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проф. Семен Абрамович 

(Украина – Каменец-Подольский национальный університет имени  
И. Огиенко, Черновцы) 

 
 
 

Doświadczenie religijne jako przedmiot badań filozoficznych 

[sesja tematyczna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 
Sceptyk religię pojmuje jako świadomość mitologiczną, na którą składają się 

„ciemne” emocje oraz wytwory fantazji. Treścią wierzeń religijnych są wytwory wy-
obraźni, na które składają się obrazy literackie oraz przedstawienia artystyczne, 
a także przeżycia religijne. Wyobrażenia te oraz emocje, a nawet „ekstaza modlitwy” 
nie wyczerpują jednak pojęcia religii. Religia to także wiara. Słowo „wiara” często po-
strzegane jest jako synonim słowa „religia”. Słowo „wiara” łączy sobą skomplikowane 
treści o charakterze psychologicznym i to nie tylko emocjonalno-przeżyciowym, ale 
również elementy intelektualne. Świadomi tych powikłań byli spadkobiercy filozofii 
antycznej, scholastycy średniowieczni. Ich działalność była laboratorium w którym 
narodził się europejski racjonalizm. Stąd też nie można lekceważyć doświadczeń śre-
dniowiecza. Średniowiecze jest epoką w której uformowały się podstawowe kwestie 
filozoficzne. Nowożytność i postmodernizm dokonują tylko przekształceń uformowa-
nych wcześniej kwestii i propozycji ich rozwiązań. 

Wielkość Wszechświata nie pozostawia człowiekowi nadziei, że będzie mógł on 
zrozumieć (nawet w czasie całego swego życia) istniejącej rzeczywistości. Nie daje ona 
też tej nadziei wszystkim ludziom w trakcie całej ich historii. Nieskończoność istnienia 
zawsze dla człowieka pozostanie tajemnicą, „rzeczą samą w sobie”. Sytuacja ta gene-
ruje poczucie małości i słabości człowieka. Ten brak nadziei nie jest bezzasadny. Brak 
wiary, że poza pokonywaniem codziennych trudności w obliczu nieuchronności 
śmierci, życie nie ma sensu, oznacza że z momentem uświadomienia tej prawdy win-
niśmy popełnić samobójstwo. Mimo tego, mamy jednak odwagę by żyć, kochać 
i rodzić dzieci. Dzieci, które prawdopodobnie będą wrogo przyjęte przez świat. Kieru-
jemy się zatem w naszym życiu „jakąś” wiarą. W tym także wiarą religijną. A ponieważ 
większość ludzi na naszej planecie – wierzący, ich doświadczenie religijne nie może 
być ignorowane. 
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проф. Мария Альчук 

(Украина – Львовский национальный университет имени Ивана Франко) 
 
 
 

Значение и роль «Философии права» в современном научном дискурсе 

[sesja tematyczna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala C] 
 
Для Української держави актуальним є  формування правової культури 

і правосвідомості громадян. Без цього неможливе існування демократичного, 
громадянського суспільства, не буде свідомої підтримки людей, а також її не 
сприйме сучасне європейське співтовариство, яке побудоване на правових 
засадах.  

В історії філософсько-правової думки існували різні підходи до визначення 
філософії права та її предмета. Г. Гегель вважав її філософською наукою про 
право, що має своїм предметом ідею права. Український філософ Б. Кістяків-
ський розумів філософію права як вчення про соціокультурну, гуманну сутність 
права. 

Сучасний німецький філософ права, О. Гьоффе, зауважує, що важливою 
стороною рефлексії філософії права як критичного аналізу своїх основ є обгово-
рення. Тому рефлексію і дискурс можна назвати найважливішими особли-
востями методу сучасної філософії і філософії права.  

Важливим питанням для з'ясування специфіки філософії права як особли-
вої теоретичної дисципліни є з'ясування сутності та особливостей філософського 
підходу до права.  

Філософія права – це філософське вчення про право, що відповідає на пи-
тання, які виникають у правовій сфері, виявляючи зміст права та його розуміння 
і пізнання.  

Предметом філософії права є гуманістична суть права, яка розкривається 
через пізнавальні, ціннісні, соціальні й антропологічні засади права. Теорія права 
являє собою вчення про чинне право (позитивне).Соціологія права – розкриває 
соціальну зумовленість і соціальну ефективність правових норм та правової 
системи в цілому.  

Філософія права виконує фундаментальну роль в системі правознавства як 
загальнометодологічна дисципліна. Важливе значення і в становленні майбутніх 
спеціалістів, справжніх громадян, які розбудують свою державу. 
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доц. Людмила Артамошкина 

(Россия – Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-
Петербург) 
 
 
 

Биография поколения: проблема формирование культурной памяти 

[sesja tematyczna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala C] 
 
 

 
Поколение – не биологическая общность. Что «собирает» поколение? 

Исторические события, образы культуры – отношение к ним. Поколение свое 
единство выражает определенным биографическим типом. Биографический тип 
складывается в процессе формирования жизненной стратегии, определяется 
принципами, становящимися ключевыми для выработки такой стратегии и внут-
ренне изоморфными исторической, социокультурной ситуации поколения.  

«Поколение идет на скрепы истории» (Б.Пастернак), и его роль – оли-
цетворение истории, в буквальном смысле, в неповторимости, единстве / 
единственности своей судьбы. 

Проблема формирования культурной памяти предполагает рассмотрение 
условий формирования единства памяти в рамках поколения и формирования 
памяти  о поколении/поколениях в культуре. С чем связаны изменения в ус-
ловиях и принципах формирования культурной памяти? Характеризуя состояние 
мира сейчас, скажем: формирование культурной памяти происходит в ситуации 
цивилизационного сдвига, что позволяет раскрыть связь  между событием в ис-
тории и становлением коллективной памяти. Кроме того, подобный сдвиг своим 
следствием имеет очевидное драматическое положение «конфликта памятей» – 
национальных образов прошлого, что, в свою очередь, становится фактором 
влияющим на становление коллективной памяти поколения. 

Рассмотрение заявленной темы предполагает сопряжение её теорети-
ческих аспектов с материалом полевых исследований, интервьюирования – 
обращения к методам Oral History. 
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проф. Ольга Н. Астафьева  

(Россия – Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, Москва) 
 
 
 

Концептуализация современной культурной политики:  
поиски философских оснований 

[sesja ogólna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 

В своем докладе автор исходит из понимания того, что теоретические 
вопросы и концептуализация проблем социокультурного развития являются той 
областью гуманитарного знания, где заложен риск обнажить конфликт интере-
сов субъектов культурной политики, вытекающий из трактовки центрального 
понятия – «культура», и основных принципов управленческой парадигмы, 
реализуемой властью в обществе. 

Культурные ландшафты современных обществ, как систем с большим 
количеством измерений, демонстрируют сложную нелинейную динамику, не 
подчиняющуюся парадигме централизованного контроля. Социокультурная 
ситуация, при которой решения принимаются в условиях ограниченной 
рациональности, с одной стороны, стимулируют процессы развития системы; 
с другой – усиливает риски разбалансирования между самоорганизацией и со-
ответствующей степенью регулирования (К.Майнцер). Очевидность вхождения 
России в очередной бифуркационный период – период поиска образа и модели 
национальной культуры актуализировало проблему понимания ценностно-
смысловых оснований нынешнего этапа социокультурной модернизации. 

В настоящее время вопрос философских оснований культурной политики 
стал центральным для научного и экспертного сообщества, поскольку 
согласование интересов субъектов культурной политики и оценка возможностей 
их влияния на общественное развитие и гражданскую консолидацию стал 
вопросом выбора вектора цивилизационного пути России. Насколько фило-
софско-культурологическая мысль влияет на сферу политической ответствен-
ности публичных властей? Способна ли современная интеллектуальная элита 
сохранить независимость мышления, неидеологические формы самовыра-
жения, при участии в формировании модели современной культурной поли-
тики?  

По мнению автора, обращение к междисциплинарным и трансдисципли-
нарным методам (как обеспечивающим широкий подход к познанию сложных 
явлений и процессов) позволит ученым избежать «спекуляциями будущим», ибо 
нельзя быть свободным, находясь либо в узкодисциплинарных границах, либо 
оперировать теми приемам, какие используются сегодня в политических 
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дискуссиях относительно социокультурного развития. Экспертная оценка затруд-
няется смешением дискурсов, стилевой и жанровой неопределенностью пре-
длагаемых для обсуждения текстов; включением в документы метафор в качест-
ве катализаторов напряжения, выявляющих новые значения (П.Рикёр) и т.д.  

Формирование новой системы постэкономических ценностей, деклари-
руемых как цель современного этапа модернизации России, связывается с акту-
ализацией проблемы повышения качества жизни, решение которой направлено 
на стимулирование генерации новых знаний и отказ от философии потреби-
тельства, порождающей «ксерокс-культуру» (Ж.Бодрийяр), оторванную от гене-
зиса и истории страны. Смещение в сторону активного творчества, вовлечен-
ности населения в культурную жизнь, приобщение к ценностям мировой и на-
циональной культуры, к созданию условий для равного доступа к специали-
зированным институтам культуры предполагает расширение сферы ответствен-
ности государства за качество повседневной жизни людей. 
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доц. Сергей Астапов 

(Россия – Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону) 
 
 
 

Теология как приют для философии 

[sesja tematyczna – 23 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 
На протяжении всей истории европейской мысли философия и теология 

часто пересекались в своих проблемах и методах исследования, так же как 
и взаимно отталкивались. Но было два случая, когда теология, осознавая свою 
особенность, оказывалась приютом или прибежищем философии: в раннем 
Средневековье и в середине XIX в.  

Раннее христианство отрицало ценность философии. Однако уже в лица 
христианских апологетов II–III вв. философия обрела своих защитников. 
Средневековая схоластика показала, что философия как учение о принципах 
и основах бытия, о первопричине, не только допустима для христианства, но 
и необходима, ибо вера в Бога, хоть и первична и служит основой спасения, всё 
же не обладает столь убедительной силой для человека, как доводы разума. 

Развитие науки породило в XIX в. ситуацию кризиса философии. Позити-
визм заявил о неспособности философии быть знанием, жизненно необходи-
мым человечеству. Вместе с тем, к середине XIX в. вызрело убеждение, что 
наука без решения метафизических проблем становится бессубъектной и без-
нравственной. Именно в этот период, философия, вытесняемая из науки, на-
ходит приют в теологии.  

Эти два случая дают ответ на вопрос: «Кому нужна философия в XXI в.?» 
Она нужна в любом веке тем, кто ставит вопросы о смысле собственного 
существования и смысле бытия, о цели развития и соотношении сущего и дол-
жного. Вопросы о смысле необходимо приводят к вопросу о предельном 
смысле, вечном смысле, о котором рассуждают теология и религиозная 
философия, делая его, по сути, главным вопросом своих дискурсов. 

Теология, которая невозможна без постановки и решения телеологичес-
ких и смысложизненных проблем, так же как и проблемы первопричины, стала 
приютом философии как метафизики. 
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dr Dariusz Bęben 

(Polska – Uniwersytet Śląski, Katowice) 
 
 
 

Rozwój fenomenologii w Polsce, Czechach i Słowacji (próba porównania) 

[sesja tematyczna – 23 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 
Celem referatu jest analiza recepcji fenomenologii na ziemiach polskich, cze-

skich i słowackich. Fenomenologię rozumiem w znaczeniu klasycznym, to jest koncep-
cji Edmund Husserla i jego najbliższej szkoły – ruchu fenomenologicznego. Chociaż 
główny ton nadawany był przez wielkich fenomenologów Romana Ingardena i Jana 
Patočkę, którzy zdominowali obraz i recepcję fenomenologii w swych krajach, to jed-
nak rozwój fenomenologii przebiegał również innymi drogami, czasem w opozycji do 
fenomenologii wspomnianych uczniów Husserla. Pokażę różnice oraz podobieństwa 
w rozwoju fenomenologii na przykładzie czterech problemów: 

– stosunek fenomenologii do szeroko rozumianego pozytywizmu,  
– stosunek fenomenologii do filozofii chrześcijańskiej,  
– stosunek fenomenologii do marksizmu, 
– stosunek fenomenologii do filozofii narodowych,  
Wskażę również na rzadką – ale jednak istotną – współpracę między polskimi 

a czeskimi fenomenologami. Na koniec przedstawię kilka uwag o współczesnej recep-
cji fenomenologii na Słowacji. 
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prof. PhDr. Ľubomír Belás, CSc. 

(Slovensko – Prešovská univerzita, Prešov) 
 
 
 

Filozofia – kritika – súčasná spoločnosť 

[sesja tematyczna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 
Predkladaný príspevok sa venuje kritickej analýze dynamickej a zásadnými pro-

tikladmi zmietanej sociálnej reality súčasnosti. Ide tu filozofickú kritiku, ktorej typiku 
predstavujú názory I. Kanta, J. Habermasa a M. Horkheimera, obsahujúce zásadné 
normy posúdenia jej charakteru. Ťažisko záujmu autora sa týka posúdenia prev-
ratných zmien vo Východnej Európe po páde Berlínskeho múra, ktoré sú konkret-
tizované predovšetkým na pomery bývalého Československa a jeho nástupníckych 
štátov Českej a Slovenskej republiky. 
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проф. Тетяна І. Біленко 

(Україна – Дрогобицький державний педагогічний університет ім.  
І. Франка, Дрогобыч) 

Креативный потенциал слова в языковой игре 

[sesja tematyczna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
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доц. Елена Н. Билык 

(Украина – Харьковская государственная академия культуры, Харьков) 
 
 
 

Художественные традиции Слобожанщины в процессе инкультурации 
иностранных студентов 

[sesja tematyczna – 23 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala C] 
 

Глобализационные процессы современного общества актуализировали 
проблемы профессиональной подготовки иностранных студентов в условиях 
украинской культурно-образовательной традиции. Сегодня в высших учебных 
заведениях Украины обучается около 70 тысяч иностранных студентов, из них 
почти 19 тысяч – в Харьковской области. Для повышения качества профессио-
нальной подготовки иностранных студентов существенное значение имеет их 
инкультурация, происходящая под непосредственным воздействием социо-
культурного окружения, важная роль в котором принадлежит художественным 
традициям.  

Цель работы – рассмотреть влияние художественных традиций Слобожан-
щины на процесс инкультурации иностранных студентов в образовательно-
культурной среде высшего учебного заведения.  

Художественная культура Слобожанщины как результат исторически сло-
жившейся совокупности ценностей, традиций, норм и правил, характерных для 
украинского социума, выполняет функцию социальной ориентации, обеспечив-
ает процесс социальных взаимодействий иностранных студентов. Знакомство 
иностранных студентов с художественными традициями Слобожан-щины проис-
ходит в процессе целенаправленной социально-педагогической деятельности 
по их социальному воспитанию и социальному развитию и вклю-чает посещение 
этнофестивалей, ярмарок, участие в концертах, мастер-классах, проведение экс-
курсий, вечеров. 

Результатом целенаправленной работы по инкультурации иностранных 
студентов стало приобщение их к миру украинской культуры посредством зна-
комства с художественными традициями Слобожанщины, погружение в от-
дельные ее элементы, развитие межкультурной коммуникации, освоение соц-
иальных и творческих ролей, направленных на решение социокультурных задач, 
стимулирующих личностно-профессиональные качества студентов и спо-
собствующих их успешной инкультурации и социализации. 
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доц. Любовь Д. Божко 

(Україна – Харківська державна академія культури, Харків) 
 
 
 

Туризм і проблеми ідентичності 

[sesja ogólna – 24 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 

Туризм – феномен і результат масової культури, що стрімко розширює 
і зміцнює свої позиції як соціокультурна практика і модель рекреації та дозвілля, 
сфера бізнесу та система міжнародних комунікацій. Він продовжує залучати до 
туристський обміну і в туристську професійну діяльність все нових і нових 
учасників (акторів) і затверджується як одночасно глобальний соціокультурний 
феномен і локальний спосіб освоєння навколишнього світу і концептуалізації 
дійсності. В результаті картини світу, культурні тезауруси, ціннісні орієнтації 
індивідів і соціальних груп все більш формуються під впливом вражень 
і специфічних знаків «іншого» світу, привнесених туризмом. Як відмічає С. Ю. 
Каменський з підвищенням рівня мобільності, інноваційної активності, 
мінливості соціокультурного середовища, світосприйняття сучасної людини все 
більше нагадуватиме туристський спосіб осягнення світу. 

