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Zaproszeni Wykładowcy 

Keynote Speakers 

 

dr Adam Andrzejewski, Uniwersytet Warszawski  

Estetyka i ontologia przedmiotów sztukopodobnych. 

Celem, jaki stawiam sobie w moim wystąpieniu jest sformułowanie nowej teorii przedmiotów 

sztukopodobnych (resp. artifikowanych), która byłaby neutralna względem partykularnych definicji 

sztuki. W szczególności skupię się na zagadnieniach, takich jak: (1) indywidualizacja przedmiotów 

sztukopodobnych; (2) relacja przedmiotów sztukopodobnych do dziełami sztuki oraz (3) 

konceptualne ograniczenia zjawiska artyfikacji.  

 

dr Witold Hensel, Uniwersytet w Białymstoku  

Scientific realism and eliminative materialism – friends or foes? 

According to scientific realism, mature scientific theories are approximately true literal descriptions 

of a mind-independent world, which is a slightly roundabout way of saying that the entities posited 

by our best science exist. Scientific realism combines two intuitive claims: that there is an objective 

reality whose features we can discover and that mature scientific theories are the products of our 

best epistemic practices. While scientific realists are happy to accept any ontological commitment 

compatible with mature science, whenever a theory is seen to conflict with mature science, mature 

science wins by default. Eliminative materialism asserts that folk psychology, or the naïve theory 

that forms the basis of our understanding of mind and behavior, will eventually be displaced by a 

radically different and superior scientific theory. This claim is usually taken to mean that it is 

possible, or indeed plausible, that beliefs and desires do not exist. 

In the current philosophical climate, scientific realism is regarded as an eminently respectable 

position, whereas eliminative materialism is a minority view that does not seem to merit 

consideration. Yet both positions spring from the same sources – the two intuitive claims mentioned 

in the previous paragraph. In fact, on one way of looking at things, eliminative materialism is a 

simple application of scientific realism to the domain of psychology. After all, what is says is that 

the notions of belief and desire, which are part of our naïve account of the mental, may collapse 

when confronted with future scientific results. Shouldn’t the scientific realist take this possibility 

seriously? 

But there is another way of looking at things. On this other way, eliminative materialism threatens 

to undermine scientific realism by taking away one of its key elements: the notion of belief. 

Although the term “belief” does not feature in the standard formulations of scientific realism, it 

does play an important role in its justification. For example, the classic no-miracle argument for 

scientific realism can be unpacked as follows: What accounts for a variety of scientists’ actions is 

the fact that the scientists hold specific beliefs about the world and what accounts for the success of 

those actions is that the beliefs are true. In other words, beliefs provide a link between scientific 

theories and their practical consequences. 
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I am going to argue that scientific realism can, and probably should, be modified in such a way as to 

accommodate a version of eliminative materialism. 

 

Prof. dr hab. Andrzej Indrzejczak, Uniwersytet Łódzki  

Beyond Logic – Recent Directions in Proof Theory. 

Proof Theory is one of the most important branches of logical investigations. It started with David 

Hilbert's Program of formalization of mathematics and obtained its basic tools in the works of 

Gerhard Gentzen. We briefly survey the history and aims of modern Proof Theory and focus on 

some recent trends in its development. In particular, some results connected with the extension of its 

applications beyond formal logic and mathematical theories will be presented.   

 

Prof. dr hab. Aldona Pobojewska, Uniwersytet Łódzki 

 „...zawsze zwracam się do jednostki”:  dialog - narzędzie filozofowania 

Dialog, obok refleksji, jest podstawowym narzędziem filozofowania. W swoim 

wystąpieniu omawiam specyfikę filozoficznego dialogu. Najpierw przedstawiam jego pierwowzór – 

dialog Sokratejski, a następnie dwa typy dialogu: intelektualny i egzystencjalny. 

 

dr hab. Natasza Szutta, Uniwersytet Gdański  

Egzemplarystyczna teoria etyczna – za i przeciw. 

Egzemplaryzm Lindy Trinkaus-Zagzebski to jedna z najświeższych propozycji na rynku etycznych 

idei. Jego pełna wykładnia została opublikowana w ubiegłym roku w książce pt. Exemplarist moral 

theory (Zagzebski, 2017).  

Zagzebski funduje swoją teorię na podziwie wobec osobowych moralnych wzorców [exemplars] – 

bohaterów, świętych czy mędrców. Budowania swojej teorii nie rozpoczyna jednak, jak czyniło 

wielu jej poprzedników, od przygotowania konceptualnej bazy, definiując podstawowe pojęcie 

etyczne (dobro/zło, cnota/wada, dobre/złe życie). Uważa, że to prowadzi jedynie do niekończących 

się dyskusji, które wykluczają uczynienie jakiegokolwiek kroku naprzód w kierunku odpowiedzi na 

konkretne praktyczne pytania etyczne. A przecież etyka ma głównie charakter praktyczny. Jej 

zadaniem jest dawanie wskazówek w moralnym życiu – odpowiadanie na pytania  „jak żyć?”, „co 

czynić?” oraz wskazywanie moralnie wartościowych ścieżek indywidualnego rozwoju. 

Fundamentalne pojęcia moralne – zdaniem Zagzebski – najlepiej definiować w odniesieniu do 

exemplars – „dobro moralne” – to co exemplars uznają za dobro; „cnota” – dyspozycja moralna, za 

którą cenimy exemplars; „dobre życie” – takie, którego pragną exemplars. 

W moim wystąpieniu przeanalizuję wady i zalety egzemplaryzmu jako teorii etycznej. Z jednej 

strony zwrócę uwagę na jej  istotny walor, jakim jest odwołanie się do emocji podziwu, która sama 

w sobie jest motywacyjnie nieobojętna, prowadzi bowiem do wzbudzania pragnienia naśladowania 

ludzi wzbudzających podziw, stawania się lepszym człowiekiem, na co wskazują liczne dane 

empiryczne. Z drugiej strony wskażę jej słabości, jakimi są „kołowatość” tej teorii oraz problemy z 

jej aplikacją do różnych dziedzin ludzkiego życia (m.in. problemów bioetycznych czy 
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politycznych).  

 

 

Dr.des. Alfredo Vernazzani, Ruhr-Universität Bochum  

Visualizing Vision: Pictures and Visual Perception. 

There seems to be some close relation between pictures or “pictorial artifacts”— such as paintings 

or photographs — and visual experience. There are at least three kinds of intuitions that express this 

point. Firstly, defenders of perceptive theories of pictures usually claim that pictures require a 

properly working visual system (e.g. Gombrich 1961). Secondly, some philosophers have stressed 

that the very nature of perceptual representation is, in a sense, pictorial or iconic (e.g.  Block 2014; 

Burge 2010; Carey 2009; Crane 2009). Thirdly, some philosophers argue for (Crane 2009) or 

against (Noë 2012) some sort of phenomenological similarity between seeing and pictures. Friends 

of the latter claim contend that seeing the world is, in a sense, phenomenologically similar to seeing 

a picture.   

These different intuitions point to different sorts of questions, but they all seem to suggest that, in 

some sense, we might be able to learn something about seeing through pictures (e.g. Argenton 2008; 

Arnheim 1966). Indeed, few philosophers (e.g. Crane 2009) have exploited the comparison between 

pictures and perceptual states to tell us something about the latter. What is left underdetermined, 

however, is the following question: Under what conditions can pictures tell us something about 

seeing? I will provide an answer to this question. In particular, I will argue that — independently 

from the exact nature of pictures (e.g. Kulvicki 2006) —, we do not need to answer positively the 

question of representational formats. Drawing on examples from the sciences, like convergent 

evolution and the nature of light, I highlight the important role of analogies in scientific 

investigation (e.g.  Achinstein 1968; Hesse 1966).  Even when two phenomena  are  different  in  

kind, phenomenological similarities may warrant the adoption of similar methods and conceptual  

tools,  such  that  not  only  we  can  sometimes  generate  reliable predictions  and  descriptions  of  

two  distinct  kinds  of  targets,  but  also,  and  most  interestingly, identify the analogy’s limits. I 

will show that this is the case of visual perception and pictures by countering some worries raised 

by Noë (2007, 2012).      

I will then try to clarify the epistemic status of pictures as instruments for understanding seeing. I 

will  suggest  that  pictures  can  be  taken  as  models of perceptual experience  (e.g. Gelfert 2016; 

Morgan & Morrison 1999; Weisberg 2013). Framing the issue in these terms will enable me to put 

to rest the “mismatch worry,” i.e. the claim that, since pictures and perception do not have the same 

properties, the former cannot be used to infer something about the latter. Quite the contrary, models 

introduce deliberate distortions, falsities that happen to be revealing in different ways (e.g. Elgin 

2017; Wimsatt 2007). I conclude the talk suggesting that pictures, and in particular artistic  pictures,  

can  help  us  revealing  or  pointing  attention  to  relatively neglected aspects of visual experience, 

like expressive qualities (e.g. Argenton 2008) and the constitutive role of attention in seeing (e.g. 

Nanay 2016).   
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prof. Zsófia Zvolenszky, 
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Inadvertently Created FIctional Characters and Authors’ Error.  

According to artifactualism about fictional characters (fictional artifactualism, for short) Prince 

Bolkonsky and Natasha Rostova in Tolstoy’s War and Peace are abstract artifacts created by 

Tolstoy’s activities. But can authors create their fictional characters unintentionally—inadvertently? 

And is it problematic if fictional artifactualists allow the possibility of such inadvertent creation 

phenomena? Reflecting on recent responses, I will follow up on prior arguments of mine to the 

conclusion that in the light of the possibility that authors can be in error, fictional artifactualists 

need not be afraid of making room for inadvertently created fictional characters 
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Referaty Uczestników 

Contributed Papers 

 

Michał Banaszyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

Kategoria soborowości a teologia polityczna rosyjskiego prawosławia. . 

W swoim referacie chciałbym przybliżyć problematykę związaną z analizą idei społeczno-

politycznych, jakie wykształciły się w obrębie rosyjskiego kręgu kulturowego, ze szczególnym 

uwzględnieniem teologicznego kontekstu rozwoju tychże. Pojęcie soborowości funkcjonujące w 

prawosławnej teologii, a spopularyzowane przez A. Chomiakowa, doczekało się później licznych 

rozwinięć i interpretacji wśród myślicieli rosyjskich. Jednym z nich był Mikołaj Bierdiajew – 

przypatrując się temu, jak w obrębie jego filozofii owo pojęcie zostało zaadaptowane, również w 

części poświęconej myśli społeczno-politycznej, można dostrzec dość kontrowersyjną tezę, która 

pozornie wydaje się być sprzeczna z zamysłem jej autora. Jednakże przy jednoczesnym powołaniu 

się na teorię cywilizacji Feliksa Konecznego oraz skonfrontowaniu jej z mesjanistycznymi ideami 

innych myślicieli rosyjskich, uzyskuje dość silną argumentację przemawiającą za totalitaryzmem 

kryjącym się pod tym pojęciem.  

 

 

Maciej Bednarski  

Próba spojrzenia na Traktat jako na dzieło Rortyjskiego Ironisty. 

W niniejszym wystąpieniu chciałbym przedstawić próbę naszkicowania perspektywy 

interpretacyjnej dla Traktatu Logiczno-Filozoficznego opartej na fragmentach ram pojęciowych oraz 

idei rozwijanych przez Richarda Rorty’ego, zwłaszcza w jego dziele Przygodność, Ironia i 

Solidarność. Zaczynając w punkcie, w którym zostawiają nas zwolennicy terapeutycznego 

odczytania Wittgensteina (tak zwani stanowczy czytelnicy), tacy jak Diamond czy Conant i który 

jest osią ich sporu z pozostałymi stanowiskami interpretacyjnymi, postaram się pokazać, jak 

korzystając z pojęć wprowadzonych przez Rorty’ego można nie tylko wzmocnić pozycję 

Witggensteinowskich terapeutów, ale również rozbudować ją jako interpretację ironistyczną (być 

może nawet zbliżając ją do odczytania pragmatystycznego). Spróbuję zatem przedstawić Traktat 

jako manifest radykalnego ironisty – jako radykalne odrzucenie nie tylko konkretnego pretendenta 

do miana słownika finalnego, ale odrzucenie całego sposobu myślenia charakterystycznego dla 

często podkreślanej przez Rorty’ego metafizycznej linii Platon – Kant. Jest więc bardziej 

radykalnym odrzuceniem niż by przewidywał to Rorty, gdyż nie korzysta dla celu refutacji z 
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nowego, wprowadzonego przez siebie słownika, ale, jak będę starał się wykazać, wycofuje się także 

z tego, dając całym tekstem jedyny przykład wyrażenia tego, co niewyrażalne.  

 

 

Marta Emila Bielińska, Uniwersytet Jagielloński  

Nieorientowalne przestrzenie w kontekście filozoficznym. 

Większość sporów w filozofii przestrzeni dotyczy debaty między podejściami relacyjnymi i 

absolutnymi. Oczywiście ten podział nie jest monolityczny i można wskazać wiele różnych 

poglądów odnoszących się do natury przestrzeni, szczególnie w aspekcie ontologicznym. W całej 

tej dyskusji brakuje jednak między innymi wątku, który dotykałby zagadnienia orientowalności 

przestrzeni, a którego obecność jest uzasadniona przez współczesną fizykę. 

Po przytoczeniu podstawowych, historycznych i współczesnych poglądów na naturę przestrzeni, 

zostanie przedstawiona definicja orientacji przestrzeni liniowej oraz nie-orientowalnych rozmaitości 

różniczkowych. Takie rozważania są uzasadnione w kontekście fizycznym, gdyż przestrzenie 

euklidesowe stanowią lokalnie dobre przybliżenie geometrii naszej przestrzeni, zaś m.in. „butelka 

Kleina” (przykład przestrzeni nie-orientowalnej) jest jednym z możliwych rozwiązań równań 

Einsteina.  

Okazuje się, że rozważanie niektórych sporów filozoficznych w kontekście orientowalności i nie-

orientowalności (a nie relacyjności i absolutności), przynosi ciekawe rezultaty. Przykładami takich 

rozumowań mogą być pewne argumenty z korespondencji Leibniza z Clarke’m, argument Kanta z 

nieprzystających odpowiedników, czy też rozprawa Blacka o zasadzie identyczności 

nieodróżnialnych. Wyjątkowość nie-orientowalnych przestrzeni polega na niemożliwości określenia 

globalnie (tj. w stosunku do całej przestrzeni) „orientacji” danego przedmiotu. Z drugiej strony 

rozmaitości różniczkowe są lokalnie euklidesowe, czyli powinny mieć zadane dwie orientacje. Czy 

zatem można powiedzieć o ręce istniejącej w takiej przestrzeni, że jest prawa lub lewa? Co się 

stanie jeżeli będziemy rozważać tę rękę lokalnie? Co jeżeli pozwolimy się jej poruszać po 

przestrzeni? Podczas wystąpienia zostaną rozważone różne odpowiedzi na te pytania oraz ich 

konsekwencje dla wspomnianych argumentów.  

 

 

Krystian Bogucki, Uniwersytet Warszawski  

Fregowska zasada kontekstowości. 

Zasada kontekstowości (dalej jako ZK) została sformułowana przez Gottloba Fregego we wstępie 

do Grundlagen der Arithmetik w następujący sposób: “o znaczenie słowa trzeba pytać w kontekście 

zdania, nie z osobna”, jednakże bądź nie pojawia się ona w jego późniejszych pismach, bądź 

pojawia się w marginalnej roli, co skłoniło niektórych komentatorów do przypuszczenia, że filozof 

z Jeny nie uznawał ją w głównym okresie swojej twórczości za obowiązującą (A. Gut; T. Janssen; 

F. J. Pelletier). Jej rozumienie do dzisiaj pozostaje wysoce kontrowersyjne, choć jako najbardziej 

standardową interpretację możemy uznać tę, iż zasada ta wyraża pierwszeństwo znaczenia sądu 

przed znaczeniem jego składników. Słowa mają znaczenia na mocy zdań, w których się pojawiają, a 

więc są logicznie wtórne wobec znaczenia całości, w których są zawarte (Z. Szabo; M. Dummet). 

Takie odczytanie czyniłoby z ZK tezę semantyczną. W paragrafie 62 Grundlagen der Arithmetik ZK 

zyskuje swoje najsłynniejsze zastosowanie. Frege – próbując wyjaśnić swoje twierdzenie, że liczby 
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są przedmiotami, a nie pojęciami oraz iż posiadają obiektywne znaczenie (Bedeutung), którym są 

przedmioty – pisze co następuje: „Trzeba jednak rozpatrywać zawsze pełne zdanie. Właściwie tylko 

w nim słowa mają znaczenie. Obrazy wewnętrzne, które nam przy nich majaczą, mogą nie 

odpowiadać logicznym składnikom sądu. Wystarczy, jeżeli zdanie jako całość ma sens; dzięki temu 

także jego części nabierają treści”. Cytat ten wskazuje, że niewyobrażalność treści słowa nie jest 

jeszcze powodem, by odmawiać mu znaczenia albo by „wycofywać je z obiegu”. Nie można 

odrzucić twierdzenia, że liczebniki mają znaczenie tylko na tej podstawie, że nie możemy 

wyobrazić sobie niektórych liczb. Fragment ten sugeruje metodologiczne odczytanie ZK, zgodnie z 

którym semantyk, aby ustalić znaczenie danego wyrażenia, powinien badać wkład, jaki wnosi ono 

do zdania i nie powinien opierać się na swoich wcześniejszych wyobrażeniach co do treści danego 

pojęcia bądź jej braku (R. Stainton, O. Linnebo). 

W swoim wystąpieniu postaram się ustalić: i) czy powinniśmy uznawać ZK za tezę 

metodologiczną, epistemologiczną czy też semantyczną; ii) rolę ZK we wczesnym okresie 

twórczości Frege; iii) relację ZK do zasady kompozycyjności; iv) rolę ZK w późniejszym okresie 

twórczości Fregego (jeżeli taką posiada). 

 

 

Marcin Maria Bogusławski, Uniwersytet Łódzki  

Humanistyka jako parezja. 

W swojej książce poświęconej naukom humanistycznym proponowałem, by humanistykę rozumieć 

jako swoisty rodzaj praktyki, „której skuteczność płynie z tego, że jest nieobiektywistyczna 

i performatywna: odsłania, choć zawsze tylko częściowo, sensy, które wprowadza do przestrzeni 

publicznej, oddziałując na inne praktyki wspólnotowe”. Twierdziłem również, że o tym, jak istotny 

jest praktyczny i krytyczny wymiar humanistyki przekonać można się zwłaszcza w sytuacjach 

skrajnych, co zilustrowałem odwołaniem się — za Tadeuszem Krońskim — do utrzymanych w 

ramach ideologii nazistowskiej prac historyka Josefa Strzygowskiego.  

Kontynuując rozważania nad swoistością humanistyki chciałbym przyjrzeć się jej przez pryzmat 

pojęcia parezji rekonstruowanego przez Michela Foucaulta. Będę przekonywał, że swoistość 

humanistyki polega na tym, iż jest ona praktyką parezji, w ramach której splata się to, co polityczne 

oraz to, co indywidualne; to, co teoretyczne i to, co praktyczne.  

 

 

Ika Bukowska  

Pierwotna a współczesna koncepcja złoczynienia. 

Karl Jaspers opisał przełomowy okres w starożytności i nazwał go wiekiem osiowym. Wystąpiła 

wtedy znacząca zmiana w paradygmacie myślowym, pojawili się pierwsi filozofowie, Budda, w 

Biblii spisano dylemat Hioba. Przejście to można ogólnie nazwać zmianą od myślenia mitycznego 

do bardziej teoretycznego. 

W swoim wystąpieniu chciałabym skonfrontować dwie koncepcje złoczynienia. Pierwszą sprzed 

wieku osiowego, a drugą współczesną. Starsza koncepcja zakłada, że kara popełniona za czyn jest 

nieuchronna, zło jest naruszeniem sfery sacrum, co skutkuje boską ingerencją w sferę profanum. 

Może to słusznie kojarzyć się bardziej z zasadami fizyki, niż z zasadami moralnymi. Taka wizja 

może się wiązać z kompulsywnym strachem przed siłami wyższymi/przyrody; a także ze 



15 

 

szczegółową klasyfikacją rzeczywistości, która odrzuca wszelkie niepasujące elementy (np. trudne 

do sklasyfikowania zwierzęta, osoby o innej orientacji seksualnej, osoby chore).  

Współczesna teoria zła kładzie nacisk przede wszystkim na intencję sprawcy, a źródła zła upatruje 

się w jego chorobie psychicznej, środowisku, złej woli. Wiele czynów, które dla naszych przodków 

były zasadami boskimi, dziś są traktowane jak zasady higieny. 

Co ciekawe, w naszym języku nadal pozostał ślad po pradawnym obrazie rzeczywistości. Wciąż 

używamy takich sformułowań jak “brudne pieniądze”, “czyste intencje”, “splamiony honor”. 

Metafory te odnoszą się wszakże do aspektu moralnego.  

 

Bibliografia: 

Dodds Eric, Grecy i irracjonalność, Homini, 2002. 

Douglas Mary, Czystość i zmaza, PIW, 2007. 

Jaspers Karl, O źródle i celu historii, Biblioteka Europejska, 2005. 

Lakoff George, Johnson Mark, Metafory w naszym życiu, Aletheia, 2011. 

Ricoeur Paul, Symbolika zła, Aletheia, 2015. 

 

 

Andrzej Bułeczka, Uniwersytet Jagielloński  

Hyperintesionality in Ockham’s Semantics. 

This paper is motivated by a strong belief in the so-called logica perennis - perennial/lasting logic. 

In other words – the belief in the relevance of the study of the history of (philosophical) logic for 

anyone interested in (philosophical) logic as such. One of the hottest topics in the recent years of 

research in philosophical logic is the phenomenon of hyperintensionality – our ability to distinguish 

between logically equivalent truths or falsehoods. It is often connected with the impossible worlds 

semantics – semantics which enables us to grasp logical relations holding between inconsistent 

propositions, especially ones where the terms naming contradictory objects are involved. As it 

happened, such terms – naming contradictory, thus impossible objects – were also considered by 

medieval logicians. Now we usually speak of square circles, then the most common example was 

the Chimera. In my paper I want to focus on semantics for such terms as offered by William 

Ockham, one of the greatest medieval logicians. In several places Ockham deals with the logical 

analysis of such terms. The goal is to check whether his statements are consistent – whether we can 

speak of a hyperintensional part of his semantics. If so, how we can assess his analysis – how it 

fares against contemporary developments. 

 

 

Kamil Cekiera, Uniwersytet Wrocławski  

Why Presentational Phenomenology Is Not Enough to Account for Philosophical Intuition. 

One of the major debates in contemporary metaphilosophy concerns the nature and epistemic status 

of intuition. According to one of the popular views, what distinguishes intuition from other 

propositional attitudes is the particular phenomenology associated with it – presentational 

phenomenology (PP for short). Just as perceptual experiences give us an immediate insight into the 

concrete world, proponents of PP argue, intuitive experiences give us the (intellectual) insight into 

the abstract one. Moreover, one’s intuition is prima facie justified because of its phenomenological 

character. Elijah Chudnoff, one of the most influential promoter of such a stance, claims that there 
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are two basic features of PP: for subject S and intuition that p, firstly, something has to seem to S 

that p and, secondly, this seeming has to occur in a way that makes S aware of the truth-maker for p 

(Chudnoff 2013: 37). Such a view has far-reaching consequences: if philosophical intuitions are 

justified through their distinctive phenomenology then much of the theoretical literature treating 

intuition as doxastic attitudes is misguided, not to mention that any attempt to test intuitions by 

empirical means would be a waste of time. However, in my talk I am going to argue that this view is 

mistaken. In most of the traditional examples of philosophical intuition nothing similar to PP can be 

found. While some may claim that everyday instances of type-1 intuitions, characterised as quick, 

spontaneous, unreflective and highly-fallible may somehow meet the conditions of PP, type-2 

intuitions, conscious, effortful and controlled are the ones that are of use to philosophy. As a result, 

the final conclusion is that although PP may be a useful indicator of some intuitions, it does not 

provide an explanation for the nature of philosophical intuition.  

 

Bibliografia: 

Chudnoff E. (2013): Intuition, Oxford University Press. 

 

 

Paweł Chról  

Autonomia podmiotowości i jej społeczne źródła. 

Wiek XX po Kancie przynosi zerwanie z podejściami „substancjalistycznymi” postrzegającymi 

jednostkę jako wyizolowany byt. Samoodniesienie i normy moralne stanowią istotny komponent 

podmiotowości stanowiący racje do działania. U Kanta podmiot znajduje źródło norm w samym 

sobie, w oderwaniu od społeczeństwa. 

Współcześnie wiele teorii humanistycznych spłaszcza ludzką podmiotowość, sprowadzając ją do 

wypadkowej struktury społecznej. Jednak w przedstawianym przeze mnie punkcie widzenia, 

jednostka co prawda kształtuje się w relacji do innych, ale zachowuje większe pole autonomii 

sprawczej. 

Teoria Korsgaard jest próbą wyjaśnienia, skąd się bierze autonomiczność refleksji. Normy są 

rozumiane nie tylko jako zewnętrzne uogólnione spostrzeżenia, a są takimi jako przyczynowe 

źródło zobowiązania (ideały, z którymi się utożsamiamy, pole społeczne). Zarazem my sami je 

ustanawiamy jako konstytutywne dla nas. Mamy więc do czynienia z refleksyjnością 

(autonomiczność) zanurzoną w świecie (przyczyna). 

Odpowiada to także podstawowemu zamysłowi Taylora, który “human agency” wyjaśnia poprzez 

autokreację we wspólnocie, posługując się także heideggerowskim terminem zanurzenia w świecie. 

Kauffman z kolei mówi o sprzężeniu zwrotnym między przyzwyczajeniami – habitusem 

(determinizm społeczny) a refleksyjnością (inicjatywa jednostki) w określaniu tożsamości 

jednostki. 

Na podstawie teorii wybranych myślicieli, można zarysować model ludzkiej podmiotowości, 

uwzględniający jego autonomiczną sprawczość w powiązaniu ze społeczną internalizacją norm i 

znaczeń społecznych. 

 

Bibliografia: 

Archer Margaret, Człowieczeństwo. Problem sprawstwa. 

Kauffman Jean- Claude, Ego. Socjologia jednostki: inna wizja człowieka i konstrukcji podmiotu. 

Korsgaard Christine, The sources of normativity. 

Taylor Charles, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. 
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Tadeusz Ciecierski, Uniwersytet Warszawski  

Utterances, sub-utterances and token-reflexivity. 

According to the token-reflexive account (Reichenbach (1947), Gracia-Carpintero (1998)) 

indexicals and demonstratives are token-reflexive expressions. As such, at the level of logical form 

they are disguised descriptions that employ complex demonstratives or special quotation-mark 

names adducing particular tokens of the appropriate expressions-types. For instance, if ’now’ is the 

indexical in question, it is either a disguised description like: ’(the x)(x is the time when this token 

is uttered’ or: ’(the x)(x is the time when ’now’<l, t>
 is uttered’, respectively

1
. Last but not least, 

token-reflexivists maintain that sentences containing indexicals and demonstratives have special 

token-reflexive truth conditions. In my paper, in the first place, I would like to contrast two 

interpretations of the idea of token-reflexive truth conditions. The utterance approach claims that 

token-reflexive truth conditions adduce to tokens of entire utterances. The sub-utterance approach 

maintains that token-reflexive truth conditions adduce to tokens of the particular indexical words 

used in the utterance. Secondly, I would like to pose a problem connected with the fact that certain 

utterances are contextually distributed that shows that neither of the two approaches is correct. The 

problem, I believe, shows that the only viable version of the token-reflexive account must somehow 

take into the account the referential intentions of the speaker of the context. 

 
1
The notation 'e'

<l, t>
 is taken from Marciszewski (1980). It is tantamount to: '(the x)(x is a token of 'e' that occurs at the 

location l and the time t)' 

 

References: 
Garcia-Carpintero, M. (1998). Indexicals as Token-Reflexives, Mind 107: 529561. 

Marciszewski, W. (1980) Wyrażenia okazjonalne [Indexical expressions], [in:] Mała encyklopedia logiki [Concise 

Encyclopedia of Logic], Ossolineum, p. 222.  

Reichenbach, H. (1947). Elements of Symbolic Logic, Dave Publications. 

 

 

Elżbieta Drozdowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  

Many-worlds or many-minds? On the interpretation of quantum theory. 

In their 1988 paper Interpreting the Many-Worlds Interpretation, David Albert and Barry Loewer 

examined the famous Everett’s many-worlds interpretation of quantum mechanics and the way it 

deals with quantum measurement problem. They identified its flaws and in an attempt to fix it, they 

proposed a new interpretation, which they called the „many-minds interpretation”. The main point 

of their new interpretation was to shift the point of branching from the external world to the mind of 

the observer. By keeping the branching point in the external world, the many-worlds interpretation 

encountered the problem of the observer being in a superposition with himself. To Albert and 

Loewer, this seemed unacceptable, because the conscious observer never experiences a 

„superposition of belief” regarding the outcome of an experiment. They proposed that instead of the 

world splitting during a measurement, the mind of the observer splits into many minds where each 

observes a different outcome, while the world remains in a superposition of states. 

The aim of this presentation is to examine and compare the many-worlds and many-minds 

interpretations. 
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Marta Dymek, Uniwersytet Warszawski  

When Politics Meets Fashion — Polish Patriotic Wear. 

