N TA L
S T U DY

Wojciech Rostworowski, Natalia Pietrulewicz,
Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, wrostwor@wp.pl

Abstract The aim of our presentation is to analyze the phenomenon of "misdescription", i.e., the case where using a description, an
person speaks about an object to which the description does not apply. Many philosophers of language (e.g., Donnellan 1966, Ludlow
and Neale 2006) claim that in an utterance of "The F is G", the speaker intuitively expresses a truth (or, at least, expresses a certain
truth apart from saying something false) provided that the object he/she refers to is G. Various semantic or pragmatic explanations
of this intuition have been developed (see: Neale 1990, Devitt 2004, Ludlow and Segal 2004). However, not many theorists have
recognized that a similar phenomenon arises with the attributively used descriptions. Donnellan (1968, p. 209) suggests that a
speaker who states attributively "The murderer of Smith is insane" (="Whoever murdered Smith is insane") expresses a truth even
though there is no Smith’s murderer, nevertheless, there is a person who assaulted Smith and the evidence on which the speaker
formulates her/his statement is the evidence of insanity of the assailant (that is, the assailant is insane).

In our experimental research, we investigated to what an extent the intuition of ordinary users of language confirms the hypothesis
that using an incorrect description, the speaker may express a truth about a misdescribed object. We designed questionnaires in
which the respondents were asked to evaluate a statement with a different use of a description and under various scenarios
corresponding to different cases of misdescription. The results of our empirical research confirm the aforementioned hypothesis
to a certain degree; in particular, they confirm the claim that while using "the F" attributively, the speaker may express a truth
about an object which is not F. During our presentation, we will present the results of our research, examine several semantic and
pragmatic approaches to misdescription and argue that they do not lead to a universal satisfactory explanation of the phenomenon
of misdescription with regards to both uses of descriptions.
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P O Z N A N I E C Z Y R E L A C J A ? D W I E KO N C E P C J E W I A R Y R E L I G I J N E J

Stanisław Ruczaj,
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filozofii, stanislaw.ruczaj@gmail.com

Abstract W „Bojaźni i drżeniu” Kierkegaard definiuje wiarę jako absolutny (pozbawiony mediacji) stosunek jednostki do Boga.
Oznacza to, że istnienie relacji człowiek-Bóg nie jest zależne od spełnienia pewnych uniwersalnych standardów etycznych („tego,
co ogólne”), np. zakazu zabijania. Postaram się pokazać, że intuicję duńskiego filozofa można rozszerzyć na inne formy „ogólności”,
przede wszystkim te związane z posiadaniem przekonań. Nawiązanie relacji osobowej z Absolutem dokonuje się „obok”, ale też
w pewnym sensie wbrew epistemicznym standardom wiedzy i uzasadnienia. Świadczy o tym fenomen niewrażliwości wiary na
argumentację: nikt nie staje się wierzący dlatego, że został przekonany argumentami na rzecz istnienia Boga; podobnie, nikt nie
traci wiary dlatego, że zetknął się z dobrym argumentem ateistycznym. Sugeruje to, że wiara jest co do swej natury niezależna od
sfery epistemicznej. Tymczasem, znaczna część współczesnej filozofii religii koncentruje się na analizie wiary jako zestawu przekonań
na temat Boga. Pokażę, że takie podejście grozi wypaczeniem natury analizowanego zjawiska, oraz że bardziej właściwym modelem
pojmowania wiary religijnej jest model relacji międzyosobowej, analogicznej do miłości lub przyjaźni.
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F I LO Z O F I A E D U K A C J I – M E TO DA M AT T H E W L I P M A N A P R Z E C I W
P O J Ę C I U I N D O K T R Y N A C J I

Damian Rusek,
Uniwersytet Łódzki, damianesq55@gmail.com

Abstract Współcześnie, problem indoktrynacji w szkole wydaje się być odległym i nieaktualnym w obrębie badań pedagogicznych
i filozoficznych. Jak się okazuje, manipulowanie uczniami i wpajanie pewnych poglądów i przekonań często może przebiegać
nieświadomie, tłumiąc tym samym tak istotne dla uczniów zdolności jak np. krytyczne myślenie, otwartość w wypowiadaniu własnych
poglądów i szerszy ogląd na różnorakie tematy. Jest to idealne miejsce na filozofię, która w wyższych uczelniach staje ostatnimi
czasy pod znakiem zapytania. Metoda Matthew Lipmana okazuje się właściwym sposobem eliminowania indoktrynacji w szkole i
rozbudzania wymienionych własności u uczniów. W swoim wystąpieniu, po zdefiniowaniu i przeanalizowaniu pojęć indoktrynacji i
edukacji (w obrębie myśli filozoficznej) postaram się zrekonstruować źródła indoktrynacji w myśli Zachodniej, mocne i słabe strony
metody M. Lipmana w eliminowaniu zjawiska indoktrynacji w szkole oraz wskażę na istotną rolę procesu aktywnego słuchania i
dialogu, jako narzędzi zaradczych wobec manipulowania uczniami. W swoim wystąpieniu chciałbym także ukazać znaczenie i siłę
metody „Dociekań filozoficznych” w walce z indoktrynacją.
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J A N A H E M P L A K R Y T Y K A R E L I G I I

Paweł Rzewuski,
Instytut Filozofii UW, genzyp@gmail.com

Abstract Jana Hempla, zwanego Janem Bożym, zaliczyć należy do grona filozofów, których myśl została dzisiaj prawie zupełnie
zapomniana, tymczasem w dwudziestoleciu międzywojennym odgrywał on istotną rolę w środowiskach polskiej lewicy, o czym może
świadczyć fakt, że razem z Aleksandrem Watem i Władysławem Broniewskim współtworzył Miesięcznik Literacki – najważniejsze
pismo kulturalne polskich komunistów.

Centralne miejsce w filozofii Jana Hempla zajęła krytyka chrześcijaństwa i religii jako takiej. Tym, co różniło myśl Hempla
od koncepcji pozostałych polskich marksistów, było źródło owej krytyki – nie wynikała ona z materialistycznego pojmowania
rzeczywistości, a ze specyficznej recepcji myśli Fryderyka Nietzschego połączonej z tradycją polskiego romantyzmu. Jan Hempel,
podobnie jak August Comte, stworzył koncepcję religii bez Boga, nie odrzucając jednak jego istnienia, jak uczynił to Nietzsche. W
swojej krytyce chrześcijaństwa Hempel połączył zarówno wątki antysemickie, jak i myśl anarchistyczną, a w późniejszym okresie
także komunistyczną, nie rezygnując przy tym z bogatej warstwy metafizycznej.

Celem referatu będzie przedstawienie głównych założeń wyżej wspomnianej krytyki zawartej we wczesnych pracach Hempla,
jak również – słabych stron i nieścisłości owego rozumowania. Poznanie koncepcji Hempla wydaje się istotne dla zrozumienia
niektórych prądów filozoficznych dwudziestolecia międzywojennego.
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E M A N C Y PA C Y J N Y S E N S P O D Z I A ŁÓ W I S P O Ł E C Z N Y C H A N TA G O N I Z M Ó W.
T E O R I A C L A U D E ’A L E F O R TA

Jolanta Sawicka,
Uniwersytet Warszawski, jwsawicka@wp.pl

Abstract KClaude Lefort (1924-2010), współczesny filozof francuski, oryginalny teoretyk społeczny i polityczny, już jako niespełna
dwudziestolatek zaangażował się w ruch komunistyczny. W tamtym okresie było to zresztą raczej normą niż wyjątkiem. Bardzo szy-
bko jednak, biorąc pod uwagę „standardy” większości ówczesnych francuskich intelektualistów, Lefort pozbył się złudzeń dotyczących
możliwości przeprowadzenia proletariackiej rewolucji, której zwieńczeniem byłoby społeczeństwo socjalistyczne. Zdaniem Leforta
komunizm jest odpowiedzialny za radykalne rządy biurokratyczne, prowadzące do uprzedmiotowienia samych ludzi, do zarządzania
nimi jak rzeczami. Lefort, rozprawiając się z marksizmem, w ramach krytyki komunizmu i biurokracji, podkreśla, że Marks nigdy
nie był w stanie zrozumieć ani totalitaryzmu, ponieważ sam kierował się wyłącznie ideą jedności, ani istoty demokracji, bowiem
podkreślał jedynie negatywne znaczenie podziałów społecznych, zupełnie bagatelizując, czy nawet ignorując emancypacyjny sens
pluralizmu społecznego i politycznego. Według Leforta natomiast to właśnie podziały społeczne stanowią fundament demokracji i
to ich obecność świadczy o wolności obywateli. Czy zatem idea jedności i solidarność społeczna są tym, co kieruje nas w stronę
nigdy nieusuwalnego aspektu demokracji, czyli totalitaryzmu? Czy wymuszane często na obywatelach porozumienia i konsensusy
są zawsze dobre i konieczne? A w końcu, czy konflikty i podziały niszczą demokrację?
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D E F I N I C J A I K R Y T E R I U M I S T N I E N I A P R Z E D M I OTÓ W T E O R E T Y C Z N Y C H
W E D Ł U G S E M I R E A L I Z M U , C Z Y L I J E D N E G O Z N O W S Z Y C H S TA N O W I S K W
S P O R Z E O R E A L I Z M N A U KO W Y

Paulina Seidler,
Uniwersytet Warszawski, pfseidler@yahoo.pl

Abstract Kwestia istnienia przedmiotów teoretycznych stanowi jedną z płaszczyzn sporu o realizm w filozofii nauki. W liter-
aturze przedmiotu znaleźć można wiele definicji i kryteriów istnienia przedmiotów teoretycznych, a wraz z kolejnymi propozycjami
rozstrzygnięcia problemu realizmu pojawiają się nowe.