В свою чергу, ідентичність людини в пізній сучасності стала являти собою 
проект, який розуміється як здатність відтворювати особливий наратив, історію 
про себе (Гідденс А., 1991), як інструмент створення сенсу. Множинність 
орієнтирів, цінностей, динамічність соціального життя призводять до того, що 
людина стає нездатною сприймати себе як щось ціле і відчуває втрату цієї 
єдності. Мова йде про конфлікт між індивідуальним рівнем ідентичності, що 
визначається як «набір персональних характеристик, які роблять даного індивіда 
унікальним» і соціальним рівнем ідентичності «ідентифікація з нормами та 
очікуваннями середовища, в яку він занурений» (Труфанова Е.О, 2010). 
Проблема ідентифікації особистості як механізму співвіднесення себе 
з суспільством, природою, культурою зі збереженням при цьому свого «Я», своєї 
індивідуальності є однією з актуальних проблем сучасного людства. А «нові 
тенденції в практиках туризму та міграції позбавляють очевидності відповіді на 
такі питання:???.«Де мій дім», «що таке наша ідентичність»,«чому ви / ми тут» 
(Есмат Zaidan, 2011).  

Тому, зважаючи на все зростаючий вплив туризму на людське суспільство, 
так важливо розглянути його з точки зору механізму самоідентифікації 
особистості.  
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Etyka a bezpieczeństwo we współczesnej polityce zagranicznej 

[sesja tematyczna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala C] 
 
„Kompromis między wolnością a bezpieczeństwem jest jednym z najważniej-

szych problemów naszych czasów”. W jego perspektywie rozgrywa się większość dy-
lematów moralnych w obszarze polityki zagranicznej.  Jednym z jej głównych narzędzi 
są prawa człowieka. Czy jednak taką samą funkcję można przypisać bezpieczeństwu? 
Wiele moralnych dylematów polityki zagranicznej nasiliło się wraz z rosnącym poczu-
ciem zagrożenia mającego swoje źródło w nowego rodzaju konfliktach, w których 
dawne reguły wojny sprawiedliwej przestały obowiązywać. Najbardziej znamiennym 
tego przykładem stały się ataki terrorystyczne z 11 września 2001 r. Obierając za 
przedmiot odniesienia globalny terroryzm i reakcje nań, postaram się odpowiedzieć 
na pytanie, na ile bezpieczeństwo może legitymizować niemoralne postępowanie. 
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Dwudziestowieczne sposoby definiowania filozofii a wyzwania XXI wieku 

[sesja tematyczna – 23 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 

Pytania o istotę filozoficznego namysłu często związane są z pojawiającymi się 
diagnozami kryzysu tego sposobu myślenia, bądź z postulatami porzucenia filozofo-
wania jako niepraktycznej czy wręcz szkodliwej formy życia intelektualnego. Szcze-
gólnie wyraźnie ten związek uwidocznił się w wieku XX. W jego pierwszych dekadach 
filozofowie stanęli przed koniecznością wykazania, że ich dziedzina nie stanowi tylko 
formy myślenia przednaukowego, jak ją widział Comte, w dekadach ostatnich zaś 
zmuszeni zostali do polemiki z tezą, iż to myślenie „przebrzmiałe”, zamknięte w poję-
ciach Platona i Kanta, które, dziś jest tylko przeszkodą poznawczą (R. Rorty). Wiek XX 
tym samym zaowocował szeregiem koncepcji filozofii, formułowanych niejako w od-
powiedzi na kolejne teoretyczne wyzwania. Tak było zarówno w przypadku  
Nietzschego (choć filozof umiera w 1900 r., wywarł ogromny wpływ na wiek XX),  
Diltheya, jak i Rickerta, Husserla, Jaspersa czy Sartre’a. Formułowane przez nich kon-
cepcje filozofii – choć niejednokrotnie wzajemnie się wykluczające, osadzone w nie-
powtarzalnych kontekstach,  mogą stać się cenną wskazówką przy próbach określenia 
filozofii na miarę wieku XXI-go. Wskazują one że, nie możemy się zadowolić dotych-
czasowymi rozwiązaniami gdyż, wszelkie nasze koncepcje – są historycznie uwarun-
kowane, co oznacza: muszą odpowiadać na aktualne i zrazem często ani wcześniej, 
ani później nie spotykane problemy. Dziś – jak się wydaje – jest to irracjonalizacja kul-
tury mająca swe źródła w rozkwicie myślenia mitycznego, magicznego, religijnego 
oraz w postępującej pragmatyzacji owocującej instrumentalizacją rozumu. Dostrzega-
jąc zaś jednostronność wcześniejszych rozwiązań np. w postaci absolutyzacji rozumu, 
intuicji czy woli mocy  możemy jej także unikać. 
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Философия образования и вызовы современного общества 

[sesja tematyczna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala C] 
 

Суспільство, в якому і через яке відбувається людська характеризується як 
постіндустріальне, інформаційне, постмодерне. Типологія, напрацьована со-
ціальною філософією, ілюструє тенденції, риси і ознаки соціуму і процесу його 
розвитку. 

Збільшення обсягу інформації, перетворення її в суб’єкт розвитку суспільс-
тва, зростання ролі інформаційних технологій, формування простору інформа-
ційного суспільства – нові виклики освіти. Від суті інформаційного суспільства 
походить «суспільство знань».  

Інформаційне суспільство формує нові цивілізаційні виклики – глобалі-
зація, технологізація, полікультурність. 

Сучасне суспільство знань вимагає освіти впродовж життя - на особистому, 
культурному, професійному, соціальному, громадянському рівнях. 

Суспільство знань породжує «економіку знань» - внесок системи освіти 
в економіку держави сьогодні є більш вагомим у порівнянні з галузями проми-
словості. 

Цивілізаційні зміни стимулюють виникнення нових форм університетської 
освіти. Університет постає вже не як інституція освіти, а як соціальний феномен. 
Викликом для університету стало поширення постмодерної філософії, яка про-
блематизувала можливість наукового знання як такого, що претендує на універ-
сальність та об’єктивність.  

Викликом є й проблема самого розуміння сутності освіти у сучасному сус-
пільстві. Освіта розуміється як: засіб передачі та засвоєння сукупності теоретич-
ного знання; трансляція інформації професійного спрямування; сфера послуг 
з надання знань; засіб адаптації людини до потреб макросередовища; засіб пр-
истосування до соціального середовища через оволодіння культурою; чинник 
стратифікації суспільства; чинник соціалізації особистості.  

Всі ці перебудови за новими принципами обумовлюються сучасними тр-
ансформаціями і є відповіддю на виклики сучасності. 
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Sofiologia jako nowy dział filozofii i sposób na jej ożywienie 

[sesja tematyczna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
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Идеология и мораль с логико-семантической точки зрения: проблема 
совместимости 

[sesja tematyczna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 

Чтобы провести демаркацию между моралью и идеологией, необходимо, 
прежде всего, остановиться на логико-семантических особенностях преск-
риптивных высказываний, из которых в основном и состоит как идеологический, 
так и моральный дискурс. С точки зрения логической семантики, прескрипции 
отличаются от дескрипций иным направлением соответствия между словами 
и миром: в случае дескрипций необходимо слова привести в соответствие с ми-
ром; в случае прескрипций — мир в соответствие со словами о нем. Аналогом 
истины и лжи для прескрипций являются понятия выполнимости и невыполни-
мости; и противоречивым называется такой кодекс требований, в котором 
выполнение одного требования исключает выполнение другого. 

Конечно, такое же направление соответствия между словами и миром 
имеют, например, обещания или декларации. Чем же отличаются от них 
ценностно-нормативные суждения, постулируемые идеологией или моралью? 
Для объяснения этого отличия мы должны из сферы семантики перейти в сферу 
прагматики и использовать понятие об ответственности за соответствие между 
словами и миром. В случае обещаний и деклараций, так же, как и в случае 
дескрипций, ответственность за соответствие между словами и миром несет 
говорящий, а в случае императивов и ценностей, ответственность переносится 
на слушателя: он должен своими действиями обеспечить «истинность» 
постулируемых принципов. 

В этом отношении идеологический дискурс тождественен дискурсу 
моральному. Единственное отличие идеологии от морали заключается в том, 
что идеология оперирует утвердительными высказывания, тогда как мораль – 
если, конечно, это именно мораль, а не «срытая» идеология – состоит 
исключительно из отрицательных высказываний. Следовательно, вопрос о сов-
местимости морали и идеологии – это вопрос о том, являются ли утвердитель-
ные требования идеологии и отрицательные требования морали совместно 
выполнимыми. В докладе, на некоторых примерах из русской философии, будет 
доказываться, что требования морали и идеологии совместно невыполнимы. 
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От фундаментального знания к проектной деятельности: творческий  
потенциал философии культуры 

[sesja tematyczna – 23 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 

Дискуссия о статусе философии культуры продолжается среди российских 
культурологов и философов культуры: одни последовательно приписывают ей 
статус фундаментального научного знания, некоей метатеории культуры; другие 
подчеркивают ее инструментальный потенциал, способность трансформировать 
видение уже известных предметных полей. Со вторым подходом связана ос-
новная идея автора о возможности использования различных культурол-
огических методов (структурализм, герменевтика и др.) и теорий (теория ди-
алога М. М. Бахтина, игровая теория Й. Хейзинги и др.) в современной проектн-
ой деятельности. 

Анализ конкретных процессов проектирования в дизайне, архитектуре, 
деятельности по формированию имиджа территорий и т.п. показывает не-
достаточность общей эрудиции или интуиции специалистов для формирования 
концепций, обеспечивающих новизну и креативность конечного продукта. На-
пример, музейный дизайнер, участвующий в создании интерактивной экспози-
ции, не просчитает возможные варианты формообразования, если не знаком 
с коммуникативными теориями. Архитектор, осмысляющий идеи «открытого 
города», не добьется успеха, если оперирует стандартной для российской ар-
хитектуры позитивистской моделью человека, учитывающей исключительно ко-
личественные характеристики жизнедеятельности. 

Вместе с тем, решаемые ими задачи настолько масштабны и сложны, что 
для проектирования недостаточно так называемых теорий среднего уровня, 
поскольку в них доминируют эмпирические данные, «привязанные» к кон-
кретным условиям (другая культура, социокультурное пространство, аудитория 
проекта). Философия культуры содержит актуальные установки и модели, кото-
рые можно включить в проектную деятельность, прежде всего, социокультур-
ного и человеко-ориентированного характера. 
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Medytacja o ciszy pomiędzy myślami 

[sesja tematyczna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 

Są rzeczy dla których trudno dobrać słowa, aczkolwiek są to rzeczy, które de-
cydują o tym, kim jesteśmy, jak urzeczywistniamy samych siebie, oraz o tym, jakiemu 
prawu podporządkujemy się. 

W moim wystąpieniu kontynuuję serię rozważań o podmiotowości człowieka. 
Podmiotowość jako źródło architektury rzeczywistości. Podmiotowość jako nieskoń-
czone samopoznanie, nieskończona wolność, nieskończona twórczość i nieskończona 
poezja. 
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Twórczy mózg – opis kognitywistyczny  

 

[sesja tematyczna – 23 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala C] 
 

W pierwszej części referatu omówione zostaną wybrane kognitywistyczne 
metody badania procesów poznawczych, które prowadzą lub mogą prowadzić do 
powstawania idei i rzeczy twórczych. Następnie przedstawione będą wybrane wyniki 
badań przeprowadzonych przez kognitywistów. Wystąpienie zostanie zakończone 
krótkim rozważaniem na temat pewnych problematycznych kwestii związanych 
z kognitywistycznymi badaniami nad kreatywnością.  

Celem referatu będzie zainicjowanie dyskusji na temat tego, czy stosowanie 
omawianego podejścia w badaniach nad twórczością ma szansę pomóc nam 
zrozumieć jej istotę lepiej niż rozumieliśmy ją dotychczas. 
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PhDr. Martina Číhalová, Ph.D. 

(Česká republika – Univerzita Palackého, Olomouc) 
 
 

Analogie a kritické myšlení 

[sesja tematyczna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 

Příspěvek se bude zabývat vztahem analogie ke kritickému myšlení. Nejprve 
budou uvedeny základní principy racionality, mezi něž patří i schopnost subjektu vyt-
vářet pravděpodobnostní úsudky. Mezi takový typ usuzování patří právě analogie. Ta 
bude pojímána v souladu s přístupem Dedre Gentnerové, jako strukturní zobrazení 
mezi dvěma doménami. Úsudek z analogie je pouze pravděpodobnostního charakte-
ru, kdy míra pravděpodobnosti je dána strukturními a sémantickými nároky klade-
nými na analogii. Tyto budou představeny jako nutné podmínky pro každou analogii, 
která má potenciální možnost rozšiřovat lidské poznání.  Taková analogie, která tyto 
podmínky splňuje, může být následně podrobena konstruktivní kritice, jejímž nástro-
jem mohou být protiargumenty tvořené rovněž pomocí analogie. Klasifikaci takových 
protiargumentů uvádí Cameron Shelley. Shelleyho klasifikace však přináší jisté pro-
blémy, z nichž v příspěvku bude vycházeno, aby následně byl navržen nový přístup ke 
klasifikaci protiargumentů z analogie. 
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проф. Мария Чикарькова 

(Украина – Черновицкий торгово-экономический институт КНТЭУ, Чер-
новцы) 
 
 
 

Антропоцентрический аспект магического дискурса массовой культуры 

[sesja tematyczna – 23 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala C] 
 

Современная массовая культура «замешана» на магической составля-
ющей. Разворачивается ренессансное, поддержанное философией Просве-
щения и политическими утопистами ХIХ–ХХ вв., «самообожествление» человека, 
что умножается на «веру в науку», которая родилась некогда из магических 
практик и продолжает представляться способом «переустройства мира». По 
Шпенглеру, мы живем в эпоху «зимы»: культура умирает, превращаясь в ци-
вилизацию. В нашу эпоху «цивилизация пока воспроизводится. А вот культура 
если и накапливается, то из последних сил». Магия, «которая прославляет 
человека …», приходит на смену требовательной «культурной религии»; на 
смену страху перед дьяволом приходит страх перед самим собой, который 
сублимируется в «религию наслаждения». Массовая культура «максимально 
упрощает систему ценностных ориентаций человека», а социальное выравни-
вание происходит по нижнему уровню, что отражает реальный уровень нашего 
сознания. 
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dr Katarzyna M. Cwynar  

(Polska – Uniwersytet Rzeszowski) 
 
 
 

Filozofia a polityka 

[sesja tematyczna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala C] 
 

Teza 1. Filozofia jako sfera życia teoretycznego a polityka jako sfera życia 
praktycznego. Filozofia i polityka to dwie różne sfery. Polityka to sfera życia praktycz-
nego, interesów, stwarzania warunków do egzystencji ludzkiej wyznaczanych np. in-
teresem klasowym, narodowym, państwowym lub grup interesu. Filozofia to sfera 
życia teoretycznego; kieruje się poszukiwaniem prawdy a w swej klasycznej wersji 
czystej wiedzy czyli wiedzy dla niej samej. Tak pojmowana filozofia może podejmo-
wać refleksje nad życiem praktycznym. W ramach filozofii praktycznej rozpatrywane 
są kwestie sensu życia, zasadności podejmowanych działań, kwestie moralne, poli-
tyczne itp. 