There are clothing brands which are associated with certain movements. Far-right and nationalist 

groups appropriated names such as Lonsdale, Fred Perry or New Balance. For example the middle 

letters NSDA on Lonsdale jumpers are supposed to bind to NSDAP Party and N on New Balance 

sneakers stands for Nazi.  

In Poland, like everywhere else, far-right movement grows in power. It is especially noticeable 

during National Holidays — the anniversary of the Warsaw Uprising or the Independence Day. In 

the paper I shall argue how everyday aesthetics may combine with politics and influence each other. 

My case study is Polish Patriotic Wear which, throughout everyday aesthetic choices, started to 

shape identity of young Poles.  

Recently far-right movements not only adapt certain brands to their philosophy. Together with the 

spread of nationalist views among young people, more and more „patriotic” clothing companies 

have emerged. Their products are not anymore a poor imitation of previously mentioned brands, 

they offer a high-quality, well designed wear which link to the far-right historiosophy—Cursed 

soldiers, Polish-Lithuanian Commonwealth, and strong despise for communism and the EU. Thanks 

to these factors the brands found the way to various social groups. Moreover the slogans and 

patriotic aesthetics hit the senses of all kinds of patriots — people who just manifest love to their 

country and far-rights who define themselves through the love and devotion to the motherland.  

It is the case when politics is embodied in a piece of clothing, which is the simplest manifestation of 

one’s general outlook. This is why instead of wearing „YOLO” t-shirts young people switched to 

clothes with white and red flags or the Anchor of the Polish Underground State. The phenomenon 

of the Patriotic Wear is that its style is not inscribed to any subculture, it is the national aesthetics 

and slogans that unite people wearing it.  

Polish Patriotic Wear is undoubtedly a factor which participates in shaping-identity and decision- 

making process of the new generation of Poles. I want to present how it has already influenced the 

culture and how is used in politics.  

 

 

Dominik Dziedzic, Uniwersytet Warszawski  

Zastosowanie teorii prawdopodobieństwa do wyjaśnienia wybranych przykładów analizy 

pojęciowej. 

W wystąpieniu zaprezentowane zostanie zastosowanie teorii prawdopodobieństwa do redukcji 

pojęć w sensie logicznym (L) do pojęć w sensie psychologicznym (P) w wybranych przykładach 

analizy pojęciowej, w których istotną rolę odgrywają eksperymenty myślowe: w krytyce klasycznej 

definicji wiedzy za pomocą przykładów Gettiera i w argumentacji Kripkego przeciwko 

deskryptywnej teorii odniesienia. 

Zarówno pojęcia L, jak i P zdefiniowane zostaną jako przedmioty teoretyczne będące rezultatem 

klasyfikacji (Goldman, 2010). I tak, zgodnie z założeniami wystąpienia pojęcia P dotyczą procesów 

leżących u podstaw kompetencji kognitywnych związanych z klasyfikowaniem (takich jak 

kategoryzowanie, uczenie się czy komunikowanie), zaś pojęcia L dotyczą nastawień sądzeniowych, 

a więc stanów umysłowych nakierowanych na pewien sąd (Machery, 2009). W związku z tym 

teorie pojęć L to semantyczne teorie nastawień sądzeniowych, określające konieczne i 
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wystarczające warunki tożsamości pojęć, zaś teorie pojęć P to psychologiczne teorie kompetencji 

kognitywnych, które za cel biorą eksplikację pojęć jedynie z pewnym prawdopodobieństwem. 

Związane z tym rozróżnienie na eksplikacje o charakterze probabilistycznym (illata) i eksplikacje o 

charakterze logicznym (abstracta; Peijnenburg, 1999) stanowić będzie kolejny element definicji 

pojęć P i L. 

W dalszej części wystąpienia powołam się na rezultaty badań filozoficzno-eksperymentalnych, 

które sugerują, że w wypadku wybranych przykładów analizy pojęciowej rzetelnym sposobem 

eksplikacji zdaje się być ten o charakterze probabilistycznym. 

W celu wyjaśnienia wspomnianych rezultatów badań odwołam się do teorii prawdopodobieństwa, a 

szczególnie do metody Monte Carlo oszacowywania rozkładu prawdopodobieństwa a posteriori w 

twierdzeniu Bayesa z użyciem łańcuchów Markowa (MCMC; np. MacKay, 2003). Metoda MCMC 

zdaje się być rzetelnym modelem wnioskowania probabilistycznego nie tylko z formalnego punktu 

widzenia, ale również z psychologicznego, co potwierdzają rezultaty badań eksperymentalnych w 

psychologii, prowadzone na przykład nad heurystykami wydawania sądów (np. Dasgupta i in., 

2018). W wystąpieniu zaproponowane zostaną dalsze badania mające na celu zweryfikowanie, czy 

przewidywania związane z metodą MCMC sprawdzą się również w wybranych przykładach analizy 

pojęciowej. 
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Maria Ebner, Uniwersytet Warszawski  

Wybrane odpowiedzi na argument sceptyczny.  

Celem referatu będzie przedstawienie różnych odpowiedzi na argument sceptyczny i 

zaproponowanie alternatywnego rozwiązania poprzez odwołanie się do wyników badań w ramach 

filozofii eksperymentalnej wskazujących na istnienie takiego rodzaju wiedzy, która nie pociąga za 

sobą odpowiedniego przekonania.  

Rozumowanie sceptyka ma następującą postać: 

1. Nie wiem, że nie-H. 

2. Jeśli nie wiem, że nie-H, wówczas nie wiem, że Z. 

A zatem 

3. Nie wiem, że Z. 

Gdzie „H” jest pewną sceptyczną hipotezą, a „Z” przyjmowanym zazwyczaj za oczywisty sądem na 

temat zewnętrznego świata. 

Istnieją różne drogi podważenia sceptycznego argumentu: odrzucenie 1, 2 lub 3. Kartezjanista 

będzie twierdził, że należy odrzucić 1 (a co za tym idzie 3), moorysta 3 (a co za tym idzie 1), 
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filozofowie negujący zasadę domknięcia zaprzeczą 2, a kontekstualista będzie twierdził, że po 

wprowadzeniu sceptycznej hipotezy zmienia się kontekst stanowiący wyznacznik, jakie możliwości 

należy brać pod uwagę (w separacji od filozoficznych scenariuszy obowiązuje kontekst o niższych 

standardach epistemicznych). 

Moja odpowiedź jest kontekstualistyczna o tyle, że uznaje istnienie różnych pojęć wiedzy 

znajdujących zastosowanie w zależności od sytuacji; w sytuacji rozważania wątpliwości 

sceptycznych zostaje wykorzystane pojęcie wiedzy pozbawione towarzyszenia odpowiedniego 

przekonania, a w zwykłych kontekstach wiedza wymaga posiadania przekonania o określonej 

treści. Zaproponowane rozwiązanie wykorzystuje przy tym wyniki badań empirycznych, które – w 

niezgodzie z klasyczną definicją wiedzy – mówią, że wiele osób jest skłonnych przypisać w 

pewnych wypadkach wiedzę, a jednocześnie odmówić posiadania przekonania.  

 

 

Katarzyna Filutowska, Uniwersytet Warszawski  

Status prawdziwościowy narracji a problem post-prawdy. 

Pojęcie post-prawdy stało się popularne między innymi dzięki opublikowanej po raz pierwszy w 

2004 roku książce Ralpha Keyesa pod tytułem „The Post-Truth Era”. Odnosi się ono do takiego 

typu opisu rzeczywistości, w którym obiektywne fakty i realne stany rzeczy mają zdecydowanie 

mniejsze znaczenie w kształtowaniu naszych opinii i obrazu świata niż odwoływanie się do emocji, 

uczuć czy osobistych przekonań odbiorcy. Post-prawda posługuje się alternatywną etyką i 

alternatywnymi faktami, zaś jej zwolennicy często w ogóle nie czują potrzeby rozróżniania 

pomiędzy prawdą, kłamstwem i fikcją. Inaczej mówiąc, ten rodzaj dyskursu pozostaje indyferentny 

względem kluczowej z punktu widzenia klasycznej, korespondencyjnej teorii prawdy opozycji 

prawda-fałsz. Jest to cecha, którą John Searle uważa za wyznacznik fikcji. Według Searle`a zdania, 

z których składa się fikcja nie zakładają potwierdzania lub zaprzeczania tego, o czym mówią, ale są 

„pasożytnicze” wobec zwykłych „illokucyjnych gier językowych” (John R. Searle, The Logical 

Status of Fictional Discourse [w:] New Literary History, 2/1975, s. 326).  

Odwołując się do poglądów autorów takich jak Mark Richard, Graham D. Martin, Paul Ricoeur czy 

Franklin R. Ankersmit omówię w referacie inne strategie, które wiążą się z fikcjonalizacją dyskursu 

i rozważę te aspekty narracji, które zbliżają ją do post-prawdy (np. niebezpośrednie lub przybliżone 

odniesienie, fabularyzacja doświadczenia, mimetyczny charakter opowieści, problem tzw. 

substancji narracyjnych w narracji historycznej etc.). Nawiązując do koncepcji Marie-Laure Ryan 

spróbuję także odpowiedzieć na pytanie, na czym może polegać prawda narracji.  
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Paulina Frankiewicz, Uniwersytet Łódzki  

Powieść jako epicki eksperyment myślowy. 

“Myśli się tylko obrazami. Jeśli chcesz być filozofem, pisz powieści”, pisał Albert Camus, literat i 

filozof. Dzieło literackie bogate jest w, ujmowane zazwyczaj nie wprost, treści filozoficzne. Na 

rzecz tej tezy przemawiają współczesne okoliczności – pokłosiem poststrukturalizmu jest rozmycie 

granic między literaturą a dziedzinami takimi jak: antropologia, socjologia czy właśnie filozofia. 

Chociażby z tego powodu warto przyjrzeć się zależnościom na linii literatura - filozofia, a 

konkretniej, utwór literacki - utwór filozoficzny.  

Oferując alternatywną rzeczywistość, w której człowiek może dowiedzieć się wiele o swej naturze, 

powieść jest dziełem totalnym; “konstruuje los na zamówienie” - kontynuował przywołaną 

wcześniej myśl Camus. Próbując spojrzeć na ten gatunek literacki z perspektywy filozofii 

analitycznej, sądzę, iż można go przyrównać do eksperymentu myślowego. Powieść polega na 

uczestnictwie i utożsamieniu. Czytelnik po jej lekturze staje się bogatszy o doświadczenia 

występujących w niej bohaterów. Doświadczył ich, mimo że nie wydarzyły się one w “jego” 

realnym świecie. Idea powieści jest więc taka sama, jak w przypadku - upodobanej zwłaszcza przez 

filozofów analitycznych - metody naukowej: dzieło literackie powinno być medium adekwatnym 

do rozstrzygania dylematów jednostki do tego stopnia, by ta nie musiała ich przeżywać na własnej 

skórze. Hipotetyczny scenariusz spisany na kartach powieści powinien wystarczyć czytelnikowi do 

tego, by poszukiwać odpowiedzi na fundamentalne pytania.  

Do tej formy literackiej nierzadko uciekali się filozofowie kontynentalni. Dość wymienić 

powszechnie znanych przedstawicieli filozofii absurdu: Alberta Camusa, Franza Kafkę czy Fiodora 

Dostojewskiego. Utwory literackie pióra autorów, których nie nazwalibyśmy filozofami także 

zmierzają - a przynajmniej powinny - do rozstrzygnięcia jakiegoś problemu. Nasuwa się zatem 

pytanie: warto objąć literaturę namysłem filozoficznym, czy raczej należałoby ją - jako nie 

spełniającą kartezjańskiego wymogu jasności i wyraźności - od filozofii odsunąć? I czy powieść 

jako narzędzie może posłużyć nam do czegoś więcej niż do zaspokojenia estetycznej przyjemności 

czy zapewnienia rozrywki? 

 

 

Wioleta Gaweł, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  

Etyka środowiskowa w działalności uniwersytetów. 

Etyka środowiskowa zajmuje się zagadnieniami związanymi z relacjami pomiędzy jednostkami, 

grupami społecznymi a środowiskiem naturalnym. Dbałość o zasady etyki pozwala natomiast na 

zachowanie różnorodności ekosystemów na Ziemi. Narodziny tej gałęzi etyki związane są z 
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zagrożeniami dla środowiska przyrodniczego, kiedy to etycy sformułowali wniosek, że etyka nie 

może ograniczać się do relacji międzyludzkich. Narodziny etyki środowiska miały miejsce w latach 

40. XX wieku, a jej inicjatorem był Aldo Leopold. Przedmiotem jej rozważań są wartości, normy 

oraz imperatywy pozwalające regulować stosunek człowieka wobec środowiska przyrodniczego. Za 

zadanie przyjmuje również wpływanie na zachowania ludzkie, a przede wszystkim na motywację 

do zachowań odpowiedzialnych względem środowiska. Sprowadza się zatem do obrony środowiska 

przed niszczącą działalnością człowieka, a także do obrony człowieka przed negatywnymi skutkami 

degradacji środowiska. Dąży zatem do zachowania równowagi środowiskowej, a jej idea wynika z 

solidarności człowieka z naturą. 

Uczelnie wyższe za pośrednictwem działalności naukowo-badawczej uczestniczą w procesie 

kształtowania postaw. W zglobalizowanym świecie, gdzie rozwój nabrał ogromnego tempa, troska 

o środowisko wydaje się być jeszcze ważniejsza. Każdy z nas powinien funkcjonować ze 

świadomością wpływu na środowisko naturalne. Problem ten jest na tyle istotny, że zostało mu 

poświęconych szereg prac naukowych oraz wydarzeń (łączących często aspekty rozrywki z 

elementami edukacyjnymi) mających na celu jego popularyzację w społeczeństwie. Istota uczelni w 

zakresie kształtowania świadomości względem etyki środowiska jest szczególna. Z jednej strony 

potrzebna jest edukacja w tym zakresie, z drugiej – uczelnia swoimi zrachowaniami powinna 

potwierdzać troskę o środowisko. Celem rozważań jest próba określenia miejsca uczelni w 

kontekście etyki środowiskowej i wytyczenie jej zadań w tym zakresie.  

 

 

Michał Godziszewski, Uniwersytet Warszawski  

Why Tarski did not define the concept of truth - investigations on nonstandard models and 

nonabsoluteness of satisfaction. 

The so-called model–theoretic method of characterizing the notion of truth consists in defining a 

general notion of a model of a given formal language L, providing a definition of a binary relation 

between models of L and the sentences of L, and finally singling out a concrete model as the 

standard or the intended one and declaring that truth simpliciter (of sentences of L) should be 

understood as truth in this model. Can we really treat this model–theoretic definition of truth as the 

definition of (mathematical) truth (say, at least with respect to the language of arithmetic)? 

There are at least two serious problems with this method: 

1. The first problem with this method is that it indeed relies on the concept of an intended or 

standard structure (or the class of intended structures in case of some other theories, e.g. in the case 

of set theory). 

One of the arguments aiming at distinguishing the standard or intended model of Peano Arithmetic 

relies on the Tennenbaum’s Theorem and related results. I will demonstrate how the mathematical 

analysis of the Tennebaum-like phenomena in the context of a recently proposed modification of the 

basic concepts of computable model theory supports the view that this cannot be achieved and that 

not only the argument- from-Tennenbaum’s-theorem does not work, but that in the context of 

computable quotient presentations of first-order structures the theorem itself simply does not hold. 

2. The second one is that even having forgotten about the above, we might assume that our 

metatheory can provide us with a determinate concept of the standard model. Then the question is: 

does it follow that then the concept of truth is definite, complete, determinate or absolute? 

Some researchers give a positive answer to the last question (see e.g. S. Feferman and D. Martin). 



23 

 

However, J. D. Hamkins and R. Yang proved (via generalization of the result of Krajewski) the so-

called nonabsoluteness of satisfaction theorem. I will demonstrate that Hamkins-Yang theorem can 

be further strengthened and generalized, and argue how my results support the view that: a 

philosophical commitment to the determinateness of the theory of truth for a structure cannot be 

seen as a consequence solely of the determinateness of the structure in which that truth resides.  
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Filip Gołaszewski, Uniwersytet Warszawski  

Fenomeny hermeneutyczne w fenomenologii Husserla. 

Tematem wystąpienia będzie zagadnienie fenomenów hermeneutycznych w filozofii Edmunda 

Husserla. Pod pojęciem fenomenów hermeneutycznych rozumiem przede wszystkim zjawiska 

rozumienia oraz braku rozumienia. Interesuje mnie również wiążąca je relacja. Hermeneutyczna 

krytyka Husserlowskiej fenomenologii wskazuje na postulat bezzałożeniowosći jako na 

nierozwiązywalny problem filozoficzny. Konieczność abstrahowania zarówno od uświadomionych, 

jak też nieuświadomionych założeń - wprowadzona wraz z aktem redukcji fenomenologicznej - stoi 

w sprzeczności z hermeneutycznym podejściem do interpretacji. Interpretowanie nigdy nie jest 

wolne od jawnych, tudzież niejawnych założeń, które przyjmuje interpretujący. W myśl owej 

krytyki, opowiedzenie się po stronie fenomenologii miałoby zatem wykluczać możliwość 

uprawiania filozofii hermeneutycznej.  

W ramach tego wystąpienia chciałbym pokazać, że stosunek Husserla do zagadnień 

hermeneutycznych jest bardziej skomplikowany. W szczególności zaś, że tematyka rozumienia nie 

jest czymś, co wymyka się fenomenologicznej metodologii. Zacznę od przedstawienia kilku 

interpretacji metody redukcji. Następnie skupię się na metodzie opisu fenomenologicznego i będę 

próbował wskazać rolę, jaką odgrywają w nim fenomeny hermeneutyczne. Postaram się pokazać, 

że fenomenologiczny opis, po pierwsze, nigdy nie jest wolny od założeń, jest bowiem zawsze 

prowadzony z wyraźnie określonej perspektywy. Po drugie, że fenomenolog musi być przynajmniej 

częściowo świadomym poczynionych założeń. Być może fenomenologicznej bezzałożeniowości 

nie powinniśmy więc odczytywać kluczem hermeneutycznym. Będę zwracał uwagę na to, jak w 

ramach opisu fenomenologicznego uobecnia się fenomen rozumienia oraz w jaki sposób jest on 

powiązany z tematem nierozumienia. W kontekście tego drugiego zagadnienia szczególnie 

użyteczne okaże się pojęcie otwartego horyzontu, które Husserl stosował, aby podkreślić, że analiza 

fenomenologiczna nigdy nie osiąga kresu. Z biegiem czasu badany fenomen zawsze może odsłonić 

szereg aspektów, które zostały pominięte, i z tego względu nigdy nie możemy mówić o rozumieniu 

zupełnym.  

 

https://arxiv.org/abs/1312.0670
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Aleksandra Gomułczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

Wprowadzenie do teorii analizy parafrastycznej. 

Termin „analiza parafrastyczna” wprowadzony został przez Michaela Beaneya. Beaney wyróżnia 

trzy główne modusy analizy: analiza regresywna, analiza dekompozycyjna i analiza 

transformatywna, zwana też analizą interpretacyjną. Pierwszy rodzaj analizy polega na „cofaniu 

się” do zasad, przesłanek, przyczyn, dzięki którym coś może zostać wyjaśnione. Drugi rodzaj 

analizy polega na identyfikacji prostych części tego, co złożone, a następnie na zbadaniu tych części 

oraz relacji pomiędzy nimi. Ostatni rodzaj analizy polega na interpretacji danego zagadnienia 

w ramach określonej struktury, innej niż ta, w której zostało ono pierwotnie sformułowane.  

Analiza parafrastyczna stanowi wariant analizy transformatywnej. Polega na przeformułowaniu 

zdania należącego do danego języka J w zdanie należące do innego języka J*. Na znaczenie 

parafraz zwrócił wcześniej uwagę Jan Woleński, który ponadto sam stosował i rozwijał tę metodę. 

Beaney pokazuje, że z parafrazowaniem mamy do czynienia już w analizach Fregego i Russella. 

Woleński i Beaney podkreślają globalność metody parafraz w ramach filozofii analitycznej. W 

filozofii polskiej stosowanie tej metody zapoczątkował i rozwinął Kazimierz Ajdukiewicz. Stosuje 

on parafrazę bardzo często, jednak nigdy nie podał jej ścisłej definicji. Metodę tę rozwija także 

Leszek Nowak. W pracach Ajdukiewicza, Woleńskiego, Nowaka i Beaneya znajdują się wstępne 

rozważania odnośnie do tego, co nazwać można teorią analizy parafrastycznej. Moim celem jest 

zebranie wyróżnionych przez nich założeń, ograniczeń i możliwości metody parafraz oraz 

pokazanie jej potencjału metodologicznego.  
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Ziemowit Gowin, Uniwersytet Warszawski  

Ethics of Rational Self-Interest and Hume’s Guillotine.  

David Hume’s guillotine, known also as Hume’s law, maintains that it’s impossible to draw ethical 

conclusions from factual statements. Regardless of its possible interpretations, Hume’s guillotine 

threatens, among others, cognitivists and moral realists (especially ethical naturalists). One of the 

views vulnerable to Hume’s guillotine is Ayn Rand’s ethics of self-interest which derives the entire 

moral sphere from the factual sphere, specifically from the nature of human beings and the 

phenomenon of life. 

My presentation consists of three parts. During the first one I will explain Hume’s guillotine and its 

possible interpretations, regardless of historical doubts concerning Hume’s views on morality and 

their alleged inconsistency. In the second part I will present some attempts at rejecting Hume’s law: 

(1) the analysis of statements about goal-oriented actions which imply ‘ought’; (2) Alasdair 

MacIntyre’s thesis on moral terms as being immanent in our language which evolved in the context 

of thelos; (3) John Searle’s attempt to derive morality from institutional facts. I will argue that these 
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solutions are unsatisfactory. In the last part I will briefly show the main theses of Rand’s ethics and 

then I will prove that the objectivist ethics – albeit it prima facie doesn’t disprove Hume’s law – is 

beyond the guillotine’s reach due to the ethics’ conditionality. 

 

 

Wojciech Graboń, Uniwersytet Warszawski  

Aspekty normy – problem holistycznego ujęcia wzorca normatywnego w świetle myśli 

późnego Wittgensteina. 

Na gruncie polskiej teorii i filozofii prawa powszechnie przyjmuje się rozróżnienie na normy 

(wzorce normatywne) i przepisy prawne (samodzielne jednostki redakcyjne tekstu prawnego). 

Jedna z najbardziej rozwiniętych teorii wykładni prawa, teoria derywacyjna M. Zielińskiego, 

zawiera jednak także postulat każdorazowego odtwarzania całościowego wzorca normatywnego 

(tzw. ujęcie holistyczne) w sytuacji stosowania prawa. Postulat ten wynika przede wszystkim z 

założeń dotyczących przebiegu procesu interpretacji. Ujęcie holistyczne było niejednokrotnie 

przedmiotem krytyki jako nieadekwatne pod względem pragmatycznym, jednak teoria derywacyjna 

nie doczekała się jak dotąd gruntownej modyfikacji w tym zakresie. W wystąpieniu zaproponuję 

posłużenie się Wittgensteinowską koncepcją postrzegania aspektów, wykorzystaną w zbliżony 

sposób na gruncie filozofii nauki, jako dostarczającą adekwatnych narzędzi pojęciowych do opisu 

mechanizmu wyodrębniania relewantnych części całościowo ujętej normy poprzez odczytanie 

poszczególnych przepisów. 

 

Marietta Gramczewska, Uniwersytet Wrocławski  

Ekwiwokacja w filozoficznoprawnych rozważaniach o godności. 

Pojęcie godności jest terminem wieloznacznym i istotnie spornym. Uznanie wprowadzonych cech 

różnicujących zmierza w kierunku ekwiwokacji, która jest błędem logicznym zaburzającym 

ekonomię komunikacyjną. Struktura błędu opiera się na zmienności znaczeń jednego słowa w toku 

jednej wypowiedzi. Dylematy godności kształtują się wokół ograniczenia aksjologii prawa kosztem 

ontycznej aktualizacji faktów społecznych.  

Celem referatu jest wyróżnienie trzech konstruktów, które w zdecydowany sposób rekonstruują 

pojęcie godności. Pierwszy, nawiązuje do odczarowania świata J. Habermasa. Drugi, pochodząc od 

Deleuze’a i Guattariego, analizuje ekonomię i precaria. Ostatni - za M. Foucault - prezentuje 

człowieka jako niedawny wynalazek.  

Przejście do godności jako podstawy praw podmiotowych odbędzie się w kontekście wiodących 

koncepcji filozoficznych:  

Godność jako standardy i zasady (rules & policies) - R. Dworkina.  

Godność jako relacja dobra względem bytu - A. Gewirtha.  

Godność jako oddziałująca na osobowość struktura bytu - T. Styczeń.  

Na tym etapie będzie możliwe wnioskowanie o kontekstach błędu ekwiwokacji. Różnicowanie 

godności jawi się jako wyzwanie dla teorii prawa oraz ciągłej aktualizacji adekwatnych podstaw 

filozoficznych dla praktyki prawniczej.  
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Artur Gunia, Uniwersytet Jagielloński  

Perspektywy technologicznej osobliwości a problem tożsamości osobowej. 

Czołowy transhumanista Ray Kurzweil w swoich futurystycznych prognozach przewiduje, że 

technologiczna osobliwość (ang. singularity) nadejdzie do roku 2045. Będzie to punkt w cywilizacji 

człowieka, w którym postęp techniczny stanie się tak szybki, że wszelkie ludzkie przewidywania 

staną się nieaktualne. Wraz z nadejściem technologicznej osobliwości przemianie ulegnie 

całkowicie to co przez wieki określone było jako natura człowieka. Zdaniem Kurzweila jest to 

seksualność, duchowość, czy stosunek do własnej śmierci. Głównymi wydarzeniami mającym do 

tego doprowadzić będzie stworzenie silnej sztucznej inteligencji przewyższającej intelektualnie 

ludzi, mocna symbioza mózg-komputer, a ostatecznie pełna emulacja mózgu.  

Transhumanista i etyk Nick Bostrom definiuje emulację mózgu, zwaną też transferem umysłu, jako 

„wyprodukowanie inteligentnego programu poprzez zeskanowanie i ścisłe odwzorowanie struktur 

obliczeniowych ludzkiego mózgu. [...] Transfer umysłu nie wymaga od nas zrozumienia, jak 

funkcjonuje ludzkie poznanie ani jak zaprogramować sztuczną inteligencję. Wymaga tylko tego, 

byśmy zrozumieli niskopoziomowe cechy funkcjonalne podstawowych elementów obliczeniowych 

mózgu”. Transfer umysłu miałby być procesem skopiowania lub przeniesienia świadomości, 

pamięci czy odczuć człowieka na trwały nośnik niebiologiczny.  

Największą wątpliwością jest to, czy wraz z transferem umysłu miałby dokonać się transfer 

tożsamości. Pomimo, że aktualnie transfer umysłu jest jedynie kwestią teoretyczną, warto zgłębić 

ten problem na gruncie neuronaukowym, filozoficznym i etyczny. W swoim referacie ukażę różne 

hipotetyczne perspektywy wdrożenia transferu umysłu oraz wynikające z nich potencjalne 

problemy odnoszące się do zachowania tożsamości osobowej. 
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Paulina Gurgul, Uniwersytet Jagielloński  

Światy znaków Marcela Prousta: Gillesa Deleuze’a odczytanie W poszukiwaniu straconego 

czasu. 

Wśród krytyki proustowskiej przełomu I i II połowy XX wieku – by wymienić choćby Waltera 

Benjamina, Rolanda Barthesa czy Georgesa Pouleta – dzieło Gillesa Deleuze’a Proust i znaki, 

wydane w 1964, następnie poszerzone w 1972 roku, zajmuje miejsce wyjątkowe: otwiera nowy 
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kierunek interpretacji, przemieszczając Prousta odbieranego jako wrażliwego psychologa pamięci 

na pozycje filozoficzne. 

Stosując w swoim odczytaniu kategorię znaku, Deleuze nie chce jednak wpisywać się w tradycję 

semiotyki. Odżegnując się od analitycznego zaplecza, tworzy teorię egzystencji polegającej na 

„terminowaniu wśród znaków”. W uniwersum W poszukiwaniu straconego czasu wyróżnia cztery 

światy znaków: światowości, miłości, jakości zmysłowych oraz Sztuki. Tworzą one hierarchię, 

stanowiącą przestrzeń poszukiwania prawdy, pojętej nie jako abstrakcyjne idee intelektu, ale 

esencje rzeczy. Nabywanie wiedzy polega na przebiegającej w czasie interpretacji, która wynika nie 

z woli podmiotu, lecz z przymusu znaku. Przywołując konteksty idei platońskich i monadologii 

Leibniza, myśliciel wydobywa epistemologiczne wątki dzieła Prousta, przyznając twórczości 

artystycznej uprzywilejowaną rolę objawiania prawdy. 

Analiza wykładni Deleuze’a, skupiającej się na problemie powstawania dzieła sztuki, pozwoli 

postawić pytanie o relację filozofii i literatury, ich wzajemne powiązania i granice ich 

stosowalności.  
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Paweł Gwiaździński, Uniwersytet Jagielloński  

The Molyneux question and sensory substitution phenomena. Possible answer or further 

complication? 

Molyneux question is a thought experiment in which one is asked to imagine an adult person, 

congenitally blind who is familiar with concepts of geometrical figures such as sphere or cube 

(learned through touch). Then we are asked to imagine that this person, thanks to a miracle, 

regained her sight and found herself in the room where a couple of such geometrical figures are 

standing. Now the question is whether that person would be able to recognise and differentiate those 

figures using only her newly acquired sensory modality. Molyneux with his question tries to tackle 

the following problem: are geometric concepts tied to particular sense or independent of any of 

them? Locke described this issue in IX Chapter of his work An Essay Concerning Human 

Understanding. 