Jednym z nowszych stanowisk w sporze o realizm jest stanowisko Anjana Chakravarttiego, które stanowi połączenie realizmu w
stosunku do struktur z realizmem w stosunku do przedmiotów teoretycznych. Nie traktuje realistycznie całych teorii naukowych, ale
tylko pewien ograniczony podzbiór twierdzeń wynikających z poszczególnych teorii. Konkretnie, są to twierdzenia z dwóch poziomów
teorii: poziomu struktur i poziomu przedmiotów teoretycznych. Chakravartty, analizując poszczególne płaszczyzny naukowego re-
alizmu, wybiera najpewniejsze twierdzenia i tworzy z nich, jak twierdzi, nowe i najbardziej odporne na krytykę stanowisko –
semirealizm. Stanowisko to przedstawia odmienną od dotychczasowych i dość specyficzną definicję przedmiotu teoretycznego.
Podział własności na detekcyjne i pomocnicze, który wprowadza Chakravartty, stanowi o definicji i kryterium istnienia przedmiotów
teoretycznych. Zarówno detekcyjne kryterium istnienia (inspirowane nowym eksperymentalizmem Iana Hackinga), które przyjmuje
semirealizm, jak i semirealistyczna definicja przedmiotów teoretycznych są nie do utrzymania m.in. dlatego, że Chakravartty popeł-
nia ogromny błąd myląc bycie przedmiotem teoretycznym z istnieniem. Kolejnym poważnym problemem jest brak precyzyjnych
definicji istotnych dla semirealizmu pojęć. Przedstawię specyficzną ontologię przedmiotów teoretycznych, oraz wskażę jej słabości.
Omówię krytykę znanych komentatorów semirealizmu, jakimi są Stathis Psillos i Allana Rickles. Zaproponuję także swój argument
(argument z odrzuconych przedmiotów teoretycznych) przeciw podziałowi na własności detekcyjne i pomocnicze.
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C O U N T E R P O S S I B L E S A N D S I M I L A R I T Y – T H E C A S E O F T H E T R I V I A L
W O R L D

Maciej Sendłak,
Uniwersytet Szczeciński, maciej.sendlak@gmail.com

Abstract The subject of presented paper is a world-semantic analysis of counterpossibles, i.e. counterfactuals with impossible
antecedents. There are philosophers who have been arguing that for a proper inter- pretation of this special kind of counterfactuals,
one should commits to possible and impossible worlds. Although it seems to be helpful in dealing with counterpossibles, some
troubles with an important no- tion of similarity between the actual and impossible worlds arise. In my paper I would like to
present two thesis - the first one is negative and the last is positive.

My negative thesis is that the acceptance of main assumptions of semantics of impossible worlds leads to the problematic claim
– the rule of explosion is false in the actual world. This claim is consistent with those theories of impossible worlds which are
based on paracon- sistent logic. Although it is one of the interpretations of an impossible world, most theorists of impossible worlds
would like to avoid chang- ing the logic of the actual world in order to deal with impossibilities. The positive thesis arises as an
reaction to this problem. It is an al- ternative view on the notion of similarity between the actual world and impossible worlds.
This view is based on a distinction between organized and chaotic impossible worlds. I believe that this distinc- tion allows us to
analyze counterpossibles on the one hand and, on the other, it does not require rejecting the validity of the rule of explosion.

REFERENCES
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R E L I G I A LO S E M C Z ŁO W I E K A . U W A G I O B O G U S Ł A W A W O L N I E W I C Z A
F I LO Z O F I I R E L I G I I

Piotr Sękowski,
Katedra Logiki i Metodologii Nauk Uniwersytetu Łódzkiego, epistemologicznypesymista@gmail.com

Abstract Referat przedstawia kluczowe tezy koncepcji Bogusława Wolniewicza z zakresu filozofii religii, a także, ogólnie, jego
analizy idei losu. Następnie zaś wskazuje, że przy takim rozumieniu religii i losu, jakie proponuje Wolniewicz, religia jawi się jako
niezbywalny element losu ludzkiego.

Bogusława Wolniewicza koncepcja „korzenia” religii to koncepcja, którą niepodobna pominąć w rozważaniach nad źródłem
religii i to być może nie tyle nawet ze względu na jej wartość przedmiotową, co ze względu na wyrazistość tej koncepcji i jej
stanowczość. Podstawowy wykład poglądów Bogusława Wolniewicza na temat religii stanowi tekst „O istocie religii”. Filozofia
religii ma podejmować, zdaniem Wolniewicza, problem istoty i pochodzenia religii. W wykładzie swej koncepcji właśnie te kwestie
najmocniej Wolniewicz podejmuje, wskazując na śmierć, jako „korzeń” religii rozumianej ogólnie, z którego ta wzięła swój początek.
Istotą zaś religii jest to, że, z całym bogactwem swych rytuałów (które bada już nie filozofia religii, a religioznawstwo), stanowi ona
swoistą „przestrzeń”, w obrębie której, człowiek może stanąć ze śmiercią twarzą w twarz. Los zdaniem Wolniewicza, to wypadkowa
dwóch składowych: przypadku i przeznaczenia, które wyznaczają pewne spektrum możliwości, w obrębie którego człowiek istnieje
i wybiera, i poza które wyjść nie może. Religia (rozumiana ogólnie; „religijne poruszenie duszy”), jak zauważa Wolniewicz, jest
konieczną towarzyszką człowieczeństwa. Jako taka jest więc człowiekowi przeznaczona, bo przeznaczona jest mu śmierć. W tym
miejscu pojawia się ostatnia kwestia, która, zamknie mój referat – gdzie w obrębie religijności, skoro ma być ona losem ludzkim,
miejsce na przypadek, który jest konieczną składową losu?
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T H E PA R A D I G M ( S ) O F T R A D I T I O N A L A N D M O D E R N S Q U A R E ( S ) O F
O P P O S I T I O N

Sumanta Sarathi Sharma,
SMVD University, sumantas@gmail.com

Abstract Boethius used a Square to express relations among propositions based on the doctrines of Aristotle. This came to be
known as the Traditional Square of Opposition. In the traditional square there are four relations. They are contrary (A and E),
sub-contrary (I and O), sub-altern (A and I; E and O) and contradiction (A and O; E and I). Certain controversies surrounded the
Square, from the beginning, though it was defended. However, the traditional square could not sustain in the wake of developments
that took place in later nineteenth and the early twentieth century. The modern logic and its development led the relations of
contrary, sub-contrary and sub-altern fell apart, while the relation of contradiction subsists. The cross of opposition which survived
is called the Modern (Revised) Square of Opposition.

I intend to survey the history of Squares outlining the differences in Aristotle along with medieval advancements and modern
interpretations. My next task is to show revised square as a further progression, of developments that took place in the nineteenth-
twentieth century. With these, I argue that the traditional and modern squares are incommensurable (as they are based on
different paradigms) using primarily Feyerabend and Kuhn’s interpretations. In this paper, we take various readings (versions) of
incommensurability and map it with both the Squares.

REFERENCES
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T H E D E B AT E O V E R T H E B A S I C C O N T E N T O F V I S U A L
R E P R E S E N TAT I O N S

Błażej Skrzypulec,
Uniwersytet Jagielloński, blazej.skrzypulec@gmail.com

Abstract In the contemporary works concerning the philosophy of perception, it is usually claimed that visual representations
possess content which is commonly understood as determining the adequacy conditions of representations. According to a textbook
example: if a representational content is a red ball, then the necessary condition of adequacy of a representation is the presence
of a red ball within the field of vision. Even this simple example is sufficient to show that at least part of the specification of
representational content has an ontological character – to specify a content it is needed to describe objects that has to be present
if a representation is adequate.

Philosophers and psychologists discuss what are the basic elements of visual content, i.e. those which appear on the early stages
of the perceptual process and serve as a „material” for constructing more complex contents. Within the debate two main positions
are held. According to the first one, the basic elements of visual content are features and locations from which visual objects are
constructed. Proponents of the second position postulate that perceptual system starts from representing simple individuals that
cannot be reduced to combinations of features and locations.

In the presentation, I describe and discuss arguments for and against the main positions in the debate relying on the works
of authors who connect results of psychological, experimental research with philosophical considerations. Particularly, I focus on
works by Austen Clark (2004), Ronald Rensink (2000) and Zenon Pylyshyn (2007) – the proponent of FINST model. In addition, I
refer to classical works concerning the ontology of visual states (e.g., Russell 1956) in order to present connections of the considered
positions with the analytic theories of objects. Relying on the conducted analyses I propose a synthetical approach in which features
and locations are the basic elements of visual content, but, on the other hand, the presence of individuals that are irreducible to
combinations of features and locations is needed to represent objects as persistent through time and change.
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T H E P O S S I B I L I T Y O F A C H R I S T I A N T R A G E DY

Mikołaj Sławkowski-Rode,
Instytut Filozofii UW, m.slawkowski-rode@uw.edu.pl

Abstract In this paper I will argue for two claims: firstly that tragedy and Christianity present us with irreconcilable visions of
the human person in her relation to the empirical world, and secondly that, although irreconcilable, these visions share the same
root allowing for a perspective, neither strictly Christian or tragic, in which elements of each can be preserved. The second claim
is my main focus as I will argue that both Christianity and the tragic world view contain insights, irreducible to that of the other
perspective, with great intuitive plausibility, and descriptive strength with regard to the human condition.

I attempt to disambiguate the term ‘tragic’ contrasting its literary and colloquial uses, and arrive at a broad sense of tragedy
which amounts to a particular narrative about the human relation to the world. This narrative can be characterized as ‘unredemptive’
and provides the crucial point of contrast to the Christian vision which, conversely, can be described as ‘redemptive’. I follow, among
others, Karl Jaspers and George Steiner in analyzing the tension between these two narratives as it can be traced in European
culture. I go on to discuss attempts at their reconciliation, and show them to be inadequate as they either jettison the ultimately
unredemptive vision from their understanding of tragedy to square it with the Christian view, or conversely turn Christianity into
a form of religious agnosticism. In my conclusion I sympathize with the latter approach, especially in the form utilized by Stewart
Sutherland, as although it is unsuccessful in resolving the tension between the Christian and the tragic it is able to preserve the
intuitions about the human condition which lead to it.
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W H AT I S D I S O R D E R E D I N B E L I E F D I S O R D E R S ?