Teza 2. Polityka i filozofia a typy myślenia dominującego. Polityka i filozofia 
pozostają w różnych relacjach, zarówno konstruktywnych dla zachowania tożsamości 
każdej z nich, jak i wobec siebie destruktywnych, a nawet wzajemnie się negujących. 
Polityka może uniemożliwiać uprawianie filozofii (systemy totalitarne), ale może tak-
że jej uprawianie ułatwiać (może np. inspirować i finansować badania, tworzyć insty-
tucje naukowe). Poszczególne systemy polityczne zdominowane są, a nawet zmuto-
wane przez „jakiś” typ myślenia. Typami tymi z zasady są: myślenie religijne, pragma-
tyczne (ekonomiczne), nakierowane na życie codzienne lub polityczne (imperialne), 
bądź też na realizacje celów ideologicznych (systemy nacjonalistyczne, komunizm, 
itp). 

Teza 3. Polityka i jej wpływ na sytuację filozofii w zależności od typu myślenia 
dominującego. Ustroje religijne z reguły nastawione są na eliminowanie myślenia 
filozoficznego (np. islam). Ustroje nastawione na działania praktyczne będą prefero-
wać myślenie nakierowane na praktykę życia codziennego (np. Chiny). Myślenie filo-
zoficzne zastępuje myślenie praktyczne, etyczne (konfucjanizm, taoizm). Innym ty-
pem są kultury magiczne (np. Indie). Nie preferują czystej refleksji filozoficznej lecz 
refleksję uwikłaną w życie praktyczne. Znajduje ona wyraz w dążeniu do doskonalenia 
etycznego człowieka. Można też mówić o cywilizacjach imperialnych, których celem 
są nowe podboje – to kultury typowo polityczne: starożytny Rzym, USA, Rosja. Pod-
porządkowują kulturę, filozofię pod cele polityczne – ideologie. Są także kultury, które 
preferują myślenie filozoficzne – podstawą jest pluralizm (kultura europejska). W tym 
wypadku filozofia jako myślenie intelektualne może konkurować z innymi dziedzina-
mi. 

Teza 4. Filozofia i jej wpływ na politykę. Filozofia może podjąć refleksję nad 
sytuacją polityczną. Może w ramach formułowanych kategorii dokonać oceny jej sy-
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tuacji. Namysł nad rzeczywistością zawsze dokonuje się w ramach systemu filozofii 
(systemu znaczeń). Filozofia może wskazywać na błędy, niedociągnięcia, może formu-
łować nowe wzorce; jest racjonalizacją życia społecznego. Jest to jej wpływ pozytyw-
ny. Jeśli filozofia staje się dominująca to jej zwolennicy próbują całą rzeczywistość 
sprowadzić do aksjologii tego systemu. Grozi to niebezpieczeństwem utracenia przez 
filozofię jej statusu poznawczego. W tego rodzaju sytuacjach filozofia przemienia się 
w ideologię – uzasadnia interesy i jest nie tyle środkiem uzasadnienia wolności czło-
wieka co jej ograniczeniem (np. komunizm, islam dogmatyczny, fundamentalizmy). 

Teza 5. Jaka filozofia jest potrzebna współczesnej polityce? Filozofia może 
tworzyć wizje filozoficzne, ale powinna być także wobec aktualnej rzeczywistości poli-
tycznej analityczna oraz krytyczna. Powinna wskazywać na możliwe niebezpieczeń-
stwa wynikające z realizacji formułowanych koncepcji politycznych i historiozoficz-
nych, a przede wszystkim unikać podejścia apologetycznego. 
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prof. UWM dr hab. Józef Dębowski 

(Polska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn) 
 
 
 

Nauki filozoficzne i ich metodologiczne podstawy 

[sesja tematyczna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 

Twierdzę, iż istnieją dzisiaj wystarczające racje, by większość dyscyplin 
filozoficznych móc uznać za dyscypliny w ścisłym sensie naukowe. Aby to wykazać, 
wystarczy uwzględnić czysto metodologiczną stronę dotychczasowych filozoficznych 
dociekań: ich teoretyczne podstawy, ich metodologiczne osobliwości i ich cele. Te 
podstawy, osobliwości i cele najlepiej zaś widać wtedy, gdy — obok trzech tradycyjnie 
wyróżnianych metodologicznych typów nauk (formalne, empiryczne i humanistyczne) 
— dodatkowo wyodrębnimy czwarty metodologiczny typ nauki, mianowicie nauki 
filozoficzne. A powody są po temu więcej niż dostateczne. Wystarczy wziąć pod 
uwagę fakt, że każda z nauk filozoficznych (ontologia, metafizyka, epistemologia, 
etyka i inne) ma swój stosunkowo dobrze określony przedmiot, ma specyficzną dla 
siebie metodę badawczą, ma także do osiągnięcia określone cele. Nie widać również 
żadnych powodów, aby nauki filozoficzne nie mogły spełnić wszystkich innych wyma-
gań, które łączą się z tradycyjnie wytworzonym modelem poznania naukowego 
i które tradycyjnie nakładane były na wiedzę naukową. Podobnie więc jak wiedza 
wszystkich pozostałych nauk, również wiedza nauk filozoficznych jest wiedzą 
racjonalną i metodologicznie zdyscyplinowaną. Z reguły bowiem jest to wiedza 
intersubiektywnie komunikowalna i intersubiek-tywnie sprawdzalna. A to znaczy, że 
również hipotezy, twierdzenia i teorie nauk filozoficznych — podobnie jak hipotezy, 
twierdzenia i teorie wszystkich pozostałych nauk — podlegają określonym 
procedurom testującym i uzasadniającym. W rezultacie ich wyniki również mogą być 
potwierdzane lub obalane, weryfikowane lub falsyfikowane, podważane lub 
koroborowane. 
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проф. Валентина Дианова 

(Россия – Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-
Петербург) 
 
 
 

Философское образование в классических университетах России: история 
и современность 

[sesja tematyczna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 

Университеты, получившие впоследствии название "классические", стали 
складываться в России в XVIII веке. Они возникали в крупных городах: Санкт-
Петербурге, Москве, Казани, Ростове -на-Дону, Екатеринбурге, Саратове, Томске. 
В начальный период существования  университетов философию представляли 
в основном западноевропейские ученые и только со временем их сменили от-
ечественные преподаватели философии. Сравнительный исторический анализ 
позволяет зафиксировать конкретные годы, когда были организованы фило-
софские факультеты и какие были учреждены на них кафедры, какие фило-
софские дисциплины преподавались. Конкретные социально-исторические и по-
литические условия непосредственным образом влияли на осуществление фи-
лософского образования, которое было прерывным, но каждый раз возобно-
вляемым со сменой образовательной политики. В настоящее время философ-
ское образование в России является обязательным во всех высших учебных за-
ведениях, хотя прекратили  свое существование так называемые классические 
университеты. Это было вызвано  реформой образования, проводимой в начале 
XXI века, согласно которой произошло укрупнение некоторых университетов пу-
тем слияния с другими высшими учебными заведениями, после чего последо-
вало их переименование в федеральные университеты. В настоящее время на-
иболее обобщающим термином для выражения высокого образовательного 
и научного статуса российских университетов используется термин "ведущие" 
университеты. 
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(Україна – Національний технічний університет «Харківський політехнічний 
інститут», Харків) 
 
 
 

Філософія та її суспільна дієвість в сучасному світі 

[sesja tematyczna – 24 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 

Світ сьогодні змінюється набагато швидше, ніж університети і його 
складова – філософська освіта. Тому особливої уваги набуває питання щодо 
можливостей відкриття випускаючих кафедр філософії та відкриття філософських 
спеціалізації саме в технічних університетах. Нова хвиля розвитку техніки, 
технологій, поява інформаційно-комунікаційної мережі, формування нової 
наукової парадигми створюють свого роду «виклик» до розуміння практичної 
значущості філософії, що веде до змін в освіті. 

Суть філософії в новому суспільстві знань активізує звернення до філософії, 
до філософських знань і переносить їх реалізацію в практичну площину. 
Особливого значення набуває така спеціалізація філософської освіти, як 
філософія науки і техніки, а потреба таких фахових спеціалістів, як аналітик 
системного мислення, експерт гуманітарного розвитку, фахівець гуманітарної 
експертизи, консультант-аналітик розвитку науки і техніки, аналітик 
інформаційних комунікацій і т. і. стає вкрай необхідними для розвитку нової 
форми суспільства.  

Практичний характер філософії також актуалізується в суспільстві знань, 
а сама філософія виступає як поєднуючи ланка в системі міждисциплінарного 
розвитку освіти. 

 



IX Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich * Filozofia a współczesność (Nałęczów, 22–24 IX 2014) 

IX Конференция Философов Славянских Стран * Философия и современность (Наленчув, 22–24 IX 2014) 

Те
зи

сы
 

28 

Te
zy

 

dr Piotr Domeracki 

(Polska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń) 
 
 
 

Bierdiajewowska filozofia człowieka jako filozofia dialogu 

[sesja tematyczna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 

W swoim przedłożeniu nie zamierzam bynajmniej koncentrować uwagi na hi-
storyczno-filozoficznych dywagacjach, związanych z rozstrzyganiem kwestii charakte-
ru filozofii Mikołaja Bierdiajewa, czy jest ona mianowicie filozofią egzystencjalną, czy 
może raczej filozofią człowieka, a może wariantem chrześcijańskiego (tu prawosław-
nego) personalizmu, czy jednak jest to filozofia religijna, wręcz rodzaj filozoficznego 
mistycyzmu albo też rosyjska odmiana historiozofii bądź modna w tamtym czasie w 
różnych regionach świata egzemplifikacja filozofii narodowej. Mając szacunek dla te-
go rodzaju rozstrzygnięć, aczkolwiek zarazem nie przeceniając ich wagi, chciałbym się 
raczej pokusić o taką interpretację bierdiajewizmu, która – jak sądzę – nie wchodząc 
w konflikt z alternatywnymi, wcześniejszymi i powszechnie uznanymi interpretacjami 
tej filozofii, może stanowić interesujące ich dopełnienie, a równocześnie brzemien-
ność i rozległość dorobku filozoficznego autora Nowego średniowiecza. Proponuję 
zatem interpretację filozofii Bierdiajewowskiej jako filozofii człowieka, z uwagi na do-
niosłe miejsce, zajmowane w niej przez humanum, tę zaś jako modelowy przykład 
filozofii dialogu, z charakterystycznymi tylko dla niej innowacjami, wprowadzonymi 
do światowej myśli dialogicznej. Choć wymaga to niemałego trudu i odrębnej rozpra-
wy, zamierzam także zamanifestować pogląd, że filozofia dialogu Mikołaja Bierdiaje-
wa w wielu punktach zdradza osobliwe podobieństwo do dialogizmu filozofii Emma-
nuela Levinasa. W rezultacie proponuję nie tylko uznać, ale i studiować, a ponadto 
popularyzować Mikołaja Bierdiajewa jako przedstawiciela europejskiej filozofii dialo-
gu, wnoszącego do niej istotne, choć niewątpliwie dyskusyjne novum. 
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(Россия – Санкт-Петербургское философское общество) 
 
 
 

Общественно-политическое сознание как инструмент воздействия на 
жизнь общества и государства 

[sesja tematyczna – 23 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala C] 
 

В силу того, что общество есть объективно-субъективная реальность, об-
щественное бытие и общественное сознание взаимозависимы: без энергии об-
щественного сознания общественное бытие статично и мертво. Отсутствие дин-
амики общественно-политического сознания может обусловить застой, дестр-
укцию, деградацию человечества или, по крайней мере, той его части, где не сти-
мулируются, не поощряются, более того, преследуются проявления этой соста-
вной части человеческого разума. 

Условием эффективного функционирования и развития общественно-
политического сознания является демократическая среда общественного и госу-
дарственного устройства. Ее отсутствие или иллюзорное состояние губительно 
влияет на интеллектуальное развитие общества, «вырезает» из комплекса состав-
ных частей общественного сознания элементы, ответственные за политическое 
развитие общества. В тоже время общественно-политическое сознание предста-
вляет из себя наиболее общий, высший уровень человеческого сознания, в част-
ности, в раз-витом демократическом социуме. 

В авторитарной или тоталитарной системах государственного устройства 
исключительно власть берет на себя прерогативу определять способы существо-
вания и пути развития общества и государства. В таких условиях гражданское 
общество становится ненужным, излишним, более того вредным для власти ат-
рибутом действительности, и соответственно власть всеми силами стремится огр-
аничить его функционирование. 

В результате возникает ситуация борьбы и противостояния между по-
добными деспотичными системами власти и общественно-политическим соз-
нанием гражданского общества. Развитие общественно-политического сознания 
является объективным процессом. Поэтому оно вне зависимости от политической 
конъюнктуры  будет существовать и благотворно воздействовать на жизнь общес-
тва и государства. 
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доц. Татьяна Глушко 

(Украина – Национальный педагогический университет им. М.П. 
Драгоманова, Киев) 
 
 
 

Экономическoе сознание нации: социально-феноменологический анализ 

[sesja tematyczna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala C] 
 
Сучасна феноменологічна традиція сформувала досить потужний мето-

дологічний апарат для ґрунтовного аналізу сутнісних рис як суспільної свідомості 
в цілому, так і окремих її структурних рівнів. Нас цікавитиме економічний вимір 
суспільної свідомості, котра являє собою потік переживань соціально значимих 
ейдосів такої господарської спільноти як нація. Інтенційність, як характеристика 
соціально-економічної свідомості, дозволяє розглядати останню як таку, що 
активно конституює смисли соціально-економічної реальності – як вже реалізо-
вані, так і перспективно можливі до реалізації. 

Економічна свідомість нації постає як історично-конституююча госпо-
дарська інтенційність, що розкривається у вимірі синтезу традиційного економіч-
ного знання та нетрадиційного економічного мислення. При цьому традиційне 
економічне знання, як атрибут соціального господарювання, функціонує у формі 
економічної віри, а нетрадиційне економічне мислення – у формі економічної 
епістеми. Економічний lebenswelt передбачає перманентну біфуркативну 
ситуацію, а національна самосвідомість являє собою здатність до відмежування 
власного життєсвіту від життєсвіту інших націй. Таким чином, національна еконо-
мічна свідомість являє собою відповідний структурний рівень економічного 
життєсвіту суспільства. 

 



IX Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich * Filozofia a współczesność (Nałęczów, 22–24 IX 2014) 

IX Конференция Философов Славянских Стран * Философия и современность (Наленчув, 22–24 IX 2014) 

Tezy 

Те
зи

сы
 

31 

dr Lidia Godek 

(Polska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań) 
 
 
 

Václava Havla projekt antypolityki a współczesne recepcje postpolityczności 

[sesja tematyczna – 23 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala C] 
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доц. Сергей Головащенко 

(Украина – Национальный университет «Киево-Могилянская академия», 
Киев) 
 
 
 

Общественная жизнь в свете библейской апологетики:  
опыт представителей Киевской духовной академии начала ХХ в. и его 

актуализация в наши дни 

[sesja tematyczna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
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доц. Галина Хоменко 

(Украина – Харьковский национальный педагогический университет им. 
Г.С. Сковороды) 
 

Опыт философской деконструкции и «загадочная смерть» в украинской 
элитарной литературе 1920–1930-х годов 

[sesja ogólna – 24 VI 2012 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 

Деконструкция как предел философской традиции, чья судьба решается 
в двух расклинивающихся направлениях: деструкции, дискредитации и ре-
конструкции в инверсивном, смещенном варианте, могла бы быть представлена 
метафорой смерти онто- и логоцентризма и воскресения другого философского 
опыта. Наверное, именно отсюда апелляция Жака Деррида к феномену смерти 
на всех уровнях философствования: от концепции смерти-дара и по-
нятий/метафор фармакон, диссеминация, след, гимен и других до предлога sur- 
в конструкции sur-vivre как места радикально нового модуса преодоления опп-
озиции жизни и смерти. 