Molyneux question is regarding the status of geometrical concepts, but could be extended and used 

to consider aspects like spatiality. Western philosophy is dubbed “the philosophy of sight”, but 

Molyneux question calls into question limits of sight dependent nature of concepts.  

Locke and Molyneux both give a negative answer to the stated problem. In my presentation I would 

like to argue however, that the phenomena of sensory substitution could be used as leverage in 

nuancing this problem. Sensory substitution (SS) is a transposition of the characteristics of one 

sensory modality into stimuli of another sensory modality using sensory substitution devices (SSD) 
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it is mostly used to aid blind people. I would like to compare case studies on SS with studies on 

people who were congenitally blind, but regained sight after cataract surgery and discuss that in 

context of research me and my team are currently conducting on Colorophone SSD and try to 

consider the possibility of existence of transmodal spatial concepts or lack thereof.  

 

 

Zofia Hałęza, Uniwersytet Łódzki  

XVII-wieczne podręczniki do logiki-Pierre Gassendi i Szkoła z Port Royal. 

Logika w wieku XVII dążyła do zerwania ze scholastyką i autorytetem Arystotelesa. Filozofia 

miała przy pomocy logiki ostatecznie rozstrzygnąć zagadnienia metafizyczne oraz dać człowiekowi 

władzę nad przyrodą. Scholastyczną logikę należało przeanalizować i przeformułować tak, aby 

służyła XVII wiecznym celom. Stąd wzięła się potrzeba napisania podręcznika do logiki, w którym 

zawarta byłaby prezentacja nowej metody. Chciałabym zwrócić uwagę na dwa takie podręczniki: 

jeden autorstwa Pierre’a Gassendiego, a drugi współtworzony przez Arnaulda i Nicole’a.  

Autorzy Logiki z Port Royal uważają, że wyłożenie dobrej metody jest kluczowe i krytykują inne 

działy logiki, które są tradycyjnie do tej dyscypliny włączane. Wprawdzie w podręczniku możemy 

znaleźć części poświęcone sylogistyce, rachunkowi zdań, a nawet logice modalnej, ale towarzyszą 

im uwagi deprecjonujące logikę formalną. Całą czwartą część swego dzieła poświęcają metodzie, 

wykorzystując reguły metodologiczne Kartezjusza oraz reguły dowodu Pascala. Nadrzędną staje się 

dla nich zasada, że to, co jasno i wyraźnie poznane, musi być prawdziwe. Pozostałe metody 

omawiają jedynie powierzchownie, nie uważając ich nawet za wiążące. Ich metoda nauk mocniej 

nawiązuje do teorii dowodu Pascala, niż do metody Kartezjusza. Przykłady czerpią prawie 

wyłącznie z matematyki. Opisaną przez nich metodę najtrafniej można opisać, jako apriorystyczno-

dedukcyjną.  

Mogłoby się wydawać, że podręczniki do logiki tworzone w tym samym czasie, będą do siebie 

podobne. Jednakże książka Gassendiego jest inna. Łatwo dającą się uchwycić różnicą są obszerne 

komentarze autora odnośnie do filozofii antycznej, w szczególności do Epikura oraz nieustanne 

nawiązania do XVII wiecznych przyrodoznawców. Gassendi zachwyca się Galileuszem i 

Kopernikańską astronomią. W swej metodzie posługuje się przykładami tak, aby nie wykładać 

czystych reguł, ale wzbogacać je o płynące z nich dla nauki korzyści. Dokładnie tak samo postępuje 

Galileusz. Synteza i analiza to główne narzędzia, które, w różnych konfiguracjach, mogą prowadzić 

do odkrywania, oceny lub wykładu. Wyłożona w „Logice” metodologia ma przysłużyć się 

badaniom naukowym. Empiryczne dane, które odbieramy zmysłami, mogą być poddawane 

logicznej analizie w sposób prawidłowy. Metoda Gassendiego jawi się jako hipotetyczno-

dedukcyjna, jednak w istocie mocno empiryczna. Krytyczne porównanie tych XVII wiecznych 

podręczników może rzucić więcej światła na logikę tamtych czasów. Jest ona ściśle związana z 

celem, jakiemu ma służyć i chociaż w efekcie nadal jest arystotelesowskim organonem, to, w 

rękach różnych myślicieli, ma inne zastosowanie. 
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Aleksandra Horowska, Uniwersytet Wrocławski  

Problemy wykładni prawa w De legum interpretatione G.W. Leibniza. 

Celem przyświecającym autorce niniejszego referatu jest próba prezentacji jednego z 

najważniejszych, także współcześnie, zagadnień filozofii prawa – problemu wykładni 

(interpretatio) prawa stanowionego (leges) w perspektywie jednej z wczesnych rozpraw 

prawniczych G.W. Leibniza – De legum interpretatione, rationibus, applicatione, systemate (ok. 

1678 – 1679 r.; Mollat, s. 71 – 84). Na podstawie analizy tekstu niniejszej rozprawy, w powiązaniu 

z innymi pismami hanowerczyka oraz założeniami jego filozofii prawa, przedstawione zostaną 

główne założenia i zasady wykładni prawa, m.in.: wykładnia ῥητοῦ καὶ διανοίας (tego, co 

wypowiedziane, i tego, co pomyślane), konieczność interpretacji każdego przepisu, odkrycia racji 

(rationes), którymi kieruje się prawodawca, rola definicji (w szczególności realnych), czy wreszcie 

– potrzeba uwzględnienia zasad prawa naturalnego (ius naturale) w rozumieniu przepisów prawa 

stanowionego oraz prymat tego pierwszego w przypadku kolizji norm. Przedstawiana przez 

Leibniza teoria interpretacji przepisów, która – jak cała filozofia prawa niemieckiego myśliciela – 

posiada swój głębszy, metafizyczny fundament, zestawiona zostanie ze współczesnymi 

koncepcjami wykładni językowej, funkcjonalnej i systemowej, co pozwoli na uwypuklenie 

podobieństw i różnic pomiędzy tymi perspektywami. Dokonana zostanie także próba odpowiedzi na 

pytanie, na ile przedstawiona przez hanowerczyka koncepcja jest aktualna i mogłaby być 

zastosowana we współczesnej wykładni prawa.  

 

 

Marcin Hylewski, Uniwersytet Śląski  

Filozof prywatnie, czyli co życie Karola Marksa mówi o jego filozofii. 

Klasyczna filozofia milcząco zakłada rozdzielność porządku myślenia i porządku życia, z odruchem 

wyższości pozostawiając ten ostatni poza polem własnych zainteresowań. Moje wystąpienie 

zawiera krytykę tej iluzji na przykładzie filozofii i myśli społecznej Karola Marksa oraz jego 

biografii. Moim celem nie są jednak studia biograficzne, lecz pokazanie jak biografia i elementy, z 

których jest utkana, stymulują i kierunkują rozwój myśli, tj. jak byt (nie tylko w jego 

socjoekonomicznym wymiarze) warunkuje filozoficzną świadomość. Skupię się głównie na trzech 

„momentach” biografii Marksa, które uważam za istotne dla zrozumienia najważniejszych tez 

fundujących jego myśl. Pierwszym będą doświadczenia (w tym miłosne) z okresu studenckiego i 

wczesne poezje Marksa, w których gorycz, nihilizm i Weltschmerz łączą się z aurą nadciągającej 

Apokalipsy. Drugi element to studia dotyczące warsztatu pracy, jej warunków i utajonych motywów 

(pisanie jako ekspresja i jako terapia), wyborów lekturowych, sposobów gromadzenia i selekcji 

danych. Trzecim elementem jest obraz funkcjonowania Marksa w relacjach międzyludzkich, jaki 

wyłania się z jego prywatnej korespondencji, a także z opinii i relacji formułowanych przez 

myślicieli z jego otoczenia (Heine, Ruge, Proudhon, Lassalle). Pojawiają się w nich słowa, których 

– m.in. ze względów cenzorskich – brakuje w publicystyce i rozprawach naukowych autora 

Kapitału, pozwalające zweryfikować niektóre zarzuty kierowane pod adresem jego filozofii, np. 

tezę Leszka Kołakowskiego o pośredniej, dyskursywnej odpowiedzialności filozofa znad Mozeli za 

stalinizm. Obchodzona w tym roku dwusetna rocznica urodzin Marksa wydaje się okazją 

szczególnie dogodną do tego, by przemówiła nie tylko jego filozofia, ale i życie. 
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Jędrzej Janicki, Uniwersytet Łódzki  

Analiza porównawcza antyesencjalistycznej i instytucjonalnej teorii sztuki. 

W wystąpieniu omówione zostaną dwie koncepcje definiujące pojęcie sztuki i określające jego 

zakres. Kulturowym tłem będzie sztuka XX wieku, gdyż to ona, ze względu na swoją specyfikę i 

wyjątkową odrębność, przynosi najwięcej przykładów dzieł sztuki, których zakwalifikowanie do 

świata sztuki nie jest jednoznaczne. Teoria antyesencjalistyczna przedstawiona zostanie na 

przykładzie koncepcji Morrisa Weitza, a teoria instytucjonalna na przykładzie myśli George’a 

Dickie. Wskazane zostaną zasadnicze punkty wspólne obu teorii, jak i ich najważniejsze różnice. 

Tok narracji wzbogacony zostanie przykładami ilustrującymi omawiane koncepcje. Dla 

pełniejszego wyjaśnienia obu teorii, wspomniane zostaną również inne definicje sztuki np. 

koncepcje Clive’a Bella i Arthura Danto. Pomimo dużej popularności koncepcji Weitza i Dickie, 

wskazane zostaną jednak również ich wady, uniemożliwiające posługiwanie się tymi definicjami na 

gruncie innym niż filozoficzna refleksja nad sztuką. Wspomniane jedynie będą alternatywne 

koncepcje sztuki (Władysława Tatarkiewicza i Berysa Gauta) jako najbardziej adekwatne dla 

dziedzin, w których niezbędne jest określenie, czy dany artefakt jest dziełem sztuki, czy też nie (tak 

np. w refleksji prawnej). Wnioskiem końcowym referatu będzie stwierdzenie, że ze względu na 

różnorodność sztuki XX wieku sposobu pojmowania sztuki upatrywać należy raczej w koncepcjach 

antyesencjalistycznych.  

  

 

Mateusz Janiszewski, Uniwersytet Łódzki  

The Euthyphro Dilemma – its origins, religious and legal occurrence and critics. 

The Euthyphro Dilemma is without any doubt one of the best known arguments in classical 

philosophy. While most of its commentaries analyse it on purely theoretical level, what I will do is 

summarize the effects of such explications and show the areas of different human activities, where 

similar thinking paths occur. Thus its character is out of necessity general and broad. This paper will 

touch the contents even prior to Plato, coming from the Bible going through medieval and modern 

discussions on the nature of God in Christianity and will end in modern judicial rulings. The goal of 

this work is to show practical consequences of such dilemmas in various phenomena. 

 

 

Stanisław Jazdanowski, Uniwersytet Wrocławski  

Filozofia Karla Rahnera – zarys ogólny. 

Uznawany za najwybitniejszego i najbardziej wpływowego niemieckiego teologa XX wieku, stał 

się Rahner (1904-1984) jednym z najczęściej analizowanych i komentowanych współczesnych 

katolickich myślicieli. Przez tradycjonalistów traktowany jest jako źródło współczesnego zła i 

zepsucia w kościele, a przez postępowców za protoplastę dobrych przemian w chrześcijaństwie. 

Zdawać się może, iż jego wręcz monstrualny dorobek (blisko cztery tysiące tytułów) skupia się 

wyłącznie na kwestiach stricte teologicznych. Jak się jednak okazuje, intelektualna aktywność 

fryburskiego myśliciela skupiała się na wielu zagadnieniach – również na filozofii.  

Intelektualna formacja Rahnera (seminarium jezuickie, studia nad epistemologią Akwinaty 

prowadzone pod kierunkiem wybitnego psychologa i filozofa Martina Honeckera, doktorat) w 

olbrzymim stopniu opierała się na filozofii, jak i późniejsza kariera akademicka (profesor wielu 
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uczelni niemieckich) przyniosły efekt w postaci niezwykłego programu, który jest próbą zwrócenia 

szczególnej uwagi na człowieka i jego potrzeby, jak i odejścia od wyabstrahowanych i 

wysublimowanych dywagacji teologiczno-filozoficznych na rzecz poszukiwania rozstrzygnięć 

praktycznych. Antropologiczny zwrot dokonany przez tego intelektualistę miał swe źródła w myśli 

takich postaci, jak Anzelm z Canterbury, Tomasz z Akwinu, Bonawentura, F. Suárez, I. Kant, G. 

W. F. Hegel, J. Maréchal, C. G. Jung, M. Heidegger czy H. G. Gadamer. 

Referat jest próbą ogólnego przedstawienia i scharakteryzowania idei filozoficznych oraz ich roli w 

dorobku Karla Rahnera.  

 

 

Jakub Jesiołkiewicz  

F.W. J Schelling i jego teoria wielkości negatywnych w „Abhandlungen zur Erläuterung des 

Idealismus der Wissenschaftslehre”. 

F.W. Schelling w jednym ze swoich pism z wczesnego okresu twórczości, tzn. w „Abhandlungen 

zur Erläuterung des Idealismus der Wissenschaftslehre”, przygotowując grunt pod koncepcję wolnej 

woli (jako wolności zarówno do czynienia dobra jak i zła, będącej rewizją stanowiska Kanta, który 

swoistą wolność do czynienia zła uznawał za contradictio in adiecto), powołuje się na pewne racje 

Kanta znane z „Versuch, den Begriff der negativen Größen in die Weltweisheit einzuführen” (a 

także z „Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft”). Schelling stwierdza 

mianowicie, iż czynu „moralnego” nie można uświadomić sobie bez przeciwstawienia mu czynu 

„niemoralnego”, albowiem – jak zdaniem Schellinga wykazał już sam Kant – „czegoś 

pozytywnego” „nigdy nie dowiadujemy się inaczej jak przez coś innego, które jest pozytywnie 

przeciwstawne [temu pierwszego] (o ile wobec [tego] pierwszego jest czymś negatywnym)” 

(I,1,430). Zresztą również w późniejszym dziele Kanta – jak kontynuuje Schelling – czytamy, że 

wszelkie sprzeniewierzenie się nakazowi moralnemu do czynienia dobra (+A), objawić się może 

tylko jako wola skierowana do czynów przeciwnych, tzn. złych (-A), która nie jest jedynie 

zaniechaniem jakiegoś dobrego uczynku (A = 0). Przy bliższej analizie okazuje się jednak, że 

przedstawiona przez Schellinga interpretacja wielkości negatywnych (oraz koncepcji „opozycji 

realnej”) znacząco różni się od kantowskiego pierwowzoru. Przedmiotem niniejszego tekstu jest 

właśnie wyodrębnienie tych różnic, a także naświetlenie innych ważnych kwestii powiązanych z 

ową tematyką. 

 

 

Augusta-Mary Joseph  

Personhood and Cognitive Impairment. 

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

Consider the account provided by David Goode. 

Goode was given a tour of a hospital, home to those who have cognitive impairments. He described 

how horrified he was at the sight of a young man with a “huge head”. A nurse tried to reassure him 

of what had happened. She had described this young man – Johnny – in humanistic terms – that is, 

acknowledging his likes and dislikes, as well as the relationship she had with him and how she 

viewed him as her “special favourite”. On one view, Johnny’s many and extensive disabilities, and 

his highly unusual facial appearance, called into question his status as a person, and, indeed, 
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whether he could be viewed as part of the human community. But Goode is not alone in his initial 

experience of disgust when first encountering Johnny. 

I will explore several contrasting ways of conceiving personhood from a philosophical point of 

view, as this applies to people with profound and multiple learning difficulties (PMLD). I have 

chosen to explore Western and West African perspectives as I aim to bring out the similarities and 

differences in conceptions of personhood adopted by widely different philosophical communities. 

One of my principle contentions will be that the studies explored here give evidence of personhood 

as a concept whose content and boundaries are sensitive to history and culture and in short, that 

personhood is to be seen as a cultural concept.  

  

 

Maria Kądzielska, Uniwersytet Warszawski  

Znaczenie ekonomii w filozofii konserwatywnej Rogera Scrutona. 

Postawa konserwatywna pozostaje nierozerwalnie połączona z określonymi założeniami 

ekonomicznymi, a jak wykazuje brytyjski filozof Roger Scruton, to z nich wypływają 

konsekwencje zarówno społeczne, polityczne, jak i kulturalne. Jednym z najbardziej 

fundamentalnych przekonań konserwatyzmu anglosaskiego jest świadomość, że dobra należy 

wytwarzać, a dostatek danego społeczeństwa zależy od pracy jednostek, jak również, że podstawą 

funkcjonowania gospodarki jest własność prywatna oraz swobodna wymiana. Cechą całej 

anglosaskiej myśli konserwatywnej, którą rozwija Roger Scruton, jest czerpanie z protestanckiej 

kultury pracy i podparcie jej myślą teoretyczną ekonomicznej szkoły austriackiej – von Misesa i 

Hayeka. Autor podkreśla, że cały system gospodarki wolnorynkowej opiera się na szerokiej 

koncepcji mówiącej o społecznie generowanej i społecznie propagowanej informacji. Tylko w 

przypadku takiej gospodarki cena towarów stanowi wiarygodną informację ekonomiczną, a budżet 

pojedynczych konsumentów wchodzi do procesu poznawczego. Gospodarka wolnorynkowa 

posiada zatem głęboki wymiar epistemologiczny. 

W pierwszej części swojej prezentacji przedstawię postać Rogera Scrutona jako czołowego 

przedstawiciela konserwatyzmu anglosaskiego. Wyjaśnię podstawowe założenia ekonomiczne 

charakterystyczne dla światopoglądu konserwatywnego: odwołanie do austriackiej szkoły 

ekonomicznej, rozumienie systemu gospodarki wolnorynkowej oraz zdefiniuję pojęcie gry o sumie 

zerowej. W drugiej części pracy ukażę różnicę między konserwatystami a libertarianami, w 

szczególności jeśli chodzi o rolę państwa oraz funkcję własności prywatnej. Przedstawię koncepcję 

informacji przekazywanej w mechanizmie cenowym. W podsumowaniu wyjaśnię, jak 

konserwatyści, a przede wszystkim Roger Scruton, widzą zależność idei wolnego rynku wobec idei 

społecznej sprawiedliwości oraz odniosę tę koncepcję do idei współczesnego państwa 

opiekuńczego.  
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Bartosz Kaluziński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

Normatywność znaczenia i reguły konstytutywne. 

Teza o normatywności znaczenia została wprowadzona do filozofii analitycznej za sprawą książki 

Saula Kripkego Wittgenstein o regułach i języku prywatnym (1982) i błyskawicznie zyskała wielu 

zwolenników (Boghossian 1989; Buleandra 2008; Brandom 1994; Ebbs 1997; McDowell 1984; 

Millar 2004; Peregrin 2012; Whiting 2007, 2016), jednakże ciągle wzbudza ona kontrowersje. 

Najpopularniejsza jest jej preskryptywna interpretacja głosząca, że istnieją pewne standardy 

poprawnego użycia wyrażeń językowych i te standardy nakładają na użytkowników języka 

zobowiązania, jak tychże wyrażeń powinni oni używać. Przedstawiając sprawę w sposób quasi-

formalny, następująca norma semantyczna: 

(NS) t znaczy F → ∀x (t stosuje się poprawnie do x → x jest f) 

„wytwarza” następującą normę pragmatyczną: 

(NP) S ma na myśli [means] F przez t → ∀x (S powinien stosować t do x → x jest f), 

gdzie przez t rozumiany jest tutaj termin, F podaje znaczenie t, natomiast f oznacza cechę, na mocy 

której termin t odnosi się do pewnego przedmiotu. 

Wobec takiego ujęcia wysunięto szereg zarzutów (zob. Bilgrami 1993; Glüer 1999; Hattiangadi 

2007; Wikforss 2001; Boghossian 2005): 

1) prowadzi ona do dziwacznych konsekwencji (np. jeśli stosujemy termin „koń” w odniesieniu do 

krowy, gdyż chcemy posłużyć się ironią albo skłamać, tak naprawdę nie przypisujemy terminowi 

„koń” jego standardowego znaczenia); 

2) nie do końca wiadomo, w jaki sposób ma się owo „wytwarzanie” (NP) przez (NS) odbywać. 

W moim wystąpieniu postaram się zaprezentować alternatywę dla preskryptywizmu opartą o 

zmodyfikowaną ideę reguł konstytutywnych, których oczywistym przykładem są reguły gier (zob. 

Searle 1969, Ransdell 1971, Hindriks 2009). Twierdzę, że w oparciu o ideę reguł konstytutywnych 

możemy stworzyć takie ujęcie tezy o normatywności znaczenia, które pozwoli uniknąć trudności 1) 

oraz 2). 

 

 

Paweł Karpiński, Uniwersytet Jagielloński  

Gry, trwałe dyspozycje i wychowanie obywatelskie. 

Gdyby ktoś chciał określić główne cele rozważań nad filozofią polityczną, zapewne wskazałby 

dwa:  

1) skonstruowanie najlepszego z możliwych systemów politycznych, oraz  

2) określenie sposobu jego realizacji. 

W dzisiejszych, zdominowanych przez ustrój demokratyczny czasach, liczni myśliciele polityczni, 

jak J. Ralws, A. Sen czy M. Nussbaum wskazują, że takim optymalnym systemem jest liberalna 

demokracja. Wydaje się zatem, że - przynajmniej w opinii dzisiejszych filozofów politycznych - 

pierwsza część tego zadania została zrealizowana. Problemem jednak pozostaje faktyczne 

wprowadzenie w życie ideałów tego systemu, nawet pomimo jego formalnego zaimplementowania.  

Ideały takie jak poszanowanie wolności, równości i godności każdego człowieka muszą być 

rozpoznane i uznane przez obywateli. Aby do tego doszło, konieczne jest prowadzenie edukacji 

obywatelskiej, uświadamiającej ludziom, dlaczego właśnie te, a nie inne wartości stały się podstawą 
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tego systemu. W związku z tym, niniejszy referat poświęcony zostanie edukacji obywatelskiej 

inspirowanej koncepcjami trwałych dyspozycji Arystotelesa i politycznych emocji M. Nussbaum. 

Przedstawiona zostanie również autorska propozycja zastosowania gier jako narzędzia promowania 

określonych postaw i wartości. Omówione zostaną przykłady gier, w których istotnym 

komponentem rozgrywki jest stawianie gracza w sytuacji dylematu moralnego i ich zdolność 

oddziaływania na dyspozycje moralne. Ponadto wskazane zostanie znaczenie gier jako coraz 

mocniej oddziałujących na opinię publiczną dzieł kultury. 
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Filip Kawczyński, Uniwersytet Warszawski  

Double-grounding of meaning. 

In the paper I put forward the idea of double-grounding of meaning, according to which 

meanings are grounded in conditions of production of linguistic items as well as in the fact that 

the items are interpretable.  

The metaphysical notion of grounding has been recently employed within the investigation on 

language. It allowed to reformulate one of the main tasks of metasemantics as the attempt to 

figure out in what meanings are grounded (see: Burgess and Sherman 2014). In general, the 

notion of grounding is is supposed to capture the non-causal relation of dependency (the 

notorious ‘in virtue of’). Recently, it has been suggested (see: Simchen 2017) that there are two 

main paradigms of answering the question concerning grounding of meaning. On the one hand, 

there is productivism that sees the source of semantic properties in the circumstances of 

production of linguistic items; on the other hand, according to interpretationism, expressions 

have their meanings because they are interpretable. In my paper I will attempt to develop the 

line of thought offered by Greenberg (2014) who argues that specifying what grounds a given 

phenomena can help in revealing what is the nature of the phenomena. Namely, I will argue that 

the account of meaning as double-grounded, in both productivistic and interpretationist way, 

sheds new light on the nature of meaning.  
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Denis Kazankov, University of Leeds  

A suggested solution to the new riddle of induction. 

Goodman’s new riddle of induction is concerned with the question of what justifies our inductive 

inferences from premises about an observed sample of instances that have a property to the 

conclusion that unobserved instances have this property as well. For example, after observing a 

sufficient amount of emeralds that are green, we seem to be justified to draw the inductive inference 

that all unobserved emeralds are green as well. But Goodman introduces a new predicate ‘grue’ 

which is defined as being green and observed, or being blue and unobserved. Goodman argues that 

we are equally justified to conclude that all unobserved emeralds are grue. Consequently, inductive 

inference allows us to conclude that all unobserved emeralds are both green and blue. Goodman 

regards this consequence as a counterexample to the justifiability of inductive inferences in general. 

Jackson suggests resolving this problem by inserting a counterfactual condition that the predicate 

‘grue’ does not satisfy into inductive inference, i.e., the condition that emeralds would still have 

been grue, even if they had not been observed. Yet, Godfrey-Smith shows that even so modified 

inductive inference is susceptible to other troublesome grue-like predicates and suggests some 

refinements of the counterfactual condition. However, I believe that even Godfrey-Smith’s refined 

counterfactual condition faces its own problems due to its excessive epistemic demandingness. In 

my talk, I will suggest three revisions to it. I will conclude that the revised version of the condition 

no longer faces the same problems, and therefore it secures the plausibility of inductive inferences. 
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Łukasz Kołodziejczyk, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie  

G. W. Leibniza ujęcie dowodu ontologicznego. 

Wystąpienie ma na celu przybliżyć poglądy G. W. Leibniza na dowód ontologiczny zaproponowany 

przez św. Anzelma z Canterbury. Leibniz wielokrotnie odnosił się do argumentu ontologicznego 

przedstawionego w „Medytacjach” Kartezjusza, twierdząc że ten dowód jest niedoskonały. Dla 

Leibniza kluczowym momentem w analizie dowodu jest kwestia Boga jako bytu koniecznego i 

możliwego. Dotyka więc to sfery logiczno-ontologicznej. Kartezjusz nie dowiódł, według Leibniza, 

konieczności istnienia Boga i dlatego niemiecki filozof pragnie udoskonalić sofizmat Kartezjusza. 

Leibniz poddaje analizie samo pojęcie Boga. Kartezjusz bowiem przypisał bytowi 

najdoskonalszemu istnienie, ale sam nie wykonał analizy pojęcia Boga. Leibniz skupia swoją 

uwagę na argumentacji, że byt absolutnie doskonały (Absolut z dowodu Anzelma) jest przedmiotem 

niesprzecznym. Leibniz uwalnia więc argument od mentalistycznego kontekstu. Największą 

zagadką dla Leibniza ciągle pozostaje kwestia możliwości istnienia bytu doskonałego. Gdyby tę 

kwestię można było stwierdzić, wtedy jasny stałby się fakt, że konieczny byt istnieje poprzez swoją 

możliwość. W pewnym momencie niemiecki filozof rozszerza swoją analizę i wychodzi poza 

system logiczny, wkraczając na grunt metafizyczny. Warto przedstawić zdanie Leibniza w tym 

zakresie. Autor niniejszego wystąpienia przedstawi wnioski wynikającego z własnej analizy 
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tekstów G. W. Leibniza w kwestii dowodu ontologicznego. Główny nacisk zostanie położony na 

uwarunkowania logiczne w zakresie modalności. 

 

Joanna Komorowska-Mach, Uniwersytet Warszawski  

„Ukryte” przekonania: racjonalny konstytutywizm a przypisywanie sobie nastawień 

sądzeniowych. 

W moim wystąpieniu pokażę, jak racjonalny konstytutywizm jako alternatywa dla 

introspektywizmu może bronić się przed problemem „ukrytych” przekonań. 

Richard Moran (2001, 2012) proponuje koncepcję samopoznania, zgodnie z którą  

1) przypisując sobie przekonania kierujemy uwagę na świat zewnętrzny a nie na stany psychiczne, 

2) w akcie przypisywania sobie przekonań konstytuujemy je, a nie wykrywamy, 3) kluczowe 

znaczenie dla tego rodzaju aktu mają kwestie normatywne, związane z racjonalnością podmiotu i 

jego odpowiedzialnością. Przypisanie sobie przekonania jest w tym ujęciu rodzajem decyzji i 

zobowiązania, co stoi u podstaw szczególnego autorytetu, jakim cieszą się formułowane w ten 

sposób wypowiedzi. 

Za jedną z głównych słabości konstytutywizmu uważa się to, że pomija on problem poznawczego 

dostępu podmiotu do przekonań, które aktualnie nie są – lub wręcz nigdy nie były – przedmiotem 

świadomego namysłu podmiotu (Gertler 2003). Zdaniem Shaha i Vellemana (2005) Moran musi 

dopuścić istnienie odrębnego sposobu poznania takich „ukrytych” przekonań, przyznając częściowo 

rację introspektywistom. W przeciwnym wypadku musiałby bowiem uznać, że ukryte przekonania 

są dla nas w zasadzie niedostępne, co wydaje się niezgodne z podstawowymi intuicjami 

dotyczącymi samopoznania. 

W moim wystąpieniu postaram się przeanalizować filozoficzne konsekwencje przyjęcia przez 

konstytutywistów tego drugiego rozwiązania. Pokażę, jakie rozumienie „ukrych” przekonań można 

tu przyjąć i prześledzę, w jakim zakresie taka wersja konstytutywizmu zmusza nas porzucenia lub 

zweryfikowania naszych intuicji dotyczących umysłu i samowiedzy. 
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Anna Kopeć, Uniwersytet Jagielloński  

Problem autokonstytucji na gruncie współczesnej etyki cnót. 