Adrianna Smurzyńska,
Uniwersytet Jagielloński (Instytut Filozofii), adrianna.smurzynska@gmail.com

Abstract Philosophy of psychiatry is one of the youngest branches of philosophy. It concerns methodological thought of psychiatry
and its assumptions and reflections on disease entities (for example delusions). My paper can be placed in cognitive approach of
philosophy of psychiatry and focuses on the problem of delusions.

Delusions are, by the definition, disordered beliefs. It could be asked, what features distinguish delusions from other forms of
beliefs. Definitions from DSM-IV and DSM-5 indicate on permanence of delusions, incorrigibility, falsehood and incorrect inference
about reality. Cognitive theories of delusions, on which I will base, focus on changes in perception, reasoning and language in
delusions. More thorough analyses show that the difference between pathological and non-pathological beliefs is not distinct.

In my paper, I will try to explain a problem of making the distinction between delusions and non-pathological beliefs. I
will take into account the distinction between delusions and confabulations. I will also suggest other ways of exploring such
phenomenon, concerning on content of delusions and emotions and moods accompanying them. Such analyses can help people in
better understanding and explaining the phenomenon of delusions and lead to more accurate distinction between delusional and
non-delusional beliefs.
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W P O S Z U K I W A N I U P R A B A B E K - O H A L I N I E
B I E G A Ń S K I E J - P ŁO D O W S K I E J

Anna Smywińska-Pohl,
Uniwersytet Jagielloński, aurelia.s@wp.pl

Abstract W swoim wystąpieniu zaprezentuję biografię i myśl Haliny Biegańskiej-Płodowskiej, drugiej doktorki filozofii ścisłej z
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Halina Biegańska-Płodowska (1885-1935) pochodziła z Częstochowy, gdzie wychowała się w rodzinie intelektualistów (jej
ojcem był Władysław Biegański). Odebrała staranne wykształcenie, a w 1903 roku zapisała się na UJ, gdzie przez pięć lat stu-
diowała pod kierunkiem między innymi Maurycego Straszewskiego, Stefana Pawlickiego, Władysława Heinricha, a jej promotorem
był Wincenty Zakrzewski. W 1908 roku nadano jej tytuł doktora na podstawie pracy „Zagadnienie przyczynowości u Milla”. Pub-
liczna obrona była wydarzeniem w Krakowie, anonsowały ją dzienniki „Czas”, a w Częstochowie „Goniec Częstochowski”. Praca
została uznana za wybitną, a egzaminy rygorozalne ocenione celująco co sprawiło, że nadano Biegańskiej tytuł doktora cum eximia
laude – z najwyższą pochwałą. Po obronie powróciła do rodzinnego miasta, gdzie przez wiele lat działała społecznie na rzecz
ubogich, pracowała jako nauczycielka w liceum im. Henryka Sienkiewicza (była pomysłodawczynią idei wychowawcy klasy, a
także zajmowała się propagowaniem wiedzy historycznej na temat regionu. Filozofka dawała szereg odczytów naukowych i pop-
ularyzatorskich na temat J. J. Rousseau, A. Mickiewiczu czy współczesnych zagadnieniach etycznych. Zginęła w maju 1935 roku
popełniając samobójstwo.

Celem referatu jest zaprezentowanie sylwetki myślicielki na tle historii filozofii polskiej jak i historii kobiet w filozofii. Interesuje
mnie także specyfika studiów kobiet na uniwersytecie w pierwszych latach oficjalnego dopuszczenia do wyższej edukacji. Chcę
też przypomnieć „duchowe prababki” współczesnych studentek, w czasach, gdy na uczelniach występuje znaczna nadreprezentacja
kobiet i pokazać przemianę sposobu funkcjonowania uczelni.

REFERENCES
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H O W TO C O M P U T E T H E H I L B E R T ’ S T E N T H P R O B L E M ?

Tomasz Steifer,
Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski, tmsteifer@gmail.com

Abstract One of the famous mathematical problems formulated by D. Hilbert was stated as follows: given a diophantine equation
with any number of unknown and with rational coefficients, to devise a process according to which it can be determined in a finite
number of operations whether the equation is solvable in integers. By a combined effort of M. Davis, H. Putnam, J. Robinson and
Y. Matiyasevich it was proved that there is no such method.

However, some physicists believe that there is at least one good "algorithm" that makes it possible to determine the solvability
of a given diophantine equation in finite time. Such method would be based on the principles of the so-called quantum adiabatic
computation. Even though the possibility of practical implementation of such "algorithm" is unlikely, it is still interesting in the
light of the more general philosophical question, that is: What metaphysical statements (regarding, for example, computational
properties of the physical world) can be inferred from some particular physical principles?

During the talk, I will briefly present the idea behind the "algorithm" in question and discuss at least one philosophical
interpretation of this matter.
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F U N C T I O N I N G A S I N S T I T U T I O N S : C E N T R A L E U R O P E A N D I S S E N T
A C T I V I T I E S A N D I N T E L L E C T U A L N E T W O R K S D U R I N G T H E L AT E
S O C I A L I S T E R A

Anna Sugiyama,
Central European University, Department of History, anna.na.927@gmail.com

Abstract During the Cold War era, there were several Western institutions which supported Eastern and Central European
intellectuals, such as Foundations for Mutual Aides of European Intellectuals (FEIE) in Paris, Jan Hus Educational Foundation in
Oxford and Prague, and Institute of Human Sciences in Vienna. My presentation focuses on such foreign institutions in order to
describe the actual contacts and aides given to the intellectual circles in line with the theory of institutions. On the one hand, I
discuss the genealogy of these foundations and historical context of the Detente period. On the other hand, I interpret the term
"institution" as a philosophical (and ideological) concept to illustrate the late socialism legacy.
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C O N T I N G E N C Y O F T H E U N I V E R S E A N D M O D E R N C O S M O LO GY

Justyna Szatan,
Politechnika Warszawska, justyna-szatan@wp.pl

Abstract Modern cosmology has not only helped to gain knowledge about the Universe in a large scale, but thanks to many
connections with other disciplines it also bared philosophical context of its achievements. The main purpose of this paper is to
answer the question: is it possible to create argumentation for contingency of the world based on cosmological data?

In most modern arguments contingency of the Universe is taken in three meanings: as its finiteness (the beginning and the
ending in time), that the universe could not have to exist or that the universe could have been different (it did not have to be
the way it is). I will try to juxtapose thesis about world’s contingency with this cosmological data which seems to show not only
world’s limitation in time, but also its uniqueness. I will concentrate on Big Bang theory, hypothesis of heat death of the Universe
and some correlation between characteristics of the Universe in a macro and micro scale called cosmic coincidences. My goal is
to show that not all of these cosmological facts can support thesis about contingency of the Universe.
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T H E I N D E X I C A L I T Y O F K N O W L E D G E

Ignacy Szczeniowski,
University of Warsaw, ignacy.szczeniowski@gmail.com

Abstract In the modern and contemporary debates in epistemology, philosophers used to treat knowledge expressions and utterances
as independent of all circumstances. The aim of this paper is to present a highly underestimated aspect of knowledge – the
indexicality.

From its classical definition in the Plato’s dialogue Theaetetus to the famous Gettier counterexamples and further answers
to them, like Goldman’s reliabilism and Nozick’s tracking theory, the knowledge is treated as a system of static propositions. In
determining a single proposition as a token of knowledge (e.g. for the purpose of argument), the philosophers detach it from its
context – time, place, a person who ascribes knowledge or a person claimed to be knowledgeable.

However, the knowledge is strongly context-dependent. There are at least three arguments emphasizing this intuition. First,
following Ayer, knowledge is dispositional and this disposition triggers only in the selected circumstances, when a knowledgeable
person reacts adequately to a situation (e.g. answering a question). Second, the token of knowledge – proposition – is indexical
and its context may or may not be automatic, as it is with the expressions in Kaplan’s theory of true demonstratives and pure
indexicals. Third, following the ethnomethodologist Garfinkel, that token is a symbolic message and cannot be separated from the
context of transmitting and receiving in the process of communication.

Not taking into account the above, we find ourselves in an awkward situation of the conflict between our intuitions of what
knowledge is, and our attempts to define it.
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R A W L S O N G O O D O F J U S T I C E

Sebastian Szymański,
Institute of Philosophy and Sociology of Polish Academy of Sciences, sszymanski@ifispan.waw.pl

Abstract In my talk I shall discuss the role of the concept of good in Rawls’s theory of justice. Despite the fact that The Theory
of Justice has been one of the most prominent contemporary ethical theories, the role of the idea of good in the argumentative
architecture of Rawls’ seminal account has not attracted as much attention as it should have been. At least, that is the general
thesis to be motivated in my talk. Specifically, I shall argue that it is the concept of good that plays an essential yet overlooked role
in Rawls’s argument in favor of the two principles of justice, namely the argument from congruence. The significance of the concept
of good in Rawls’ theoretical enterprise shows striking if we recall that it is a part of Rawls’ heuristics to make the argument from
congruence the proper place to explain why his theory of justice construed in terms of fairness is congruent with the broad theory
of good construed in terms of rationality.

My talk is structured as follows: I shall begin with clarifying the role of the concept of good of justice and the good of the
sense of justice in Rawls’ argumentative structure, and then show that this clarification is helpful in accounting for the special
place Rawls’ theory of justice occupies in the famous Frankena’s division between deontological and teleological ethical theories.
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O N ŁO Ś S Y N T H E S I S T H E O R I E S

Jerzy Tomasik,
CNRS, Clermont University, France, jerzy.tomasik@udamail.fr

Abstract We generalize the notion of sl-theories by Mycielski and Mostowski from theories of sufficiently large finite models
to arbitrary families of complete first order theories. We compare such a new integration operation on theories to integration of
theories by reduced products and ultraproducts of their models.The main tool of the generalization comes from the analysis of
the celebrated Łoś Ultraproduct Theorem. The point is that the Mostowski’s sl operator is a special case of the more general Łoś
integration theories operation. A number of properties of the sl can be translated and/or explained using the Łoś synthesis In
particular as in the case of the Fréchet filter for sl (cf. [KTZ]) the Łoś synthesis of any family of complete FO theories under a filter
F is the intersection of all theories of their ultaproducts by ultrafilters extending the filter F.