Потребность различия от авторов, “чья смерть… не дожидается их кончи-
ны” (Ж. Деррида), предполагает структурирование текстов, в которых “пере-
ворот” не мгновение, прыжок, точка, “мёртвое время” (Ж. Деррида), а фаза не-
прекращающегося анализа (différаnce c a), тонких нюансов (différence), преде-
льного усложнения суждений, настоящей страсти мысли, стимулирован-ной 
недоверием к мысли, – парадоксально-апорийным коррелятом небезразли-чия 
и ответственности исключительной личности в условиях гибели человека, гипер-
демократиии и не-иерархии.  

Важным истоком деконструкции как гетерогенного феномена является 
философия жизни Фридриха Ницше и метапсихоанализ Зигмунда Фрейда, уже 
составившие основание европейской гуманитаристики 1920–1930 годов. В этой 
“деконструкции до деконструкции” (Ж. Деррида) постановка под вопрос мысли 
соотносится с постижением загадки (“пункта наибольшей неясности”) 
(Ж. Деррида) смерти на территории языка, в хайдеггеровском “доме бытия”, где 
ей не соответствует не только одно истинное значение, но и множественность 
значе-ний: находящееся “за-гадкою” (в украинском языке одно из значений сло-
ва “гадка” – “мысль”) принадлежит пустоте, бездонной и безосновательной глу-
би-не под- и бес-сознательного как другому сознания; прорыв этой пустоты соп-
ровождается бесконечным порождением суждений по законам не-конъюнкции. 
У самого яркого представителя украинской литературы Николая Фитилева, изв-
естного под псевдонимом Мыкола Хвылевый (1893–1933), подобная декон-
струкция “загадки смерти” осуществляется в формуле “(…) згадаю про свою за-
гадкову смерть” (“(…) вспомню о своей загадочной смерти”), ставшей настоящим 
шибболетом писателя. 
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доц. Денис Игнатьев 

(Россия – Российский государственный педагогический университет им. 
А.И. Герцена, Санкт-Петeрбург) 
 
 
 

Перевод и переводимость: философия сакрального 

[sesja tematyczna – 23 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 

Перевод как способ перманентной актуализации ценностей и смыслов 
культуры неизбежно обнаруживает свою антиномичную природу, объединяя 
в себе как сакральные, так и профанные черты. Изначально перевод выступает 
как акт профанирования, раскрытия священной тайны для непосвященных, нес-
пособных приобщит ься к ней непосредственно. 

Интерес к переводу и проблемам переводимости является отличитель-
ной чертой профанной культуры. Примером этому может служить эпоха Возрож-
дения, сместившая свой интеллектуальный фокус с проблем схоластики к вопро-
сам риторики и перевода. Перевод с идеей множественности толкований высту-
пает как форма утверждения свободы. Идея перевода (самой возможности пер-
еводимости) утверждает номинативность слова, его условную назывательную 
функцию и является антиподом идеи «сакрального языка» (сущностного, Божес-
твенного). Перевод обнаруживает свою небожественную природу. Перевод 
священных текстов на национальные языки начинает осмысливаться как откры-
тие ящика Пандоры, что привело к освобождению слов (Liberation of words). 
Онтология сакрального языка сменяется номинативностью светского языка. 

Перевод рассматривается как радость от умножения (любой язык тесен 
для всей полноты авторского замысла) и оплакивание потери (lost in translation). 
Процесс перевода бесконечен (there is no final version). 

Перевод выступает как акт сакрализации, поскольку именно на полях 
переводимости формируется канон классики. Так в современной культуре бес-
конечные экранизации осуществляют неизбежное профанирование классики, но 
и поддерживают статус классичности этих произведений. Предельная медий-
ность современной культуры воплощает в себе идею тотального перевода. 
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dr Agnieszka Iskra-Paczkowska 

(Polska – Uniwersytet Rzeszowski) 
 
 
 

Kino wobec idei filozoficznych 

[sesja tematyczna – 23 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala C] 
 

W referacie analizuję wpływ refleksji filozoficznej dotyczącej twórczości i jej 
uwarunkowań kulturowych na koncepcję autora w dziele filmowym. Skupiam się na 
następujących zagadnieniach:  

1) semiotyka obrazu filmowego i swoiste dla niej kody (R. Barthes, U. Eco) 
a poszukiwanie autorskich strategii narracyjnych i własnego języka;  

2) wpływ nowych technik na zmianę statusu autora;  
3) wypowiedź autorska a gatunek filmowy (sztywna siatka reguł 

tożsamościowych vs. reguły fakultatywne – Adrew Tudor);  
4) podmiot wypowiedzi (bohater jako alter ego twórcy, autotematyzm, 

dokument performatywny) vs. „podmiot zbiorowy” (intertekstualność obrazu 
filmowego, pastisz – F. Jameson);  

5) kulturowa identyfikacja autora: autor tautologiczny, autor jako „marka” – 
próby jej przełamywania i redefiniowania. 
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dr Andrzej P. Karalus  

(Polska – Politechnika Gdańska) 
 
 
 

Współczesne kontrowersje wokół sprawiedliwości dystrybutywnej  
a „sprawa polska” 

[sesja tematyczna – 23 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala C] 
 

W wystąpieniu zrekapitulowane zostaną najważniejsze koncepcje sprawiedli-
wości dystrybutywnej. Sprawiedliwość dystrybutywna, czyli – najogólniej rzecz ujmu-
jąc – to, w jaki sposób społeczeństwo winno rozdysponować ograniczoną pulę zaso-
bów i dóbr wśród swoich członków, łączą się często z zagadnieniem równości (bądź 
nierówności) społecznej czy też zasadności transferu bogactwa i od czasu publikacji 
Teorii sprawiedliwości Rawlsa w 1971 znalazło się w centrum publicznej debaty, 
obejmującej zagadnienia z pogranicza filozofii polityki, ekonomii dobrobytu oraz ma-
kroekonomii. Referat omówi najważniejsze teorie sprawiedliwości dystrybutywnej: 
zasadę dyferencji (Rawls), utylitarystyczny egalitarianizm (Harsanyi), libertarianizm 
(Nozick), welfaryzm (Amartya Sen) oraz egalitarianizm zasobów (Dworkin, Arneson). 
Krótko wspomniane zostaną również koncepcje Philippe’a van Parijsa oraz Johna Ro-
emera. Poszczególne teorie sprawiedliwości dystrybutywnej będą rekonstruowane z 
perspektywy filozofii politycznej; najwięcej miejsca poświęcone będzie analizie tych 
argumentów oraz zasad podstawowych, które leżą u podstaw danej koncepcji spra-
wiedliwości. W końcowej części referatu krótko zostanie poruszona kwestia rezonan-
su różnych sformułowań teorii sprawiedliwości dystrybutywnej w Polsce; autor posta-
ra się również wskazać na powody, które jego zdaniem są odpowiedzialne za obecny 
kształt publicznej debaty na ten temat. 
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доц. Любовь В. Каршинова 

(Россия – ФГАОУ Академия повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников образования, Москва) 
 
 
 

Формирование целостного мировоззрения как путь преодоления  
духовного кризиса в современном мире 

[sesja tematyczna – 23 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala C] 
 

Конец ХХ и начало ХХI в.в. отмечаются активным поиском человеком ду-
ховного пути развития и попытками актуализации религиозных начал без глубо-
кого их изучения, анализа и синтеза. Человечество стоит перед выбором: пойти 
по пути «возврата назад», или, используя накопленный культурный опыт, но-
вейшие достижения науки, сделать «рывок» вперед. Анализ  развития культ-
урного опыта показывает: неделимую природу человек искусственно разделил 
на предметные части. Это привело к возникновению предметных областей наук, 
формированию узкоспециализированной системы науки и обра-зования, разде-
лению культуры на духовную и материальную, потере непре-ходящих ценно-
стей, падению нравственности и духовности. Мировоззрение со-временного че-
ловека в основном мозаично, ограничено стереотипами, низким уровнем бесси-
стемных знаний.  

В настоящее время идёт «переформатирование» мира и цивилизации, 
в котором удержать культуру на уровне традиций родовых или религиозных ос-
нов нет смысла. Земля открыла и продолжает открывать человечеству мно-
жество тайн, скрывающихся в её недрах сакральных памятников древности, не-
сущих в своей основе базовые знания о системности, единстве и гармонии ок-
ружающего нас Мира. Настало время собрать воедино раздробленные на части 
знания. Архетипы духовной культуры человечества, сохраненные тра-дициями, 
это база, несущая идею целостности мира и являющаяся точкой сопри-
косновения различных традиционных культур в современном мозаичном мире.  

Синтез базовых основ духовной культуры, современных научных дости-
жений и интуиции, аналитическое мышление – это путь формирования целост-
ного мировоззрения человека, который поможет преодолеть духовный кризис. 
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prof. UZ dr hab. Krzysztof J. Kilian 

(Polska – Uniwersytet Zielonogórski) 
 
 
 

Wartość filozofii na przykładzie dwóch sprzecznych ujęć 

[sesja tematyczna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 

1. W myśl pierwszego ujęcia, które przedstawione zostanie na przykładzie 
poglądów K.R. Poppera, filozofia jest wyjątkowym osiągnięciem kultury europejskiej. 
Ta pierwsza zainicjowała szczególny sposób komunikowania się z rzeczywistością, 
owocem którego jest nauka w postaci, jaką obecnie znamy. Osiągnięcia tak 
rozumianej filozofii są „wartościowe same przez się”. 

2. Zgodnie z ujęciem drugim, przedstawianym na przykładzie poglądów P.K. 
Feyerabenda, filozofia jest szkodliwym wytworem kultury europejskiej. Filozofia nie 
uzupełniła poprzedzających ją tradycji tylko je wyparła. Nie wzbogaciła świata, 
w którym żyjemy, tylko go zubożyła.  

3. W wystąpieniu spróbuję odpowiedzieć na pytanie, dlaczego 
przewartościowanie tych dwóch podejść, efektem którego byłoby bezstronne 
rozstrzygnięcie na korzyść jednego z nich, nie jest możliwe. 
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канд. наук Даля Кобелева  

(Украина – Харьковский национальный техничес-кий университет 
сельского хозяйства им. Петра Василенко, Харьков) 
 
 
 

Музыка как предмет философско-культурологического анализа 

[sesja tematyczna – 23 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala C] 
 

На сегодняшний день европейская музыка, так или иначе, является 
образцом музыкального искусства для всего мира. Для европейского слушателя 
кажется вполне очевидным, что именно она является наиболее адекватным 
отображением сущности музыкального феномена. Поэтому большинство 
исторических и теоретических концепций рассматривают музыку, начиная со 
времён Древней Греции и по сей день, не обращая внимания на существование 
других музыкальных культур и традиций. Это касается и философии, и теории 
музыки. Данный факт сам по себе, скорее всего, не несёт ни отрицательной, ни 
положительной окраски, может быть, даже являясь вполне естественным. Но 
его влияние на развитие науки о музыке весьма существенно.  

В результате анализа существующих философско-теоретических методов 
познания музыки, становится очевидным, что множество выводов, полученных в 
рамках этих подходов, не вполне адекватно описывают даже некоторые 
мировые музыкальные традиции, отличные от европейской. Например, музыку 
Индии и Китая. Допустим, что это приемлемо для теории музыки данной 
культуры, которая собственно и направлена на сохранение и продление этой 
культуры в деятельности последующих поколений композиторов. В данном 
случае основной задачей является необходимость передачи знания и накоплен-
ного опыта, с чем теория музыки в целом хорошо справляется.  

Но данный подход совершенно неприемлем для философии музыки. 
Философия призвана познавать мир в целом, а не европейский, азиатский, 
южноамериканский и прочие миры. Значит, философские изыскания в области 
музыки также должны носить характер всеобщности. Поэтому, исследователям 
необходимо как следует разобраться в недостатках существующей методологии, 
для того чтобы была возможность не без оснований рассуждать о дальнейших 
путях познания музыки. 
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dr Katarzyna Kornacka-Sareło 

(Polska – Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań) 
 
 
 

Żydowska myśl dialogiczna w Pieśniach Bułata Szałwowicza Okudżawy 

[sesja tematyczna – 23 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala C] 
 
Celem wystąpienia będzie próba ukazania motywów żydowskiej myśli dialo-

gicznej w utworach B. Okudżawy. W pieśniach rosyjskiego poety dość często pojawia-
ją się bowiem postulaty etyczne, wypracowane przez takich filozofów jak M. Buber, 
F. Rosenzweig i E. Lévinas. Pozornie spokojne i kojące, wyśpiewane cichym i ciepłym 
głosem utwory Okudżawy zawierają silne przesłanie moralne. Nierzadko umyka ono 
percepcji odbiorców, ponieważ najgłębsze znaczenie i filozoficzne przesłanie Pieśni 
zostało celowo przysłonięte przez prostotę leksykalną, którą poeta się posługiwał. 
Innymi słowy, wiersze przez niego napisane są dziełami otwartymi w sensie, jaki nadał 
temu pojęciu Umberto Eco. Można je zatem interpretować w wielu różnych wymia-
rach. Analizie poddane zostaną więc kolejno następujące utwory: До свидания, ма-
льчики; Молитва Франсуа Вийона; Грузинская песня; А как первая любовь; Пе-
сенка об открытой двери; Надежды маленький оркестрик, А годы уходят, ух-
одят; Опустите, пожалуйста, синие шторы.  

Jak wynika z przeprowadzonych badań, w tekstach tych napotykamy motywy 
stanowiące wyraz radykalizmu etycznego oraz etyki odpowiedzialności, opracowanej 
przez Lévinasa (otwarty dom i gościnność, dawanie/ofiarowywanie implikujące rezy-
gnację z dążenia do zaspokojenia autonomicznych potrzeb). W Pieśniach natrafiamy 
również na myśli będące parafrazą doktryn Bubera i Roseznweiga (idea „spotkania” 
konstytuującego podmiotowość człowieka, postulaty pradystansu wobec „ty/Ty” oraz 
konieczności bezwarunkowej akceptacji „Drugiego”). W wielu utworach pojawia się 
także przekonanie, iż „trzy siostry” – wiara, nadzieja i miłość – nie tylko pomagają 
człowiekowi budować właściwy porządek etyczny otaczającego świata, lecz mają one 
też wpływ na status ontyczny człowieka, warunkując pełnię ludzkiego istnienia. 
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аспирант Виталина Ковальчук 

(Украина – Львовский национальный университет имени Ивана Франко) 
 
 
 

Актуальность проблемы личности и свободы в философии Н. Бердяева 

[sesja ogólna – 24 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 

Религиозно-экзистенциальная философия Н. Бердяева была ориентиро-
вана на раскрытие внутреннего опыта человека, в чем и заключается особен-
ность персоналистической философии мыслителя. Как отмечает П. Гайденко, 
центральной темой мысли Н. Бердяева был человек, его свобода, смысл его 
существования. Исследователь О. Кларк, утверждает, что “он [М. Бердяев] наз-
ывает свою философию "персонализмом" и менее "экзистенциализмом"”. А по 
словам Н. Мотрошиловой, в философии Н. Бердяева тесно переплетены антро-
пологизм с персонализмом, что и выражает "абсолютизацию" человека. Филос-
офия Н. Бердяева – это своего рода новая философия жизни и новый иде-ализм.  

Личность в философии Н. Бердяева есть целое, через которое мыслятся 
другие личности, Бог, мир. Личность является отражением высшего бытия, кото-
рое ею реализуется и является частью ее жизненного содержания. Человек – это 
самая большая ценность, активный субъект, экзистенциальная сердцевина, 
и собственно, стать личностью является его задачей.  