Referat przedstawia obecny we współczesnej etyce cnót problem konstytucji charakteru, warunki 

możliwości tego procesu oraz jego praktyczne konsekwencje. Podkreśla jednak tezę, iż nie można 

mówić o autokonstytucji w oderwaniu od pojęcia samorozumienia. Pierwsza część referatu, 

opierając się przede wszystkim na koncepcjach Julii Annas oraz Alasdaira MacIntyre’a analizuje 

pojęcie samorozumienia jako fundamentu świadomej autokonstytucji. Samorozumienie (w ujęciu 

MacIntyre’a) zakłada przyjęcie określonej wizji racjonalności, dystans względem społecznych ról 
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oraz odpowiedzialność. Referat analizuje każdy z wyżej wymienionych warunków. Jednak, aby 

spełnić warunki nieodzowne dla samozrozumienia, konieczne jest nabywanie cnót. Druga część 

referatu odwołuje się do aretologii i przedstawia rozumienie cnoty według – przywołanych w 

kontekście kształtowania charakteru na fundamencie samorozumienia – filozofów. W tym celu 

analizuje charakter owych cnót (jako dyspozycji – MacIntyre, jako praktycznych umiejętności – 

Annas). W referacie przywołane zostaną tzw. cnoty główne jako warunek transcendentalny 

nabywania cnót w ogóle. Trzecia część referatu uzasadnia potrzebę kształtowania własnego 

charakteru w oparciu o nabywanie cnót i przedstawia argumenty etyków cnót, którymi posługują się 

oni w prowadzonych sporach filozoficznych (zwłaszcza w sporze z kontestującymi charakter 

sytuacjonistami). 

  

 

 

Artur Kosecki, Uniwersytet Szczeciński  

Kazimierz Ajdukiewicz a program „łatwiej ontologii”. 

Według Kazimierza Ajdukiewicza poznanie ma przede wszystkim charakter językowy (Jedynak, 

2003). Jedną z konsekwencji takiego założenia jest to, że poglądy ontologiczne winny być 

zrelatywizowane do języka, w którym są głoszone. Podobnie zapatrywał się na tę kwestię Rudolf 

Carnap (1950/2005). Twierdził, że przedmiotowe pytania o istnienie można formułować jedynie na 

gruncie odpowiedniego schematu pojęciowego. W literaturze przedmiotu takie podejście do 

ontologii określa się jako deflacyjne (Tahko 2015).  

W niniejszej prezentacji zajmę się przedstawioną przez Amie Thomasson interpretacją poglądów 

Carnapa na ontologię (2015). Według Thomasson należycie rozumiane pytania ontologiczne 

formułowane są na podstawie określonej aparatury pojęciowej, a na takie pytania udziela się 

odpowiedzi, odwołując się do pojęciowych kompetencji oraz metod empirycznych. Thomasson 

uważa zagadnienia ontologiczne za stosunkowo łatwe do rozstrzygnięcia. Tak rozumianą ontologię 

określa mianem „łatwej ontologii”. 

Celem referatu jest wykazanie, że Ajdukiewicz mógłby przyjąć konsekwencje tak rozumianego 

programu ontologii, czyli uznać, że rozwiązanie problemów ontologicznych jest stosunkowo łatwe. 

W celu uzasadnienia tezy odniosę się do jego artykułu W sprawie pojęcia istnienia (1951/2006). 

Przedstawię argumenty za tym, że jest on jednym z prekursorów „łatwej ontologii” oraz antycypuje 

współczesne dyskusje metaontologiczne. 
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Michał Kowalczyk, Uniwersytet Łódzki  

Między „prawdomówstwem” i transgresją – parrhesia a postawa nowoczesności w filozofii 

Michela Foucaulta. 

Koncepcja Oświecenia, jaką zaproponował Michel Foucault stanowi nie tylko interesujący i 

wartościowy temat do badań sam w sobie, ale zajmuje też szczególne miejsce w całokształcie jego 

dorobku intelektualnego. Definiując Oświecenie jako „postawę nowoczesności”, chciał on niejako 

rozwiązać problemy, w jakie było uwikłane to pierwsze za sprawą takich myślicieli jak chociażby 

Max Horkheimer i Theodor Adorno, którzy wypracowali swoisty sposób argumentacji o 

charakterze „antyoświeceniowym”. Nie chciał Foucault utożsamiać Oświecenia z jakąkolwiek 

formą humanizmu, uważając, że nie należy postrzegać go jako pewnego rodzaju „teorii”, czy 

posiadającej „esencjalny rdzeń” doktryny. Argumentował za tym, że więcej zdatne jest 

rozpatrywanie Oświecenia jako swoistego „filozoficznego ethosu”, sposobu życia, który pozostawia 

miejsce przede wszystkim na podmiotową sprawczość.  

W swoim referacie zamierzam rozpatrzeć najważniejsze aspekty Foucaultowskiej koncepcji 

Oświecenia i wykazać, że istnieje szczególny związek między tą tematyką a badaniami 

prowadzonymi przez niego nad „technikami siebie”, tj. różnorodnymi praktykami, których celem 

ma być ukonstytuowanie jednostki jako podmiotu. Przede wszystkim zamierzam przyjrzeć się 

technice, której sam Foucault poświęcił bardzo dużo miejsca w swoich badaniach, mianowicie 

parrhesi. Termin ten, oznaczający niczym nie zmącone mówienie prawdy, bywa tłumaczony na 

język polski na bardzo różne sposoby, jak na przykład „szczerość”, czy „prawdomówność”. W 

referacie zaproponuję przekład parrhesi jako „prawdomówstwo”. Taka translacja wskazuje od razu 

na związki tej praktyki z szeroko rozumianą retoryką (krasomówstwem), które sam Foucault uważa 

za bardzo problematyczne. Ten wątek także zostanie przeze mnie poruszony. O Foucaultcie wciąż 

rzadko mówi się w kontekście jego filozofii Oświecenia, czy technik siebie, które opisywał. 

Nieczęsto mówi się też o związkach jednego pola badawczego z drugim. Wykazania pewnych 

korelacji podjęła się w swojej książce o Foucaultcie Urszula Zbrzeźniak twierdząc, że Oświecenie 

stanowi współczesną formę technik siebie (które Foucault badał studiując filozofię i kulturę 

starożytną). Miałoby być ono powrotem do starożytnego sposobu filozofowania, dostosowanym do 

wymogów współczesności. Nie podzielam w pełni tego poglądu. Uważam, że lepiej byłoby 

potraktować opisywane przez Foucaulta techniki siebie (jak właśnie chociażby parrhesię) jako 

konkretne praktyki umożliwiające realizowanie postawy nowoczesności. Foucaultowskie 

Oświecenie stanowi jedynie bardzo ogólny zarys tego, co współcześnie jesteśmy w stanie zdziałać 

jako „wolne podmioty”, w jaki sposób możemy zmieniać zastaną przez nas sytuację. Techniki 

siebie mogą zaś stanowić konkretną praktykę w obrębie owego ethosu. Uważam, że bez parrhesi 

realizowanie postawy nowoczesności w ogóle nie byłoby możliwe. Nie dałoby się ani określić tego, 

co Foucault nazywa „historyczną ontologią nas samych” (w jaki sposób dyskursywnie historia 

ukształtowała naszą podmiotowość), ani ustalić przestrzeni „możliwego wykroczenia” poza to, co 

określa obecnie, czym jesteśmy.  

 

 

Wojciech Kozyra, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

Is Spinoza’s Ethics Autonomous in the Kantian Sense of the Term? 

In Kant’s ethics an action possesses moral worth only if it is performed, exclusively, for the sake of 
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the categorical imperative. Only then a person acts “autonomously”, i.e. they impose on themselves 

– qua practical reason – the laws of their conduct. Hence the role of nomos in auto-nomy can play 

only the moral law. Accordingly, in case where moral law does not suffice to motivate a human will 

to an action it prescribes, we deal with the lack of autonomy, i.e. the “heteronomy of will”, where 

nomoi, in turn, consist in the rules of prudence, or, in Kant’s parlance, “hypothetical imperatives”. It 

is widely thought that Spinoza’s ethics is heteronomous in the foregoing sense. Yitzhak Melamed 

described it as a mere “theory of prudence”, where morality can be applicable only as long as it 

serves as some paying off, prudential means. Yet some attempts have been undertaken, e.g. by 

Steven Nadler, to shed a different (more Kant-oriented) light on Spinoza’s moral theory. 

In my presentation I shall continue Nadler’s theme. In particular, I will attempt to show that 

Spinoza’s ethics – contrary to what scholars like Melamed say – is autonomous in the Kantian sense 

of the term. This means that, as in Kant, morality, according to Spinoza, does not allow for an extra-

moral justification, and person’s (morally obligatory) action – so far as performed not for the sake 

of a given moral principle (i.e. a “heteronomous” action) – is to be judged pejoratively. 

 

 

Bartłomiej K. Krzych, Uniwersytet Rzeszowski i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 

Mała suma poglądów politycznych Tomasza z Akwinu. Polityka a etyka w świetle myśli 

społecznej o proweniencji arystotelesowsko-chrześcijańskiej. 

Poglądy św. Tomasza z Akwinu, które można umieścić w obszarze badań filozofii społecznej lub 

też filozofii polityki (politycznej), nie zostały wyrażone przez dominikanina w osobnym i 

całościowym traktacie. Pewne usystematyzowane stanowisko jest przedstawione w dziełku De 

Regimine („O władzy”) – niestety, jako takie (tj. poświęcone szczegółowej kwestii) jest ono jednak 

niewystarczające dla poznania całości myśli społeczno-politycznej Akwinaty. Koniecznie więc 

trzeba odwołać się do innych jego pism, przede wszystkim do sum (teologicznej i „filozoficznej”) 

oraz komentarzy arystotelesowskich dzieł etycznych i politycznych („Polityka” i tzw. etyka wielka). 

Niniejsza praca jest systematycznym i w pewnej mierze kompilatorskim, ale z konieczności 

wybiórczym zestawieniem najważniejszych poglądów Akwinaty z zakresu filozofii społecznej i 

politycznej. Jej celem jest zaś ukazanie koherencji i w pewnej mierze aktualności myśli 

dominikańskiego uczonego. Całość wywodu została podzielona – za opracowaniem Denisa Sureau, 

które stanowi główne źródło dokonanych zestawień – na cztery części, mianowicie: 1) porządek 

polityczny; 2) władza; 3) inne kwestie polityczne; 4) ekonomia. W każdej z wymienionych sekcji 

poruszone zostaną takie kwestie szczegółowe jak np.: wojna, kara śmierci, podatki, czy własność 

prywatna. Uwaga zostanie też zwrócona na fakt, że filozoficzne poglądy Akwinaty są zasadniczo 

zależne od jego myśli teologicznej, jak też zakorzenione w tradycji arystotelesowskiej, co okazuje 

się w przyjętych przez niego rozwiązaniach konkretnych problemów (np. wyższość dobra 

wspólnego nad dobrem jednostkowym). 

Literatura podmiotu (dzieła św. Tomasza z Akwinu) 

Suma teologii. 

Suma przeciw poganom. 

Komentarz do Etyki Arystotelesa. 

Komentarz do Polityki Arystotelesa. 

Komentarz do Sentencji Piotra Lombarda. 

O władzy. 

(baza „Corpus Thomisticum”: http://www.corpusthomisticum.org/) 

http://www.corpusthomisticum.org/
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Adam Paweł Kubiak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  

Error Size Does Matter: Epistemic Reliability of Neyman-Pearson Hypothesis Testing.  

 

Neyman-Pearson hypothesis testing has been systematically criticized as being epistemically 

unreliable [Sprenger 2016, Ioannidis 2005]. Not without a reason it has been conceptually 

interpreted by its designers as a decision-theoretic tool [Neyman 1957] in which conclusions follow 

from the mixture of epistemic and pragmatic premises. 

Nevertheless, by following (i) the basic approach to the assessment of epistemic credibility based 

on positive predictive value and negative predictive value [Altman, Bland 1994], (ii) Neyman and 

Pearson’s [1936] methodological guidelines and (iii) Steel’s [2010] argument for epistemic benefits 

from pragmatic value-ladenness and different ways of judging different sizes of errors 

epistemically, it can be shown that the method is characterized by nominal minimal epistemic 

reliability and is in general quite plausible epistemically. 

At the same time, technically the method violates the epistemic intuition about judging different 

sizes of errors epistemically as formulated by Steel, but does not violate a less stringent version of it 

suggested by Neyman and Pearson [1928]. 
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Maria Kubiak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  

Wiedza a świadomość w epistemologii Karola Wojtyły. 

W referacie chciałabym przedstawić analizę zaproponowanej przez Wojtyłę relacji między wiedzą a 

świadomością. 

Według Wojtyły, podstawową funkcją świadomości jest refleksyjność. Funkcja refleksyjności stała 

się przedmiotem szczegółowych analiz autora w jego książce Osoba i czyn, gdzie wyróżnione 

zostały dwa aspekty tej funkcji, konstytutywne względem świadomości - prześwietlająco-

odzwierciedlający (nazwany przez Wojtyłę refleksyjnością w sensie węższym) oraz interioryzujący 

(nazwany przez Wojtyłę refleksywnością). 

Refleksyjność w sensie węższym jest, zdaniem Wojtyły, pierwotną funkcją świadomości, która 

polega, po pierwsze, na selekcji posiadanej przez podmiot wiedzy, a po drugie, na utrzymywaniu 

treści poznawczych w obrębie świadomości. Zgodnie z myślą autora, refleksyjność w sensie 

węższym jest nie tylko logicznie, ale i genetycznie wtórna względem pewnego typu pierwotnej 

wiedzy (w tym również samowiedzy), jaką każdy człowiek nieświadomie nabywa i przechowuje w 

umyśle. 

Z kolei interioryzacja jest, zdaniem Wojtyły, warunkiem postrzegania treści świadomości 

prześwietlająco-odzwierciedlającej jako własnych, Ja przedmiotowego jako Ja podmiotowego, 

czynów jako własnych. Warunkuje ona więc poczucie podmiotowości, a zwłaszcza poczucie 

sprawczości. Ta upodmiotawiająca funkcja świadomości jest wtórna zarówno wobec wiedzy (i 

samowiedzy), jak też wobec świadomości prześwietlająco-odzwierciedlającej. Oznacza to, że 

warunkiem jej zajścia jest wcześniejszy proces uzyskania i uświadomienia sobie wiedzy o świecie i 

o sobie samym. Granice interioryzacji wyznacza zatem nie tylko pierwotna nieuświadomiona 

wiedza, ale również refleksyjność prześwietlająco-odzwierciedlająca. 

Ostatnim elementem relacji między wiedzą a świadomością jest wiedza wtórna względem 

świadomości (np. wiedza naukowa). Byłaby to wiedza w sensie właściwym, rozumiana jako 

prawdziwe i uzasadnione przekonanie. 

 

 

Katarzyna Kuś, Bartosz Maćkiewicz, Uniwersytet Warszawski  

Mistrzowie szachowi czy towarzystwo wzajemnej adoracji? O eksperckości filozoficznej w 

świetle badań empirycznych. 

Uzyskiwane przez filozofię eksperymentalną wyniki pokazują, że na intuicje pojęciowe mogą 

wpływać czynniki nieistotne z punktu widzenia celów analizy filozoficznej (np. kultura, z której 

pochodzą badani, ich status socjoekonomiczny czy wreszcie kolejność rozważanych problemów). 

Jedną ze standardowych odpowiedzi na tego typu wyniki jest wskazanie, że choć intuicje 

filozoficzne zwykłych użytkowników języka nie mogą być świadectwem na rzecz tez 

filozoficznych, to intuicje filozoficznych ekspertów nie podlegają takim czynnikom 

zniekształcającym lub też podlegają im istotnie rzadziej (Devitt 2011, Hales 2006, Horvath 2010, 

Williamson 2011). 

Eksperckość filozofów wywodzona jest z kilku różnych źródeł (por. Weinberg i in. 2010). Wskazuje 

się na analogie zachodzące między zawodowymi filozofami a specjalistami w innych dziedzinach 
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takich jak fizyka lub matematyka (Hales 2006, Ludwig 2007, Williamson 2011) oraz specyficzne 

zdolności poznawcze kształtowane podczas wieloletniego zajmowania się zawodowo filozofią (np. 

wrażliwość na subtelne kwestie pojęciowe, poprawniejsze wnioskowania, por. Horvath 2010, 

Ludwig 2007).  

Dotychczasowe badania nad intuicjami filozoficznych ekspertów opierają się głównie na próbach 

porównywania ich z intuicjami laików; dane zbierane są też z jednego punktu czasowego (np. 

Livengood, Sytsma, Feltz, Scheines, & Machery, 2010; Schwitzgebel & Cushman 2015; Tobia, 

Chapman, & Stich, 2013). Tego typu badania pokazują ewentualne różnice między filozofami i 

niefilozofami, nie mówią jednak niczego na temat samej eksperckości oraz sposobu dochodzenia do 

niej. 

Podczas wystąpienia przedstawimy wyniki dwóch etapów badania podłużnego prowadzonego z 

udziałem studentów filozofii. Jego celem jest ustalenie, w jaki sposób przebiega kształtowanie się 

intuicji pojęciowych podczas studiów filozoficznych. Uzyskane przez nas dotychczas dane 

wskazują nie tylko na stosunkowo szybko zachodzące zmiany w odpowiedziach udzielanych na 

klasyczne eksperymenty myślowe, lecz także na pewne wyjątkowe własności osób podejmujących 

studia filozoficzne. 

 

Bibliografia: 

Devitt, M. (2011). Experimental semantics. Philosophy and Phenomenological Research, 82(2), 418-435. 

Hales, S. D. (2006). Relativism and the Foundations of Philosophy. 

Horvath, J. (2010). How (not) to react to experimental philosophy. Philosophical Psychology, 23(4), 447-480. 

Horvath, J., & Wiegmann, A. (2016). Intuitive expertise and intuitions about knowledge. Philosophical Studies, 

173(10), 2701-2726. 

Livengood, J., Sytsma, J., Feltz, A., Scheines, R., & Machery, E. (2010). Philosophical temperament. Philosophical 

Psychology, 23(3), 313-330. 

Schwitzgebel, E., & Cushman, F. (2015). Philosophers’ biased judgments persist despite training, expertise and 

reflection. Cognition, 141, 127-137. 

Tobia, Kevin P. and Chapman, Gretchen B. and Stich, Stephen, Cleanliness is Next to Morality, Even for Philosophers 

(November 26, 2013). Journal of Consciousness Studies 20 (11-12), 2013.  

Weinberg, J. M., Gonnerman, C., Buckner, C., & Alexander, J. (2010). Are philosophers expert intuiters?. Philosophical 

Psychology, 23(3), 331-355. 

Williamson, T. (2011). Philosophical expertise and the burden of proof. Metaphilosophy, 42(3), 215-229. 

 

 

Jan Kutnik, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Akademia „Artes Liberales” 

Dialogiczne wątki w myśli Alberta Camusa. 

Zarówno egzystencjalizm, jak i dialogizm w filozofii są niemalże rówieśnikami, jeśli za „ojców” 

tych nurtów uznamy, odpowiednio Kierkegaarda i Feuerbacha. W XX w. rozwijały się one 

paralelnie, jako emanacje szeroko rozumianej filozofii życia, wpisując się w zwrot 

antypozytywistyczny.  

Egzystencjalizm był nurtem zdecydowanie bardziej popularnym, stąd też dziwić nie może, że 

dokonując filozoficzno-historycznych analiz i porównań, łatwiej dopatruje się wątków 

egzystencjalnych u filozofów dialogu, a nie na odwrót. Bezsprzecznie, taka – egzystencjalna – 

interpretacja myśli Ebnera, Rosenzweiga, Bubera, czy Levinasa nie wydaje się być w żadnej mierze 

kontrowersyjna. Zdecydowanie rzadziej wskazuje się na inspiracje zmierzające w drugą stronę. 

Faktycznie są one bowiem i mniej wyraziste, i mniej oczywiste, a sami filozofowie egzystencji nie 

są ze sobą aż tak zgodni rozpatrując problem Innego. Łatwo zidentyfikować tych, jak Sartre, czy 
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Heidegger, którzy są zdecydowanie mniej „dialogiczni”. Obaj są jednocześnie traktowani jako 

bardziej „paradygmatyczni” dla upowszechnionego pojmowania egzystencjalizmu. Z tego względu, 

pewne dialogiczne otwarcie, obecne w koncepcjach np. Bierdiajewa (w idei sobornosti), Jaspersa 

(komunikacji egzystencjalnej), czy Camusa (buntu w imię solidarności), zepchnięte zostaje w cień. 

To Camusa należałoby chyba uznać za najbardziej wpływowego moralistę spośród wymienionych i 

dlatego to właśnie jego twórczość chciałbym potraktować jako przedmiot rozważań pod kątem 

obecności myślenia dialogicznego. Jest w tej filozofii pewna dialektyka otwarcia, przejścia od 

podmiotu egoistycznie zamkniętego do „człowieka zbuntowanego”. Bunt nie jest tutaj nihilistyczną 

erupcją trywialnej negacji, ale ruchem transgresyjnym. Jego sens jest odnajdywany właśnie w 

drugim człowieku. W referacie dokonam krytycznej analizy tych wątków, które odpowiadają 

dialogicznemu myśleniu, łącząc je m.in. z zagadnieniem urzeczywistniania sensu życia. 

 

 

Dorota Halina Kutyła, Uniwersytet Warszawski  

Wyspy i ludzie nowej cywilizacji, czyli idee nowego świata Floriana Znanieckiego. 

Chciałam zaproponować referat dotyczący rozpoznania sytuacji człowieka i kultury współcześnie. 

Mniej lub bardziej wyraźnie pobrzmiewa w tym kryzys, zwątpienie, niepewność. Nie negując tych 

stanów ducha, chciałam jednak zaproponować coś pozytywnego i optymistycznego.  

Chcę się w tym odwołać do Floriana Znanieckiego, polskiego socjologa i filozofa, zajmującego się 

nie tylko teoretycznymi zagadnieniami kultury i cywilizacji, ale także myślącego o tym, jak 

praktycznie urzeczywistnić nowe idee. Miał on pomysł na nową cywilizację, inną niż te, które 

znanym z dotychczasowej historii. Byłaby to cywilizacja wszechludzka, obejmowałaby bowiem 

ludzi z całego globu, a nie tylko wybrane grupy czy osoby. Byłaby to cywilizacja wolna od wielkich 

kryzysów znanych z przeszłości (wojny, wielkie kryzysy ekonomiczne); Znaniecki nazywał tę 

cechę – „społeczną harmonijnością”. Byłaby to cywilizacja „płynna”, czyli taka, w której 

pojawianie się innowacji, zmian byłoby zamierzone i normalne. No i wreszcie byłaby to cywilizacja 

„humanistyczna”, czyli o przewadze kultury duchowej. 

Taki był pomysł Znanieckiego na to, jak, po pierwsze zareagować na ówczesne kryzysy (np. I i II 

wojnę światową), a po drugie, jaki dać nowy cel ludziom, by nie ponawiali błędów przeszłości. 

Znaniecki zastanawiał się, jak możliwe jest osiągnięcie takiej formy ludzkiego współżycia. Nie jest 

to proste, bo tak sam człowiek, jak większe grupy, jakie tworzy, ogarnięci są pragnieniem 

dominowania nad innymi. Znaniecki nie mówi, czy człowiek może uwolnić się od tego, ale 

pragmatycznie proponuje zastąpienie „łupieżczej” (dążącej do zniszczenia) formy panowania przez 

„produkcyjną” czy „twórczej”, czyli rozwijającą nowe wartości. 

W ruchliwości społecznej, w powstawaniu międzynarodowych stowarzyszeń, w wielostronności 

kontaktów między różnymi grupami dostrzegał Znaniecki narzędzie, sposób do stworzenia nowej 

cywilizacji. Jednak nie jest to jedyna droga. Znaniecki zawsze bardziej cenił działania jednostki niż 

zbiorowości, więc w poczynaniach jednostek, liderów dostrzega możliwość zmiany. Oni, ci “nowi 

ludzie”, mają zmniejszać wzajemne uprzedzenia między różnymi grupami, oni też potrafią 

wyznaczyć kierunek ekspansji “twórczej”. 

Wedle Znanieckiego tacy ludzie i takie miejsca, zarodki, nowej cywilizacji, które przez zwiększenie 

swego oddziaływania doprowadzą nas do nowej cywilizacji, istniały już wtedy, gdy Znaniecki o 

tym pisał. I o tym pomyśle nowej cywilizacji i ludzi, którzy ją stworzą, chciałabym mówić.  
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Krzysztof Lasak, Uniwersytet Jagielloński  

Neuroplastyczność wobec problematyki tożsamości osobowej. 

Psychologia poznawcza, neuropsychologia i kognitywistyka żyły z filozofią bardzo długo w niemal 

symbiotycznej relacji czerpiąc z niej takie pojęcia jak „umysł” czy „tożsamość osobowa”. 

Różne eksperymenty w psychologii poznawczej ujawniły problematyczność w definiowaniu 

wcześniej wspomnianych pojęć, jak na przykład eksperyment Libeta dotyczący wolnej woli. 

Badacz wyciągnął jednoznaczne wnioski, że „to nie my podejmujemy decyzję, a nasz mózg”. Taka 

interpretacja generuje jednak wiele problemów, m.in. kim jesteśmy „my” w tym ujęciu albo, gdzie 

znajduje się nasza tożsamość? Podobne pytania zrodził w psychologii jeden z najsłynniejszych 

pacjentów Phineas Gage, który w wyniku uszkodzenia części płatów czołowych, stał się „zupełnie 

nową osobą”, a jego istota, tak jak u osób z chorobami neurodegeneracyjnymi, została naruszona. 

W obliczu takich przypadków konceptualizacja podstawowych pojęć psychologicznych stała się 

wyjątkowo problematyczna. Celem wystąpienia jest przedstawienie problematyki tożsamości 

osobowej w kontekście filozofii Catherine Malabou. 

Malabou w wielu swoich pracach poddała krytyce klasyczne teorie umysłu, m.in. „komputerową”, i 

czerpiąc z osiągnięć takich neuronaukowców jak LeDoux, Damasio i Dennett, zaproponowała 

umieszczenie istoty człowieka w sumie połączeń synaptycznych mózgu.  

Dla Malabou punktem wyjścia jest pojęcie neuroplastyczności, czyli zdolność tkanki nerwowej do 

tworzenia nowych, wzmacniania starych i usuwania niepotrzebnych połączeń, którą konsekwentnie 

uznaje za główną siłę tworzącą osobowość.  

W eseju „Ontologia przypadłości” filozofka rozważała konsekwencje dynamicznej natury 

neuroplastyczności, a także częściowo jej destrukcyjnego charakteru – każda zmiana formy mózgu, 

czy to w wyniku rozwoju w biegu życia, czy w wyniku uszkodzenia, jest nieodwracalna, a mózg 

może tylko do pewnego stopnia kompensować ewentualnie utracone funkcje. W tym świetle 

Malabou stawia pytanie: kim są ludzie, których „istota” uległa bezpowrotnym naruszeniu? 

 

 

Kamil Lemanek, Uniwersytet Warszawski  

Semantic holism, closure, and complexity. 

Semantic holism has been beset by many problems. There is, however, a further problem which has 

not necessarily been explored. It concerns the tension between the productivity attributed to natural 

languages and the tendency for holistic semantic theories to rely on complex expressions. The claim 

is not directed at compositionality, as one might think, but rather at recursion. Insofar as complex 

expressions may be indefinitely compounded using grammatical recursion (e.g. “The cap is very … 

very blue”, or “The daughter of … the daughter of Annette is sly”), the set of possible complex 

expressions within a given language is rendered infinite (or at least indefinite). When this feature is 

coupled with semantic theories that rely on complex expressions to produce the semantic content of 

simple expressions (as in e.g. forms of molecularism, variants of inferential role semantics), it 

seems that the semantic content of these expressions is rendered formally measureless. Rather than 

confronting holism with traditional worries about communication, it is being confronted with 

doubts concerning closure. 

The problem itself is multi-faceted. There are many variations of holism, and there are controversial 
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features of productivity. Indeed, Davidson’s truth-conditional semantics offers important insights 

and solutions to areas of this issue (e.g. his proposed solution for referential complexity and 

recursion). However, his treatments of infinities and learnability do not appear to be sufficient, and 

certainly not sufficient outside of his own paradigm. Either way, this issue poses a unique problem 

to a wide range of semantic theories. 

  

 

Karol Lenart, Uniwersytet Jagielloński  

Dlaczego esencjalizm pociąga za sobą haecceityzm? 

W wystąpieniu bronię stanowiska, zgodnie z którym esencjalizm pociąga za sobą haecceityzm. 