REFERENCES
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O N TO LO GY O R P S Y C H O LO GY O F „W O R K S O F A R T ” ? T H E C A S E O F
R O M A N I N G A R D E N A N D L E O P O L D B L A U S T E I N

Marcin Tomaszkow,
Uniwersytet Jagielloński, dmusevini@gmail.com

Abstract The paper attempts to reconstruct and ‘clash’ two approaches to the issue of works of art. They have been developed by
Roman Ingarden and Leopold Blaustein respectively. Both of these theories have been influenced by Husserl’s early phenomenology.
This influence is beter seen in works of Ingarden, as he was in closer contact with Husserl. Ingarden attempts to erect a theory
of works of art as very specific objects. Blaustein, on the other hand, thought of himself more of a descriptive psychologist than
phenomenologist. Following these ideas, he proposed a theory of various kinds of psychological representations (schematic and
symbolic representations) rather than ontology of objects. It shall be my task to bring up the arguments, that back each of these
theories.

The paper comprises of two parts. First part takes up the task of reconstruction of both theories and presents arguments, which
both Ingarden and Blaustein aim at each other. Second part points out certain internal and external difficulties, that bother both
philosophers theories. It may be even questioned, that these theories do in fact treat about works of art and not something else
(hence the quotation marks in the title).

REFERENCES
Blaustein L.: Przedstawienia schematyczne i symboliczne. Badania z pogranicza psychologji i estetyki, Lwów 1931.
Blaustein L.: Przedstawienia imaginatywne. Studyum z pogranicza psychologii i estetyki, Lwów 1930.
Ingarden R.: Spór o istnienie świata, Warszawa 1987, t. 1-2.
Ingarden R.: Studia z estetyki, 1966 i 1970, t. 1-3.
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C H A L L E N G I N G A N T H O N Y C H E M E R O ’ S A C C O U N T O F A N T I -
R E P R E S E N TAT I O N A L I S M . A G A I N S T T H E E P I S T E M O LO G I C A L C L A I M

Adam Tuszyński,
Uniwersytet Warszawski, tuszynski.ad@gmail.com

Abstract On the pages of his 2009 book, Radical Embodied Cognitive Science, Anthony Chemero makes a strong case for anti –
representationalism, which is, in his opinion, an essential part of the radical model of embodied cognitive science that he endorses.

In this short presentation an attempt will be made to challenge the epistemological claim of the anti-representationalist stance.
Namely that, ‘(. . . ) our best explanations of cognitive systems will not involve representations (Ibid.).’ It shall be argued that
representations are conceptually necessary for the explanation of cognitive systems. Specifically, representations funded upon the
strong decouplibility principle. In other words, a belief will be defended according to which cognition does involve what Chemero
calls ‘mental gymnastics’ (the label that he occasionally uses to describe representations).

Firstly, I will provide an introduction to Chemero’s anti-representationalism and most importantly the characteristics of the
epistemological claim and its role in the stance. Secondly, I shall concentrate on building a straightforward argument against
the above claim, stating that to establish the best possible explanation of how the cognitive systems works, one needs to include
representations. Here, the core of my argumentation will involve:

1. The explanation of the so-called ‘absent beat phenomenon’
2. The presentation of the research program that studies changes occurring in a musician’s brain during performance.
Thirdly, a description of the brain’s functional and structural adaptation will be provided, along with the research data which

indicate that playing music strongly influences the re-wiring of musicians’ neural circuits.

REFERENCES
Chemero, A., Radical Embodied Cognitive Science, MIT 2009
Gaser, C. and Schlaug, G, Brain Structures Differ between Musicians and Non-Musicians, 1Department of Neurology, Beth Israel
Deaconess Medical Center and Harvard Medical School, Boston, Massachusetts 02215, and 2Department of Psychiatry, University
of Jena, D-07743 Jena, Germany
Limb, C.J. and Braun, A.R.(2008), Neural Substrates of Spontaneous Musical Performance: An fMRI Study of Jazz Improvisation.
PLoS ONE 3(2): e1679.
Schlaug, G., The Brain of Musicians. A Model for Functional and Structural Adaptation, Department of Neurology, Beth Israel
Deaconess Medical Center and Harvard Medical School, Boston, Massachusetts 02215, USA

P O Z N A N I E U S Y T U O W A N E : P R Ó B A U J Ę C I A N I E I N W A Z Y J N E G O

Witold Wachowski, Krystyna Bielecka,
Polskie Towarzystwo Semiotyczne, w@avant.edu.pl

Abstract Wielu przedstawicieli tzw. „usytuowanych” nurtów w kognitywistyce przyzwyczaiło nas do dość wojowniczego sposobu
prezentowania swoich tez, do siania niepokoju i wieszczenia „upadku” komputacjonizmu czy reprezentacjonizmu. Nie dziwi też opór,
z jakim często się spotykają.

Jako przedstawiciele na pozór bardzo odmiennych stanowisk w filozofii kognitywistyki podejmujemy się próby zdjęcia z owych
nowych nurtów odium rewolucyjności bez pokrycia. Pragniemy wykazać, że istnieje możliwość asymilacji najważniejszych idei tych
nurtów – w zakresie ucieleśnienia, umysłu rozszerzonego, enakcji i poznania rozproszonego – w sposób możliwie nieinwazyjny dla
nurtów klasycznych. Naszym zdaniem idee te nie wymagają rezygnacji z pojęcia reprezentacji, nie wykluczają się z obliczeniową
naturą umysłu ani nie potrzebują rozciągania faktycznych granic tego ostatniego daleko w głąb środowiska.

REFERENCES
- Philip Robbins i Murat Aydede (red.), The Cambridge Handbook of Situated Cognition, Cambridge University Press 2009.
- Robert D. Rupert, Cognitive Systems and the Extended Mind, Oxford University Press 2009.
- Lawrence Shapiro, Embodied Cognition, Routledge 2011.
- Marcin Miłkowski, Explaining the Computational Mind, The MIT Press 2013.
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T H E R E L AT I O N S H I P B E T W E E N E T H I C S A N D L I T E R AT U R E I N L I G H T O F
L É V I N A S ’ S W O R K

Maria Walczak,
Uniwersytet Jagielloński, maria.walczak7@gmail.com

Abstract The presentation aims to show the relevance of Lévinas’s philosophy to the contemporary debate on the relationship
between ethics and literature. The debate itself is strongly connected with ‘ethical turn’ – a term introduced by Laurence Buell in
1999 to describe the new ethical approach to literary studies. Looking for ethical grounding for their critical theories Buell and
others (Derek Attridge, Adam Newton) turned to Emmanuel Lévinas and his philosophy.

According to Robert Eaglestone, Lévinas provides an understanding of both ethics and language that underlies ethical criticism.
He however remarks that such a thesis should not be accepted without reservation. Taking the above considerations into account I
intend to analyse Lévinas’s position regarding art – poetry in particular. The analysis will be based on his essays concerning art
and poetry: Paul Celan: From Being to the Other, Reality and its Shadow, The Poets Vision, as well as on two of his main works:
Totality and Infinity and Otherwise than Being.

The first part of the presentation delineates Lévinas’s ambiguous approach to art and poetry. Following this, subsequent parts
will focus on concepts which are particularly important from the perspective of ethical criticism. Second part explores the distinction
between the Saying and the Said. The third part discusses both the understanding of responsibility and the concept of language.

REFERENCES
1. Bruns G. L., The Concepts of Arts and Poetry In Emmanuel’s Lévinas Writings [w:] The Cambridge Companion to Lévinas, red. S.
Critchley, R. Bernasconi, Cambridge 2007.
2. Eaglestone R., Ethical criticism: Reading after Levinas, Edinburgh 1997.
3. Lévinas E., Imiona własne, przeł. J. Margański, Warszawa 2000.

C O N S I S T E N C Y O F I N T E R VA L A LG E B R A

Przemysław Wałęga,
University of Warsaw, Institute of Philosophy, Poland, przemek.walega@wp.pl

Abstract Interval Algebra (IA in short), proposed by Allen in [1], is based on a set B of 13 jointly exclusive and pairwise disjoin
(JEPD) binary relations between intervals, where an interval X is an ordered pair (X− ,X+) such that X− < X+ , X− is a beginning
point of X on a real line and X+ is its ending point. In fact, IA consists of the set of A = 2B relations and the following operations:
unary converse, binary intersection and binary composition. Intervals may be considered as time or space intervals and as a result,
IA provides a tool for temporal and spatial reasoning.

The main reasoning task in IA is a consistency problem, i.e. given a network of constraints N = {viδij vj}ni,j=1 decide if it is
realizable, where δij is a relation between variables vi and vj . Allen proposed in [1] a sound but incomplete O(n2) algorithm for
consistency problem. Afterwards, Kautz in [3] proved the NP–completeness of consistency problem in a full IA. Finally, Nebel and
Bürckert introduced in [2] a maximal tractable subclass of IA.

In the presentation, I will introduce IA and its philosophical motivations. Afterwards, I will consider consistency problem, present
IA maximal tractable subclass and discuss its expressiveness.

REFERENCES
[1] J. F. Allen, Maintaining knowledge about temporal intervals, Commun. ACM 26 (11) (1983) 832–843.
[2] B. Nebel, H.-J. Burckert, Reasoning about temporal relations: A maximal tractable subclass of allen’s interval algebra, Journal
of the ACM 42 (1995) 43–66.
[3] M. Vilain, H. Kautz, P. Beek, Constraint propagation algorithms for tem- poral reasoning, Readings in Qualitative Reasoning
about Physical Systems (1990) 377–382.
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M O R A L I T Y A N D E V O L U T I O N – D O E S E V O L U T I O N A R Y E T H I C S S T I L L
M A K E S E N S E ?