В философии Н. Бердяева вместе с проблемой личности, рассматривается 
проблема свободы. С многими определениями свободы ("предкосмическая", 
"меоническая", "экзистенциальная"), внимание привлекает именно "творческая 
свобода". Последняя для Н. Бердяева выражается как смысл человеческого 
существования и основная характеристика личности. В "Философия свободы" 
Н. Бердяев отмечает, что “познать творческую активность личности – значит 
быть творчески активной личностью. Познать свободу личности – значит быть 
свободной личностью. Личность всегда незакончена, это путь, на котором чело-
век себя свободно и творчески осуществляет. Таким образом, свобода трансфо-
рмируется в бунтарство личности как отрицание всякой объективности. 
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dr Katarzyna Krasucka 

(Polska – Uniwersytet w Białymstoku) 
 
 
 

Filozoficzne a literaturoznawcze interpretacje twórczości  
Fiodora Dostojewskiego i ich konsekwencje dla rozumienia światopoglądu 

pisarza 

[sesja tematyczna – 23 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala C] 
 
Jest czymś oczywistym, że twórczością Dostojewskiego zajmują się zarówno li-

teraturoznawcy, jak i filozofowie, w wyniku czego dochodzi do wzajemnego niezro-
zumienia się i rozbieżności w odczytaniu znaczeń zawartych w powieściach tego wy-
bitnego pisarza. Wydaje się, że teoretyk literatury wychodzi od formy i struktury dzie-
ła, aby dojść do jego ewentualnej metafizyki-ontologii, natomiast filozof zaczyna po-
szukiwania raczej od metafizyki-ontologii niekoniecznie interesując się strukturą lite-
racką dzieła. Celem niniejszej refleksji jest między innymi wykazanie w poglądzie Do-
stojewskiego zależności estetyki od metafizyki uznając, że pomimo niewątpliwej wagi 
estetyki i estetyczności, to nie one fundują metafizykę w poglądzie autora Biesów, 
lecz odwrotnie, bowiem punkt wyjścia estetyczny może prowadzić do odkrycia meta-
fizyki, ale tylko dlatego, że metafizyka jest względem niego pierwotna. 

 



IX Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich * Filozofia a współczesność (Nałęczów, 22–24 IX 2014) 

IX Конференция Философов Славянских Стран * Философия и современность (Наленчув, 22–24 IX 2014) 

Tezy 

Те
зи

сы
 

43 

dr Anna Kryniecka 

(Polska – Uniwersytet Warszawski) 
 
 
 

Filozofia w edukacji prawników 

[sesja tematyczna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala C] 
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канд. наук Арсений Д. Куманьков 

(Россия – Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», Москва) 
 
 
 

Философия войны в обществе, лишённом этики 

[sesja tematyczna – 23 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala C] 
 

Теория справедливой войны стала одной из основных концепций совре-
менной политической философии. Успех её подтверждается инкорпорирован-
ностью в международное право и образовательные программы высших учебных 
заведений. Кроме того, она отвечает общественному запросу на ограничение 
войны этическими принципами, на нравственное сдерживание насилия. 
И в России, которая встала на путь демократизации, риторика справедливости 
применения силы также широко применяется, но ситуация здесь отличается от 
той, что характеризует западную традицию. Для западной философии и об-
щественной мысли типично правовое понимание морали. Этический закон бл-
изок по своей значимости юридической норме, хотя и не обладает тем же фо-
рмальным статусом. В российской же мысли этическая составляющая в по-нятии 
справедливой войны занимает доминирующее положение по отношению к пр-
авовой. А это в свою очередь затрудняет принятие bellum justum, поскольку в 
моральном плане любая война представляется неприемлемой и несправе-
дливой по определению, если только речь не идёт о народной, отечественной, 
священной войне. 

В 90-е годы XX в. российской мысли пришлось резко перестраиваться, ос-
вобождаясь от коммунистической идеологии. Но отказ от старых ценностей не 
означал обретения новых. Россия оказалась лишена как политической идео-
логии, так и этической доктрины, которая была крайне необходима в условиях 
участия в малых войнах.  

Россия до сих пор находится в переходном периоде, что значительно ос-
ложняет коммуникацию с западом. Современной России необходимо не просто 
заимствовать понятия западной философии, но и изменить категории мыш-
ления, выработать привычку к этике, только тогда возможным будет полноцен-
ный диалог с ведущими мировыми державами по вопросам войны и мира. 
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доц. Иван В. Кузин 

(Россия – Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-
Петурбург) 
 
 
 

Искусство и наука: ретроспекции и проекции пересечений 

[sesja tematyczna – 23 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 

В докладе будет рассмотрена связь между прямой перспективой, ставшей 
с эпохи Ренессанса основополагающим принципом живописи, и становлением 
новоевропейского научного знания. Разработка в живописи прямой перспек-
тивы во многом оказывается связанной с идеей развенчания предрассудков 
мышления прежних эпох и обретения на этой основе изображения и знания 
самой реальности, как она есть. Прямая перспектива становится одним из 
средств, позволяющих достигать почти идеальной реалистичности. Возника-
ющий союз совершенствующегося научного инструментария с развивающимися 
техническими приемами в искусстве постепенно трансформировали данный 
принцип из средства в содержание. На основе проведенного сравнительного 
анализа базовых положений ренессансного искусства и научных принципов 
эпохи Нового времени, а также с учетом важнейших работ в области искусствоз-
нания (Panofsky, B. Raushenbah, Francastel, Damisch) и философии искусства 
(P. Florenskij, Gilson), будет показано, как принципа прямой перспективы 
последовательно проводит идею точного воспроизводства реальности, что 
впоследствии находит свое отражение как в современном массовом искусстве, 
так и в разнообразных технологиях, подменяющих собой искусство. Такой 
анализ позволит продемонстрировать справедливость тезиса M. McLuhan – 
средство есть сообщение (The Medium is the Message). Здесь же предлагается 
искать одно из возможных объяснений, почему компьютер не может повторить 
«преобразующую работу мозга. 

Предлагаемый вывод согласуется с мыслью о том, что поверхностная 
реализация принципа натурализма (миметизма и, в итоге, техницизма), 
устремленного к точному воспроизведению реальности, приводит к удалению 
от подобия вещи. А именно, что простой рационализирующей работой мысли 
невозможно создать произведение искусства, обращенного к тайне, а не только 
к яви. 
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Mgr. Peter Kyslan  

(Slovensko – Prešovska univerzita, Prešov) 
 
 
 

Kant a kultúrny rozmer spoločnosti 

[sesja tematyczna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala C] 
 

Príspevok sa venuje oblasti Kantovej filozofie kultúry. Na pozadí nového čítania 
Kanta sa orientuje na malé spisy so snahou o aktualizáciu a kontextualizáciu týchto 
myšlienok. Kantov konečný účel dejín je kultúra realizovaná v svetoobčianskom celku. 
Zámerov nášho uvažovania je vymedzenie kultúrneho rozmeru spoločnosti vo filozofii 
Kanta a následná konfrontácia so súčasnou ideou multikulturalizmu. Univerzalistická 
povaha Kantovho konceptu kultúry disponuje možnosťami filozofickej reflexie našej 
kultúry. 
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prof. KUL dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik 

(Polska – Katolicki Uniwersytet Lubelski) 
 
 
 

Nauka – społeczeństwo – wartości: filozoficzne podstawy koncepcji społecz-
nego kontraktu nauki 

[sesja tematyczna – 23 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala C] 
 

W raporcie pt. Science - the endless frontier (1945) Vannevar Bush zawarł pro-
jekt relacji między nauką a społeczeństwem, która później została nazwana „społecz-
nym kontraktem dla nauki” (G. Zukermann, H. Brooks). W myśl „kontraktu” społe-
czeństwo (rząd w jego imieniu) podejmuje odpowiedzialność za rozwój nauki poprzez: 
respektowanie wolności i autonomii nauki, stworzenie mechanizmów finansowania 
badań i specjalnych instytucji do wspierania nauki, oraz przystosowanie innych sys-
temów społecznych (np. prawa) do nauki. Nauka zaś zobowiązuje się do samorządno-
ści, integralności i autokorekty niedociągnięć, oraz do produktywności w zakresie do-
starczania dóbr kluczowych dla indywidualnego i społecznego postępu.  

Za ideą społecznego kontraktu nauki tkwią założenia filozoficzne, m.in.: 
1. Między nauką a społeczeństwem istnieje wyjątkowe partnerstwo na rzecz 

dobra indywidualnego i wspólnego; wiedza naukowa jest dobrem publicznym; 
2. Nauka i polityka są odrębnymi systemami społecznymi, oddzielonymi pół-

przepuszczalną barierą (science provides, society applies); 
3. Nauka kieruje się wyłącznie wartościami epistemicznymi; wszystkie inne ty-

py wartości są uwzględniane dopiero przy zastosowaniach, za co nauka już nie ponosi 
odpowiedzialności; 

4. Istnieje proste przejście od nauki czystej, przez naukę stosowaną, do technik 
i technologii; 

5. Konsekwencje rozwoju naukowo-technicznego są ostatecznie pozytywne, 
a eliminacja ewentualnych negatywnych konsekwencji wymaga więcej nauki 
i techniki.  

Wszystkie powyższe założenia zostały zakwestionowane w toku rozwoju nauki 
i społeczeństwa. Trwają próby wypracowania nowej relacji między nauką 
i społeczeństwem. 
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dr hab. Norbert Leśniewski 

(Polska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań) 
 
 
 

Filozofia podmiotowości Stanisława Brzozowskiego 

[sesja tematyczna – 23 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
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проф. Илья Левяш 

(Беларусь – Национальна академиа наук Беларуси, Минск) 
 
 

 

Философия как София: к постдисциплинарному знанию 

[sesja ogólna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 
В докладе обсуждается кризисное состояние философского знания  путем 

ответа на двуединый вопрос: почему философия оказалась невостребованной 
и что необходимо сделать, чтобы обеспечить ее выход из кризиса? Ответить на 
этот вопрос – значит выяснить истоки, суть и последствия не только традицион-
но известного «блеска» философии в ее эволюции, но и трудноуловимого и еще 
не отрефлексированного феномена ее «нищеты». 

Философия сформировалась как «любомудрие» постижения универсалий 
или «последних оснований» человека в мире и мира человека, и ее востребо-
ванность была обусловлена как конкретно-историческим состоянием развития 
наук, так и в широком смысле – общественной практики. Ее консер вативный 
или динамичный векторы детерминировали состояние философского знания, 
и этим, в конечном счете, определяется его «переменная величина». В эпоху 
Средневековья она была служанкой богословия, в Новое время стала ар еной 
натурфилософского, редукционистского позитивизма, а в условиях Современ-
ности – добычей экономцентризма и прагматизма.  

По мере развития философии нарастали противоречия  между целями 
и средствами многомерного Знания и процесса его постижения и между 
специализацией и универсализацией Знания. Противоречие развития современ-
ного Знания – это испытываемый большинством человечества «футурошок», или 
нарастающий конфликт между потребностью в стабильным состоянии 
общества и его динамикой. Она все более приобретает системно-синергетичес-
кий характер и требует разрешения дилеммы междисциплинарного или 
постдисциплинарного синтеза. Вероятно, только в последней парадигме 
возможно обновление традиций философии как Софии – Мудрости, практико-
гуманистическая интерпретация ее универсалий на основе инновационных 
методов прогностического (сценарного) моделирования и превентивного 
управления. 

На наш взгляд, следуя такой лоции, возможно и необходимо возродить 
роль и престиж философии как знания об универсалиях человека в мире и мире 
человека, высокого искусства их постижения и смысложизненного проекта. 
В этой системе координат мудрый человек остается «мерой всех вещей», но 
в кардинальном отличии от своего протаровского  предтечи, человек – 
смыслообразующий эпицентр всех вещей в той мере, в какой все вещи – мера 
человека.  
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prof. UR dr hab. Andrzej Lipczyński 

(Polska – Uniwersytet Rzeszowski) 
 
 
 

Problem cierpienia i śmierci w ujęciu filozoficzno-teologicznym, 
psychologicznym 

[sesja ogólna – 24 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
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dr hab. Andrzej Lisak 

(Polska – Politechnika Gdańska) 
 
 
 

Czy w obrębie współczesnego dyskursu filozoficznego o Europie jest wyraźne 
miejsce dla słowiańszczyzny? 

[sesja tematyczna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala C] 
 

Pytaniem jest, jakie miejsce zajmuje słowiańszczyzna, kraje słowiańskie we 
współczesnym dyskursie filozoficznym dotyczącym Europy. Ujmując problem histo-
rycznie: już w okresie poheglowskim starano się umieścić sprawę słowiańszczyzny 
w kontekście historii uniwersalnej (polska filozofia narodowa, słowianofile 
i okcydentaliści w Rosji), aczkolwiek były to projekty zasadniczo metafizyczne 
i głęboko uwikłane w kontekst ówczesnych sporów światopoglądowych i historycz-
nych. Wiek dwudziesty umieścił ten dyskurs w zupełnie nowym kontekście. Po pierw-
sze, jest to dyskurs dotyczący  europejskiej tożsamości w powiązaniu z istotą europej-
skiej racjonalności (tradycja ciągnąca się od Maxa Webera po Habermasa). Po drugie 
są to różne próby filozofii Europy starające się zidentyfikować główne cechy i wartości 
naszej cywilizacji (np. Denis de Rougemont). Po trzecie jest to refleksja historiozoficz-
na badająca ile Europ mamy w obrębie Europy: Europ różnych tradycji i różnych przy-
śpieszeń (np. z Polaków Feliks Koneczny czy Oskar Halecki). Referat chce w kontekście 
tych rozważań pokazać jedność i wielość słowiańszczyzny, a więc jak w odrębnych 
porządkach cywilizacyjnych i kulturowych uczestniczą poszczególne jej obszary i na ile 
da się jeszcze pojąć słowiańszczyznę jako obszar kulturowo jednolity. Całe ostrze wy-
stąpienia jest skierowane w imię pluralizmu dróg osiągania europejskiej tożsamości 
przeciwko refleksji monopolizującej pojmowanie tego, co ma być Europą. Chodzi tu 
szczególnie o spór, który się wywiązał po wspólnym wystąpieniu Habermasa i Derridy 
w 2003 roku, które wywołało burzliwą polemikę zwłaszcza w Europie Środkowej. 
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dr Dorota Łażewska 

(Polska – Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 
Józefów k. Otwocka) 
 
 
 

Filozoficzna strategia dekonstrukcji i jej oblicza we współczesnym świecie 

[sesja tematyczna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 
Współczesność to miejsce swoistych wydarzeń filozoficznych, które, za 

Leszkiem Kołakowskim, można rozmieć jako pojawienie się nowych idei 
przekształcających sposoby ludzkiego myślenia i postępowania. Do owych idei można 
zaliczyć dekonstrukcję opisaną przez francuskiego filozofa Jacques’a Derridę. Jego 
zdaniem nie można zdefiniować tego czym jest dekonstrukcja, lecz jedynie wyjaśnić 
sposoby jej działania. Dekonstrukcja zatem kwestionuje tradycyjny sposób myślenia, 
przebiegający według binarnych opozycji platońskich takich jak: prawda/fałsz, 
przyczyna/skutek, teoria/praktyka. Celem dekonstrukcyjnej strategii będzie więc 
zburzenie oraz rozproszenie owego hierarchicznego porządku metafizycznych 
kategorii. Ich dekompozycja ma zaś spowodować otwarcie nowych („Innych”) 
perspektyw i możliwości myślenia na temat wszelkich prawd i sensów.  