Wpierw charakteryzuję obie teorie oraz przedstawiam racje przemawiające za popularnym 

poglądem, zgodnie z którym haecceityzm nie jest uzgadnialny z esencjalizmem. Następnie 

charakteryzuję anty-haecceityzm – pogląd, zgodnie z którym wszelkie sądy modalne de re muszą 

być sądami ogólnymi, tj. sądami odnoszącymi się do czysto jakościowych elementów świata, takich 

jak własności, relacje bądź struktura. W kolejnym kroku argumentuję, że esencjalizm nie może być 

powiązany z anty-haecceityzmem, ponieważ anty-haecceistyczna interpretacja sądów modalnych de 

re nie potrafi zdeterminować faktów dotyczące identyczności indywiduów w poprzek różnych 

światów możliwych. Argumentuję, że tego rodzaju niezdeterminowanie faktów modalnych jest 

niezgodne z podstawowymi intuicjami stojącymi za esencjalizmem. Główną przesłanką 

rozumowania jest obserwacja, że esencjalistyczne sądy modalne przypisujące własności esencjalne 

indywiduom w różnych światach możliwych domagają się tego, aby fakty dotyczące identyczności 

indywiduów w różnych światach możliwych były jednoznacznie zdeterminowane. Tylko pod tym 

warunkiem jest sens mówić, że jedno i to samo indywiduum z konieczności posiada jakąś własność 

esencjalną w różnych kontekstach modalnych. W konkluzji stwierdzam, że o ile esencjalizm jest w 

ogóle możliwy do utrzymania, to musi być połączony z haecceityzmem, ponieważ haecceityzm (w 

przeciwieństwie do anty-haecceityzmu) umożliwia jednoznaczne zdeterminowanie faktów 

dotyczących identyczności indywiduów w kontekstach modalnych, które nie jest uzależnione od 

jakościowych opisów możliwości wprowadzających niezdeterminowanie faktów o identyczności 

indywiduów.  

 

 

Damian Luty, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

Realizm strukturalny a problem czasoprzestrzeni kosmologicznych. 

W referacie zaprezentowane zostanie stanowisko umiarkowanego ontycznego realizmu 

strukturalnego oraz interpretacja czasoprzestrzeni ogólnorelatywistycznych przeprowadzona z 

perspektywy odnośnego stanowiska. Następnie omówiony będzie zasadniczy argument przeciwko 

tej wersji realizmu strukturalnego.  

Argument ten odnosi się do sytuacji, w której umiarkowany realista strukturalny podjąłby się 

interpretacji symetrycznych czasoprzestrzeni spełniających tzw. zasadę kosmologiczną. Zgodnie z 

nią istnieje wyróżniona foliacja czasoprzestrzeni z czasem kosmicznym, w której na 

trójwymiarowych hiperpowierzchniach nie da się wskazać żadnego wyróżnionego kierunku oraz 

hiperpowierzchnie te podlegają transformacjom pod przekształceniami izometrycznymi, tj. są one 

jednorodne. W argumencie tym konkluduje się, że umiarkowany realista strukturalny zmuszony jest 
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uznać absurdalny pogląd, że istnieje tylko jeden punkt czasoprzestrzeni (wbrew założeniu o 

istnieniu numerycznej wielości punktów). 

Istnieją dwie strategie obrony przed tym rezultatem. W jednej z nich kontestuje się sposób użycia 

zasady tożsamości przedmiotów nierozróżnialnych. W drugiej odrzuca się czasoprzestrzenie 

kosmologiczne jako nieistotny przypadek ze względu na ich niefizyczny charakter (Wszechświat 

nie jest doskonale symetryczny). Szczególnie druga strategia jest kontrowersyjna. Celem mojego 

referatu będzie wzmocnienie drugiej strategii poprzez podanie przykładu rozregulowujących się 

układów obrotowych w kontekście czasoprzestrzeni symetrycznych i w jaki sposób stwarza to 

trudności związane z przyczynowością. 

 

Damian Luty jest stypendystą Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na rok akademicki 

2017/2018. Prezentacja jest częścią projektu finansowanego z grantu Narodowego Centrum Nauki, nr rej. grantu 

2016/23/N/HS1/00531. 

 

 

Agata Machcewicz, Uniwersytet Warszawski  

Pojęcie habitusu w ontologii i filozofii działania Arystotelesa. 

Habitus (hexis) jest kluczowym pojęciem w teorii działania Arystotelesa. Najbogatsze zastosowanie 

znalazło ono w „Etyce nikomachejskiej”, w której przeprowadzona została charakterystyka cnót, 

czyli przypadłości będących przykładami habitusu. Uwagi odnoszące się do tego pojęcia znaleźć 

można także w innych pismach Arystotelesa, przede wszystkim w „Kategoriach” oraz 

„Metafizyce”. Ich treść, niełatwa do spójnej interpretacji, może jak sądzę lepiej naświetlić jego 

znaczenie. 

W „Kategoriach” habitus pojawia się jako pierwsza z odmian kategorii jakości. Występuje tam w 

parze pojęć bliskoznacznych z dyspozycją (diathesis). Z uwag na temat hexis wynika, że jego 

egzemplifikacje stanowią podzbiór diathesis, wyróżniający się większą stabilnością i trwałością 

(np. wiedza jest habitusem w przeciwieństwie do ciepła (znajdującego się w ciele)). 

Te uwagi nie wydają się trudne do pogodzenia ze specyfiką cnót znaną z „Etyki…”. Komplikacje 

pojawiają się wówczas, gdy próbuje się wkomponować w nie definicję habitusu podaną w 

„Metafizyce”. Tam Arystoteles określa cnotę jako „działanie [energeia] tego, kto ma, i tego, co 

ma”, a jako przykład podaje czynność noszenia ubioru. Przykład ten wydaje się być bezpośrednio 

zapożyczony z fragmentu „Teajteta”, w którym Platon przeciwstawia (w kontekście definicji 

wiedzy) dwa czasowniki związane z posiadaniem – ekhein oraz ktesis. Pierwszy z nich jest 

adekwatny do opisu zjawiska wiedzy, ponieważ uwydatnia jej aktywny charakter. Arystoteles, 

używając tego samego czasownika oraz terminu energeia, podkreśla zatem dynamiczny charakter 

habitusu jako dyspozycji do działania.   

Widać, że z rozproszonych uwag Arystotelesa odtworzyć można kilka definicji habitusu. W 

referacie chciałabym zastanowić się, czy należy uznać, że definicje te odpowiadają dwóm różnym 

(jednobrzmiącym) pojęciom, czy też jednemu, opisanemu w kilku aspektach oraz sprawdzić, jakie 

wnioski płyną z tego dla Arystotelejskiej etyki cnót.  

 

Piotr Makowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Uniwersytet Warszawski  

Routines. 

Routines – repetitive patterns of interdependent, organized actions – are a big part of human 
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practice. From mundane issues, such as Ikea furniture assembly, to highly complex and important 

behavior, such as aircraft or nuclear plants, routines are a rife phenomenon. No surprise, they have 

been present in management sciences for over half a century where they generated hundreds of 

studies. But routines scholars have not, so far, arrived at consensus as to how this issue should be 

studied: through the lens of sociology and social theory or through the lens of cognitive sciences 

and psychology, or, finally, with the use of other perspectives, such as micro-foundations 

movement. Although they are practically very important and there is no agreement how they should 

be understood, philosophy, action theory in particular, did not notice them. They are peculiar 

phenomena: they cannot be simply identified with rules, habits programs or plans. Furthermore, the 

extent to which their emergence and performance requires (on the one hand) deliberative decision-

making and full-fledged intentions, and habitization, automaticity (on the other hand) is important 

in the light of the problem of practical intentionality. Also, if we agree that a given part of human 

organized practice should be regulated and controlled rather by routine processes than by 

spontaneity and imagination, it means a lot not only for that practice, but also for the culture to 

which it belongs.  

In my presentation, I would like to characterize routines and present an initial map of problems 

showing why this issue is of interest for the philosophers of action. 

 

 

Hanna Makurat, Uniwersytet Gdański  

Pierwowzór i przekład – jeden czy dwa byty? 

Fundamentalna dla translacji relacja, jaką jest odniesienie pierwowzoru do tekstu będącego 

przekładem, stanowi istotny problem ontologiczny. Wśród badaczy nierozstrzygnięte pozostaje 

pytanie, czy oryginał i jego tłumaczenie to jeden, czy dwa odrębne bytowo teksty; czy mamy do 

czynienia z tożsamością, identycznością, jednością, scaleniem przedmiotu, czy też z jego 

rozdzieleniem. Tekst – ujmowany jako zorganizowana, wewnętrznie uporządkowana całość 

komunikacyjna kierowana przez nadawcę do odbiorcy – jawi się w akcie translacji jako ten sam, 

chociaż nie taki sam. Przekład zatem, rozumiany jako rezultat procesów translacyjnych, zarazem 

jest i nie jest oryginałem; o jego tożsamości z tekstem źródłowym świadczy fakt, że jest on swego 

rodzaju powtórzeniem równoznacznej myśli w odmiennym języku, natomiast za tym, że nie jest to 

oryginał, przemawia fakt, iż jego pierwowzór pojawił się w chronologicznie wcześniej w innym 

języku, natomiast w języku docelowym ten nowy tekst nigdy wcześniej nie zaistniał. Istota 

przekładu zawiera się zatem w ontologicznym paradoksie, który można wyrazić w formule 

logicznej jako p ^ (~p). W moim referacie chciałabym spróbować rozstrzygnąć, czy w odniesieniu 

do pierwowzoru i tłumaczenia mamy do czynienia z tożsamością, czy z różnicą. Moje stanowisko 

zostanie zbudowane na tle trzech perspektyw: przeciętnego użytkownika przekładu, badacza 

przekłady (literaturoznawcy) i perspektywy idealnego przekładu. 

 

 

Marek Maraszek, Uniwersytet Jagielloński  

Między Husserlem a Benjaminem – historiozoficzne aspekty idei Europy Środkowej. 

Powstanie oraz ewolucja koncepcji środkowoeuropejskiej wiązały się z szeregiem problemów 

filozoficznych, domagających się od kolejnych myślicieli znaczących rozstrzygnięć. Pośród nich 
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wykrystalizowały się dwa zasadnicze dylematy: po pierwsze, w jaki sposób historiozoficznie 

uzasadnić istnienie małych narodów, po drugie zaś – w jaki duchowy obraz Europy należy je 

wpisać. Celem wystąpienia jest przedstawienie i analiza dwóch tradycji filozoficznych, które 

przeważyły w tej debacie. Jako pierwszą z nich wskazuję koncepcję europejskości Edmunda 

Husserla, wyrażoną w wykładzie Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia. Drugim z 

podejmowanych stanowisk jest zarysowany w szkicu O pojęciu historii projekt Waltera Benjamina, 

proponujący odejście od historycznej optyki zwycięzców. 
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Maria Matuszkiewicz, Uniwersytet Warszawski  

Measurement-theoretic account of propositional attitudes and intentional realism. 

According to the measurement-theoretic account of attitudes (Stalnaker 1984, 1999, 2008, 

Matthews 2007) propositional attitudes predicates are analogous to measurement predicates. On this 

view propositional attitudes are not relations between thinkers and objects, but monadic properties 

of the agents. A that clause embedded in a belief report names an abstract object, which is a 

representation of the thinker’s dispositional property. In my paper I shall focus on the relation to 

intentional realism. It may be argued (Matthews) that since contents are properties of abstract 

objects that we use to ascribe propositional attitudes, and not intrinsic properties of propositional 

attitudes qua dispositional states, the view is incompatible with intentional realism and content 

realism. However, I will argue that the theory is realist with regards to contents, as long as for there 

is a mapping which assigns to each propositional attitude qua dispositional state one object from the 

representing domain (or a subset of objects from the representing domain). I will consider two 

potential threats to realism: (i) context-dependence of belief attributions, (ii) situations in which a 

thinker is ignorant of an identity statement and thus one may argue that there is no fact of the matter 

which proposition best represents her belief (Stalnaker 1999, 2008).  

 

Anna Magdalena Mazurek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  

Fenomenologia intuicji racjonalnej – możliwości i ograniczenia. 

Prezentacja poświęcona jest fenomenologii intuicji racjonalnej. Analizuję rolę, jaką pełni odwołanie 

się do fenomenologii intuicji (opisu, w jaki sposób prezentuje nam się treść intuicji, opisu 

dotyczącego tego, jak to jest, kiedy podmiot posiada intuicję) w obronie przed redukcjonistycznymi 

koncepcjami intuicji. Przez intuicję racjonalną rozumiem swego rodzaju zdarzenie mentalne, które 

może stanowić rację i źródło wiedzy modalnej (apriorycznej): podmiot S posiada intuicję, że p 

wtedy i tylko wtedy, gdy jawi się S, że p oraz, że koniecznie p. Odwołuję się tu głównie do 

koncepcji intuicji racjonalnej zaproponowanej przez George’a Bealera (1998), który podaje 

następującą definicję: „if x intuits that P, it seems to x that P and also that necessarily P.” Akcentując 
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pozytywne aspekty fenomenologii intuicji, koncentruję się na podstawowym problemie w 

kontekście wiarygodności intuicji, mianowicie: „Jaka jest natura intuicji (racjonalnych)?”. 

Prezentuję argumenty przeciw utożsamianiu intuicji z przekonaniami (lub dyspozycją do posiadania 

przekonań), które wykazują, że należy uznać intuicję za sui generis zdarzenie mentalne. Z drugiej 

strony, wskazuję na pewne ograniczenia fenomenologii intuicji, a mianowicie ograniczenia 

odnośnie do obrony apriorycznego charakteru intuicji oraz obrony wiarygodności intuicji 

racjonalnej. Zagadnienie intuicji racjonalnej (jej natury i wiarygodności) wpisuje się w szerszy 

temat – możliwości istnienia wiedzy apriorycznej, a co za tym idzie, sporu między racjonalizmem i 

empiryzmem. W pracy odwołuję się głownie do prac George’a Bealera, a także do prac Elijaha 

Chudnoffa, Olego Koksvika, którzy podobnie jak Bealer opowiadają się za nieredukcjonistyczną 

koncepcją intuicji. 

 

 

Szymon Mazurkiewicz, Uniwersytet Jagielloński  

Are legal facts grounded in social facts? – legal positivism and metaphysical grounding. 

The main thesis of legal positivism is the social source thesis (SST) which states that legal facts are 

ultimately determined by social facts alone (Shapiro, 2011). Whereas the relata of this thesis (social 

facts and legal facts) have been widely discussed, the relation of determination remains highly 

unclear. Some try to apply metaphysical grounding and claim that SST can be understood as the 

thesis that legal facts are (fully) grounded in social facts (Plunkett, 2012; Gizbert-Studnicki, 2016). 

However, such a claim must face a problem of how social facts, descriptive in their character, can 

ground legal facts, which are normative. 

The aim of this presentation is to study whether social facts can ground legal facts with strong 

emphasis on analysis of metaphysical grounding itself. Firstly, some detailed aspects of SST will be 

presented, also with comparison to non-positivism theses. Secondly, I will shortly present the 

relation of metaphysical grounding, especially discussion on grounding and necessity, as well 

primitive, essentialist and metaphysical-law versions of grounding. Next, normative grounding will 

be analysed, which is a grounding relation that grounds normative facts in descriptive facts 

(Väyrynen, 2013; Leary, 2017). The third part will involve applying considerations on grounding 

into SST. I claim that social facts can ground legal facts only with another ground which must be 

some normative fact since it is impossible to fully ground normative facts on descriptive facts alone. 

However, in the case of SST it cannot be a moral fact as (1) it would violate SST and (2) this moral-

normative fact would need another moral-normative fact to be a moral-normative fact etc., which 

leads into infinite regress (cf. Väyrynen, 2013). For that reason my thesis is that the best solution is 

to apply metaphysical-law version of grounding, where A grounds B holds because there is such a 

metaphysical law that A grounds B (Leary, 2017). In the context of applying grounding into SST 

this metaphysical law must be a principle connecting descriptive and normative sphere. After short 

study of some possible principles (Kant’s Categorical Imperative, Habermas’s Discourse-Principle 

(Pavlakos, 2017)), I will argue that such principle is instrumental rationality, which is able to (1) 

give normative character to legal facts and (2) is not explained via other normative facts which does 

not lead to infinite regress. 
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Sławomir Mijas, Uniwersytet Warszawski  

O etyce cnót, Kubie Rozpruwaczu i dwurzędowej marynarce. 

W latach 90-tych ubiegłego wieku zrodziła się trwająca do dzisiaj debata nad empiryczną 

adekwatnością etyki cnót. Z jednej strony barykady mamy tzw. sytuacjonistów (np. Alfano, Doris, 

Harman), którzy argumentują, że badania z zakresu psychologii społecznej pokazują, iż nie istnieje 

coś takiego, jak charakter moralny, a więc w szczególności cnoty moralne. Z drugiej strony mamy 

licznych obrońców etyki cnót (np. Annas, Athanassouli, Kamtekar, Kristjansson, Miller, Russell, 

Snow, Sreenivasan, Szutta), którzy usiłują wykazać, że argumentacja sytuacjonistów jest 

niekonkluzywna. 

W swoim wystąpieniu chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że w filozoficznej debacie nad 

empiryczną adekwatnością cech charakteru dyskutuje się wyłącznie na temat cnót moralnych 

(virtue), zupełnie zaś pomija się kwestię istnienia bądź nieistnienia wad moralnych (vice). Moim 

zamierzeniem jest zaproponowanie refleksji nad kwestią empirycznej adekwatności pojęcia wady 

charakteru. W tym celu odwołam się do kryminalistyki, w szczególności do koncepcji znanej jako 

profilowanie kryminalne. 

Struktura mojego referatu jest następująca. Po pierwsze, zarysowuję kontekst debaty między 

sytuacjonistami a obrońcami etyki cnót. Po drugie, charakteryzuję cnotę oraz wadę moralną, 

rozbijając te pojęcia na zbiór punktów węzłowych. Po trzecie, wskazuję dlaczego w ogóle warto 

zajmować się kwestią empirycznej adekwatności wad moralnych. Po czwarte, przedstawiam 

najważniejsze założenia profilowania kryminalnego oraz pokazuję, że profil kryminalny (tak jak 

jest on rozumiany w ramach podejścia zwanego Criminal Investigative Analysis) pokrywa się w 

punktach węzłowych z wadą moralną. Na koniec, po piąte, przytaczam dostępne dane na temat 

empirycznej adekwatności pojęcia profilu kryminalnego, by odpowiedzieć na pytanie, czy refleksja 

nad profilowaniem kryminalnym jest w stanie dostarczyć interesujących argumentów w rzeczonej 

debacie. 

 

 

Szymon Miłkoś, Uniwersytet Jagielloński  

Scientific discovery and social constructivism in light of Ludwik Fleck's thought style. 

The field of scientific discovery is not so popular among philosophers. One of the factors 

responsible for this fact is the distinction between contexts of discovery and justification, which 

entails excluding the first from philosophical research within the neopositivistic rationality 

programme. At the same time Ludwik Fleck in 1927-47 created 13 writings in self-styled 

“historical[/comparative] theory of knowledge” and its influence on philosophy of science. He 

became popular in wide intellectual tradition, as well as social constructivism, thanks to Kuhn 

(1962) and his reception is still ongoing. Fleck's main work – “Genesis and Development of a 

Scientific Fact“ looks like a premature discovery and seems to be a theory “about discovery in 

general”. 

One way to explain that delayed reception is the sketchy argument indicating a chaotic structure of 

the main work, “workshop dilettante” (Sady, 2000, p. 46-7) which is compared to the analysis of the 

work based on the key reconstructed from the one-page foreword. The key is composed of theses in 

philosophy of science, metaphysics, epistemology and his own proposal. It is: a) the question of 

objectivity, subject, object, stability and fundamentality of science, and in consequence theory of 

knowledge; b) the thesis about interaction between realness as an outcome of critical scientific 

creation and realness as an answer from reality – in modified Kant approach – transisting into c) the 

method merged from a diachronic character of history and a synchronic of fenomens, which entails: 
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d) thought style as “real entity […][which] cooperates in […] creation”. Examples from the 

argument are explained. 

Finally, the result of the analysis of main work, enhanced by other Fleck’s writings, is compared 

with the history of social constructivism, scientific discovery and historical epistemology. 

Conclusions range within fields of philosophy of science and creativity, scientific and philosophical 

education and lead to practical actions (OPB, www.opb.filozofia.uj.edu.pl) 
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Alicja Neumann, Uniwersytet Jagielloński  

„In war, no one is prepared”. Filozoficzna i psychologiczna analiza wyborów moralnych w 

grze This War of Mine. 

Wybory moralne dokonywane zarówno w kontekście życia codziennego, jak i w realiach wojny, 

fascynują psychologów i filozofów nastawionych na eksperymentalne badania intuicji. W 

szczególności w wielu psychologicznych artykułach analizuje się decyzje podejmowane przez 

osoby badane w różnych odmianach pochodzącego z filozoficznych prac trolley problem. 

Najczęściej prezentuje się respondentom skomplikowane historyjki oraz dwie lub trzy możliwości 

rozwiązania problemu, spośród których badany zobowiązany jest wskazać opcję, na którą 

zdecydowałby się, gdyby znalazł się w opisanej sytuacji. Rozwój technologiczny pozwala jednak na 

wykorzystywanie coraz bardziej angażujących emocjonalnie metod stawiania osób badanych w 

tego rodzaju dylematach, w tym gier komputerowych, takich jak This War of Mine, autorstwa 11 bit 

studios. W niniejszym wystąpieniu rozważone zostaną wybrane dylematy moralne, przed jakimi 

stają gracze w This War of Mine oraz decyzje, jakie były najczęściej podejmowane w odpowiedzi 

na nie. Wyniki tych analiz zestawione zostaną z danymi pochodzącymi z badań psychologicznych 

dotyczących intuicji moralnych w różnych sytuacjach o charakterze dylematów. Celem 

proponowanych rozważań będzie odpowiedź na pytanie, czy kontekst życia codziennego versus 

rzeczywistości wojennej wpływa na zmianę intuicji dotyczących słusznego działania. Omówione 

zostanie również znaczenie tego rodzaju badań dla dociekań filozoficznych w zakresie etyki wojny. 
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Julia Okołowicz, Uniwersytet Warszawski  

Maurice Blanchot – podmiot (w) śmierci. 

W przypadku spuścizny Blanchotowskiej, do czynienia mamy nie tyle z krytyką literacką par 

excellence, ile ze zjawiskiem, jakie określić można mianem krytyki filozoficznej. Tekst literacki jest 

w ujęciu filozofa jedynie pretekstem do analizy, bądź powstaje jako realizacja pewnego zamysłu 

filozoficznego. Literatura to doświadczenie, zaś doświadczenie to przestrzeń narodzin filozofii. 

Jednak, jak podkreśla Emmanuel Lévinas, prywatnie bliski przyjaciel Blanchota: „Filozofia nie jest 

dla Blanchota ostateczną możliwością, ani też ostateczna możliwość – owo „mogę” – nie jest 

zwieńczeniem humanizmu”
1
. W Literaturze i prawie do śmierci Blanchota czytamy: „Pisarz jest 

pierwszą ofiarą samego siebie”
2
. Wedle tej myśli, Blanchot niejako odziera dzieło z jego autora, 

ponieważ „dzieło wymaga od pisarza, aby utracił całą «swą» naturę, cały «swój» charakter, aby 

przestał się odnosić do samego siebie i do innych na podstawie rozstrzygnięcia nadającego mu 

tożsamość «ja» i stał się tym sposobem pustym miejscem, w którym swe nadejście zapowiada 

bezosobowa afirmacja”
3
. Dlatego też sam Blanchot tak ceni autorów podejmujących eksperyment z 

materią literacką: Kafkę, Mallarmégo czy Hölderlina, któremu znaczną część myśli estetycznej 

poświęcił również Heidegger. Poszukiwania Blanchota koncentrują się wokół doświadczenia, które 

stwarza przestrzeń literacką, powołuje na świat nowy paradygmat zaklęty w nieskończonej grze 

nie-możliwości, w nierozstrzygalnym w końcu konflikcie wewnętrzne-zewnętrzne, widzianym jako 

ciągłe znoszenie zewnętrzności. Stąd też Blanchotowski „wymóg” śmierci, rozbrzmiewający 

niczym echo Kafkowskiego „pisania jako umierania”
4
.  

Celem wystąpienia jest próba definicji Blanchotowskiego podmiotu w oparciu o wypracowane 

przez filozofa kategorie nocy, języka oraz autora, które, na podstawie dzieł takich jak Tomasz 

Mroczny i Szaleństwo dnia, wpisane zostaną w kontekst inspiracji Heglowskich i 

Heideggerowskich.  

 

 

Tommaso Ostillio, Uniwersytet Warszawski i Kozminski University  

The Trigger Effect: Cognitive Biases and Fake News. 

Herein I analyze some social media threads from the main Facebook groups of the Italian populistic 

                                                 
1 E. Lévinas, Spojrzenie poety, tłum. Michał Paweł Markowski w: "Literatura na świecie" 1996, nr 10, s. 69. 

2 M. Blanchot, Wokół Kafki, tłum. Krzysztof Kocjan, Warszawa 1996, s. 16.  

3 M. Blanchot, Przestrzeń literacka, tłum. Tomasz Falkowski, Warszawa 2016, s. 55.  
4 Podążając za komentarzem Lévinasa: "Dzieło literackie przybliża nas do śmierci, gdyż śmierć jest 

niekończącym się pomrukiem bycia, któremu dzieło pozwala się rozlegać". (E. Lévinas, Spojrzenie poety, op. cit., s. 

73).  
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movement Movimento 5 Stelle. The gathered evidence challenges the supporters of the view that 

social media are a purposeful aggregator of people. Indeed, the obtained evidence supports instead 

the thesis that social media are means of disaggregation. For social media rather fuel the 

aggregation of people into groups whose main common denominator is the total refusal of anything 

that opposes the group’s views. 

In this regard, the presented evidence posits the existence of something that is hereby addressed as 

the Trigger Effect (i.e. agents’ tendency to react impulsively to any kind of content that fits their 

own current views about current events). In particular, the evidence suggests the trigger effect be a 

direct consequence of the framing and anchoring biases. This seems immediately evidence once the 

supporters of Movimento 5 Stelle are fed with fake news containing conspiracy theories about the 

establishment. 

Eventually, the presented evidence suggests that agents’ inability to distinguish fake news from 

truthful news has also an impact on the way agents make choices. For agents believe they choose 

purposefully, while they do not, e.g. the case of the anti-vaccines movement in Italy. Thus, the study 

suggests that the trigger effect might lead people to make impulsive choices, while completely 

ignoring the consequences of their choices on others. This seems to be the case once the outcomes 

of the last Italian election are taken into account. 
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Magdalena Pacewicz, Uniwersytet Wrocławski  

Animacja - symulacja witalności czy ożywienie obrazu? 

Animacja, chociaż tak często ukryta za innymi dziedzinami, jest oddzielnym obszarem sztuki, który 

realizuje swoje własne cele za pomocą umiejętnie wykorzystywanych związków między obrazem, 

dźwiękiem i ruchem. My, jako odbiorcy, mamy z nią kontakt znacznie częściej, niż mogłaby 
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wskazywać na to terminologia używana przez poszczególne gałęzie sztuki. Przenika ona zarówno 

teatr, film jak i współczesne media; jej istota, choć wyrażana na tak wiele sposobów, nie zmienia się 

jednak. W całej, trudnej do ogarnięcia różnorodności, sztuka animowania jest równie spójna co 

tradycyjne dziedziny. To, co sprawiać może największą trudność w rozpoznawaniu jej przejawów to 

dyskretność, z jaką przenika cały obszar sztuki związanej z ruchem. Jest to jednak cena, jaką 

zapłacić trzeba za tak szeroką gamę środków, z jakich korzystać może artysta animator.  

Korzystając z języka estetyki i odnosząc się do nakreślonych podstaw filozoficzno-historycznych 

spróbuję opisać proces tworzenia obrazu animowanego i warunki jego postrzegania. Czy możliwym 

jest, by poprzez animowanie twórca nadawał przedstawieniu taką samą witalność jaką 

charakteryzują się istoty żywe; aby powoływał swoje dzieło do życia tak, jak doktor Frankenstein 

obudził nowe stworzenie w swoim laboratorium? Ze względu na konieczność istnienia wspólnego 

języka symboli i skojarzeń dla twórcy i odbiorcy, animacja staje się sztuką wymagającą, a jej 

audiowizualny charakter – wykraczający również poza ramy dwuwymiarowego przedstawienia – 

pozwala wykorzystywać szerokie spektrum środków wyrazu uzyskując ten sam efekt ożywienia 

wieloma sposobami. Animacja nie rości sobie tym samym praw do wiedzy o fenomenach, ale raczej 

opierając się w pierwszej kolejności na zasadach percepcji podmiotu twórca symuluje coś, co ma 

się tym fenomenem zdawać w jak najpełniejszym zakresie. 

 

 

Michał Pelian, Uniwersytet Łódzki  

Starożytne arche ciągle obecne przy opisie współczesnego świata. 

Pierwsze pytanie o podstawę świata postawił Tales około VI wieku przed naszą erą, a 

sformułowania arche jako pierwszy użył jego następca Anaksymander, prawdopodobnie jeszcze 

przed druga połową owego wieku. Zatem problematyka arche jest tak stara, jak filozofia 

europejska. Jednak należy podkreślić, że nie jest ona przestarzała. Pytanie o fundament wszystkich 

rzeczy było i jest aktualne zarówno w starożytności, jak i dziś. Zachowuje swoją ważność zarówno 

na gruncie nauk humanistycznych, jak i pozostałych nauk szczegółowych. W swej niezmienionej 

wersji trapi współczesnych fizyków, którzy próbują dociec, co jest najbardziej podstawową 

strukturą świata. Drugą stroną pytania o arche jest pytanie o początek, czyli źródło wszystkich 

rzeczy. Współczesna teoria Wielkiego Wybuchu również stara się dotrzeć do początku i opisać 

zdarzenia, które dały początek istnienia wszechświata. Stąd, patrząc na arche jako na pewien 

element pierwotny i fundamentalny, można poszukiwać go w różnych dziedzinach nauki. W 

odpowiedniej perspektywie, dla przykładu biorąc pod uwagę nauki społeczne, takie jak socjologia, 

nawet tak złożony i skomplikowany byt jak człowiek, może być nazywany arche. To właśnie w 

naukach społecznych, spotkamy się ze złożoną strukturą, u której podstaw będzie nieredukowalny 

już byt, człowiek. To z niego składa się społeczeństwo i to on daje początek wszystkim relacjom 

społecznym. Podobnych śladów arche można szukać w logice, matematyce, języku czy grafice 

komputerowej. Problem jest na tyle istotny, że w pewnym punkcie granicznym, każda z nauk 

będzie musiała wykroczyć poza swoje granice, by zapytać o arche w kontekście, w jakim stawiali 

to pytanie już starożytni filozofowie przyrody. 
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Karolina Pełka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

Perspektywy futurologiczne – o metodach prowadzenia namysłu nad przyszłością. 