Paulina Wasilewska-Roszkiewicz,
Warsaw University, Institute of Philosophy, pn.wasilewska@gmail.com

Abstract People always seek to find the most satisfactory justification of morality. Over the centuries we tried to find it in natural
world, religion and human nature. Nowadays it is not enough. We belive that science may provide appropriate answers to our
questions. Evolution Theory seems handy in this case. It brings historical and at the same time biological description of the
development of normativity entrenched in patterns of animal behaviour. Strating from Charles Darwin himself along with Wilson
and sociobiology and Richard Dawkins with a „selfish gene” as a contemporary example, evolution became one of the most powerful
explanatory tools influencing science as well as popular culture. However, through all these years it had to face a lot of criticism
– reductionism underlining the idea was unacceptable for a majority of ethicists and it brought to some dangerous ideas such as
social and economic darwinism.

Under what conditions then evolutionary ethics may be taken seriously by moral theorists? It must definately overcome natu-
ralistic fallacy, it should be compatible with available normative theories, metaethics and systematics of morality and make them
understandable and applicable in the context of biological knowledge.

By presenting claims of Ch. Clavien, R. Joyce, R. J. Richards and W. A. Rottschaefer and D. Martisen I am going to point out some
contemporary strategies of combining evolution and morality which make evolutionary ethics a reasonable approach to explain
human normative bahaviour.

REFERENCES
Clavien, Ch., Evolution, Society and Ethics: Social Dawinism versus Evolutionary Ethics [in:] Heams et al. (red.), Handbook of
Evolutionary Biology, Springer (forthcoming).
Joyce, R., Myth of Morality, Cambridge University Press, Cambridge 2001, pp.148-157.
Richards, R. J., Defense of Evolutionary Ethics, Biology and Philosophy, (1)1986, pp. 265-293.
Rottschaefer W. A. & Martinsen, D., Really taking Darwin seriously: An alternative to Michael Ruse’s Darwinian metaethics, Biology
and Philosophy, (5)1990, pp. 149-173.

T H E S I M P L E S T A R G U M E N T F O R LO G I C A L D E T E R M I N I S M

Jacek Wawer,
Uniwersytet Jagielloński, jacek.wawer@gmail.com

Abstract Consider probably the simplest argument for logical determinism:
1. If there will be a sea-battle tomorrow, then it is true that there will be a sea-battle tomorrow. (Premise A: A→TrA)
2. If it is true that there will be a sea-battle tomorrow, then it is necessary that there will be a sea-battle tomorrow. (Premise

B: Tr : A→ 2A).
3. Ergo: If there will be a sea-battle tomorrow, then it is necessary that there will be a sea-battle tomorrow. (A→ 2A)
On the face of it, the argument (let’s call it LD) does not appeal to any of the principles traditionally summoned in the context

of logical determinism like the principle of bivalence or the necessity of the past. However, given validity of (LD) one can easily
derive (2A∨2¬A) from the rule of excluded middle. We can also derive A→H2FA from the basic principle of every temporal logic:
A→HFA. Therefore, I think that (LD) is at the bottom of Aristotle’s famous discussion of logical determinism in De Interpretatione
(18a28–19b4).

Since (LD) has only two premises, and it is rather hard to deny the validity of hypothetical syllogism, there seem to be only
three available reactions to it: 1. Accept that whatever will happen, will happen out of necessity.

2. Reject premise (A). It is controversial though, since (A) seems hardly more then one implication of a particular instance of the
T-schema. Aristotle himself implicitly used it in his argument for (sic!) bivalence of future contingents (ibid 18b17–18b25).

3. Reject premise (B). This option preserves bivalence of future contingents by severing the link between the truth and necessity.
Even though it seems the most natural thing to do, many philosophers were skeptical about this idea. Most notably, J. Łukasiewicz
firmly held that the ascription of a truth value to a proposition is tantamount to the claim that it is necessary (similar tendency
can be found e.g. in Prior, Thomason, MacFarlane, Marcosian).

I identified three main reasons supporting (B):
Scope ambiguity: If we rephrase (B) like "If A is true, then necessarily A is the case" we might mistake (TrA → A) which is valid

with TrA → 2 A which is not.
Extreme presentism: The claim that if A is true at present, there need to be, at present, a truthmaker which makes A true.

Together with a claim that the present is not alterable and fixed, we get the conclusion that if A is true at present, it is unalterable
and fixed. This intuition is triggered by phrases like “already true” or “true now” (Try to replace "true" with “already true” in (A)
and (B).)

"Funny to the ear" statements. The sentence like "John will come to the party but he might not," sounds almost contradictory to
many which might suggest a necessitating undertone to "will".

Aristotle recognizes these reasons (19a23–19a39). Nonetheless, he accepts (A) and limits (B) to statements about the past and
present. I believe that it is the most reasonable answer to any form of logical determinism.

REFERENCES
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O N T H E E X P L I C AT I O N O F T H E D E F L AT I O N A R Y T H E O R Y O F T R U T H

Bartosz Wcisło,
Uniwersytet Warszawski, bar.wcislo@gmail.com

Abstract In our talk we would like to present a contemporary account of deflationary theory of truth, its explication in the setting
of formal theories and finally to sketch some results obtained in this framework. By deflationism we mean the following two claims
which are sometimes not distinguished in an appropriate way:

(i) The truth predicate does not refer to any actual property.
(ii) The meaning of truth predicate in natural language is fully described by Tarski’s equivalences.
These theses may be translated as some restrictions set on the axioms governing the notion of truth. This interpretation allows

us to apply formal methods to their assesment. We would like to present some classical results to the effect that both (i) and (ii)
imply that some most intuitive compositional rules governing the truth predicate cannot be then still claimed correct.

We would also like to present some obstructions to the attempts of axiomatization of truth by instances of Tarski’s scheme, in
particular McGee’s Theorem. We will also mention Halbach’s disquotational theory PUTB as an interesting positive case.

REFERENCES
Halbach, Volker, 2011, Axiomatic Theories of Truth, Cambridge University.

A E S T H E T I C I D E A A N D M E TA P H O R - H E R M E N E U T I C
R E I N T E R P R E TAT I O N O F K A N T I A N I M A G I N AT I O N C AT E G O R Y

Katarzyna Wejman,
Uniwersytet Warszawski, wejman.katarzyna@gmail.com

Abstract The aim of my paper is to analyze the aesthetic idea of Immanuel Kant and to treat this idea as metaphor. I will focus
mainly on temporal and spatial dimension of imaginations work and on a difference between synthetic activity of imagination, which
is submit to the reason (Critique of Pure Reason) and creative activity beyond the framework of the concept (Critique of Judgment)

Metaphor is a combination of elements – appointed as similar – which are distant semantically from each other (Aristotle). The
main task of the imagination, in the process of creation of metaphor, is to change the semantic distance, to compare the juxtaposed
images and combine them into a meaningful whole. Paul Ricoeur describes metaphor in Time and Narrative as proximity-comparison-
similarity. Similar descriptions can be found in the Critique of Judgment, when the imagination does not need to combine manifold
in linear way nor is designed for knowledge. Imagination has the ability to reproduction even the most distant images, to comparison
and let them glide one to another. In that way come into being, among others, images with higher level of generality, which are
common measure for one sort of things. Unique products of imagination are aesthetic idea, because – as sensual images – they go
beyond the scope of the concept. To paraphrase Kant, imagination occasions much thought, without, however, any definite thought.
As a metaphor, which is an unusual combination of words under the sematic order, the aesthetics idea suggests meaning, but can’t
be understood literally.

My investigation seeks to update the Kantian conception of the imagination and at the same time to reinterpret metaphor as
specific spatial configuration of meaning

REFERENCES
Kant I., Krytyka czystego rozumu, tłum. R. Ingarden, Kęty 2000,
Kant L., Krytyka władzy sądzenia, tłum. J. Gałecki, Warszawa 1986,
Makkreel R., Imagination and interpretation in Kant, London 1990,
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F R A N C I S B A C O N O N H O LY W A R B E T W E E N C H R I S T E N D O M A N D
M U S L I M D O M

Przemysław Wewiór,
Uniwersytet Wrocławski (The University of Wrocław), pwewior@gmail.com

Abstract Although Francis Bacon is usually associated with methodology of science, he was also into political theology and had a
great impact on James Stewart’s policy, an emergence of the British imperialism, and a way of which Muslim culture was perceived
in the 17th century England. On basis of his letters and signed papers, one can derive that in 1620’s Bacon was keenly interested
with establishing English-Spanish coalition in order to wage a holy war against the Ottoman Empire. He even wrote a minor
manuscript concerning the issue under title “Advertisement touching Holy War”. By evoking Bacon’s non-scientific works, I shall
present a narrative which could have posed a justification for the war if the alliance had came into being. Key points of the narrative
were notions of millenarism and of orientalism, to evoke E.W. Said’s concept.

Millenarism is an eschatological doctrine according to which the salvation foretold in the Scriptures will have also earthly,
temporal dimension. Bacon interprets the Bible and historical events in order to prove that the emerging British Empire is a
realisation of prophecies included in the Book of Daniel – the Kingdom of God on earth. From that perspective, an apparent drop
in power and significance of the Ottoman Empire is a sign of fulfilling the prophecy. Alongside, Bacon orientalises Muslim culture,
so that he can present waging the holy war against the empire as a mean of propagating fruits of civilisation.