Efektem dekonstrukcji jest odmienne od tradycyjnego myślenie na temat 
relacji pomiędzy nauczycielem i uczniem. Zgodnie z tradycyjnym rozumieniem 
nauczyciel przekazuje wiedzę i wartości, jest punktem odniesienia dla uczniów, którzy 
ufają mu i pragną naśladować. Po zburzeniu, przez strategię dekonstrukcji, owego 
układu podporządkowania wyłania się alternatywne rozumienie roli nauczyciela. 
Według tego ujęcia zaś nauczyciel nie przekazuje wiedzy, lecz ukazuje jej 
wieloznaczność, burząc zastane pewniki. To nowe rozumienie przekłada się na proces 
kształcenia i wychowania, w którym relacje pomiędzy nauczycielem a uczniem 
opierają się już na negocjacji i kompromisie nie zaś na spontanicznym posłuszeństwie 
uczniów. Przejawem strategii dekonstrukcji są również próby zniesienia podziału na 
to, co męskie (wyższe) i żeńskie (niższe). Przykładem neutralizacji owego 
zróżnicowania jest zaś edukacyjny program „Równościowe przedszkole” podający 
praktyczne wskazówki unifikacji tych przeciwieństw. Dekonstrukcyjna strategia 
myślenia zmierza zaś ostatecznie do zanegowania ponadczasowej wartości prawdy 
obiektywnej. 
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доц. Евгений А. Маковецкий  

(Россия – Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-
Петурбург) 
 
 
 

Улитка и Ахиллес: способы идентификации философа 

[sesja tematyczna – 23 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 
Основной вопрос доклада — судьба философа. Термин «судьба фило-

софа», или «политическая судьба философа», используется для описания резул-
ьтата решения не философской, а чисто социальной задачи, с которой неизб-
ежно сталкивается философ: как объяснить людям, которые ни на миг не сомне-
ваются в ценности блага, справедливости и истины, что размышлению над эт-
ими предметами можно посвятить всю свою жизнь? 

Некоторые возможные траектории развития судьбы философа описы-
ваются с использованием двух групп источников: а) принадлежащих философс-
кой традиции интерпретации аргумента Зенона о несводимости двух движений 
к общему основанию («Ахиллес и черепаха»); б) описывающих изображения 
рыцарей, сражающихся с улитками (северо-французские, английские, фламанд-
ские рукописи конца XIII — начала XIV вв.). Парадоксальная внешняя несов-
местимость участников этих пар, парадоксальная параллельность в интерпре-
тациях этих двух агонов, парадоксальная неразрешимость этих противостояний 
и стали поводом привлечения двух этих групп источников к исследованию су-
дьбы философа. Когда философ доказывает другим правомерность своей др-
ужбы с мудростью, в этот момент он и превращается в уползающую от муд-
рости черепаху или в воинственную улитку. Философу в поисках политической 
идентификации приходится заниматься чем-то ему несвойственным: убегать 
или сражаться. И обе эти стратегии, если верить Зенону и авторам средневе-
ковых миниатюр, оказываются одинаково бесперспективными, для того, кто 
к ним прибегает. 

Метод аналогии, использованный в работе, характер выбранных источ-
ников, неокончательность и неполнота интерпретаций этих источников, конеч-
но, не позволяют сделать вывод, что описанными стратегиями ограничиваются 
варианты политической идентификации философа. 
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dr Monika Małek 

(Polska – Politechnika Wrocławska) 
 
 
 

Równość jako idea i zasób społeczny 

[sesja tematyczna – 23 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala C] 
 
Każda koncepcja sprawiedliwości (formalnej czy materialnej) wymaga równego 

stosowania przyjętych kryteriów i zasad. Równość jest pojęciem kluczowym także dla 
koncepcji sprawiedliwości społecznej. 

Równość jako idea związana z pojęciem sprawiedliwości może przyjmować 
różne formy: równości wobec prawa, równości jako podstawy dla praw człowieka, czy 
jako wstępnego warunku ustalenia sprawiedliwych procedur (jak w teorii sprawiedli-
wości J.Rawlsa). 

Zagwarantowana „ideowo” czy proceduralnie równość nie zawsze jednak 
przekłada się na stworzenie społeczeństwa złożonego z solidarnych ze sobą jedno-
stek, na co zwrócili uwagę w latach 80-tych XX wieku komunitaryści (M. Sandel, M. 
Walzer). 

Równość jako zasób społeczny to stan, w którym członkowie społeczeństwa 
akceptują zarówno przynależność do wspólnoty, jak i solidaryzują się z innymi jej 
członkami. Przeciwnym do tego stanem jest głęboko rozwarstwione społeczeństwa, 
w którym różnica między grupą najuboższych a grupą najbogatszych powoduje, że 
społeczeństwo jest zbiorem niepowiązanych ze sobą jednostek. W społeczeństwach, 
które cechują się większym stopniem egalitarności wszystkim żyje się lepiej (teza 
R. Wilkinsona i K. Pickett). 

Dążenie do równości jako zasobu społecznego wymaga prowadzenia polityki 
społecznej polegającej na wspieraniu różnorodności i solidarności łącznie. Przyjmu-
jemy, że obok siebie istnieją różne style i modele życia, jednocześnie zakładając poli-
tykę inkluzywną i nie godzenia się na wykluczanie. Istotną rolę w tym procesie będzie 
miało wykorzystywanie partycypacyjnych metod przy podejmowaniu decyzji istot-
nych  dla życia społecznego (np. przy ustalaniu budżetu, rozdziale środków na opiekę 
medyczną, ocenie technologii). 
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канд. наук Александр Мелихов (Мейлахс) 

(Россия – зам. главного редактора журнала «Нева», Санкт-Петербург) 
 
 
 

Новый Варшавский Договор 

[sesja tematyczna – 23 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala C] 
 
Каждому народу необходимо ощущение собственного участия в истории, 

стремление творить историю собственными руками. И в прежние времена едва 
ли не единственным способом вовлекать народы в общее историческое дело 
было построение империй, оставляющих широкие возможности для культурной 
автономии  и открывающих наиболее одаренным и энергичным представителям 
национальных меньшинств возможности войти в имперскую элиту. Однако, 
поскольку «хозяином страны» как правило  если не считается открыто, то подра-
зумевается самый сильный «государствообразующий» народ, то львиная доля 
славы, а следовательно и самый надежный слой экзистенциальной защиты, 
защиты от чувства бессилия и бренности доставался ему, а остальные народы 
чувствовали себя обделенными. 

Но ничто так не сближает нации в единую цивилизацию, как наличие 
общего противника. Варшавский договор был направлен против несуществу-
ющей военной опасности и потому ощущался как ненужная обуза даже в самой 
России. Но сегодня у России и Польши есть по-настоящему опасный общий враг 
— ощущение исторической второсортности, вольно или невольно навязанное 
миру системой господствующих стандартов и грозящее разрушить экзистен-
циальную защиту обеих стран. Для противостояния этому ощущению и необхо-
дим новый, уже не военный, а творческий Варшавский договор, целью которого 
должно стать сотрудничество в созидании чего-то небывалого — в науке, в тех-
нике, в искусстве.  

Таким образом, перед социальной философией наших стран возникает 
общая задача формирования новой версии панславизма, версии, совершенно 
лишенной агрессивного начала и направленной исключительно на совместное 
творчество. 
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dr Andrzej Mazierski 

(Polska – Stowarzyszenie „Jutro Nałęczów”) 
 
 
 

Filozofia zarządzania społecznościami lokalnymi 

[sesja tematyczna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala C] 
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dr Tadeusz Mędzelowski 

(Polska – Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz) 
 
 
 

Elementy filozofii w doktrynie odrodzonych w Polsce wyznań słowiańskich 

[sesja tematyczna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala C] 
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проф. Андрей Мясников 

(Россия – Пензенский государственный университет, Пенза) 
 

Стереотип «несвободы» у современной российской молодёжи: 
социально-философский анализ 

[sesja tematyczna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala C] 
 

Надежды российских реформаторов на то, что новые поколения россиян 
будут иметь иное, нетоталитарное, демократическое, свободное сознание пока 
не подтверждаются ни общественной практикой, ни социологическими опро-
сами. Так, по результатам соц.опросов студентов Пензенского государственного 
университета, проводившихся с 2011 по 2014 годы, от 75 до 100 % считают себя 
несвободными людьми. И это поколения, рождённые после 1993 года, в новой 
России. Важно учитывать, что молодые россияне вполне осмысленно считают 
себя несвободными людьми, и приводят следующие аргументы: 1) мы 
экономически зависим от своих родителей; 2) мы должны учиться; 3) мы 
должны выполнять нормы морали и права, чтобы жить в обществе; 4) мы 
зависим от тех правил и норм, которые предписывают нам родители. В итоге, 
мы не свободны, так как от много зависим и не можем делать то, что нам 
хотелось бы. Это типичные объяснения причин своей несвободы указывают на 
характерный русский стереотип в понимании «свободы». «Свобода» мыслится 
как полная (абсолютная) независимость ни от кого и ни от чего. Особого 
внимания заслуживает признание российскими студентами не реальности 
свободы и реальности произвола.  Обнаруживается очень интересный феномен 
самосознания: молодые россияне утверждают, что они не свободны, и вместе 
с тем, они могут действовать произвольно. 

Таким образом, мы обнаруживаем стереотип «несвободы», который 
может быть выражен в понятии «несвободный произвол». Это необычное сло-
восочетание, по сути, представляет следующее: большинство молодых россиян 
считают себя несвободными, т.е. зависимыми от многих условий и обстоя-
тельств, но при этом способными на произвол, т.е. на отклонение от обществен-
ных норм и законов, способными преодолевать свои зависимости. 

В сознании россиян происходит смешение зависимостей – непреодо-
лимых (природных) и преодолимых (социально-практических) в пользу непрео-
долимых. Преодоление зависимсотей по большей части связывается с престу-
плением, нарушением моральных и правовых норм и законов, а потому произ-
вольность поступков рассматривается как негативная склонность. Которая 
должна быть жёстко ограничена личным и коллективным рассудком. Отсюда 
феномен «несвободного произвола» приобретает фундаментальное значение 
для самосознания россиян, не зависимо от различия в поколениях.  
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prof. PhDr. František Mihina, CSc. 

(Slovensko – Prešovská univerzita, Prešov) 
 
 
 

Sen o vedeckej filozofii alebo metafyzike 

[sesja ogólna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
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dr hab. Cezary Mordka 

(Polska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin) 
 
 
 

Czy po religii nauce i filozofii tylko sztuka może nas zbawić? Krytyka rozumu 
postmodernistycznego 

[sesja ogólna – 24 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 

Podważenie argumentacji filozofów nurtu postmodernistycznego (szczególnie 
R. Rorty’ego) – argumentacji mających na celu wykazanie, iż z powodów tak kulturo-
wych jak i określonego dojrzewania sytuacji teoretycznej należy porzucić nadzieje 
osiągnięcia episteme (czy to za pomocą srodków religijnych, empirycznych czy speku-
latywnych) na korzyść stawania się artystą, „silnym poetą” którego jednym 
z najważniejszych celów jest unikanie akceptacji cudzego opisu świata jako własnego. 
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dr Magdalena Mruszczyk 

(Polska – Uniwersytet Śląski, Katowice) 
 
 
 

Naukowość filozofii w koncepcji fenomenologii życia autorstwa Anny Teresy 
Tymienieckiej 

[sesja ogólna – 24 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 

Anna Teresa Tymieniecka, to polska współczesna filozof działająca na przeło-
mie wieków XX i XXI, aż po dzień dzisiejszy. U podstaw jej myśli zdaje się tkwić prze-
konanie, iż filozofia, jakby wiedziona swoistym logos, od zarania swych dziejów ewo-
luuje dążąc ku rozwojowi, a tym samym przynosząc postęp całej ludzkiej wiedzy. To 
ewolucja analogiczna do ewolucji biologicznej, przyrodniczej, i tak jak ona – pełna 
„ślepych uliczek” i „genetycznych pomyłek”, a mimo to wyznaczająca ciągle wyższy 
stopień tego, co rozwojowi podlega. Jednocześnie też każdy element łańcucha ewolu-
cji bezpośrednio lub pośrednio łączy się z innymi jego elementami tworząc z nimi ko-
smiczną całość, w której wszystko na siebie wzajemnie oddziałuje. W kategoriach 
przyrodniczych mówić możemy o sieci jedności-wszystkiego-co-żyje, której rozwojem 
kieruje siła zwana logos życia. I tak jak najwyższy poziom tego rozwoju ewolucyjnego 
wyznacza człowiek i jego ludzka kondycja, podobnie wypracowana przez współcze-
snego człowieka filozofia ma możliwość stanąć na najwyższym stopniu rozwoju filozo-
fii jako takiej i stać się mathesis uniwersalis. To nic innego, jak swoista konsekwencja 
życia i działalności ludzkiego jestestwa nie tylko na poziomie samej filozofii, ale rów-
nież w dziedzinie sztuki i nauki. To właśnie nauka, którą dzisiaj dysponuje człowiek 
dostarcza bazy, z której korzystając, filozofia może osiągnąć poziom naukowy i stać 
się prawdziwie naukową filozofią, filozofią, jakiej pragnął Edmund Husserl, jaką w du-
żej mierze – zdaniem Tymienieckiej – opracował, lecz której nie ukończył. Fenomeno-
logia życia, którą buduje Tymieniecka, ma być tym, co wieńczy dzieło Husserla dzięki 
temu, że dysponuje dzisiaj współczesną nauką, która wyraźnie pokazuje, iż punktem 
wyjścia wszelkiego ludzkiego doświadczenia jest życie, a życie ma biologiczny charak-
ter. 
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доц. Инна Наливайко 

(Беларусь – Белорусский Государственный Университет, Минск) 
 
 
 

Диалог философии и литературы в современной культуре 

[sesja tematyczna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 

Доклад будет посвящен специфике диалога философии и литературы 
в современной культуре. 

Методологической основой является философия диалога Михаила Бахти-
на, где в качестве регулятивной идеи выступает тезис об обязательном присутс-
твии фигуры третьего в диалоге («Диалог всегда не дуэт, а трио»). 

Рассматривая третьего как необходимую онтологическую основу, обеспе-
чивающую саму возможность понимания (на которое нацелен диалог), я выс-
траиваю свой доклад вокруг проблемы преодоления так называемой 
«риторической культуры», которую и решают современная философия и литера-
тура. 

Центральными концептами в рамках обсуждаемой темы будут бахтинские 
понятия «первичного автора», «идеального нададресата», «большого и малого 
времени», «дистанции вненаходимости» и т.д. 

Кризис риторической культуры Запада, первые признаки которого 
возникают на рубеже XVII-XIX веков, не только ставит под вопрос легитимность 
фигуры автора как полноправного творца и «хозяина» своего текста, но и ведет 
к переосмыслению самой природы языка и к проблематизации феномена пони-
мания. Поиск нового идеального языка, начинающийся еще в философии 
романтиков, приводит к постмодернисткой иронии и игре множественными 
смыслами. Однако, выход из плена риторической культуры все еще остается 
нерешенной задачей, поскольку вышеназванная фигура третьего в диалоге в со-
временной культуре остается гипотетическим конструктом. 

Доклад будет опираться на анализ философских и литературных трудов 
В. Ф. Одоевского, Ф. Ницше, В. Розанова, М. Бахтина, М. Хайдеггера, М. Мерло-
Понти, Ж. Делеза. 