W ostatnim stuleciu zaszła radykalna zmiana w myśleniu o przyszłości oraz w sposobach jej 

filozoficznego i naukowego badania. Zostało to spowodowane koniecznością planowania, a nawet 

próbami częściowego kontrolowania przez człowieka tego, co się wydarzy w gospodarce, polityce 

czy technologii w okresie znacznie oddalonym od „dnia dzisiejszego”. W konsekwencji można 

zaobserwować reorientację w podejściu do rozważań o przyszłości – perspektywa krótkoterminowa 

została zastąpiona przez perspektywę średnio- lub długoterminową. Książki traktujące o 

przewidywanym rozwoju technologii oraz jej wpływie na kształt społeczeństwa są bardzo 

zróżnicowane. Badacze przyjmują różnorodne perspektywy naukowe w zależności od własnej 

specjalizacji (np. perspektywa historyczna Yuvala Harariego, transhumanistyczna Nicka Bostroma 

czy biotechnologiczna Francisa Fukuyamy). Stosują także odmienne strategie prowadzenia samych 

rozważań o przyszłości. Warto zwrócić uwagę, iż z metodologicznego punktu widzenia 

prowadzenie przewidywań o wysokim stopniu sprawdzalności, szczególnie kiedy dotyczą one 

dalekiej przyszłości, jest niesłychanie trudne. Celem wystąpienia jest porównanie metod wybranych 

futurologów (takich jak Stanisław Lem, Ray Kurzweil czy Nick Bostrom) oraz przedstawienie zalet 

i wad wybranych przez nich strategii prowadzenia namysłu nad przyszłością – takie porównanie 

daje szansę stopniowego eliminowania rozważań, które noszą cechy pseudonauki. 

 

 

Iaroslav Petik, The Academy of Sciences of Ukraine  

Formal notion of belief and phenomenology of mind. 

It is often stated that beliefs are a foundation of our mind and its ability for mental activity. Beliefs 

are viewed not only by psychology but also by formal logic (in so-called doxastic and epistemic 

systems). In logic beliefs are connected into systems of knowledge – nets of beliefs. Meanwhile 

formal epistemology and psychology also state that any belief is impossible without background 

knowledge (certain similar net of beliefs). 

Usually in everyday situations we have one particular belief in the scope of our mind. All the 

background is obviously not present in our mind the same way as the prime belief is, which raises a 

question – in what way the background information is encoded in our mind comparing to the prime 

belief from the point of view of epistemic logic? 

Some theories from analytic philosophy of mind [Chalmers] presume that the way the information 

in the brain is encrypted is connected to the nature of the person’s subjective experience. The 

problem of subjective experience is usually viewed as the ontological problem while in this case it 

seems that the “how it is” to have this perception, feeling or mental image is a way to explain the 

encryption problem in epistemic logic. So the elements of subjective experience, the qualia, can be 

the methodological bridge between philosophy of mind language of mind theories and actual formal 

logic which is a big step to formalizing an actual mentalese [Fodor]. 
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Marta Pietraszek, Uniwersytet Warszawski  

Jeśli wszystko jest względne, to także fakt, że wszystko jest względne, jest względny.  

Czy relatywizm globalny umarł? 

Relatywizm, zwłaszcza globalny (ubierany zwykle w slogan „wszystko jest względne”) należy do 

najbardziej zdyskredytowanych stanowisk w filozofii. Za zarzut ostateczny, przypisywany 

Platonowi, uważa się argument z samorefutacji (skoro wszystko jest względne, to także fakt, że 

wszystko jest względne, jest względny). W literaturze filozoficznej dominuje przekonanie, że 

utrzymywanie relatywizmu globalnego jest równoznaczne z samobójstwem mentalnym (H. 

Putnam). Nie można jednak pominąć faktu, że relatywizm w formie lokalnej przeżywa ostatnio 

swoisty renesans zarówno na gruncie filozofii kontynentalnej, jak i w filozofii języka. 

W swoim referacie chciałabym przedstawić dwie interpretacje zarzutu z samorefutacji, z których 

pierwsza, najpowszechniej przyjmowana, jest interpretacją ściśle logiczną (J. L. Mackie); druga zaś 

pretenduje do bycia wierniejszą sposobowi argumentacji w starożytnej Grecji i jest zarazem słabszą 

wersją tego argumentu (L. Castagnoli). O ile pierwsza wskazuje na logiczną niemożliwość istnienia 

takiego stanowiska, czyli odnosi się do faktów niezależnie od tego, czy ktokolwiek tezy te 

wygłasza; o tyle druga ukazuje samorefutację jako argument retoryczny wymierzony w podmiot 

utrzymujący relatywizm globalny. Przyjęcie jednej z dwóch z wyżej wymienionych interpretacji 

determinuje możliwe sposoby obrony relatywizmu, które zamierzam zarysować. Będę 

argumentować, że obrona relatywizmu na gruncie klasycznej koncepcji prawdy oraz obiektywizmu 

(a może także logiki klasycznej) jest istotnie zadaniem beznadziejnym. Zaproponuję następnie 

zestaw założeń ontologicznych i epistemologicznych, które umożliwiłyby dyskusję nad 

relatywizmem. Przedstawię także pokrótce inne zarzuty, które mogą dotykać lokalnych form 

relatywizmu. 

 

Andrzej Porębski, Akademia Górniczo-Hutnicza i Uniwersytet Jagielloński  

Rozważania o formalizacji zdań w kontekście problemu terminów pustych. 

Sylogistyka to ciekawy przykład systemu logicznego, którego problemy wciąż bywają rozważane, 

mimo że powstał on ponad 2300 lat temu – co czyni go najstarszym systemem logiki formalnej. 

Choć obecnie widoczne są rozliczne ograniczenia sylogistyki, to system ten wciąż może być 

przydatny przy dokonywaniu prostych formalizacji, a wcale niemała część obecnych w szeroko 

pojętej nauce wnioskowań ma charakter wyprowadzeń dających się opisać na jego gruncie. 

Sylogistyka pełni też ważną rolę w dydaktyce logiki. Wszystkie wspomniane cechy, ale też – a 

może przede wszystkim – poznawcza staranność i niechęć do systemów obarczonych 

ograniczeniami, których dałoby się uniknąć, sprawiają, że warto się nad niedoskonałościami 

sylogistyki zastanawiać i likwidować je, kiedy istnieje taka możliwość. 

Jednym z najpoważniejszych problemów pierwotnej wersji logiki tradycyjnej jest wymagane dla jej 

stosowania spełnienie założenia niepustości terminów oraz negacji terminów obecnych w zdaniach 

kategorycznych. Uogólniając ten system tak, aby uwzględniał również terminy puste, odrzucić 

trzeba bezwzględną poprawność niektórych spośród obecnych w sylogistyce trybów wnioskowania 

uznawanych zazwyczaj za prawidłowe bezwarunkowo. Ponadto, po takim uogólnieniu także pewne 

wnioskowania bezpośrednie staną się nieuprawnione.  

Celem referatu będzie ogólne zarysowanie problemu terminów pustych, a następnie bardziej 
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szczegółowe przyjrzenie się konkretnemu i niedyskutowanemu szerzej do tej pory zagadnieniu, 

które się z nim wiąże: formalizacji zdań języka naturalnego do postaci zgodnej z systemem 

sylogistyki. Okazuje się bowiem, że już na etapie przekształcania zdania – a nie dopiero wraz z 

próbą poczynienia specyficznych wnioskowań – niezauważenie pustości któregoś z terminów i 

pochopne użycie typowych schematów formalizacji może doprowadzić do paradoksów – np. 

konieczności uznania zdania „Spośród ludzi, tylko Polacy nie są ludźmi” za prawdziwe. 

 

Agnieszka Proszewska, Uniwersytet Jagielloński  

Czy A-teoria ma szanse być właściwą teorią czasu? Wyzwania metodologiczne zwolenników 

tensowych teorii czasu.  

Geneza struktury tensowej naszego języka, związanej z kategoriami gramatycznymi czasu 

(przeszłego, teraźniejszego i przyszłego), jest przedmiotem kontrowersji zarówno wśród 

językoznawców, jak i filozofów. W kontekście filozoficznym na uwagę zasługuje rola, jaką 

problem ten odgrywa w analizie sporu o istnienie upływu czasu oraz obiektywność językowego 

rozróżnienia przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. We współczesnych ujęciach debata 

przyjmuje na ogół kształt sporu pomiędzy zwolennikami tensowych (A) i beztensowych (B) teorii 

czasu, szukającymi odpowiedzi na pytanie, czy struktura temporalna naszego języka ma swój 

odpowiednik w świecie realnym. Jak nietrudno się domyślić, zwolennicy realności upływu czasu 

zwykli traktować strukturę tensową jako pierwotną i adekwatną do opisu metafizycznej struktury 

dynamicznie istniejącego świata (Prior); przeciwnicy tego poglądu preferują natomiast używanie 

języka beztensowego, postulując możliwość redukcji nierelacyjnych znaczeń terminów „przeszły”, 

„teraźniejszy” i „przyszły” do ich relacyjnych odpowiedników „teraźniejszy/równoczesny z”, 

„przeszły/wcześniejszy od” i „przyszły/późniejszy od” (Russell, Smart, Mellor). Najnowsze analizy 

i rekonstrukcje sporu wydają się wykazywać, iż mimo że żaden z argumentów nie przechyla 

ostatecznie szali na którąkolwiek ze stron, zwolennicy B-teorii wciąż dalecy są od wykazania, że 

struktura tensowa języka jest wyłącznie jego pragmatycznym artefaktem: wypowiedzi tensowe 

okazały się nie być przetłumaczalne na wypowiedzi beztensowe; zdają się również nie posiadać 

swoich weryfikatorów w postaci B-faktów. Czy jednak tego typu teoretyczne i metodologiczne 

problemy występują wyłącznie po stronie zwolenników teorii bezczasowych? Proponowany referat 

zawiera zarys logiczno-językowego obrazu debaty na linii A-B teorie oraz rekonstrukcję 

kluczowych argumentów w sporze. Poruszone zostaną również pewne problemy, na które napotkać 

może zwolennik A-teorii, a które wydają się nie skupiać należytej uwagi, takie jak obecność w 

teorii wyrażeń okazjonalnych, mogących zagrażać jej obiektywnemu charakterowi, czy brak 

przekonujących argumentów, iż wypowiedzi angażujące B-relacje następstwa dają się 

sparafrazować na wypowiedzi tensowe. 

 

Tomasz Puczyłowski, Uniwersytet Warszawski  

Imiona i zdania fikcjonalne a implikatury konwersacyjne. 

Zdania z użytymi imionami fikcjonalnymi (dalej: zdania fikcjonalne) wciąż wywołują filozoficzne 

emocje i prowadzą do pytań, na które niełatwo odpowiedzieć. Problem, który przedstawię, dotyczy 

statusu logicznego niektórych zdań tego rodzaju (m.in. zdań fikcjonalnych ekstratekstowych: 
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Sherlock Holmes był londyńskim detektywem), czyli tego, czy mogą być oceniane w kategoriach 

prawdy i fałszu. Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, czy imiona fikcjonalne mają odniesienie 

przedmiotowe, a jeśli tak, to jakie? Jeśli zaś nie mają, to czy zdania fikcjonalne mogą mieć treść 

semantyczną i w konsekwencji być prawdziwe? Jeśli tak, to na jakiej zasadzie? Gdyby bowiem 

imiona fikcjonalne były bezprzedmiotowe, a zdania fikcjonalne miały być prawdziwe, to warunki 

określające ich wartość logiczną powinny być inne niż dla zdań różniących się od fikcjonalnych co 

najwyżej tym, że imię fikcjonalne zostało zastąpione imieniem własnym – skoro więc warunki 

prawdziwości zdań fikcjonalnych miałyby być inne, to jak je sformułować? Jeśli zaś nie mogą być 

ani sensowne, ani prawdziwe, to czym wytłumaczyć powszechne przyjmowane przekonanie 

przeciwne? W obronie niektórych koncepcji semantycznych (np. teorii bezpośredniego odniesienia, 

ale nie tylko) traktujących zdania fikcjonalne jako pozbawione wartości logicznej formułuje się 

argument, zgodnie z którym za stosunkowo powszechną – choć na gruncie tych koncepcji błędną – 

ocenę zdań fikcjonalnych jako mających wartość logiczną odpowiedzialne są implikatury 

konwersacyjne generowane przez asercje tych zdań. W referacie chciałbym krótko i krytycznie 

przedstawić zarówno to rozwiązanie, jak jego krytykę. Na koniec spróbuję odpowiedzieć na 

pytanie, jak bez odwoływania się do implikatur konwersacyjnych pogodzić ocenę zdań 

fikcjonalnych jako pozbawionych wartości logicznej z komunikatywnością ich asercji. 
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Anna Rocławska, Uniwersytet Wrocławski  

Akceptowalność niepożądanych skutków w działaniu państwa. 

Ludzkie działania (ang. human actions) i działania państwa (ang. state actions) mają podobną 

strukturę, tzn. jednym i drugim można przypisać intencje oraz sprawstwo skutków zamierzonych i 

niezamierzonych (Finnis, Bratman, Luteran), przy czym w literaturze filozoficzno-prawnej 

działania państwa opisuje się zwykle jako ex definitione racjonalne i nakierowane na dobry rezultat. 

W moim referacie wskazuję, że działania państwowych podmiotów zbiorowych, takich jak: 

prawodawca czy wymiar sprawiedliwości – bardzo często podejmowane są w warunkach 

niepewności, a owa niepewność wiąże się z kategorią ryzyka i niepożądanych skutków ubocznych. 

Celem wystąpienia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie: pod jakimi warunkami mogą być 

akceptowalne niepożądane skutki działania państwa? Argumentuję, iż negatywne konsekwencje 

działań państwa (stany faktyczne), mogą być w akceptowalne społecznie, o ile nie są wprost 

zamierzone, a państwo stara się czynić zadość wymogowi minimalizowania ryzyka ich pojawienia 

się (skutki przygodne, niepewne), bądź też zakresu wystąpienia (skutki uboczne, nieuchronne). 
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Stawiam tezę, że akceptowalność niepożądanych skutków w działaniu państwa jest możliwa 

jedynie w przypadku powołania się przez działające podmioty na właściwą argumentację etyczną 

(np. argumentację o podwójnym skutku). Poprzez analizę przykładowych działań państwa i jego 

instytucji wskazuję na przypadki usprawiedliwionego powodowania przez państwo złych i 

niezamierzonych skutków obok realizacji dobrych celów. 

 

 

Wiktor Rorot, Uniwersytet Warszawski  

Treść przestrzenna doświadczeń percepcyjnych – Evans, Grush i przetwarzanie predykcyjne. 

Pojęcie treści przestrzennej doświadczenia percepcyjnego jest jednym z bardziej enigmatycznych 

zagadnień związanych z problematyką postrzegania przestrzeni. Po raz pierwszy pojawiło się już 

w siedemnastym wieku w formie słynnego „pytania Molyneux”, które pewien dubliński prawnik 

zadał Johnowi Locke’owi. Pytanie to, posługując się współczesnym językiem, można sformułować 

następująco: w jaki sposób postrzeżenia odnoszące się do własności i relacji przestrzennych 

związane są z modalnościami zmysłowymi, które je umożliwiają? 

Pytanie to podjął ponownie w wieku dwudziestym Gareth Evans, a jego rozważania kontynuował 

następnie Rick Grush. Ten ostatni sformułował klarowną odpowiedź na to pytanie w języku 

współczesnej kognitywistyki, jednak nie wyjaśnił nigdy, czym w zasadzie jest „treść przestrzenna” 

(ang. spatial purport) doświadczenia, czyli aspekt fenomenalny postrzeżeń własności i relacji 

przestrzennych. 

Przedmiot referatu będzie dwojaki – po pierwsze postaram się przeanalizować, co dokładnie kryje 

się pod pojęciem „treści przestrzennej” u przywołanych wcześniej filozofów, a także na gruncie 

teorii przetwarzania predykcyjnego, która stanowi perspektywę w naturalny sposób rozwijającą tę 

przyjętą przez Grusha. Po drugie, postaram się wskazać implikacje metodologiczne perspektywy 

Evansa i Grusha, która w unikalny sposób włącza doświadczenie pierwszoosobowe w obręb 

analitycznej filozofii umysłu. 

 

Joanna Ruczaj, Uniwersytet Jagielloński  

Wymiary miłości – przypadek Hioba i Abrahama. 

Celem referatu jest analiza pojęcia miłości w filozofii Sørena Kierkegaarda. Kierkegaard wyróżnia 

dwa poziomy miłości. Poziom płytszy to miłość zmysłowa (Elskov), która ma swoje źródło w 

poziomie głębszym – w miłości duchowej (Kjerlighed). Miłość duchowa (Kjerlighed), która jest 

wieczna, będzie podstawowym tematem refleksji. 

Przedmiotem wystąpienia będzie próba opisania miłości jako duchowej postawy człowieka, który 

pozostaje w relacji do drugiego człowieka oraz w relacji do Boga. Koncepcja miłości duchowej 

zostanie przedstawiona poprzez odwołanie się do analizy historii biblijnych postaci: Abrahama i 

Hioba, której Kierkegaard dokonuje w swoich pracach (odpowiednio: „Bojaźń i drżenie” oraz w 

zbiorze „Pisma mniejsze”). Dokonując analizy miłości wpisanej w te historie, Kierkegaard 

zauważa, że duchowy charakter tej relacji, utrudnia jej poznanie. Podkreśla tajemnicę 

(„wewnętrzności”), która jest wpisana w naturę miłości. 

W pracy „Czyny miłości”, autor zauważa, że miłość doczesna objawia się w tym, co zewnętrzne. 

Natomiast miłość duchowa jest tajemnicą wewnętrzności. Rozważa, czy to jest ta sama miłość tylko 

funkcjonująca w dwóch odrębnych przestrzeniach, które wpływają na sposób jej wyrażania? 
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Odwołując się do historii Hioba, celem referatu będzie podjęcie próby dostrzeżenia zderzenia 

pojęcia miłości reprezentowanego przez człowieka (zewnętrzność miłości) z boskim pojęciem 

miłości (miłość jako tajemnica wewnętrzności). Rozważona zostanie teza, że miłość religijna 

wprowadza doświadczenie Boga w doczesną egzystencję. Natomiast, na podstawie analizy drogi 

Abrahama na górę Moria, podjęty zostanie namysł nad znaczeniem doświadczenia paradoksu, który 

pojawia się w chwili konfrontacji człowieka z Bogiem. W drodze na górę Moria, Abraham 

konfrontuje się z Absolutnym Paradoksem (tj. Bogiem; za: Kierkegaard). Abraham przekracza 

siebie i z miłości kieruje się ku Bogu, gdy „rzuca się z ufnością w otchłań absurdu”. 

 

 

Jakub Rudnicki, Uniwersytet Warszawski  

Should We Treat Demonstrations as Features of Contexts? A Closer Look at the Semantics of 

Demonstratives.  

In his (2015), Recanati offers a difficulty for the traditional way of thinking about the semantics of 

demonstratives. His conclusions take a form of a dilemma: we have to either (1) break the linguistic 

meaning–character unity, or (2) agree that characters do not determine contents, and make room for 

the speaker’s referential intentions in our semantic model.  

The reason, according to Recanati, that we are faced with this choice is the Brandom’s constraint 

(Brandom: 2008) that seems to preclude a theory that keeps the character equated to linguistic 

meaning while also not referring to the speaker’s intentions. The constraint comes down to the idea 

that objects that are supposed to be supplied into the contents of propositions as designata of 

demonstratives cannot do so by virtue of being parts of the context. That is because, if characters 

are to do any real work, it is them that the language users should be directed by towards the relevant 

parts of the contexts in order to be able to fill in the referents of the demonstrative expressions. 

The aim of my talk is to propose a new theory of demonstratives that does not violate the 

Brandom’s constraint and therefore escapes the Recanati’s dilemma by treating demonstrations, 

rather than the objects of demonstrations, as parts of contexts. 
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Michał Sawczuk, Uniwersytet Jagielloński  

Wrogie przejęcie. Elementy krytycznej teorii kultury w koncepcjach ruchu męskiego Redpill. 

Nieformalny ruch męski Redpill, który powstał około 2010 roku w przestrzeni internetu, dał się już 

poznać nie tylko jako środowisko skrajnie mizoginistyczne, lecz także jako ideologiczna podstawa 

przestępstw popełnianych przez jego członków (zamachy terrorystyczne w 2014 i 2018 roku). 

Przede wszystkim jednak, w czasie od powstania do wyżej wymienionych zbrodni, Redpill zdołał 

wykształcić szeroką teorię stosunków społecznych i kultury. Zaskakujące jest jednak, jak wiele 

elementów tej teorii przejęte zostało od myśli, wobec której Redpill okazuje otwartą wrogość, to 
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znaczy współczesnej myśli feministycznej. Kwestia powyższa nie stała się jak dotychczas obiektem 

zainteresowania badaczy. 

Celem referatu jest wykazanie, w jaki sposób ruch męski Redpill przechwytywał narzędzia i 

ustalenia krytycznej teorii kultury, w szczególności zaś marksistowskiej ekonomii i krytyki 

społecznej, a także feministycznej antropologii Luce Irigaray czy Debordiańskiego pojęcia 

społeczeństwa spektaklu. Omówione zostaną podstawowe pojęcia teorii: rynek seksualny i panujące 

na nim stosunki, strategie akumulacji kapitału seksualnego oraz krytyka społeczna. Odwołania do 

myśli Claude'a Lévi-Straussa, Michela Foucaulta i Pierre'a Bourdieu pozwolą na pogłębienie 

analizy krytycznej ruchu oraz krytykę samej teorii. 

Z krytycznego ujęcia tematu można wyciągnąć wnioski, że niebezpieczeństwa wiążące się z 

powstawaniem i działalnością ruchów typu Redpill są również niebezpieczeństwami samej teorii 

krytycznej. Referat stanowi jednak punkt wyjścia dla obrony krytycznej teorii kultury, która może 

mieć swoją kontynuację w wypracowaniu nowych narzędzi metodologicznych. 

 

 

Paulina Seidler, Uniwersytet Warszawski  

Czym są przedmioty teoretyczne?  

O przedmiotach teoretycznych na gruncie sporu o realizm mówi się dużo, ponieważ stanowią jedną 

z jego osi. Najczęściej rozważa się przedmioty teoretyczne w kontekście właściwego nastawienia 

poznawczego względem owych przedmiotów, próbując odpowiedzieć na pytanie, czy przedmioty 

postulowane przez naukę takie jak atom, bozon, pole magnetyczne istnieją w rzeczywistości. 

Zarówno realiści, jak i antyrealiści uczestniczący w debacie, przyjmują zazwyczaj intuicyjne 

rozumienie pojęcia „przedmiot teoretyczny”, skupiając się na dowodach czy też argumentach na 

rzecz lub przeciw istnieniu owych przedmiotów. Dlatego też znacznie częściej w literaturze 

pojawiają się argumenty na rzecz lub przeciw realizmowi w stosunku do przedmiotów czy też 

kryteria istnienia przedmiotów teoretycznych niż propozycje definicji. Bardzo często nawet realiści 

nie posługują się żadną wyraźną definicją przedmiotów teoretycznych; ukazują natomiast pewne 

ich rozumienie. Dlatego też wyklarować można robocze definicje. Kilka definicji zostało podanych 

wprost, choć jest ich niewiele. W swoim referacie zaprezentuję następujące definicje:  

1. podstawową - najprostszą i najbardziej intuicyjną;  

2. definicje z nieobserwowalności w dwóch odmianach Basa van Fraassena i Mariana 

Przełęckiego – prezentujące najczęściej akceptowane ujęcie;  

3. definicję z hipotetyczności - ciekawą propozycję Davida Lewisa; 

4. definicje z eksplanacji - moją autorską propozycję.  

Przedstawię je, kolejno prezentując ich wady i zalety. Zwrócona zostanie uwaga na najczęściej 

powtarzające się błędy wspólne wszystkim definicjom, takie jak na przykład brak odróżnienia 

kryterium bycia przedmiotem teoretycznym od kryterium istnienia takich przedmiotów. Na koniec 

przedstawiona zostanie definicja przedmiotów teoretycznych z eksplanacji, która to definicja 

unikałaby błędów wcześniejszych definicji.  
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Krzysztof Sękowski, Uniwersytet Warszawski  

Intuicja jako uzasadnienie argumentacji lub jej przyczyna. Obrona koncepcji intuicji Maxa 

Deutscha w kontekście krytyki Tomasza Wysockiego. 

Rola intuicji w argumentacjach filozoficznych jest obecnie żywo dyskutowanym problemem na 

polu metafilozofii. Dyskusje na ten temat są ściśle związane z gwałtownie rozwijającą się filozofią 

eksperymentalną, której tzw. nurt restrykcjonizmu eksperymentalnego ma na celu krytykę 

niektórych metod filozofii analitycznej. Zdaniem restrykcjonistów, intuicje uzasadniają niektóre 

przesłanki w argumentacjach filozoficznych. Jak pokazują natomiast niektóre badania filozofów 

eksperymentalnych - istnieją różnice w podzielanych intuicjach ze względu np. na kulturę czy status 

socjoekonomiczny. Zdaniem restrykcjonistów, przynajmniej niektóre argumenty filozoficzne nie 

mają zatem uniwersalnej ważności. 

W swoim referacie przedstawię koncepcję intuicji Maxa Deutscha (2010), której celem jest 

odparcie argumentów restrykcjonistów. Zgodnie z nią, intuicje pełnią jedynie rolę przyczynową, a 

nie uzasadniającą dla przesłanek w argumentacjach filozoficznych. Następnie opiszę i przeanalizuję 

krytykę koncepcji Deutscha, którą sformułował Tomasz Wysocki (2016). Odniosę się krytycznie 

zarówno do empirycznych argumentów Wysockiego, jak i tych teoretycznych, które odwołują się 

do epistemologii niezgody oraz koncepcji intuicji jako aplikacji pojęć. 

Na koniec przedstawię własną, zmodyfikowaną wersję koncepcji Deutscha, która pozwala na 

odparcie argumentów Wysockiego, zachowując podstawowe założenia dotyczące jedynie 

przyczynowej, a nie uzasadniającej roli intuicji w argumentacjach filozoficznych. W tym celu 

odwołam się do rozróżnienia na intuicje intensjonalne i ekstensjonalne oraz wskażę, jakie są między 

nimi różnice w kontekście roli w argumentacjach filozoficznych. 
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Piotr M. Sękowski  

Kiedy wolno być hipokrytą, czyli warunki prawomocnego użycia argumentu tu quoque. 

Argument tu quoque (ty także) to usiłowanie odparcia krytyki poprzez stwierdzenie, że nadawca tej 

krytyki sam pod nią podpada. Literatura zalicza tego rodzaju argument do błędów 

argumentacyjnych albo do chwytów erystycznych pozbawionych merytorycznej wagi. Potocznie 

zwykło się tu quoque nazywać „odbijaniem piłeczki”. Również w tym codziennym kontekście ów 

argument nie jest szczególnie poważany, choć bywa efektowny. Powątpiewa się w jego wartość 

logiczną i przedmiotową. Powiedzieć komuś, że „odbija piłeczkę”, to tyle, co dać przeciwnikowi w 

dyskusji do zrozumienia, że jego uwaga nie przedstawia choćby połowicznie rozstrzygającej 

wartości. Taka ocena tu quoque wydaje się jednak zbyt pochopna, a wnikliwa analiza ewentualnych 

kontekstów, w których tu quoque może być użyty, pozwala na przedstawienie przynajmniej dwóch 

typów sytuacji komunikacyjnej, w której argument ten będzie racjonalnym posunięciem w dyskusji. 

Racjonalnie można użyć tu quoque w sytuacji, w której jego nadawca i odbiorca mają jakiś wspólny 

cel, którego osiągnięcie możliwe jest jedynie wtedy, gdy zarówno nadawca, jak i odbiorca, podejmą 

stosowne kroki. Jeśli w takiej sytuacji jeden rozmówca zarzuca drugiemu, że nie podejmuje starań 
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zmierzających do wspólnego celu, podczas gdy sam ich nie podejmuje, drugi rozmówca może 

odeprzeć pierwszemu zwracając uwagę, że ów również nie zmierza do wspólnego celu. Podobnie 

racjonalnym użyciem tu quoque będzie to, w którym zastosowanie się do dyrektyw zawartych w tu 

quoque bardziej opłaca się odbiorcy, niż nadawcy. Te dwie sytuacje, w których tu quoque jest 

argumentem prawomocnym, omówię w swoim wystąpieniu. Podam też szereg przykładów 

ilustrujących takie użycie wspomnianego argumentu. 