REFERENCES
Literatura podmiotowa (z klasycznego wydania prac zebranych pod redakcją Jamesa Speddinga:
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P S Y C H OA N A L I Z A I K U LT U R A . R I C O E U R O W S K I E O D C Z Y TA N I E F R E U DA

Marta Węgrzyn,
Uniwersytet Jagielloński, wendzynka@wp.pl

Abstract Dzieło Freuda doczekało się wielości niełatwych do pogodzenia, często sprzecznych ze sobą interpretacji. Do na-
jważniejszych należy odczytanie psychoanalizy Freuda w duchu filozofii nauki, wpisujące psychoanalizę w obręb nauk o przyrodzie.
Mamy także zwolenników humanistycznej reinterpretacji myśli nauczyciela z Wiednia, przeprowadzonej głównie przez przed-
stawicieli hermeneutyki. Jednym z przedstawicieli analizujących myśl Freuda jest francuski filozof, Ricoeur. Myśliciel postanawia
przyjrzeć się jego wpływom w obrębie filozofii. Pragnie on poddać analizie sformułowaną przez niego „prawdę” o człowieku i
kulturze.

Temat „psychoanalizy i kultury” należy do jednej z trzech głównych osi tematycznych, które Ricoeur porusza w swoich esejach
o Freudzie. Francuski filozof podejmuje intelektualne wyzwanie jakim jest wyczerpująca interpretacja pism Freuda i pokazuje
swoje subtelne rozumienie jego filozoficznych poglądów. Stara się, w miarę swoich możliwości przełożyć język psychoanalizy na
język filozofii. Ma równocześnie świadomość, że psychoanaliza stanowi głębokie wyzwanie dla kogoś kto wcześniej zajmowała się
fenomenologią, filozofią egzystencjalną czy naukami o języku. Ricoeur wyznacza sobie pewien kontekst myślenia, w obrębie którego
się porusza. Za podstawę ma freudowską interpretacje i analizę dzieł sztuki, zjawisk psychicznych i kulturowych. Proponuje on podjąć
badania nad psychoanalizą w nawiązaniu do tradycji hermeneutycznej, a ściślej rzecz ujmując, do hermeneutycznej koncepcji sensu.
Freud bowiem częstokroć w swoich pracach mówi o sensie marzeń sennych, czynności pomyłkowych czy symptomów neurotycznych.
Takie rozumienie psychoanalizy pozwala na głębszą interpretację stanów wewnętrznych człowieka, poddaje interpretacji znaki
władające życiem psychicznym. Jak zatem wygląda i na czym polega projekt hermeneutycznej interpretacji psychoanalizy? Jakie
jest miejsce psychoanalizy w ruchu kultury?

REFERENCES
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T H R E E A C C O U N T S O F W E A K A G N O S T I C I S M A N D T H E C O N D I T I O N S O F
T H E K N O W L E D G E O F G O D

Sylwia Wilczewska,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Katedra Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej, wilczewska.sylwia@gmail.com

Abstract Philosophers of religion distinguish two types of agnosticism, which both acknowledge the lack of the answer for the
question whether God exists but differ in the proposed reasons and substantiation of it. Among the versions of this division are those
by: (1) Graham Oppy - to strong agnosticism, which requires the suspension of judgement about the existence of God, and weak
agnosticism, which only allows such suspension; (2) Anthony Kenny - to necessary agnosticism, considering the knowledge on the
existence of God to be impossible because of the limitations of human mind, and contingent agnosticism, suspending judgement
on the possibility of such knowledge; (3) Richard Dawkins - to "Permanent Agnosticism in Principle", excluding the possibility of
answering the question of the existence of God, and "Temporary Agnosticism in Practice", treating the problem of God’s existence as
a presently unsolved scientific problem which can now be partially answered in terms of probability but which might be solved in
the future. The goal of my lecture is to discuss the assumptions and consequences of weak (temporary) agnosticism in the accounts
enumerated above, considering their connections with metaphilosophy and ethics of belief, so as to use their example to show how
the conditions of the possibility of the knowledge of God accepted by a weak agnostic are determined by his general conception
of knowledge, philosophy, and science.

REFERENCES
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O N M E TA P H I LO S O P H I C A L R E S U LT S O F P L ATO ’ S S Y M P O S I U M
P R A C T I C A L I N T E R P R E TAT I O N

Karol Wilczyński,
Uniwersytet Jagielloński, kmwilczynski@gmail.com

Abstract The presentation will be focused on an analysis of the contemporary discussion about Plato’s vision of philosophy in
the light of Symposium, because this dialogue brought about an important discussion between researchers representing distant
traditions (e.g. P. Hadot, H.G. Gadamer, G. Vlastos, A. Price, M. Burnyeat, A. Nehamas).

The first part of the presentation is devoted to the short fragments of the dialogue oftenly called as ’metaphilosophical’ for they
describe some aspects of a philosophical practice. The most important part is the beginning of Socrates’ speech (199c-201c), where
he tries to discuss the basic meaning of Eros with Agathon. Socrates analyses the essential connection of need and love of Beauty
(which will have much to do with philosophy, the love of wisdom).

In the second part some of the contemporary research on Symposium and its metaphilosophical content is going to be shown.
Starting from Pierre Hadot, French philosopher who presented this way of interpretation as first and introduced the concept of
’spiritual exercise’, the emphasis will be put on the analitycal way of reading this Plato’s dialogue. It was Symposium, which
directed American and English researchers towards „therapeutic” or „personalistic” interpretation of Plato’s philosophy.

In the third part, after describing various ways of reading, some identification of ’practical interpretation’ of Symposium is going
to be set forth. This will be followed by rejection of few other proposals analyzed in the second part. In the end chosen statements
which stem from practical interpretation will be presented because of their pivotal meaning for research and educational practice
in academic philosophy.

REFERENCES
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C O M P O S I T I O N A L I T Y: I S I T N E E D E D ? I S I T P O S S I B L E ?

Piotr Wilkin,
Uniwersytet Warszawski, ilintar@gmail.com

Abstract The principle of compositionality is often seen as one of the cornerstones of any reasonable semantics of natural language.
In fact, it has been often viewed as both necessary (for both semantic and epistemic reasons) and obtainable. However, in recent
years, this view has been attacked on both fronts. On one hand, concerns have been raised as to the necessity of compositionality,
along with its famous productivity argument. On the other hand, the obtainability of compositionality has also been put under
doubt, both with respect to semantic obtainability and to epistemic obtainability.

In my talk, I will try to briefly recount this criticism of compositionality. I will then try to show that indeed this criticism is
valid for a naive version of compositionality. I will present a refined version of the principle of compositionality that takes into
account the most viable points of the criticism, as well as trying to outline the most important principles that have to be rescued
from the original formulation for the principle still to perform its function. Most importantly, I will attempt to demonstrate that a
narrow understanding of logical form and a very ontologically scarce semantics give rise to an unrealistically restrictive version of
compositionality – if those restrictions are relaxed, compositionality can be salvaged.

REFERENCES
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S P E C Y F I K A P O S T R Z E G A N I A H I S TO R I I W Ł A S N E G O Ż Y C I A . R O Z W A Ż A N I A
N A D T E K S TA M I A U TO B I O G R A F I C Z N Y M I J . J . R O U S S E A U .

Marta Winkler,
Instytut Filozofii i Socjologii,Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, maartawinkler@gmail.com

Abstract Podejmowana tematyka osadzona jest w kontekście badań nad pamięcią autobiograficzną. Specyfika, formalnie różnorod-
nych, tekstów autobiograficznych autorstwa Rousseau (listy, zbiór krótkich, przekrojowych opisów, Wyznania zapisane w formie
chronologicznej powieści, dialogi oraz marzenia (spontaniczna forma literacka odznaczająca się wolną grą skojarzeń, obrazów, etc.))
stanowi punkt wyjścia do rozważań nad motywami, które popchnęły oświeceniowego filozofa do stworzenia tak wielu tekstów o so-
bie samym. Potrzeba wykreowania spójnego wizerunku własnej osoby, określenia siebie, bycia zrozumianym (przez siebie i innych)
- te, i inne motywy są skorelowane nie tylko ze specyficzną osobowością myśliciela, ale i z całą gamą życiowych doświadczeń,
które interpretowane są przez pryzmat idei charakterystycznych dla epoki, w której żyje. W oparciu o rozważania takich myślicieli
jak Dilthey, Nietzsche, de Man, oraz badania z pogranicza różnych dyscyplin (psychologia, antropologia, teoria poznania, teoria
literatury, filozofia umysłu) dokonana zostanie analiza tego, jak wzajemne przenikanie się wciąż reinterpretowanych doświadczeń
i posiadanych cech osobowości wpłynęło na kształtowanie się światopoglądu, nadbudowanego na poczuciu niejednoznaczności i
nieprzejrzystości świata wokół.
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W H E T H E R S C I E N T I S T S A R E A R T I S T S ? T H E D I F F E R E N C E S I N T H E
F U N C T I O N I N G O F T H E C O N C E P T O F " C R E AT I V I T Y ” I N A R T A N D
S C I E N C E

Magdalena Wojdala,
Uniwersytet Jagielloński, magdalena.wojdala@gmail.com

Abstract
Nowadays the concept of “creativity” is intensively used. At present the ability to produce original works is quite an obsession.

However, the concept of “creativity” is primarily associated with art and philosophical theories relate mainly to its aesthetic aspects.
This approach is currently considered to be anachronistic. The need to perceive "creativity" also in different than artistic fields is
emphasized. The aim of this paper is to juxtapose concepts of “creativity” in two areas of culture: art and science.

In the first part of the paper two attitudes related with the functioning of “creativity” will be presented. The first group of
attitudes assumes that “creativity” works the same way in art and science, because both artistic and scientific creativity aim at
solving certain problems. The second one considers that an artist in opposite to a scientist is not normally confronted with the
problem that needs to be solved. Therefore, the concept of "creativity" in both fields operates differently. Proponents of the second
approach also indicate that artistic activity is the true creation which aims at bringing something into existence, while the scientific
activity is mainly based on the discovering phenomena.

The second part of the paper will include the analysis of selected arguments appearing in the discourse of this problem. The
issues of intentionality and mistake will be particularly emphasized. It is considered that the creativity does not have to be a
purposeful activity, which apparently is an argument for the distinction between the functioning of "creativity" in art and science.
The factor of mistake in art does not produce such significant consequences as in science and in some cases can determine the
value of the work, what is unacceptable in science. However, mistake and fortuitousness can provide the inspiration in both artistic
and scientific activities. Therefore, the meaning of mistake in contrary to the first impression can be the argument for the existence
of one concept of "creativity".
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M E TA E T H I C A L B A S I S F O R R E B E L L I O N O F T H E M A C H I N E S .