IX Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich * Filozofia a współczesność (Nałęczów, 22–24 IX 2014) 

IX Конференция Философов Славянских Стран * Философия и современность (Наленчув, 22–24 IX 2014) 

Tezy 

Те
зи

сы
 

63 

канд. наук Мария Назаренко  

(Украина – Национальный педагогический университет им. М.П. Драгом-
анова, Киев) 
 
 
 

Современная философия в свете «интересного» и «тривиального» 

[sesja tematyczna – 23 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 

В современных условиях концепты «интересного» и «тривиального» зан-
имают свою нишу не только в процессах коммуникации, но и в научном дис-
курсе, а точнее, становятся гносеологическими принципами. Прежде всего, это 
означает угол зрения и форму подачи информации. Именно эта форма определ-
яет возможность обращения к теме, является преамбулой и принципом наравне 
с другими – принципом объективизма, историзма, новизны и так далее. Таким 
образом, содержание находящиеся в оболочке формы, поддаётся вопрошанию: 
насколько интересным/ой может быть то или иное сообщение (новость, тема)? 
Это связано с всё более возрастающими потоками информации, которые в свою 
очередь способствуют наращиванию тривиальности в мире. Что касается фил-
ософии, то именно в свете очерченной выше ситуации, философия «как творчес-
тво концептов» (Ж. Делёз) призвана быть «фабрикой интересного», противост-
оять тривиальности, очевидности, вскрывать противоречия путём собственной 
парадоксальности. Проблема состоит как раз в этой «фабричности» новой фил-
ософии, которая нередко пользуется методами поп культуры. Примером может 
послужить форма подачи философских положений С. Жижека, которая с одной 
стороны популяризирует философию, можно сказать пропа-гандирует её, а с 
другой стороны – упрощает и нивелирует глубину сказанного. Всё это беспокоит 
не только философа-теоретика, но и педагога (баланс между интересом и вул-
ьгаризацией). Итак, основной вопрос для современной философии по нашему 
убеждению звучит так: должна ли философия одеться в оболочку «интересно-
го», чтобы быть услышанной? Всё это неоспоримо свя-зано с ролью самой фил-
ософии, которая ныне варьируется/умирает от/в роли систематизатора, хра-
нителя традиции, (до) – поставщика свободы, креативности и культурного кап-
итала в целом. 
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dr Paweł Nierodka 

(Polska – Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, Katowice) 
 
 
 

Spory filozoficzne o rozumienie współczesnej cywilizacji 

[sesja ogólna – 24 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 

Analizuję różne współczesne ujęcia cywilizacji. Omawiam zagadnienie 
zależności cywilizacji między innymi od języka, religii, problematykę różnorodności, 
pluralizmu cywilizacji. Odwołuję się do poglądów między innymi F. Konecznego, 
S.P. Huntingtona.  

Oprócz rozróżnienia między innymi na cywilizację łacińską, arabską, czy też 
prawosławną, chińską, są również inne jej określenia, wśród których można 
wymienić, „cywilizację techniczną”, „cywilizację przemysłową”, „cywilizację 
informatyczną”, gdzie cywilizacje rozróżnia się ze względu na sposób powstania, typy 
wytworów, czy też jakiś istotny ich rodzaj, nie znany w przeszłości. Dziś określa się 
cywilizację również mianem wirtualnej, odróżniając ją nie tyle od przyrody, ile 
wskazując na specyficzną tworzoną przez nią sferę „rzeczywistości”. W kolejnej zatem 
części wystąpienia podejmuję problematykę zależności cywilizacji od rozwoju 
techniki, technologii. Nawiązuję do koncepcji przedstawicieli współczesnej filozofii 
cywilizacji, do współczesnych humanistów dla których ta problematyka jest istotna 
(np. F. Fukuyamy, B. Latoura). 
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dr Małgorzata Olech 

(Polska – Akademia Pomorska w Słupsku) 
 
 
 

Sumienie w kontekście etyki Edwarda Abramowskiego 

[sesja tematyczna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala C] 
 

Tematem moim jest przedstawienie znaczenia sumienia w etyce Edwarda 
Abramowskiego. Czym jest sumienie? Skąd bierze się wartość przypisywana mu 
w naszych codziennych moralnych rozstrzygnięciach? Dlaczego decyduje ono, że coś 
uznajemy za moralnie dobre lub złe? Te i inne pytania zaprzątają wciąż uwagę 
filozofów zajmujących się tym zjawiskiem. Zwracają oni uwagę na wieloznaczność 
terminu sumienie i na różne sposoby ujmowania problematyki sumienia. Wiadomo, 
że z pojęciem tym wiąże się długa tradycja. Ale dopiero w momencie dojścia do głosu 
nowoczesnej subiektywności, człowiek przestał poddawać się biernie nakazom 
środowiska i w obiektywności własnego sądu poszukiwał moralnego uzasadnienia 
postępowania.  

Stąd w etyce Edwarda Abramowskiego interesuje mnie poszukiwanie 
odpowiedzi na pytanie: na ile jego rozważania wpisują się dziś w dyskusje nad naturą 
i znaczeniem sumienia? Ciekawą wydaje się jego próba łączenie indywidualizmu 
moralnego zaczerpniętego od A. Schopenhauera i F. Nietzschego z ideą braterstwa 
leżącą u podstaw znanych filozofii społecznych. W artykule skupię się na poznawczej 
strukturze sumienia, doświadczeniu etycznym, czyli postaram się odpowiedzieć na 
pytanie: czy zdaniem Abramowskiego w aktach sumienia przeważają emocje czy 
racjonalność moralna. Poruszę kwestię preferencji wolności sumienia. W opisie głosu 
sumienia zwrócę uwagę na znaczenie podświadomości. Przedstawię spojrzenie 
Abramowskiego na wzajemne relacje indywidualnego sumienia i etosu społecznego, 
na potrzebę związku poczucia własnego istnienia z przynależnością do większej 
całości. 
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Mgr. Ladislav Országh 

(Slovakia – Prešovská univerzita v Prešove) 
 
 
 

Dva prístupy k logike vedeckého skúmania (Peirce a Popper) 

[sesja tematyczna – 23 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 
V štúdii sa zameriavame na porovnanie dvoch nesmierne významných postáv 

na poli teórie vedy z dôvodu zjavných podobností medzi ich konceptmi vedeckého 
skúmania. Pozornosť venujeme predovšetkým Peirceovej metóde objavu, reprezen-
tovanej abduktívnou inferenciou, epistemológii ako rekonštrukcii vedeckého skúman-
ia, nárastu poznania a problémom, ktoré vyvstávajú z porovnania Popperovej a Peir-
ceovej koncepcie. Analyzujeme falibistický prístup k procesu poznávania u oboch uč-
encov a podrobujeme kritike Popperov falzifikacionistický model teórie vedy. Do-
spievame k názoru, že Popperov prístup k poznávaciemu procesu z hľadiska do-
siahnutia svojho cieľa, teda pravdy, je neúspešný, zato však korektný. Na druhej stra-
ne sa zdá, že Peirce je epistemologickým optimistom a akceptuje dodatočnú meta-
fyzickú podmienku o predestinácii smerovať k pravde, ktorá robí jeho koncepciu príť-
ažlivejšou pre vedeckú komunitu. Ako sa však ukáže na základe práce Elizabeth 
F. Cooke a jej rozboru skúmania z dlhodobého hľadiska (long run), ani Peirce nebol 
jednoznačný a rovnako považoval pravdu skôr za regulatívnu ideu. 
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prof. UR dr hab. Przemysław Paczkowski 

(Polska – Uniwersytet Rzeszowski) 
 
 
 

Filozofia jako sposób na życie. O kształtowaniu filozoficznego modelu życia 

[sesja tematyczna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 

Życie na sposób filozoficzny stanowiło w antyku wzniosłą alternatywą wobec 
każdego innego sposobu życia - najdoskonalszą, najpełniejszą realizację możności, 
które zawiera w sobie człowieczeństwo. „Filozoficzny model życia” stał się po Platonie 
jednym z najbardziej charakterystycznych aspektów kultury antycznej, a koniec epoki 
starożytnej był realnie (a nie tylko symbolicznie) powiązany z upadkiem tego modelu 
i zastąpieniem go przez chrześcijański.  

Model filozoficznego życia podlegał kształtowaniu przez cały IV wiek p.n.e. 
Konkurowały wtedy ze sobą różne wizerunki filozofa: od prawodawcy czy króla, który 
potrafi wprowadzić ład i harmonię w chaos ludzkiego życia, po oderwanego całkowi-
cie od ziemskich spraw badacza boskich rejonów rzeczywistości. Życie zwykłych ludzi 
jest złe - bezmyślne, niewolnicze, nieszczęśliwe, podczas gdy życie filozoficzne oparte 
jest na pewnym fundamencie, jaki tworzy poznanie prawdziwych wartości, uwolnie-
nie się od złudy, kłamstwa i hipokryzji. Filozof to ktoś, kto ma odwagę postępować 
wbrew konwenansom, odrzucać obiegowe opinie, rzucać wyzwanie utartym zwycza-
jom, ukazywać nowe wartości. Filozoficzny sposób życia cechuje konsekwencja, spój-
ność słów i postawy. Nowożytna filozofia wprowadzi natomiast kategorię autentycz-
ności. Porównanie tego źródłowego ideału z nowożytnym będzie jednym z celów mo-
jego referatu. 
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магистр Евген Паламарчук 

(Украина – Национальная академия наук Украины, Киев) 
 
 
 

Научная норма и идеал в трансдисциплинарности акмеологии 

[sesja tematyczna – 23 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 
Научная норма одно из противоречащих понятий сегодняшнего научного 

дискурса. Поскольку само понятие норма весьма проблематичное при исс-
ледованиях. Особенно, когда оно переплетается с таким понятием как идеал. 
Естественно, что норма и идеал имеют тесные связи, но все же: идеал это вхо-
дящее в границы нормы, однако в некоторых случаях идеал и норма становятся 
единственным целым (крайне редко). Мы же, все-таки, будем разделять гран-
ицы нормы и идеала, поскольку норма более близка человеку, а идеал уходит в 
сферу метафизики. 

Как удачно подметил Г. Левин, «нормы существуют лишь там, где есть че-
ловеческие потребности и соответственно цели. В природе, не включенной в че-
ловеческую деятельность, норм нет. Соответствует норме и, следовательно, яв-
ляется нормальным лишь тот объект, который служит достижению не любой, а 
лишь благой цели, т.е. объект, включенный в процесс реализации смысла че-
ловеческой жизни». То есть норма может быть одной из акме-форм, поскольку 
апеллирует к вопросам человеческого усовершенствования. 

В контексте трансдисциплинарных исследований научная норма ста-
новится тем аспектом исследования, который обеспечивает интегрирующие во-
зможности разного рода дисциплин, в частности – акмеологии. Поскольку им-
енно эта область научной деятельности интегрирует в себе как естественно-
научные, так и гуманитарные дисциплины. 
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dr hab. Przemysław Parszutowicz 

(Polska – Politechnika Gdańska) 
 
 
 

Eidos i eidolon. O różnicy między ideą i ideałem oraz ich roli dla sztuki  
w świetle podstawowych założeń filozofii krytycznej 

[sesja tematyczna – 23 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 

Wystąpienie będzie miało na celu omówienie jednego z podstawowych 
i najbardziej brzemiennych rozróżnień klasycznej filozofii – rozróżnienia między ideą 
(Eidos) a ideałem (Eidolon) – oraz pokazanie jego możliwego potencjału 
teoretycznego, w szczególności gdy idzie o zagadnienia estetyki i teorii sztuki. 
Punktem wyjścia będzie Platońska filozofii sztuki, zaś meritum wystąpienia będzie 
stanowiła rekonstrukcja roli tych pojęć dla Kantowskiej filozofii piękna zawartej 
w jego Krytyce władzy sądzenia oraz Cassirerowskiej teorii sztuki jako formy 
symbolicznej. Szczególna uwaga zostanie poświęcona tej ostatniej, zwłaszcza zaś jej 
relacji do teorii sztuk pięknych Erwina Panofskiego. Podjęta zostanie także próba 
pokazania obecności źródłowego Platońskiego rozróżnienia w dwudziestowiecznej 
fenomenologii i psychologii postaci (Gestaltpsychologie) oraz ujęcia go jako jednej 
z najważniejszych dystynkcji wyznaczających i określających tradycję filozofii 
krytycznej w ogóle. 
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канд. наук Ольга Пискунова 

(Украина – Харьковский национальный педагоги-ческий университет им. 
Г.С. Сковороды) 
 
 
 

След как философская проблема 

[sesja ogólna – 24 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 

На сегодняшний день среди множества определений понятия “след” мож-
но выделить общую характеристику, которая подразумевает, что след это не от-
ображение самого объекта в целом, а лишь носитель части его признаков, да-
ющих представление об отдельных признаках предмета, явления, понятия, ос-
тавившего след. В современной философии данную характеристику довольно 
точно интерпретировал Жак Деррида, назвав это явление “отсутствием на-
личия”. 

След влияет на объект, изменяя его и становясь на определенный период 
времени его частью. С этой точки зрения следы можно условно разделить на 
“исчезающие” и “неисчезающие”. Первые от вторых отличает лишь период вре-
мени, в течение которого след способен влиять на объект, изменяя его хара-
ктеристики. 

Любое взаимодействие (касание) объектов друг с другом приводит 
к тому, что каждый из них в большей или меньшей степени способен оставить 
свой след на других объектах, с которыми он соприкасается. В данном контексте 
любой объект не существует в первозданном виде, а является носителем беск-
онечного множества следов других объектов, которое несет в себе сово-
купность индивидуального, присущего данному объекту. Таким образом, поз-
нанию поддается не сам объект, а лишь некая совокупность следов в своем ед-
инстве, воспринимаемая субъектом познания как объект. 
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проф. Светлана М. Повторева 

(Украина – Национальный университет «Львовская политехника», Львов) 
 
 
 
 

Гендерная проблематика в украинском гуманитарном дискурсе 

[sesja tematyczna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala C] 
 

Гендерні дослідження перебувають на передньому краї сучасного гума-
нітарного пізнання, кинули виклик фундаментальним парадигмам західної мета-
фізики. Спостерігається значне зацікавлення гендерною проблематикою в су-
часному українському філософському і художньому дискурсі [В.П. Агєєва, 
О.Вороніна, Н.П.Гапон, О.Забужко, С.Павличко та ін]. Так, у творчості О.Забужко, 
знаної не тільки в Україні, але й у Західній Європі, де її називають „творцем пост-
модерного романтизму”, домінує гендерний аспект. Вона активно проводить ід-
ею відмінності жінки від чоловіка, відстоює позицію жіночої самоідентичності. 
Досліджуючи життя і творчість видатної української поетеси Лесі Українки, 
О.Забужко демонструє неадекватність оцінок особистості поетеси, вважає ці по-
зиції патріархально-владним дискурсом, який передбачає незмінну орієнтацію на 
чоловічий світ як на головну санкціонуючу інстанцію, переконливо доводить, що 
поетеса належала до феміністичної генерації, в якій творча жінка вже усвідомила 
свою відмінність від чоловіків, cамодостатність, незалежність від оцінки чоловіків 
за статевою ознакою.  

У гендерних студіях О.Забужко, як в інших представниць тендерного напр-
яму в Україні, використовуються принципи структурного дослідження (трансгресія 
лігвоцентризм, деконструкція та ін.). Кордони, створені традиційною суспільною 
ієрархією, чоловічим пануванням, владою батька розглядаються нею як влада пр-
игноблююча, брутальна. Поряд з провідним у її творчості мотивом про непо-
рушність границь, встановлених для жінок суспільством, їй властивий і сумнів 
у тому, про вони довічні, а також бажання вирватись, подолати їх через кохання 
і творчість. 
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mgr Krzysztof Rojek 

(Polska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin) 
 
 
 

Metafizyka i ontologia autonomii – komentarze do myśli Nicolaia Hartmanna 

[sesja ogólna – 24 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 

Główna teza: Dociekania metafizyczne są nieodzowne dla badań nad wolno-
ścią; 

1. Metafizyka i ontologia nie posiadają ścisłego oddzielenia na gruncie filozofii 
Hartmanna; 

2. Wieloaspektowości wolności nie sposób wyczerpać badając ją wyłącznie na 
gruncie jednej dyscypliny filozoficznej, czy poza-filozoficznej; 

3. Metafizyka autonomii stanowi niewyrażalną "metafizyczną resztę", której 
nie sposób przedstawić w ontologiczno-aksjologicznym wywodzie; 

4. Jeżeli dyskurs o wolności nie obejmuje elementu metafizycznego, to jest on 
wówczas niepełny; 

5. Metafizyka, rozpoczynając się tam, gdzie kończy się ontologia (Hartmann) 
wyznacza granicę dla wolności w kontekście części rozważań problemowych. 
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доц. Ольга Рыбакова 

(Россия – Национальный государственный Университет физической 
культуры, спорта и здоровья имени Петра Францевича Лесгафта, Санкт-
Петербург) 
 
 
 

Социокультурный смысл кризиса эпохи постиндустриального общества 

[sesja ogólna – 24 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 

Культура представляет собой целостную систему, состоящую из подсистем 
технологической, социальной и духовной, в которой экономическая культура 
является элементом технологической подсистемы. А сама технология является 
подсистемой культуры, функция которой – обеспечение материальных потреб-
ностей общества. Поскольку культура, как способ существования человеческого 
сообщества, связанный с производством искусственных средств взаимодействия 
с действительностью, возникла именно как способ обеспечения материального 
существования общества, постольку технологическая культура детерминирует 
и другие сферы культуры: социальную и духовную.  