 

 

Adrianna Senczyszyn, Uniwersytet Wrocławski  

Some thoughts concerning the influence of anthropological literature on Locke’s theory of 

education. 

Gabriel Sagard’s account of the Huron, a Native American people living along the St. Lawrence 

River in what is now Canada was one of the many travel books that Locke bought during his stay in 

France between 1675-1679. Friendly, “liberal”, ”charitable to all strangers”, people ”obedience to 

reason” and “wit enough” – these are only some of the expressions used by Locke in reference to 

the Huron, which show his great esteem for their community involvement, attentiveness and 

compassion towards children, but also their unconventional approach to marriage and sexual 

relationships in general.  

In my speech I would like to analyze the influence of travel literature, especially concerning the 

Hurons’ society, on still the most influential European philosophical work on education Some 

Thoughts Concerning Education (1963) written by John Locke. I will show (based on Locke’s 

manuscripts and A. Talbot’s book entitled The Great Ocean of Knowledge) how much Locke’s 

thought seems to owe to anthropological literature concerning social customs of Indian 

“barbarians”. I will focus on specific aspects of the Hurons’ attitude towards upbringing children to 

demonstrate that some of them are repeated word-for-word by Locke in Some Thoughts Concerning 

Education. Finally, I will problematize the up-to-dateness of Locke’s assumptions concerning the 

rules of proper education of a young person.  
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Jędrzej Skibowski, Uniwersytet Jagielloński  

Hermeneutyka antropogenii w Księdze Rodzaju w oparciu o jungowską koncepcję 

archetypów.  

Współczesna nauka każe nam patrzeć na rzeczywistość jako składającą się z obiektywnych 

przedmiotów nienacechowanych wartościami czy znaczeniami. Powoduje to problem braku 
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właściwej ich interpretacji, a to implikuje wielość równoważnych sposobów myślenia, które 

prowadzą do upadku „wielkich narracji”. Wydaje się, że jednym z wyników postępu naukowego i 

przyjęcia właściwego naukom paradygmatu myślenia jest postępująca laicyzacja społeczeństw 

zachodnich. C.G. Jung w pierwszej połowie XX w. zaproponował interpretację mitów, legend oraz 

opowieści biblijnych za pomocą trzech archetypów – Wielkiej Matki, Wielkiego Ojca oraz 

Bohatera. J.B. Peterson, kanadyjski profesor psychologii, zauważa, że mity nie są po prostu 

zbiorem zabobonnych wierzeń, które straciły na aktualności, gdy ludzkość wytworzyła nowoczesną 

naukę. Co więcej, nie są one również protonauką. Obrazują one świat jako miejsce aktu, a obiekty 

w tym świecie jako posiadające immanentne znaczenia oraz własności, w przeciwieństwie do 

dzisiejszego paradygmatu naukowego, który każe widzieć rzeczy w świecie w sposób obiektywny, 

pozbawiony znaczeń, a które to znaczenia są właściwe postrzeganiu ludzkiemu. Autor definiuje 

pojęcie prawdy archetypu i przy pomocy tychże omawia wybrane przykłady mitów oraz opowieści 

biblijnych ukazując to, w jaki sposób widzieli świat nasi przodkowie – twórcy tekstów, na jakich 

opiera się zachodnia cywilizacja i jednocześnie pokazuje, że nie straciły one na aktualności oraz że 

wciąż mogą wyznaczać nam drogę w naszym życiu. Ponadto wskazuje możliwą receptę na kryzys 

systemów religijnych i moralnych, jaki wieszczyli pod koniec XIX wieku F. Nietzsche oraz F. 

Dostojewski, a którego skutkiem były totalitarne systemy, faszystowski i komunistyczny.  

 

 

Magdalena Skoneczna, Uniwersytet Łódzki  

Kibuc: intencjonalna wspólnota i jej wartości. 

Kibuc uznaję za wspólnotę intencjonalną, przez co rozumiem świadomie zawiązaną, dobrowolną 

społeczność, nie opierającą się na związkach pokrewieństwa i tradycji, z uczestnictwa w której w 

każdym czasie można zrezygnować. W centrum mojego zainteresowania znajduje się przede 

wszystkim okres pomiędzy rokiem 1910 a rokiem 1948, tj. pomiędzy założeniem pierwszego 

kibucu - Degania, a uzyskaniem suwerenności przez państwo Izrael. Okres ten uznaję za 

reprezentatywny dla procesów formowania się wspólnoty i struktury społecznej w pierwszych 

kibucach.  

Przedstawiam ewolucję kibucu od wspólnoty typu bund, pozbawionej zinstytucjonalizowanego 

przymusu, opartej na dążeniu do wykształcenia kolektywnego psyche jednostek, do bazującej na 

intersubiektywności i komunikacji, ustrukturyzowanej wspólnoty typu „komuna”. Prześledzenie 

procesów wspólnoto-twórczych daje podstawę do zrozumienia, w jaki sposób członkowie kibuców 

kształtowali własną normatywność oraz jak było możliwe kolektywne nadawanie wartości 

wartościom w obliczu radykalnego odrzucenia tradycji i religii. 

Wystąpienie chciałabym zakończyć pytaniem o to, czy wnioski z doświadczeń kibuców można 

uogólnić: czy daje ono wskazówki co do tego, jakie warunki muszą zostać zachowane w procesach 

tworzenia i wartościowania wartości, by były one normatywne dla intencjonalnej wspólnoty. 

Ponadto stawiam pytanie o to, czy we współczesnym postsekularnym, przykładającym wagę do 

indywidualności społeczeństwie można by takie wspólnotowe doświadczenie powtórzyć. 
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Pavlo Sodomora, Lviv National Medical University  

The teaching of St. Thomas Aquinas and its role in the development of Ukrainian 

philosophical thought. 

Ukrainian philosophical thought has been developing under the influence of several philosophical 

streams. Being influenced by Orthodox tradition mainly, Church has always been at the forefront of 

any political campaign conducted on Ukrainian terrain. The level of education plays a key role in 

the process of cultural development of any country. Western part of Ukraine, compared to its 

Eastern counterpart, had better access to education and information due to Catholic Church 

predominance in the region. Scholastic teaching was accepted by Ukrainian culture partially only, 

as well as it appeared to be interspersed with patristics in an Orthodox vestition. The article intends 

to investigate the scholastic and patristic thought and its reproduction by Ukrainian cultural 

environment via various European teaching systems. Ukraine has been developing in a broad 

European context and this is why it could not have been deprived of influential teachings. However, 

Russian imperialistic, and later communist ideology was hindering constantly the deployment and 

development of many ideas that were important for European philosophy. Together with Eastern 

theology, which was based mainly on works of Damascenus, Aristotelian traditions were introduced 

in Ukrainian schools gradually, and based on Aristotle’s works, theology of St. Thomas was taught. 

Prominent Ukrainian thinkers, such as P. Mohyla, K. Sakovych, S. Orichovsky were influenced by 

many scholastic philosophers, including St. Thomas Aquinas. Aquinas’ influence is apparent in later 

thinkers, such as G. Kostelnyk and other prominent philosophers. 

 

 

Szymon Sokołowski, Uniwersytet Jagielloński  

Analiza wybranej twórczości Julity Wójcik na gruncie filozofii doświadczenia Johna Deweya.  

Celem mojej pracy jest przedstawienie koncepcji sztuki jako doświadczenia Johna Deweya. Ponadto 

będę bronił tezy, że pomimo tego, iż od czasu publikacji jego książki minęły 84 lata, jest ona nadal 

aktualna i użyteczna. John Dewey jest jednym z trzech ojców amerykańskiego pragmatyzmu, a w 

centrum jego filozofii znajduje się epistemologia. Jego ostatnią książką była Sztuka jako 

doświadczenie, w której wyróżnia dwa rodzaje doświadczenia: rzeczywiste oraz estetyczne. Są one 

podstawą do zdefiniowania tego, czym jest sztuka. Ponadto polemizuje on także z dualizmem 

kartezjańskim w obszarze estetyki, który stawia po jednej stronie wytwór artystyczny, a po drugiej 

odbiorcę. Dewey zrywa z klasycznym podejściem do sztuki i przedstawia zupełnie nową wizję, w 

której odbiorca uczestniczy w rytmicznym współtworzeniu. Jest ono wypełnione chwilami 

aktywności oraz bierności, a nie jak wcześniej - tylko bierną obserwacją. Sztuka staje się pojęciem 

dużo szerszym niż miało to miejsce w koncepcjach klasycznych. I właśnie dlatego filozofia Deweya 

daje tak dobry grunt do analizy działań współczesnych artystów. W pracy skupię się na twórczości 

Julity Wójcik, a przede wszystkim jej performansie z Warszawskiej Zachęty z 2001 roku, podczas 

którego artystka obierała ziemniaki. Wywołało to wówczas liczne kontrowersje i pytania dotyczące 

tego, co to jest sztuka, a w szczególności, czy działania artystyczne Wójcik mieszczą się w 

zastanych kategoriach. Będę bronił tezy, że jej działania mogą być sztuką, a to czy nią są, zależy od 

odbiorców. 
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Hanna Sokolska, Uniwersytet Warszawski  

Postawa błazna jako przejaw radykalnego racjonalizmu w twórczości Leszka Kołakowskiego. 

W opublikowanym w 1959 roku eseju „Kapłan i błazen (Rozważania o teologicznym dziedzictwie 

współczesnego myślenia)” Kołakowski jednoznacznie stawia się po stronie „błazeństwa” 

„negatywnej czujności wobec absolutu jakiekolwiek”. Tę postawę filozoficznego outsidera – 

„człowieka, który obraca się w dobrym towarzystwie, ale do niego nie należy”, ponieważ 

nieustannie krytycznie podchodzi do żywionych przez samego siebie, ale przede wszystkim przez 

innych poglądów czy stanowisk filozoficznych - w „Nieracjonalności racjonalizmu” (1963), filozof 

określił mianem radykalnego racjonalizmu”. W moim wystąpieniu przybliżę ten 

antyabsolutystyczny okres w rozwoju filozoficznym Leszka Kołakowskiego, ukazując także dość 

zaskakujące odzwierciedlenie tej postawy w twórczości literackiej filozofa w „13 bajkach z 

Królestwa Lailonii”, a także rozważę, czy – i jeśli tak, to kiedy i w jaki sposób – Leszek 

Kołakowski sam stał się raczej kapłanem filozofii niż błaznem.  

 

 

Nastazja Stoch, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  

Do Classifier Languages Have No Count Nouns? 

According to the ‘mass noun hypothesis’ all the nouns in classifier languages are mass nouns. There 

are grammatical, as well as ontological arguments behind it. When it comes to the first ones, it is for 

example pointed out that in a non-classifier language like English there are different determiners for 

count nouns (‘many’, ‘few’) and other for mass nouns (‘much’, ‘few’, ‘little’), while in classifier 

languages like Mandarin Chinese there are determiners applicable to all nouns (多duō ‘much’, 

‘many’、少, shǎo ‘few’, ‘little’). There are several of such arguments, however, after introducing 

the distinction between classifiers and measure words, a set of grammar rules may be easily 

formulated for count nouns and mass nouns in classifier languages. 

However, a bigger problem arises with the ontological arguments. In general, the proponents of the 

mass noun hypothesis claim, that regardless the syntax of nouns in classifier languages, their 

semantics is like those of mass nouns. The main reason for is the ‘individualization principle’ – 

since in English mass nouns are not individualized, an additional word is required to individualize 

them (e.g. ‘a glass of water’). Meanwhile in Chinese it is the case for all nouns, therefore it is 

assumed that it contains mass nouns solely, because they require classifiers in order to individualize 

them. Nevertheless, the claim is still invalid regarding the results of psychological studies showing 

that young users of a classifier language understand that objects and substances are fundamentally 

different things.  
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Karol Sułek Obraza uczuć religijnych.  

Na granicy prawa i filozofii.  

Obraza uczuć religijnych, stypizowana w obowiązującym kodeksie karnym z 1997 roku, często 

określana jest jako jedno z najbardziej kontrowersyjnych przestępstw. Szczególne napięcie wzbudza 

na styku sztuki, publicystyki i polityki, gdzie dochodzi do konfliktu między wolnością słowa, 

przekonań a sankcjonowaną ochroną uczuć religijnych.  

W swoim wystąpieniu przedstawię zagadnienie przestępstwa obrazy uczuć religijnych nie wnikając 

nadmiernie w zagadnienia stricte prawno-karne, lecz głównie w kontekście wzajemnych relacji 

występujących między tym szczególnym przestępstwem a filozofia i socjologią, w szczególności 

poprzez zarys problemu definicji religii na potrzeby stosowania prawa, w szczególności problem 

stosowania definicji europocentrycznych, silnie powiązanych z nauką kościoła katolickiego, 

niesprawdzających się w obliczu zmian społecznych i wielkich migracji ludów nieeuropejskich, 

które zaczynają również dotykać Polski. W tym miejscu zaproponuję (raczej nie poruszaną przez 

środowisko prawnicze) definicję religii Durkheima, postulując efektywną, interdyscyplinarną 

współpracę między prawem a naukami socjologicznymi i filozofią. 

Następnie skrytykuję postulat uznania karania obrazy uczuć religijnych jako gwarancji ochrony 

przed działaniami naruszającymi wolność sumienia i wyznania. 

Spróbuję poruszyć kwestię określenia granica między komfortem osób wierzących i ich prawem do 

wolności od naruszeń w sferze religijnej symboliki a prawem do wolności słowa oraz przekonań 

osób areligijnych. W zakończeniu postawię pytanie, czy w ogóle można mówić o spełnieniu 

postulatu równości traktowania przez państwo wszystkich światopoglądów, wyznań i religii w 

polskim prawie oraz czy omawiane przestępstwo spełnia powyższą rolę. 

Wystąpienie zakończę próbą odpowiedzi na pytanie, czy przestępstwo obrazy uczuć religijnych 

powinno być zdepenalizowane, nie tylko w świetle obowiązującego prawa, ale także w kontekście 

współczesnej myśli społecznej przykładającej szczególną wagę do egalitaryzmu.  

 

 

Elżbieta Szyngiel, Uniwersytet Wrocławski  

Echa myśli J. G. Fichtego oraz F.W. J. Schellinga w twórczości J. Słowackiego. 

Badacze literatury do dziś spierają się na temat tego, w jaki sposób romantyzm niemiecki wpłynął 

na romantyzm polski i jak ocenić te ewentualne wpływy. W pracach poświęconych wpływom 

romantycznej filozofii i literatury niemieckiej na romantyzm polski znajdują się przede wszystkim 

zagadnienia związane z estetyką, krytyką literacką i filozofią. Zdecydowanie rzadziej podejmowane 

są badania nad relacjami pomiędzy niemiecką filozofią idealistyczną a polską literaturą 

romantyczną. 

Przy pisaniu o niemieckich źródłach polskiego romantyzmu podkreśla się zazwyczaj związki 
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Krasińskiego z Heglem, Słowackiego z Schellingiem i Mickiewicza ze wszystkimi filozofami 

niemieckimi, głównie ze względu na jego wykłady o filozofii niemieckiej. Zwraca się także uwagę 

na Herderowską koncepcję Słowian i narodu, koncepcję ducha dziejów Hegla, koncepcje dotyczące 

Natury i Absolutu Schellinga oraz poglądy na rolę poety i artysty, estetykę, poetykę oraz 

zagadnienia związane z teorią literatury (ironią, groteską, dramatem otwartym). Pomimo tego, 

wielopłaszczyznowy opis bezpośrednich śladów myśli idealistów niemieckich w twórczości 

literackiej Juliusza Słowackiego nadal nie został zrealizowany. 

Transfer niemieckich idei romantycznych dokonywał się w środowisku wileńskim głownie za 

pośrednictwem Francji; za czasów studiów Słowackiego niewielu było tam profesorów 

propagujących literaturę niemiecką (inaczej niż za czasów Mickiewicza). Wiadomo jednak, że 

dorosły Słowacki interesował się niemiecką filozofią przełomu XVIII i XIX. 

Wystąpienie będzie próbą opisania wpływu filozofii J. G. Fichtego oraz F.W. J. Schellinga na 

twórczość J. Słowackiego. Wpływy ten można zrekonstruować na podstawie notatek i 

korespondencji, które pozostawił po sobie poeta oraz jego literackich zainteresowań. Badania nad 

tymi oddziaływaniami mogą być pomocne przy próbach przedefiniowania fragmentów utworów 

polskiego wieszcza. 

 

 

 

Martyna Świątczak-Borowy, Uniwersytet Warszawski  

The Dynamics Between the Internal and External – Confucian and Kantian Take on Moral 

Action. 

 

In the famous paragraph 2.4 from the Lunyu, Confucius describes his lifelong journey that started 

when he was fifteen and set his heart on learning. At fifty, he “knew the command of tian 天” and 

finally, when he was seventy, he could “follow the desires of heart-mind and do not overstep the 

bounds.” Although the concepts of freedom or reason were foreign to ancient Chinese philosophers, 

read alongside Kant’s Groundwork of the Metaphysics of Morals and his concept of autonomy as 

“acting in conformity with one’s own will and being subject only to laws given by oneself but still 

universal” (Groundwork 4:432-433), this passage establishes a fertile ground for the inquiries into 

the broader structure of moral action.  

The objective of this presentation is to look into the relation between human beings and the moral 

law, and respectively between human beings and tian 天 (“Heaven”) in order to investigate 1) 

whether a broader homologous structure of moral action could be abstracted from these two cases; 

and 2) how would such a structure accommodate the tension between what is internal and external, 

what is passive and active, and between following and legislating.  

 

References: 

Ames, Roger T.; Rosemont, Henry. The Chinese Classic of Family Reverence: A Philosophical Translation of the 

Xiaojing. University of Hawaii Press 2009. 

Confucius. Analects: With Selections from Traditional Commentaries. Translation: Edward Slingerland. Hackett 

Publishing 2003. 

Confucius. The Analects of Confucius. An Online Teaching Translation. Translation and comments: Robert Eno. 2015).  

Formosa, Paul. Kantian Ethics, Dignity and Perfection. Cambridge University Press 2017. 

Froese, Katrin. “The Art of Becoming Human: Morality in Kant and Confucius.” Dao, no. 7, 2008, pp. 257-268. 

Kant, Immanuel. Groundwork of the Metaphysics of Morals. Translation: Mary Gregor. Cambridge University Press 



69 

 

1988. 

Van Norden, Bryan W. “Western philosophy is racist.” 2017. 

Wood, Allen W. Kantian Ethics. Cambridge University Press 2007. 

 

 

Maria Anna Szadkowska, Uniwersytet Jagielloński  

„Religia opium ludu”? Czy zwiększona religijność może ograniczyć poznanie? 

Za pomocą religii ludzie odkrywają odpowiedzi na egzystencjalne pytania; może ona nadać 

naszemu życiu motywację, cel, znaczenie, system, według którego wiemy jak postępować. 

Znamiennym jest jednak fakt, że w wypadku popełnienia błędu przez osobę wierzącą, bądź w 

wyniku wystąpienia złego zdarzenia – z dużym prawdopodobieństwem usłyszymy „Taka jest wola 

boża”.  

Inzlicht i współpracownicy (2009) przeprowadzili dwa badania, zauważając, że przy silnych 

przekonaniach religijnych oraz gorliwej wierze w Boga, rejestruje się w EEG obniżoną aktywność 

neuronalną w rejonach przedniego zakrętu obręczy (ACC) odpowiedzialnego m.in. za lęk. Zarówno 

w badaniu pierwszym, jak i drugim wykazano, że wiara w Boga i gorliwość religijna, koreluje 

ujemnie z bezwzględną amplitudą ERN po błędnie wykonanej próbie. Im bardziej gorliwa jest 

wiara badanych, im bardziej wierzą w Boga, tym mniejsza była ich neuronalna reakcja na 

popełniony błąd. 

Oznacza to, że stłumiona reakcja na niepewność jest mechanizmem, za pomocą którego 

przekonania religijne mogą pomóc redukować stres. Działają one także jako bufor pomiędzy lękiem 

a minimalizowaniem doświadczenia błędu. W sytuacji niepewności lub strachu, religia jest 

systemem, według którego można postępować; jest on na tyle ważny i tak bardzo skupiający uwagę 

wierzących, że niekonsekwentne i sprzeczne myśli są tłumione i tym samym niedostrzegane. Tym 

samym, przekonania religijne redukują częstość niepewności, błędu czy konfliktu. Zagrożenia dla 

spójności poglądów są w kompensujących wierzeniach gorliwe oraz odporne na konflikty, np. 

powodują, że ludzie stają się bardziej radykalni w przekonaniach i sposobach ich bronienia.  

Autorka poprzez przybliżenie procedury oraz problematyki badania, postara się poszerzyć kwestię 

epistemologii doświadczenia religijnego o osiągnięcia neuronauki. 

 

 

Wojciech Szuber, Uniwersytet Jagielloński  

Nie-możliwe historie: motywacje do rozważania sprzeczności w branchingowych modelach 

modalności. 

W swoim wystąpieniu przedstawiam motywacje za rozważeniem rozszerzonego, 

parakonsystentnego rozumienia modalności w ujęciu branchingowym. W teoretyzowaniu o 

modalności dwa istnieją główne podejścia: Lewisa – możliwych światów oraz Priora – 

rozgałęziających się ciągów zdarzeń (branching time). W ramach pierwszego, dominującego ujęcia 

pojawiło się już pojęcie niemożliwych światów, reprezentujących sprzeczne globalne stany rzeczy. 

Służą im między innymi do radzenia sobie z okresami kontr-możliwymi, tj. okresami 

kontrfaktycznymi ze sprzecznością w poprzedniku. W modelach branching time rozważamy 

możliwe ciągi stanów rzeczy jako drzewo możliwych ciągów sytuacji rozgałęziające się w kierunku 

przyszłości, gdzie każde rozgałęzienie reprezentuje alternatywną możliwość. Całe gałęzie 

możliwych zdarzeń nazywane są możliwymi historiami, które tak samo jak możliwe światy są 
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modalnie bezwymiarowe. Poza kwestią okresów kontr-możliwych motywacją dla rozważenia 

struktur branchingowych dopuszczających sprzeczności jest argumentacja dialeteistów - filozofów 

odrzucających zasadę niesprzeczności jako niepodważalne prawo logiki i ontologii. Jeśli przyjąć 

pogląd dialeteistów za słuszny, to powinniśmy dopuścić prawdziwe sprzeczności do naszej 

ontologii. Przy budowaniu branchingowego modelu dla możliwości w świecie idąc od 

najogólniejszych reguł tracimy klasyczne kryterium logicznej możliwości. Kryterium mające 

wykrajać najszersze spektrum niemożliwych stanów rzeczy. Po przedstawieniu motywacji do 

badania niemożliwych historii przedstawiam możliwe korzyści płynące z korzystania z 

parakonsystentnych modeli branchingowych w metafizyce modalności. 

 

 

Cezary J. Tajer, Uniwersytet Wrocławski  

Pojęcie prawdy w koncepcji naukoznawczej Ludwika Flecka. Próba nowego spojrzenia na 

problem. 

Myśl teoriopoznawczą Ludwika Flecka zalicza się do socjologii wiedzy. Lwowski filozof jest także 

uważany za prekursora konwencjonalizmu metodologicznego, a jego radykalne poglądy na rozwój 

wiedzy nauk przyrodniczych implikują równie radykalną koncepcję prawdy. 

Wystąpienie będzie poświęcone rozważeniu tej koncepcji. Podjęcie tego zagadnienia wydaje się 

celowe, gdyż dotychczasowe rozstrzygnięcia nie zamykają możliwości dalszej interpretacji. W 

oparciu o wcześniejsze ustalenia innych autorów zostanie przeprowadzona rekonstrukcja poglądu 

Flecka na epistemologiczny status prawdy. Po jego zdefiniowaniu zostanie on rozpatrzony na tle 

bardziej ogólnych kryteriów prawdy – korespondencyjnego, koherencyjnego i pragmatycznego. 

Efektem krytycznej analizy będzie próba nowego ujęcia Fleckowskiej kategorii prawdy. 
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Marcin Tomasiewicz  

Cykliczny i linearny obraz dziejów w historiozofii XX wieku. 

Według Emila Angehrna obecna krytyka filozofii dziejów wypływa z dwóch źródeł. Po pierwsze, 

został skompromitowany oświeceniowy optymizm, zaś na jego miejsce weszły ponure wizje 

zagłady. Po drugie, w naszej cywilizacji pojawiły się nurty dążące do negacji historycznych 

korzeni. Jednocześnie, jak zauważa szwajcarski badacz, równolegle do tego zjawiska deprecjacji 

historiozofii, obserwujemy stopniowy wzrost zainteresowania historią. Jednym z punktów, w 

których objawia się owo zainteresowanie, jest filozofia dziejów. 

Celem niniejszego wystąpienia jest ukazanie dwóch modeli historiozoficznych powstałych w 

minionym stuleciu, z wyszczególnieniem obecnych w nich wątków sięgających antycznej refleksji 

na temat dziejów. Modele te zostały osnute wokół dwóch, rywalizujących ze sobą od starożytności 

koncepcji historii – cyrkularnej i liniowej.  
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Tak tedy, według Oswalda Spenglera historia jest procesem wzrostu i upadku kultur. Panorama 

dziejów zawarta w Zmierzchu Zachodu koresponduje z antyczną koncepcją, ukazującą dzieje 

konkretnej społeczności w analogii do narodzin, wzrastania i starzenia się człowieka. Z kolei model 

liniowy zostanie omówiony na przykładzie prac Francisa Fukuyamy, według którego koniec historii 

nastąpi wraz z ostatecznym triumfem demokracji liberalnej. 

Niniejsza analiza prowadzi do stwierdzenia, że wzmiankowane wyżej rozczarowanie historiozofią 

w głównej mierze dotyczy filozofii dziejów z XVIII i XIX w., podczas gdy refleksja skupiona 

wokół poszukiwania sensu i celu historii rozwijana była już przez myślicieli poprzedzających św. 

Augustyna. W związku z tym, ciężko jest mówić o przezwyciężeniu historiozofii par excellence. 

Stąd ten wydaje się wspierać fakt, że również w XX wieku powstały obrazy dziejów nakreślone z 

wykorzystaniem wątków pochodzących z czasów znacznie wcześniejszych, nierzadko nawet 

antycznych.  
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Rafał Tryścień, Uniwersytet Łódzki  

Personal identity. Toward a conclusive criterion of personal identity over time. 

The beginnings of enquiry about criteria of identity of objects over time can be found in antiquity. 

At that time, they asked about the conditions of identity of, for example, Theseus's ship, i.e. whether 

the ship which underwent a radical modernization is the same ship as the ship before the exchange 

of all parts? On the other hand, if we rebuild the ship from the used parts, which one of them will be 

the actual ship of Theseus, composed of new parts that inherits the space-time location or the one in 

the closest relationship due to the possession of the elements of the first ship? 

It is no different in the case of persistent conditions of persons in different moments. The issue of 

personal identity has been significantly developed. We have very different, more or less complex 

proposals for solving the problem. Unfortunately, however, there is a constant lack of consensus 

between philosophers. It is still unclear whether the criteria we are trying to push are sufficient, and 

finally, can we talk about one, necessary and sufficient criterion, or should we take a few criteria 

into account? 

In my speech, I will refer to existing solutions in the context of discussions about personal identity 

to try to answer the question whether any of the existing concepts guarantees the solution of 

emerging dilemmas. The main idea of the speech will be the statement that we should adopt a 

concept that agrees with the majority of possible solutions, and the specific application depends on 

the conditions, the situation that is the subject of the analysis. The weakness of this solution 

however, may be hidden skepticism, which proclaims that there is not one sufficient criterion of the 

identity of persons in time or only a deeply metaphysical solution can deal with the issue of 
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personal identity. 

 

 

 

Olga Tunkiewicz, Uniwersytet Szczeciński  

Zaburzenia funkcji języka u osób z ASD.  

Jednym z głównych symptomów typowych dla osób ze spektrum autyzmu jest obniżony poziom 

komunikacji zarówno werbalnej, jak i niewerbalnej. Widoczny jest opóźniony rozwój językowy, 

który może wahać się od kilkumiesięcznego opóźnienia w przyswajaniu słów, aż do całkowitej 

zdolności do ich wyrażania. Język osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu nie służy 

nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych. U autystyków występują trudności w przyswajaniu 

form gramatycznych i rozumieniu metafor, ironii, żartów. Wiadomym jest, że język opiera się na 

zdolnościach, m. in.: fonologicznej, składniowej, semantycznej czy też pragmatycznej. Uniwersalną 

cechę autyzmu stanowią trudności z pragmatycznym aspektem komunikowania się. Bez względu na 

to, jakie zdolności składniowe i semantyczne przejawia osoba z zaburzeniem ze spektrum autyzmu, 

poziom jej zdolności pragmatycznych będzie niższy. Deficyty pragmatyczne prowadzą do 

nieumiejętności stosowania zasad regulujących relację między mówiącym i słuchającym, czyli do 

nieumiejętności interpretowania wypowiedzi na podstawie kontekstu. Celem wystąpienia jest 

omówienie zaburzeń funkcji języka u osób z ASD oraz wskazanie, jak problem przedstawia się w 

filozofii języka. 

 

 

Ryszard Tuora, Uniwersytet Warszawski  

Kantowska teoria kategorii. 