Marcin Woźniak,
Uniwersytet Jagielloński, student prawa na Wydziale Prawa i Administracji, wozniakk.marcin@gmail.com

Abstract It is estimated that the development of strong artificial intelligence might be the most important and perhaps the last
human invention in history. It is estimated that, approximately in 2045, exponential technological development will allow for the
creation of such a system. Subsequently, this may lead to the emergence of the technological singularity, and thereby loss of the
dominant role of human civilization on the planet. In order to determine whether the self-development of the artificial intelligence
will have a positive impact on people’s lives, or cause an existential threat, potential objectives of such entities, should be analyzed.
Ideas such as the laws of robotics, or the AI-box are assessed to be unreliable, and therefore the best solution seems to support the
development of the superintelligence ethics on the basis of the evolution of human morality, especially that first of such systems
might emerged from an enhancement of human brain. Therefore it is necessary to understand the evolutionary reasons for creation
of the moral sense in terms of data processing. In this perspective, the key issue is ability to distinguish oneself from the world, as
an individual taking actions and to identify broad group of moral agents, which together form a larger entity with common interests.
Without the methaetical basis, artificial intelligence can treat us as a collection of atoms that can be used for something else. The
process of expanding circle of perception of moral agents has occurred for long time in the history, and therefore, its extension to
artificial intelligence seems likely in the future. Reflections on scenarios for collision between artificial and human intelligence
allow for better understanding of human nature and development of morality in naturalistic terms.
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S AV I N G C R E DA L R E D U C T I V I S M

Tomasz Wysocki,
Washington University in St. Louis, tomaszwysocki@wustl.edu

Abstract On one hand, there are credences—beliefs that come in degrees. For instance, you can be certain that you’re a female,
but you’re just somewhat confident that it rained last night. On the other hand, we often speak of outright beliefs. Here, no degrees
are mentioned: I either have the belief, or not. Once these two separate epistemic species are specified, a question arises: what’s
the relationship between them?

According to one tempting answer, credal reductivism, beliefs reduce to credences–had I known a list of all credences of an agent,
I’d be able to infer all her beliefs from the formal features of these credences alone. Credal reductivism should trouble epistemologists
concerned with beliefs, for once we determine how beliefs translate into credences, we can focus solely on epistemology concerned
with credences.

Credal reductivism thesis has met resistance. According to one of the attacks on this theory, the one by Buchak (2013), such
reduction isn’t possible, for beliefs and credences are responsive to different kinds of evidence. In my presentation, I defend credal
reductivism against Buchak’s argument. I begin with exposing Buchak’s account of causal and statistical evidence, and their role
in distinguishing beliefs from credences. Then, I propose a different distinction, and show that it does a better job at accounting
for what Buchak’s causal/statistical distinction is supposed to account for. On the new distinction, beliefs reduce to a specific kind
of credences, thus rendering her attack on credal reductivism futile.
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KO N DY C J A L U D Z K A W Ś W I E T L E W Y B R A N Y C H T R A G E D I I LO S U

Karolina Zakrzewska,
Uniwersytet Warszawski, zakrzewska@gmail.com

Abstract W referacie pragnę przedstawić koncepcje losu wyrażone w twórczości dramatycznej autorów z różnych kręgów kultur-
owych, na różnych etapach rozwoju cywilizacyjnego. Analizując wybrane dzieła literackie pragnę ukazać wielowymiarową postawę
człowieka wobec metafizyki, jego świadomość celu własnego życia i śmierci, jego przeznaczenia ziemskiego i eschatologicznego, w
oparciu o dzieła wielkich twórców będących zarówno wrażliwymi obserwatorami oddającymi ducha swoich czasów, jak i wychowaw-
cami wychodzącymi ze swoim śmiałym światopoglądem na scenę, wysuwających koncepcję etyczną, zarazem uwypuklając kulturę
moralną odbiorców będących dla nich zarówno inspiracją jak i tworzywem. Twórczość wybranych przeze mnie artystów ukaże, że
istnieje pewna stała prawidłowość między sposobem pojmowania losu ludzkiego, a kształtowaniem się modelu mentalności oraz
stopnia społecznej i moralnej aktywności jednostki w świecie, a co za tym idzie kondycji całej wspólnoty, społeczności, narodu.
Pragnę za pomocą analizy wybranych utworów scenicznych pokazać, że pojęcia natury ludzkiej, losu, miejsca człowieka w świecie
przenikanym przez niepojęte siły, lecz także postawa człowieka wobec nich, stanowiące o istocie twórczości tragicznej, pozostają
niewyczerpanym źródłem inspiracji dla poszukiwania związków między samoświadomością człowieka a światem, który współtworzy.
Związków wyrażających się poprzez formę politycznej organizacji, postawę religijną, twórczą aktywność społeczną, bądź też bier-
ność i wycofanie ze świata doczesnego. Tak więc ukażę relację między literaturą stanowiącą próbę zrozumienia ludzkich motywacji
a sposobem motywowania postawy w zależności od przyjętych, uświęcanych i mitologizowanych, wartości narodowych, etnicznych
bądź religijnych.
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I N T E N C J E A D Z I A Ł A N I A I N T E N C J O N A L N E

Marta Zaręba,
Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski, zareba.ma@gmail.com

Abstract Przedmiotem mojego wystąpienia będzie krytyczna analiza wybranych teorii intencji rozwijanych na gruncie współczes-
nej analitycznej filozofii działania. Punktem wyjścia moich rozważań uczynię rekonstrukcję tezy intencjonalizmu, zgodnie z którą
wszystkie działania są intencjonalne pod pewnym opisem (DAVIDSON 1971). Następnie skupię się na teorii intencji rozwijanej
na gruncie wczesnych prac Donalda Davidsona (1963), w myśl którego intencje – redukowalne do pragnień i przekonań pewnego
sprawcy – stanowią tzw. racje podstawowe działań. Celem niniejszej części mojego referatu będzie wskazanie, na jakie zasadnicze
trudności i zarzuty narażona jest wspomniana koncepcja (zwłaszcza w odniesieniu do stanowiska Davidsona, w myśl którego
związek między intencjami a działaniami ma charakter przyczynowy). Przedstawię również argumentację na rzecz tezy, iż antyre-
dukcjonistyczna koncepcja czystych zamierzeń, zaprezentowana przez Davidsona w jego późniejszych pracach (DAVIDSON 1978),
wpisującą problematykę intencji w szerszy kontekst rozumowania praktycznego, nie może zostać uznana za satysfakcjonującą teorię
natury intencji.

W drugiej części mojego wystąpienia dokonam prezentacji tez oraz konsekwencji dwóch konkurencyjnych stanowisk w kwestii
relacji zachodzących między działaniami intencjonalnymi a intencjami, w myśl których: (1) x-owanie α-y jest działaniem intencjon-
alnym α-y wtedy i tylko wtedy, gdy α x-uje zgodnie ze swoją intencją, aby x-ować (tzw. pogląd prosty, ang. the Simple View).
(2) x-owanie α-y jest działaniem intencjonalnym α-y wtedy i tylko wtedy, gdy α x-uje zgodnie ze swoją intencją, aby x-ować lub
y-ować (ang. the Single Phenomenon View).

Następnie podejmę się oceny adekwatności zarzutów Michaela Bratmana (1987) sformułowanych przeciwko poglądowi prostemu.
Referat zakończę prezentacją krytycznych uwag pod adresem Bratmanowskiej teorii intencji.
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S A F E S PA C E O F I D E O LO GY

Wojciech Zieliński,
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, w.b.zielinski@wp.pl

Abstract The starting point for pondering over the notion of ideology – epistemological tool – is the Karl Manheim’s concept of the
sociology of knowledge. There appear to be two important issues arising from the above. Firstly, Manheim, being a continuator of
the Marxian thought, shows the ideology as a effect of socio-economic interest . Secondly, the classification of ideologies; namely,
it is one of two, together with the utopia, kinds of transcendental representation; which, thanks to the transcendence towards
multi-aspectual and multi-dimensional matter, makes it possible to create a holistic image.

How is it then possible that representations, that are distant from reality (creating a completely separate “world”), enable
efficient functioning in it? Ideology, being the foundation for the society’s functioning space, should be tautological, in the sense
that for the participants of the given world’s image (creation of its own sense), it always defines the being in a comprehensive and
adequate way (in Thomasian spirit) and what is more, it is always true. The second hypothesis advocates that the main tools of
ideology, understood this way, are ad hoc definitions and the extrapolation of sense.

The purpose of the lecture is show that the ideology has “the possibility of existence” only when the individuals who acknowledge
it will consider their image of reality as proper; the above should be understood as the obviousness of description of the world
that in return makes irreflective functioning in reality possible. This obviousness of "presented world" will be named social safety.
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I N S E A R C H O F T H E H O LY G R A I L O F E P I S T E M O LO GY

Paweł Zięba,
Zakład Kognitywistyki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, pawelek.zieba@uj.edu.pl

Abstract Duncan Pritchard describes his epistemological disjunctivism as ‘the holy grail of epistemology, in that it is offering a
bona fide internalist conception of knowledge which is able to nonetheless allow that the rational support that one’s belief enjoys
can be genuinely truth-connected and thus skeptic-proof’ (Pritchard, 2009). What the ‘holy grail’ metaphor means here is that
the acceptance of epistemological disjunctivism would bring the internalism-externalism debate to an end, thanks to satisfaction of
intuitions standing behind both sides.

According to epistemological disjunctivism, there is a fundamental difference between two subjectively indistinguishable ex-
periences, one of which is a perception, and the other is a hallucination. Only perception equips the subject with an epistemic
justification that is both factive (externalist intuition) and reflectively accessible (internalist intuition). Hallucination cannot serve
as a source of such justification, even if its phenomenal character is exactly the same (Pritchard, 2012).