Słowo kategoria, współcześnie zdaje się być w zasadzie synonimiczne ze słowem pojęcie, lub 

klasa, w takim znaczeniu używamy go np. psychologicznych badaniach nad kategoryzacją. W 

istocie jest to wynikiem dominacji empirystycznej teorii pojęć, teorii, której najbardziej 

skrupulatnym krytykiem był Immanuel Kant. Przedmiotem tego wystąpienia będzie rekonstrukcja 

teorii, którą formułuje Kant, wraz z jej transcendentalnym podłożem argumentacyjnym. Zgodnie z 

tą koncepcją, tym, co wyróżnia kategorie nie jest ich ogólność, lecz raczej strukturalnie odmienna 

rola, jaką pełnią w poznaniu. Według Kanta, kategorie nie konceptualizują samych empirycznych 

przedmiotów, lecz raczej czynności podmiotu poznającego, które składają się na konstytucję tychże. 

Wówczas zasadniczym problemem staje się kwestia właściwej interpretacji transcendentalizmu 

Kanta. Z jednej strony: interpretacje psychologizujące, mogą zbliżyć go do nurtu 

enaktywistycznego (na co wskazują także późniejsze nawiązania Poincare’go do autora trzech 

krytyk), z drugiej strony, interpretacje pragmatystyczne (rozwijane m.in. przez Sellarsa i 

Brandoma), akcentując normatywne elementy analizy Kanta, będą przedstawiały w istocie 

społeczne znaczenie kategorii. Adekwatne omówienie kantowskiej teorii kategorii będzie także 

wymagało analizy przeobrażenia, którego doznaje koncepcja Kanta w trzeciej Krytyce.  
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Jorge Varela  

The Critique of Dialectical Violence. 

Fanon’s The Wretched of the Earth has regularly been presented as advancing one of the most 

powerful theories of violence. In it, a violent rhetoric assumes the destruction of the colonial 

apparatus as the only possible means for the arisal of any coming (à venir) nation. What is less 

often portrayed is the way in which Fanon not only proposes a theory of violence, but a full critique 

of violence. The oversight of Fanon’s position derives, at least partly, from Sartre’s preface to The 

Wretched of the Earth, ignoring that Fanon’s own perspective was in a dialogue with Sartre’s earlier 

Critique of Dialectical Reason. So, rather than just proposing a single conception of violence, 

Fanon delves into the wide spectrum of rhetorics on violence, and portrays the impossibility of 

combining them. The result of this analysis is not a delegitimation of violence but a complete break 

with any understanding of violence as power (i.e. rejecting the multiple meanings of the German 

Gewalt). The rejection of violence as power, coming through the deployment of the irreconcilability 

of rhetorics of violence has as a direct impact on the refusal of any master narrative. Therefore, 

Fanon’s violence is aimed at giving rise to a non-sovereign community that avoids its subsumption 

by any authoritarian narrative. 

 

 

Mieszko Wandowicz, Uniwersytet Wrocławski  

Sposób postrzegania przeszłości jako światło dla μελέτη θανάτου. Przyczynek z odniesieniem 

do myśli Parmenidesa z Elei (B3). 

Celem referatu jest przedstawienie rozważań o związku między sposobem istnienia przeszłości 

(tym, jak wolno ją postrzegać) a podejściem do umierania oraz śmierci. Taka interpretacja 

Platońskich słów „μελέτη θανάτου” (Fedon, 81 a) w zestawieniu z Parmenidejskim „τὸ γὰρ αὐτὸ 

νοεῖν ἐστίν τε καὶ εἶναι” (O naturze, B3) wydaje się dozwolonym i korzystnym intelektualnie 

rezultatem spojrzenia na te wyimki w świetle ἄσκησις: filozofii pojmowanej jako sposób 

rozumnego życia-umierania. 

Jednym z ważnych przesłań filozofii starożytnej zdaje się pogląd, że to, o czym da się pomyśleć, 

musi istnieć. Wówczas — jako że myślenie (wspominanie) o tym, co wydarzone, jawi się 

rzetelniejsze niż przewidywanie tego, co dopiero się zdarzy — należy przydać przeszłości 

odmienny status ontyczny aniżeli przyszłości. Jeśli zaś sięgnąć, dla przykładu, po współczesną 

teorię rosnącego wszechświata (C.D. Broad; growing [block] universe theory), wtedy wolno — być 

może — uznać czyjąś śmierć za kolejną warstwę jego istnienia, nie destruującą warstw 

poprzednich. Pozwala to zmienić postrzeganie przyszłego bądź aktualnego braku osoby zmarłej, jak 

i nieuniknionego zbliżania się (do) śmierci. 

Korzystając z różnych tłumaczeń i odczytań Parmenidesowego poematu, zakładam jednak, że 

teksty filozoficzne, oczekując co prawda ścisłości i akrybii, są nade wszystko narzędziem, nie zaś 

sednem badań. Dlatego pamiętając o Heraklicie, Arystotelesie oraz pismach współczesnych 

hołdowników podejścia asketycznego (Pierre Hadot, Karl Albert, Giorgio Colli), zwrócę też uwagę 

na dzieła swobodnie (opowiadanie Hegesias Peisithanatos Jerzego Żuławskiego), bądź w 

mniejszym stopniu związane ze starożytnością (od Tadeusza Sławka po Ludwiga Wittgensteina). 

Sądzę bowiem, że μελέτη θανάτου nie staje się z biegiem czasu mniej obowiązująca. 
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Mateusz Waśko, Uniwersytet Jagielloński  

Czy możliwa jest fenomenologia zorientowana hermeneutycznie? Szkic o modelu 

fenomenologii zaproponowanym przez Martina Heideggera. 

W swoim wystąpieniu chciałbym zadać pytanie o możliwość fenomenologii hermeneutycznej. 

Łączenie fenomenologii z hermeneutyką zdaje się wszak prima facie prowadzić do sprzeczności. 

Zasadniczym charakterem fenomenologii (zgodnie z kształtem, który nadał jej Edmund Husserl) ma 

być jej bezzałożeniowość. Fenomenologia ma w punkcie wyjścia niejako eliminować wszelkie 

(zwłaszcza ontologiczne i zdroworozsądkowe) założenia, które mogą przesłaniać fenomeny wraz z 

ich sposobem dania. Z kolei hermeneutyka zdaje się podążać w przeciwnym kierunku i ostrze 

swojej analizy kierować właśnie w stronę założeń, które leżą u podstaw naszego rozumienia. Czy 

można w takim wypadku mówić o czymś takim, jak fenomenologia hermeneutyczna? W swoim 

wystąpieniu chciałbym bronić odpowiedzi twierdzącej podążając zasadniczo za kierunkiem 

wskazanym przez Martina Heideggera. Swoje rozważania chciałbym zacząć od omówienia 

specyficznej odmiany fenomenologii obecnej we wczesnej myśli Heideggera. Fenomen jest tu 

rozumiany jako to, co się jawi wraz z tym, co umożliwia mu jawienie się jako tak czy inaczej 

będącego. To, co umożliwia jawienie się czegoś jako tak czy inaczej będącego to słynne 

heideggerowskie bycie (das Sein), którego rozumienie stanowi ontologiczny warunek ujawnienia 

się bytu w jego byciu. Bycie okazuje się więc założeniem, które ma jednak charakter zgoła 

odmienny od tradycyjnego. Fenomenologia jest metodą odsłaniania tego ontologicznego założenia. 

W dalszej kolejności chciałbym omówić to specyficzne zorientowanie heideggerowskiej 

fenomenologii na ontologiczne założenia, zorientowanie, które pozwala określić tę fenomenologię 

jako hermeneutykę. Założeniowość odsłoni się jako niezbywalny charakter naszego bycia. Każde 

nasze rozumienie zakłada już uprzednie rozumienie czegoś innego. Hermeneutyczna fenomenologia 

ma być metodą, która odsłania te ontologiczne założenia. 

 

Agnieszka Waśniewska, Uniwersytet Gdański i Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki 

Czy śmierć może być piękna? Estetyka śmierci w dziełach Oskara Kolberga 

 

W sensie estetycznym śmierć jest zmysłowa, wyczuwalna i dostrzegalna. Tak właśnie opisywał ją 

etnograf Oskar Kolberg w swoim opus magnum Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, 

przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Na przestrzeni historii Słowian na wiele 

sposobów śmierć oswajano, by uczynić ją piękną w sensie nie tylko zmysłowym, ale i moralnym. 

Metafizyka w ujęciu klasycznym daje możliwość określenia śmierci jako pięknej. Można 

powiedzieć, że jest to piękno, które w ujęciu klasycznym stanowi syntezę dobra i prawdy. 

Mieszkańcy wsi w dziewiętnastowiecznej Polsce przekonani byli o konieczności odprowadzenia 

duszy zmarłego w zaświaty w ustalony sposób, wykonując czynności o charakterze religijnym, 

magicznym. Prawdą, którą wyznawano, było przekonanie o istnieniu duszy oraz zaświatów 

podzielonych na piekło, czyściec i niebo. Obrzędowość pogrzebowa była nie tylko wyrazem czci, 

wdzięczności wobec zmarłego za dobre dzieła za życia, ale także była podkreśleniem godności 

każdego zmarłego. Do dzisiaj tak chrześcijanie rozumieją sens pogrzebu, jednak dzieło Kolberga 
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zachowuje niezwykle interesujące aspekty antropologiczne w opisach często zapomnianych już 

zwyczajów obrzędowych. Zapiski Kolberga przedstawiają szersze spektrum ludowego rozumienia 

istoty śmierci, duszy człowieka, jego wędrówki w zaświaty. Szczególnie interesującym materiałem 

badawczym w zakresie estetyki są zanotowane przez badacza pieśni pogrzebowe. Czym jest ten 

fenomen w obliczu innych wydarzeń z życia ludu w dziełach wielkiego etnografa? Czy można użyć 

słowa „piękno” przy opisie śmierci? Co sądzą na temat śmierci opisywani przez Kolberga 

mieszkańcy wsi? Jak piękno śmierci ujmuje antropologia? Referat, który pragnę przedstawić, jest 

próbą odpowiedzi między innymi na te pytania.  

 

 

Marta Węgrzyn, Uniwersytet Jagielloński  

Ja – Ty – Dzieło jako źródło poznania. Między neokantyzmem a hermeneutyką. 

Próba porównania stanowisk epistemologicznych dwóch myślicieli wywodzących się z różnych 

tradycji filozoficznych wymaga zwrócenia się w kierunku źródeł obu filozoficznych programów. 

Pozwoli nam to ujawnić zarówno cechy wspólne, jak i różnicujące opisywane projekty. Z jednej 

strony mamy Cassirera, spadkobiercę neokantyzmu i twórcę symbolizmu, z drugiej zaś osadzonego 

w tradycji filozofii refleksyjnej i hermeneutyki fenomenologicznej, Ricoeura. Okazuje się, że mimo 

wielu różnic w założeniach epistemologicznych u obu filozofów możemy znaleźć zbliżone 

stanowiska. Zbieżność poglądów przejawia się w modelu Ja – Ty – Dzieło, który dla Cassirera jest 

źródłem poznania rzeczywistości, zaś dla Ricoeura podstawą budowania tożsamości.  

Zbieżność trzech Cassirerowskich fenomenów bazowych z trzema hermeneutycznymi horyzontami 

przejawia się – jak postaramy się wykazać – w pojęciu Dzieła. Intuicja hermeneutyczna Cassirera 

przeradza się u Ricoeura w refleksję nad rozumieniem samych siebie w obliczu dzieła, które 

oddziałuje na nasze postrzeganie świata i myślenie o sobie.  

W wystąpieniu zastanowimy się, w jaki sposób wymiar rozwiniętej przez Cassirera filozofii kultury 

podejmuje współczesna hermeneutyka? Czy w zestawieniu filozofii kultury ze współczesną 

hermeneutyką można doszukiwać się zbieżności trzech fenomenów bazowych z trzema 

horyzontami, które łączą się ze sobą w procesie interpretacji? Czy mamy prawo zestawić 

Cassirerowskie fenomeny bazowe, Ja – Ty – To z hermeneutyczną komunikacją jaka przedstawia 

się na linii Autor (Twórca) – Tekst (Dzieło) – Czytelnik (Odbiorca)? 
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Dawid Wincław, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  

„Każdy ma swoje pięć minut”. Znaczenie tzw. chwili kairotycznej w etyce współczesnej. 

Relacja pomiędzy etyką a czasem jest zagadnieniem, które wzbudza duże zainteresowanie wśród 

badaczy moralności już od czasów starożytnych. Wydłużający się czas życia społeczeństw tzw. 

Zachodu, skrócenie czasu pracy, rozwój technologii pozwalający zaoszczędzić czas wolny, a także 

pojawienie się nowych środków transportu, ograniczających czas spędzony w podróży – to 

zjawiska, które odsunęły współczesnego człowieka od refleksji o czasie. Czy słusznie? Okazuje się, 

że to, co miało poprawić komfort życia przeciętnego człowieka, często sprawia, że staje on 

„nieprzygotowany” na to, co niesie ze sobą czas, który jawi się po prostu jako suma monotonnych i 

aksjologicznie „płaskich” chwil. Być może lekarstwem na taki stan rzeczy, mogłaby być dostarczyć 

człowiekowi etyka, która większy nacisk położy na to, że człowiek to istota w czasie. Solidne 

podstawy takiego rodzaju etyki dostarcza filozofia starożytna. Antyczni Grecy znali rozróżnienie na 

„chronos”, czas ilościowy, czyli ten odmierzany przez zegary, oraz „kairos” – czas jakościowy. 

„Kairos” tłumaczy się jako „chwila sposobna”, „okazja”. Termin ten początkowo funkcjonował w 

teologii chrześcijańskiej jako „czas, w którym to, co wieczne objawia się w tym, co historyczne”, 

czego ukoronowaniem było przyjście Chrystusa na świat. Następnie termin ten przeniósł się na 

grunt świecki. Nastąpiło także „zindywidualizowanie” tej idei: okazało się, że „kairos” można 

odnieść do życia każdego człowieka. Moment „kairotyczny” to taki moment w życiu człowieka, w 

którym „zagęszcza” się jego czas: to moment decydujący, w którym trzeba podjąć określoną 

egzystencjalną decyzję. Jak przygotować się na śmierć męża/żony? Jak nie przeoczyć ważnych 

momentów dla naszych dzieci? I wreszcie – jak wykorzystać swoje „pięć minut”? To wyzwania dla 

współczesnej etyki. 

 

 

Grzegorz Wiończyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach  

Ku sobie – ku innym. Z filozofii podmiotu. 

Jeszcze przed oskarżeniem koncepcji podmiotu o monadyczność i solipsyzm kartezjański model 

natrafił na krytykę z pozycji tzw. realizmu. Zasadnym wydaje się zatem rozważyć wybrane 

koncepcje podmiotowości w ich ruchu „ku sobie i ku innym”. Akwinata – na którego powołują się 

najczęściej obrońcy filozofii skoncentrowanej na „przedmiocie”, a jednocześnie, który wydaje się 

być filozofem mało atrakcyjnym dla koncepcji relacyjnych i komunikacyjnych – wskazuje na trzy 

cechy osoby: samoistność, rozumność i indywidualne istnienie. Tomasz zatem nie wskazuje 

explicite na relacyjność jako na element konstytutywny bycia osobą lub element to bycie 

konstytuujący, zatem trudno dostrzec postulowaną przez komentatorów/teologów relacyjność 

natury człowieka. Ujęcie to bliższe jest statycznemu i nie podkreśla roli stawania się, co jest 

zrozumiałe, gdyż kategoria wydarzenia stanowi dużo późniejsze odkrycie. Jednak wchodzenie w 

relacje jest szczegółowym przypadkiem ludzkiego działania, więc w tym kontekście należałoby 

określić jak ma się ogólna teoria działania w systemie Tomasza do problemu innych jednostek, ich 

istnienia i współdziałania. W ten sposób natrafiamy na pojęcie dobra wspólnego (S.Th., I-II, q. 90 a. 

2 ad 2), którego analiza ujawni dynamiczne i relacyjne ujęcie podmiotu, oczywiście na miarę czasu. 

Podobne, z konieczności jedynie sygnalizujące problem, analizy zostaną poczynione na podstawie 

refleksji Arendt nad znaną na gruncie filozofii podmiotu maksymą Augustyna oraz Mariona, 
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Blummenberga i Ricoeura interpretacji Kartezjusza ego existo. Te przykłady uświadamiają nam, że 

filozofie podmiotu zawsze posiadają element, który pozwala nam na podjęcie ich dziedzictwa w 

kontekście filozoficznych rozważań nad dialogiem i byciem ku temu co inne. 

 

 

Jakub Wolak, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski  

Latour i hermeneutyka. Metafizyka aktora-sieci a pierwotne hermeneuein Greków. 

Choć Bruno Latour, znany przede wszystkim z badań w dziedzinie socjologii nauki, uważany jest 

za jednego z najważniejszych współczesnych przedstawicieli nauk społecznych (10. najczęściej 

cytowany w 2007), dość długo nie cieszył się zainteresowaniem ze strony filozofii. Sytuacja ta 

zaczęła się zmieniać w ostatnim dziesięcioleciu za sprawą działalności Grahama Harmana, autora 

książek przybliżających myśl Latoura publiczności filozoficznej. Harman, zyskawszy aprobatę 

Latoura, zręcznie separuje i formułuje jego metafizyczne założenia, dokonując zarazem ich 

interpretacji i – siłą rzeczy – dekontekstualizacji. O ile Harman usiłuje wpisać myśl Latoura w 

rozwijany przez siebie projekt ontologii zwróconej ku przedmiotom (object-oriented-ontology), o 

tyle celem proponowanego referatu jest przedstawienie jej potencjalnej użyteczności dla 

podejmowanych co najmniej od początku XX wieku prób krytyki i rewizji tzw. „hermeneutyki 

tradycyjnej”. 

W trakcie referatu omówione zostaną podstawowe pojęcia myśli Latoura: pojęcie aktantu oraz jego 

związki z pojęciami przedmiotu i substancji, a także kluczowe pojęcia irredukcji, translacji i 

sojuszu. Następnie zarysowany zostanie tradycyjny wczesnonowożytny paradygmat hermeneutyki. 

Za przykład posłuży hermeneutica generalis Johanna Conrada Danhauera. Przeprowadzona 

zostanie wreszcie rekonstrukcja pierwotnego, greckiego pojęcia hermeneutyki: poprzez analizę 

semantyczną czasownika ἑρμηνεύειν oraz uważną lekturę passusów z Hermeneutyk Arystotelesa. 

Tak zrekonstruowane pojęcie hermeneutyki okaże się znacznie bliższe założeniom Latoura, a 

przeciwne myśli dannhauerowskiej. Pomimo obiecujących rezultatów analiz jako kluczowe wyłoni 

się następujące pytanie: czy harmanowskie próby budowy nowej ontologii na bazie teorii Latoura 

rokują powodzenie i, jeżeli tak – na ile mogą one rzeczywiście stać się filozoficzną podstawą 

poszukiwanej przez hermeneutykę rewizji paradygmatu? 

 

 

Tomasz Wysocki, University of Pittsburgh  

The delusive benefit of the doubt: an argument from moral psychology against scientific anti-

realism.  

Science promises benefits, some true and some illusory. On Van Fraassen’s constructive empiricism 

(1980), you don’t have to believe in theoretical posits of a scientific theory to reap all the true 

benefits. It’s enough if you believe that a theory makes successful predictions about the observables, 

for, ultimately, only the observable predictions matter. 

Now, imagine a psychologist who claims that some class of moral judgments is produced by a 

faulty mechanism in your head, and therefore the judgments shouldn’t guide one’s actions (Greene, 

2008; 2013; 2014). The constructive empiricist trusts that the theory makes correct predictions. Yet, 

since the mechanism is an unobservable theoretical posit, he doesn’t believe that these judgments 

are produced in a flawed way, and so he has no reason to distrust them. Therefore, constructive 
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empiricism comes at a cost of a priori dismissing certain uses of science—drawing normative 

conclusions from descriptive claims about unobservable. And such uses make a real-world 

difference, despite the empiricist’s promise that his philosophical theory leaves practical 

consequences of science intact. 

That’s the concise version of the argument. The long version is divided into four parts: the one 

where I describe constructive empiricism (§1), the one where present Greene’s research program, 

which I use as case that poses problems for constructive empiricism (§2), and the one where I show 

that constructive empiricism cannot account for Greene’s use of his theory in his normative 

reasoning (§3). 
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Monika Zalewska, Uniwersytet Łódzki  

Kelsen Unknown: Analysis of Psychological and Ethical Elements in „Philosophishen 

Grundlangen der Naturrechtslehre und des Rechtspositivismus”. 

In the field of legal philosophy Hans Kelsen is one of the most recognized philosophers. His theses 

are under debate until today, often serving as a reference point. His famous methodological thesis 

about separation of Is and Ought and formalism are the subject of elaborated discussion. Namely, 

Kelsen rejected explanation of the phenomena of law through facts. Specifically, he meant social 

facts connected with psychology and sociology. Additionally, Kelsen rejected morality as having 

any connection with law. Yet, in his book from 1928 „Philosophishen Grundlangen der 

Naturrechtslehre und des Rechtspositivismus” after his typical studies of the concept of law (later 

known from pure theory of law) Kelsen introduces psychological elements in attempt to explain 

such doctrines of conservatists or revolutionists. Furthermore, he comes to the conclusion that law 

is an order based on peace principle. In this presentation I will make an attempt to explain these 

inconsistencies with pure theory of law, indicating fragments which are irreconcilable and cannot 

belong to pure theory of law. I will distinguish them from the elements which although might sound 

controversial at first, are in accordance with pure theory of law.  

 

 

Jakub Zawiła-Niedźwiecki, Uniwersytet Warszawski  

A może nie warto uczyć etyki? Lekcje ze studiów lekarskich.  

Filozofowie powszechnie uważają, że ich dziedzina i specjalność jest ważna, cenna i warto jej 

uczyć i ją popularyzować. Nigdzie to przekonanie nie jest silniejsze niż wśród etyków. Lekcje etyki 

znajdziemy w szkołach, a stosowne przedmioty na różnego rodzaju kierunkach studiów, 

szczególnie studiów profesjonalnych. Odpowiednie kursy można znaleźć również w programach 
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edukacji podyplomowej. Ale właściwie po co to robimy i czy są z tego jakieś korzyści dla 

kogokolwiek poza samymi nauczającymi? 

W referacie odniosę się do wstępnych wniosków z dwóch badań empirycznych prowadzonych w 

ramach projektu badania edukacji etycznej lekarzy i podejmę analizę możliwych celów, skutków i 

potrzeb edukacji etycznej na studiach niefilozoficznych, a także zebranych w toku projektu 

informacji o charakterze anegdotycznym i niesystematycznych danych jakościowych dotyczących 

treści i efektów kształcenia.  

W oparciu o powyższe, chciałbym zaproponować listę warunków koniecznych do tego, by edukacja 

etyczna tego rodzaju miała sens i przynosiła korzyści, a nie była tylko zmarnowanymi godzinami 

dydaktycznymi. Jednym z istotnych warunków będzie zrozumienie szerszego kontekstu 

teoretycznego danej praktyki społecznej, do której przygotowują poszczególne programy 

edukacyjne – konieczność nie tyle edukacji etycznej, ale odpowiednio sprofilowanej edukacji 

filozoficznej. Referat będzie stawiał mocną tezę, że edukacja etyczna niespełniająca 

sformułowanych warunków nie tylko jest niepotrzebna, ale jest wręcz szkodliwa z punktu widzenia 

społecznego. 

 

 

Daniel Ziembicki, Uniwersytet Warszawski  

Struktura tematyczno-rematyczna wypowiedzenia a presupozycje wypowiedzi. 

W trakcie wystąpienia omówiony zostanie związek między strukturą tematyczno-rematyczną 

wypowiedzenia a jego presupozycjami. Przedstawione zostaną argumenty na rzecz twierdzenia, że 

presupozycje mają charakter systemowy, tzn. składają się na nie reguły składniowe, semantyczne i 

prozodyczne, ale nie pragmatyczne. Analiza argumentów przedstawiana będzie na materiale 

językowym zaczerpniętym z najnowszych prac filozoficzno-lingwistycznych dotyczących zjawiska 

presupozycji i implikatur, między innymi takich autorów jak V. Hacquard, D. Rachel, i J. Bickle. 

Wnioski z analiz będą dotyczyć przede wszystkim aspektów metodologicznych.  

 

 

Tomasz Zyglewicz, Uniwersytet Warszawski  

Proleptic rationality and legal interpretation. 

According to Agnes Callard (2016), we are not forced to deem decisions to undergo a 

transformative experience (such as having a baby, going to college, becoming a vampire etc.) 

irrational. On the contrary, while making such decisions a peculiar kind of rationality is in play – 

one that appeals to proleptic reasons. According to Callard they are of dual nature: their proximate 

face reflects who we currently are, whereas their distal face invokes the person we aspire to 

become. 

Starting from an observation that law is a transformative enterprise, I attempt to apply the notion of 

proleptic rationality to legal interpretation. In particular, I will sketch a version of dynamic 

approach to interpretation that does not downplay the significance of original legislative intent and 

former court rulings. Moreover, I will point to an interesting analogy between legal gaps and 

sanctions that the suggested framework sheds some light on. 

 

Bibliografia:  

Callard, A. 2016. Proleptic reasons. [In:] Shafer-Landau, R. (ed.): Oxford Studies in Metaethics 11, Oxford: OUP, pp. 
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129-154. 

 

 

Grzegorz Zyzik, Uniwersytet Opolski  

Wspólna halucynacja świata. Filozofia według Philipa K. Dicka. 

Celem mojego referatu jest analiza twórczości Philipa K. Dicka przez pryzmat współczesnego 

dyskursu filozoficznego. Z pewną dozą ostrożności uważam, że dzieła pisarza tworzą amalgamat 

złożony z wielu nurtów filozoficznych, teorii naukowych, wątków teologicznych i mitów. 

Oryginalne powieści Dicka stanowią złożony, wielowarstwowy system, w którym funkcjonują na 

równych prawach rozmaite poetyki ujmowania świata. Każda z nich próbuje zdefiniować 

rzeczywistość otaczającą człowieka, ale żadnej nie może się to w pełni udać. Nietrwałe, iluzoryczne 

i rozszczepiające się światy w powieściach Dicka są oryginalnym pomysłem pisarza, podobnie jak 

idea androida nieświadomego swojego pochodzenia. Warto tutaj odnieść się do współczesnego 

dyskursu posthumanistycznego. Otóż diagnozy Dicka doskonale współbrzmią z teoriami Donny 

Haraway, Bruno Latoura, Rosi Braidotti i Giorgio Agambena. Oczywiście w twórczości pisarza 

odnajdziemy również nawiązania do klasycznej filozofii. Autorską strategią Dicka jest sprzęgnięcie 

ze sobą idei pochodzących z różnych epok. Jest to szczególnie widoczne w powieści Ubik. W 

podsumowaniu zamierzam podkreślić, że amerykański pisarz poszerzył standardy gatunkowe 

literatury SF i wprowadził do niej głębokie rozważania filozoficzno-teologiczne. Warto zwrócić 

uwagę, że Dick był filozofem w wittgensteinowskim sensie, czyli człowiekiem nieustannie 

zdumionym światem i usiłującym ów świat opisać, wyjaśnić i zrozumieć poprzez własne życie i 

twórczość.  

 

 

Alan Żukowski, Uniwersytet Wrocławski  

Jean-Jacques Burlamaqui i Anacharsis Cloots - różne koncepcje jurysprudencji a pojęcie 

suwerenności. 

Celem referatu jest refleksja nad ustaleniem formy podstaw moralnych zobowiązań ludzkości w 

kontekście oświeceniowego definiowania pojęcia suwerenności w pracach Jean-Jacques’a 

Burlamaqui oraz projekcie Konstytucji przygotowanym przez Anacharsisa Cloots’a. Zestawienie 

dwóch myślicieli ma na celu zwrócenie uwagi na różnorodność argumentacyjną i aksjologiczną w 

kontekście wyprowadzania funkcjonalnie podobnych wniosków. Zarówno Burlamaqui, jak i Cloots 

wskazują na konieczność oparcia prawa i polityki na zdrowym rozsądku. Filozofowie wskazują 

uniwersalną republikę jako idealny ustrój oraz utożsamiają suwerenność z jednolitością władzy - 

efektem ewolucji prawa naturalnego.  

Burlamaqui prezentuje podejście teologiczne, w którym Bóg jest wyrazicielem suwerenności, a 

społeczeństwo staje się jednością poprzez utrzymanie ładu i wolności (jako woli). Cloots buduje 

model w filozofii prawa, który określimy ateologią polityczną. Przyjęty termin następuje nurt 

teologiczny. Odniesienie historyczne sięga teorii Marsyliusza z Padwy, jednak realne znaczenie 

wiąże się z działalnością Grocjusza - przez oddzielenie sfery boskiej od niepodważalnego nakazu 

przestrzegania powszechnie uznanych praw. Wzorcowe rozumowanie powstającego społeczeństwa 
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refleksyjnego jest dedukcją połączoną z relacyjnym pojmowaniem szczęścia.  

Burlamaqui i Cloots mówią o narodzie jako grupie ludzi połączonych wspólnymi wartościami w 

systemie prawnym je gruntującym. Pierwszy myśliciel dostrzega wyłączność podejścia 

teologicznego dla uznania norm. Umowa społeczna u Cloots’a powinna osiągnąć charakter 

konkretny - rewolucja jest faktycznym stanem walki o prawo - ucieleśnionym Deklaracją Praw 

Człowieka.  

Ostatnim punktem jest podejście do historii i różnicowanie tożsamości wspólnotowej w czasie 

budowania uniwersalnej republiki rodzaju ludzkiego. 