Simultaneously, Pritchard decidedly emphasizes that embracing epistemological disjunctivism does not commit him to meta-
physical disjunctivism (Pritchard, 2012). He refers to a group of authors (Byrne & Logue, 2008; Millar, 2007; Snowdon, 2005) who
argue that epistemological disjunctivism is compatible with the causal theory of perception – a theory that stands in contradiction
with metaphysical disjunctivism.

However, the theoretical construction merging epistemological disjunctivism with causal theory of perception shoves our under-
standing of epistemic justification from the ‘golden mean’ to the externalist side of the debate and hides the ‘holy grail’ from us. This
is why I argue that the only way to get the ‘holy grail’ is to ground epistemological disjunctivism in its metaphysical counterpart.
It is true that both claims do not imply each other. Nonetheless, only the assumption that an object perceived is a constituent of
a perceptual experience can plausibly motivate the claim that such experience endues the subject with an epistemic justification
that is externally grounded and reflectively accessible at the same time.
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E X P E R I M E N T I N G O N C O N T E X T U A L I S M : S H A K Y C O N T E X T S

Adrian Ziółkowski,
Uniwersytet Warszawski, adrian.a.ziolkowski@gmail.com

Abstract In recent years experimental philosophers started investigating non-philosopher’s intuitions in search for support to
contextualism. Participants of their experiments are asked to analyze scenarios in which the same sentence is uttered in two
different conversational contexts. According to contextualists’ predictions, subjects should accept the utterance in one of them (the
context of acceptance), while rejecting it in the other (the context of rejection).

The results of studies carried out so far seem to depend on the experimental design. If a between-subject design is used (i.e.
subjects getting acquainted with different contexts of utterance are distinct groups) the data lends no (or very little) support to
contextualism. On the other hand, experiments conducted in within-subject design (i.e. all subjects are acquainted with all contexts
of utterance) seem to support contextualism.

Last year my presentation at Philosophers’ Rally concerned my research plans concerning contextualism. This year, I will
present the results of my experiments and basing on them argue against within-subject design in experimenting on contextualism.

My research includes a third type of contexts: contexts of uncertainty, in case of which something like faultless disagreement
is expected. The results show that when the presentation of contexts of uncertainty is primed by context of acceptance/agreement,
subjects’ judgments are significantly different from unprimed judgements. This may prove that some effects observed in within-subject
experiments can be rather a product of the experimental design than genuine support to contextualism.
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U W I Ę Z I E N I W M A S Z Y N I E . T E C H N OA N T R O P O LO G I A

Grzegorz Zyzik,
Uniwersytet Opolski, zyzio29@o2.pl

Abstract Celem mojego referatu jest postawienie pytania o to, kim jest człowiek w świecie przesiąkniętym technologią. Obecnie
poprzez znaczący rozwój Internetu, jesteśmy w połowie drogi prowadzącej do połączenia wszystkich ludzi na świecie w jeden
system nerwowy. Maszyny stają się najważniejszymi nauczycielami człowieka. Nie tylko w sensie uczenia nas konkretnych rzeczy.
Także w sensie, jaki roli nauczyciela nadał Max Weber – w przekazywaniu nam wiedzy o tym, jak być człowiekiem. Z pewną dozą
ostrożności można powiedzieć, że maszyny wyznaczają człowiekowi formy kontaktu z innymi ludźmi. Mam tutaj na myśli chociażby
esemesy i relacje tworzone poprzez portale internetowe. W podsumowaniu mojego referatu zamierzam rozważyć pytanie o naturę
człowieka w świetle takich zjawisk, jak świadomość zbiorowa w sieci, rozwój technologiczny, cyborgizacja. Postaram się wyjaśnić
różne aspekty determinowania natury człowieka przez technologię. Wprowadzę pojęcie Maszyny oznaczającej wirtualny organizm.
Człowiek, komputery, karty, terminale, kamery, Internet, sieci komórkowe, oprogramowanie, satelity i światłowody. Te wszystkie
elementy zrosły się w Maszynę, która kreuje nasze zachowania.
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M E TA K R Y T Y K A J O H A N N A G E O R G A H A M A N N A I J E J T E R A P E U T Y C Z N A
F U N KC J A

Anna Żymełka,
Uniwersytet Jagielloński, anna.zymelka@gmail.com

Abstract Celem referatu jest ukazanie Hamannowskiej metakrytyki (Hamann, 1759/2006; 1784/2004; 1781/1999) w kontekście ter-
apeutycznej funkcji filozofii (Rorty, 1979; Wittgenstein 1958/1972; Hadot, 1992; Wilczyński, 2013). Podczas wystąpienia wyróżnione
zostaną trzy znaczenia terminu „metakrytyka”, neologizmu użytego w tytule jednej z rozprawek Hamanna. Rozwinięte zostanie to
znaczenie, które ma kluczowy związek z pojmowaniem filozofii jako terapii (metakrytyka jako szczególny sposób filozofowania, Betz,
2009).

O terapeutyczności tekstów Hamanna można mówić na dwóch współzależnych płaszczyznach. Metakrytyka jest terapeutyczna
w znaczeniu Rorty’ego: jest filozofią kształcącą, służącą zbudowaniu człowieka (Bildung), która posługuje się szerokim wachlarzem
środków logicznych i retorycznych (poza argumentacją, także parodią, pastiszem, metaforą, amplifikacją...); ma na celu podważenie
podstawowych założeń filozofii systemowej, od której ta pierwsza jest zależna i na dyskursie której pasożytuje. Terapia dokonuje
się tu na sposób wittgensteinowski – podważenie założeń unieważnia problem filozoficzny jako zależny od języka.

Na drugiej płaszczyźnie można mówić o terapii zaproponowanej przez Hadota, mającej na celu konwersję (zmianę myśle-
nia, µετανoια , i powrót, επιστρoφη), która powoduje całościową zmianę osobowości). Metakrytyka jest terapią po pierwsze w
odniesieniu do samego Hamanna, który w Gedanken über meinen Lebenslauf (1759) opisuje osobiste doświadczenie nawrócenia o
charakterze nie tylko religijnym. Po drugie teksty Hamanna mają posłużyć jako „drogowskazy” dla czytelników, które wprowadzają
na drogę wewnętrznej przemiany. Wejście na tę drogę nie oznacza przyjęcia pewnej porcji wiedzy i uznania jej za obowiązującą,
ale podjęcie ryzyka interpretacji i weryfikacji własnego schematu pojęciowego, w obliczu pism, które w tym celu, programowo, są
fragmentaryczne, niespójne i wieloznaczne.

REFERENCES
Betz, J.R. (2009). After Enlightenment. The post-secular vision of J.G. Hamann. Oxford: Wiley-Blackwell.
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J A K I M Z M I A N O M P O D L E G A Ś W I A D O M O Ś Ć W S TA N I E M E DY TA C J I ?

Agnieszka Fliśnik,
Uniwersytet Jagielloński, aflisnik@gmail.com

Abstract Temat referatu będzie na pograniczu filozofii umysłu oraz psychologii. Po wstępnym omówieniu pojęcia zmienionych stanów
świadomości oraz przeglądzie rodzajów medytacji dokonam krótkiego przedstawienia koncepcji świadomości Davida Armstronga i
jego pojęcia świadomości minimalnej, percepcyjnej oraz introspekcyjnej, a także zajmę się zagadnieniem dotyczącym relacji między
świadomością a uwagą. Właściwa część referatu będzie poświęcona odpowiedzi na pytania: Jak zmienia się świadomość w stanie
medytacji? Czy w tym stanie obecne są wszystkie trzy rodzaje świadomości w ujęciu Armstronga? Jak zmienia się przedmiot
świadomości oraz jak kształtuje się uwaga?

REFERENCES
D. Armstrong, What is consciousness [ w:] The nature of consciousness,1998,
D. Fontana, Meditation, [w:] The Blackwell companion to consciousness, 2007,
M. Wierzchoń, Granice świadomości, Kraków 2013.

H O W M U C H D O W E L E A R N A B O U T H A L L U C I N AT I O N S F R O M
T H O U G H T- E X P E R I M E N T S ?

Joanna Szelegieniec,
Uniwersytet Jagielloński, j.szelegieniec@gmail.com

Abstract The idea that our sensory experience cannot serve as a ground for knowledge lingers on within philosophical thinking
from its very beginning. Since even the ancient sceptics argued against the possibility of knowledge based on sense perception
due to its potentially illusory or hallucinatory character, it seems reasonable to address the issue of hallucination itself.

The purpose of my presentation is to deal with the philosophical understanding of hallucination as it is present in current
debates (e.g., Harman, 1990; Dretske, 2003, Austin, 1964). My primary intention will be to single out the difference between
various views on hallucination found in contemporary literature. I will mainly work on the so-called ’argument from hallucination’
which provides a prevalent objection both against the direct realism theory of perception, and externalist theories of content of
experience.

Moreover, philosophical theses concerning ’hallucination’ will be analysed in the context of psychological definitions of the term
(such as ones of Blom, 2010; APA, 1994, Teeple et al., 2009). Collating these philosophical and psychological findings will be a
basis for discussing the legitimacy of certain philosophical views on hallucinations. This discussion will intend to address following
matters:

- the philosophical assuptions present in various definitions of hallucinations; - the semantic relationship between ’halluci-
nation’ and ’perception’ – the controversy of defining hallucination as a perception without an object; - the alleged qualitative
indistinguishability of perception and hallucination; - the assessment of certain philosophical views on hallucination in the light
of psychological evidence.

REFERENCES
Austin, J. (1964) Sense and Sensibilia, In. G. Warnock (ed.), London: Oxford University Press.
Dretske, F. (2003) Experience as representation, Philosophical Issues, 13, 67-82.
Moro, L. (2010) Hallucinatory altered states of consciousness, Phenomenology and Cognitive Sciences, 9, 241-252.
Blom, J.D. (ed.)(2010) A Dictionary of hallucinations, Springer.
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