Постнеклассическая научная парадигма не допускает однолинейной 
детерминации процессов в сложных саморазвивающихся системах, расс-
матривая формирование социокультурной целостности как полифакторный 
процесс. Тем не менее, в силу того, что культура возникла как инструмен-
тальный способ обеспечения жизни, следует признать технологию одним из 
важнейших факторов детерминации культуры. 

Социальная система, как целостность, успешно функционирует до тех пор, 
пока доминирующая технология адекватна среде (не исчерпаны ресурсы). 
Появление новых технологий и их смена приводит к дисбалансу между 
существующей социальной структурой и новой технологией. Сущность насту-
пающего в этой ситуации кризиса заключается в том, что в целях эффективного 
функционирования новой технологии требуется деконструкция прежней 
социальной и духовной культуры, которая воспринимается социумом как 
деструктивный процесс, гибель системы. Такое понимание функционирования 
социокультурных систем позволяет дать анализ некоторых тенденций 
социокультурного развития, в том числе носящих деструктивный характер. 
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prof. zw. dr hab. Zbigniew Sareło 

(Polska – Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań) 
 
 
 

Wpływ (braku) etyki na kondycję moralną cywilizacji europejskiej 

[sesja tematyczna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 

Od F. Nietzschego poczynając, etyce normatywnej coraz częściej zarzuca się 
destruktywny wpływ na kondycję moralną jednostek i kultur. Etyka jest niepotrzebna, 
jej sądy są bezsensowne, jest szkodliwa, to tylko niektóre z głosów krytycznych. 
Z drugiej strony nadal nie brak tych, którzy bronią etyki, wskazując na jej zadania. Nie 
brak jest głosów ostrzegających przed zgubnymi skutkami nie tylko odrzucenia etyki, 
co nawet relatywizacji norm moralnych. 

W kontekście polaryzacji stanowisk dotyczących roli etyki w kulturze ciekawe 
byłyby interdyscyplinarne badania, których celem byłoby zbadanie, jaki faktycznie 
wpływ miała etyka na kondycję moralną społeczeństwa. Tego typu projekt badawczy 
jest właściwie nie do zrealizowania. Natomiast możliwe są badania o charakterze 
przyczynkowym. W zamierzonym referacie podjęta zostanie jedynie próba skonfron-
towania etosu społeczeństwa polskiego w czasach PRL z dominującymi w tym okresie 
w polskiej społeczności autorytetami moralnymi: osobowymi, instytucjonalnymi i filo-
zoficznymi. Konfrontacja ta pozwoli na sformułowanie hipotezy o stopniu realnego 
wpływu autorytetów i etyki na moralną kondycję społeczeństwa. 
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проф. Петро Ю. Саух 

(Украина – Ректор Житомирского государственного университета им. 
Ивана Франко, Житомир) 
 
 
 

Философия в современном научном и публичном пространстве: 
проблемы и перспективы 

[sesja ogólna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 

"Я – концепція" філософії, усвідомлення її власного єства та форм 
існування, місця серед інших наук і в культурі загалом, завжди була актуальною. 
Але особливого значення вона набуває в періоди докорінних змін в суспільстві 
за умов економічних, технологічних трансформацій та переоцінки моральних 
цінностей. Нинішній стан філософії не є винятком. Більше того, сьогодні, як 
ніколи раніше, постає питання про її майбутнє й перспективи, роль у духовному 
житті суспільства, її відповідність духовним запитам, здатність продукувати 
інтелектуальні і моральні орієнтири. 

Чи відповідає сучасна філософія цим непростим, й разом з тим традицій-
ним для неї, вимогам часу? Якщо бути відвертим – далеко не завжди. Думка 
відомих вчених, що "сучасна наука старанно відмежовується від філософії, а фі-
лософія не менш старанно прикидається наукою" (Р. Фейнман, С. Хокінг, Р. Рорті 
та ін.), як це не прикро для нас, має серйозні підстави. 

Пов’язано це в першу чергу: (а) з диференціацією філософського знання та 
спеціалізацією досліджень. Філософія усе частіше розпадається на вузькі 
філософські проблеми, у той час як "велика" філософія (істинна філософія) існує у 
вигляді класичних зразків минулого, не маючи сучасних версій; (б) із 
зарозумілістю та повчальним "барським тоном" в сучасній філософії; (в) із 
самоізоляцією філософії та обмеженістю виходу в публічну сферу, що дає привід 
вважати її "мертвою" й нездатною істотно впливати ні на розвиток сучасної 
науки, ні на розвиток суспільства. 

Поворотним пунктом сучасної філософії, яка зайшла в глухий кут 
самоаналізу та прирекла себе на продукування викладачів філософії є перехід до 
полісофійності. Новий шлях її розвитку: від "зарозумілих текстів" і "вчень" до 
створення всеосяжного софійного середовища – софіосфери. 
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prof. PWr dr hab. Marek Sikora 

(Polska – Politechnika Wrocławska) 
 
 
 

Problem statusu poznawczego wytworów współczesnej nauki 

[sesja tematyczna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 

Spór o realizm naukowy należy bez wątpienia do podstawowych problemów fi-
lozoficznej refleksji nad nauką. Głównym przedmiotem sporu jest status poznawczy 
przedmiotów teoretycznych postulowanych przez teorie naukowe. Zwolennicy reali-
zmu naukowego przekonują, że owe przedmioty istnieją w taki sposób, w jaki mówią 
o nich odpowiadające im teorie. Teorie takie mogą być oceniane pod względem 
prawdziwości bądź fałszywości Krytycy zwolenników realizmu naukowego przekonują 
natomiast, że teorie naukowe nie są czymś, co samo w sobie może być prawdziwe lub 
fałszywe. Teorie są raczej czymś w rodzaju narzędzi, instrumentów, dzięki którym 
można formułować przewidywania w stosunku do zachodzenia określonych zdarzeń 
opisywanych za pomocą terminów obserwacyjnych. We współczesnej metodologii 
i filozofii nauki pojawiło się wiele wersji tak  realizmu, jak i antyrealizmu naukowego. 

W latach 80. XX wieku spór o realizm naukowy został w znacznym stopniu po-
szerzony i pogłębiony. Zmiany wiązały się z nową w stosunku do tradycji analizą spo-
sobu uprawiania nauki. Novum polegało na tym, że za punkt wyjścia naukowej prak-
tyki badawczej uznano nie tyle teorię, ile eksperyment. Przyjęcie takiego podejścia 
sprawiło, że naukę zaczęto ujmować nie tyle jako wiedzę, ile jako działanie.  

Kiedy analizuje się status poznawczy teorii naukowej, wówczas na plan pierw-
szy wysuwają się rozważania z obszaru epistemologii i semantyki. Kiedy natomiast 
analiza skupia się na eksperymencie, wówczas dominującego znaczenia zaczynają na-
bierać rozważania, dotyczące istnienia tych postulowanych przedmiotów teoretycz-
nych, które odgrywają istotną rolę w praktyce eksperymentalnej oraz rozważania do-
tyczące statusu poznawczego tych konceptualnych narzędzi poznania naukowego, 
które umożliwiają eksperymentowanie.  

Kluczowym warunkiem zrozumienia argumentów stron sporu o realizm na-
ukowy jest wyróżnienie trzech płaszczyzn, na których ten spór się toczy, tj. płaszczy-
zny: metafizycznej, epistemologicznej i semantycznej. 
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dr hab. Piotr Skudrzyk 

(Polska – Uniwersytet Śląski, Katowice) 
 
 
 

Europę stać na światopogląd! Chrystianopanteizm 

[sesja tematyczna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 

Chrześcijaństwo uschło. W swoim rozwoju zatrzymało się na średniowiecznym 
dorobku. Dziś funkcjonuje jak suchy naskórek na żywym ciele społeczeństw zachod-
nich. Życie tych społeczeństw to sześć dni tygodnia nadaktywności ekonomicznej, he-
donistycznych impulsów zmieszanych z egoistyczną obojętnością, nieufnością i talen-
tem do przedmiotowego traktowania bliźniego; siódmy dzień tygodnia to godzina 
wysłuchiwania wiekowych formułek bez chęci i możliwości ich zrozumienia. Jądro za-
chodnioeuropejskiego ciała (Francja, Anglia, Niemcy) już ten naskórek zdrapało. Dale-
ko w tym procesie posunęły się również społeczeństwa z bezpośredniej drugiej linii 
Europy: dawne ostoje katolicyzmu – Hiszpania i Włochy, ostoje protestantyzmu – 
państwa skandynawskie. Pozostały tylko zapomniane przez Boga Polska i Malta (po-
myłka: przez żywiołowy bieg kultury europejskiej). W Polsce i Malcie wilgoć życia jak 
dotąd działa tylko na główną masę organizmu, do naskórka nie dotarła. Ale dociera. 
Moje rozmowy ze studentami dają mi wgląd w proces nieustannego podmywania 
przez życie tego, co w kulturze uschnięte.  

To, co wilgotne, żywe we współczesnej europejskiej kulturze światopoglądo-
wej, jest zindiwidualizowaną kulturową miazgą. Racjonalizm i praktycyzm pozbawiły 
witalności stary chrześcijański wspólny światopogląd. Budowanie nowej formuły roz-
poczyna się od podstaw, od bałaganu różnych pomysłów, od mizernych rezultatów. 
Choć jest nurt główny. Zapoczątkował go oświeceniowy deizm, w uproszczony sposób 
łączący racjonalistyczny naturalizm z ideą Boskiej doskonałości. W sposób dojrzały te 
dwa bieguny łączy panteizm, dając metafizyczny naturalizm. Pojawia się on jako ja-
skółka jeszcze w Odrodzeniu (nawiązanie do starożytnych stoików), rozkwita w ro-
mantyzmie, jest rozwijany przez liczne grono późniejszych filozofów – Emersona, 
Bergsona, Teilharda de Chardin, Jaspersa, Toynbee’ego, Naessa, Skolimowskiego, 
Wilbera i innych inspirujących się buddyzmem. Zrąb myślowy i duch koncepcji pante-
istycznej są, nie ma społecznej obecności.  

Społecznie obecne jest chrześcijaństwo. Przede wszystkim obecne jest 
w krajach europejskiej drugiej i trzeciej linii; w pierwszej obecna jest tylko niechętna 
i wstydliwa pamięć o chrześcijaństwie. A przecież o przeszłości należy pamiętać 
z szacunkiem i miłością. Naiwności i przewiny przeszłości powinny spotkać się z mądrą 
wyrozumiałością kultury dojrzalszej. Dojrzałość to nie wstyd za dzieciństwo 
i zapominanie go, ale dojrzała kontynuacja dzieciństwa. Duch chrześcijaństwa jest 
wielki i wspaniały, wręcz w poważnym sensie niebotyczny. Przeciwnie schemat inte-
lektualny chrześcijaństwa: kiedyś adekwatny i skuteczny, dziś jest nieadekwatny 
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i nieskuteczny. Magiczne zdolności Jezusa i Boga Ojca dziś nie mogą być duchową in-
spiracją kultury europejskiej. Schemat intelektualny chrześcijaństwa powinien być 
podniesiony na wyższy poziom. Elity chrześcijańskie powinny połączyć się z elitami 
panteistycznymi, powinien powstać chrystianopanteizm. Powstałby silny elitarny ruch 
duchowy. Mógłby on mieć dobry kontakt z masami przez szacunek dla tradycji jak 
i dla prostszych wersji światopoglądu – światopoglądu zawsze rozumianego jako 
esencja stylu życia. 
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prof. UR dr hab. Daniele Stasi 

(Polska – Uniwersytet Rzeszowski) 
 
 
 

O niektórych zagadnieniach demokracji współczesnej 

[sesja tematyczna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala C] 

 
Oprócz niektórych definicji współczesnej demokracji, jako na przykład ustrój 

pozwalający minimalizować dominację (Shapiro) oraz w wersji liberal-demokratycznej 
jako forma rządu, która zasadza się na ograniczeniu sfery działań kolektywnych 
względem indywidualnych oraz silnej separacji sfery publicznej od sfery prywatnej, 
chciałbym w moim referacie skupić się na idei demokracji jako system polityczny 
oparty na maksymalnym włączeniu (inkluzji) podmiotów do procesów uchwalenia 
norm pozytywnych. W tym sensie demokracja odpowiada jej znaczeniowi 
etymologicznemu: demos (lud) kratos (władza), gdyż normy pozytywne dotyczące 
podmiotów są promulgowane przez nich bądź w zgodzie z ich wolą. Demos innymi 
słowy sprawuje władzę nad samym sobą. On nie podlega woli innego podmiotu 
i normy pozytywne stanowią najwyższy sposób odzwierciedlenia własnej woli. 

W referacie chciałbym zaprezentować własne refleksje na temat zniekształcenia 
tego modelu w współczesności. Deformacja demokracji we współczesności ma moim 
zdaniem prostą przyczynę, mianowicie dewaluacja roli prawa pozytywnego 
uchwalonego poprzez procedur demokratycznych na skutek rozszerzenia sfery 
działań pozapaństwowych i niepodlegających kontroli ze strony obywateli i na ogół 
państw praw. Globalizacja, inaczej mówiąc, spowodowała nie tylko utratę 
suwerenności obywateli, ale także zwiększenie dominacji elit międzynarodowych 
kosztem tych praw podstawowych, które stanowią osiągnięcie ewolucyjne liberalizmu 
XIX i XX wieku. W moim referacie chciałbym przeanalizować implikacje kryzysu 
demokracji współczesnej spowodowanego globalizacją oraz przedstawić pewne 
sugestie odnośnie pokonania tej sytuacji. 
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канд. наук Дмитрий Стецько 

(Украина – Дрогобычский государственный педагогический университет 
им. Ивана Франко) 
 
 

Современное осмысление свободы как концепта культуры 

[sesja ogólna – 24 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 

Серед основних напрямків сучасних досліджень свободи найбільш перс-
пективним видається комунікативний варіант, оскільки ідеться про взаємоуз-
годження індивідуального та соціального вимірів буття людини. Тому недостат-
нім є розглядати свободу лише через призми самоактуалізації (екзистенційний 
психоаналіз та гуманістична психологія), етико-онтологічного ставлення особис-
тості до самої себе (М. Фуко) та міри включеності особи у суспільство (теорії 
лібералізму та комунітаризму). Міжособистісна комунікація, яка відбувається 
в культурі на засаді відповідальності, поєднує в собі індивідуальний та соціаль-
ний первні людського буття.  

Поняття відповідальності в культурі поєднує в собі етичний та естетичний 
аспекти. Йдеться не лише про смисл культурного твору, але і про його форму, 
тобто його здатність виразно передавати цей смисл. Тому поняття свободи 
в інтерсуб’єктивному вимірі безпосередньо пов’язане із процесами смислоутво-
рення в культурі. Свобода в культурному вимірі тут виявляється як здатність до 
творення смислу, до вираження власного місця в бутті. 

Свобода є об’єктивною реальністю людського буття, яка проявляє себе 
різними способами. З одного боку, йдеться про мислення та розуміння, з іншого 
– про діяльність та культуротворення. Культурний вимір свободи базується на 
антропологічних визначеннях – відкритості та незавершеності людського буття 
в світі. Ці визначення збігаються з фундаментальними рисами свідомості – ідеац-
ією, самовладанням та культуротворенням. Усі вони є вирішальними чинниками 
культури, яка розуміється як становлення свободи людини: розкриття її власних 
сутнісних можливостей (самоздійснення) та визначення цілей життєдіяльності та 
абсолютних орієнтирів існування (самовизначення). 
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проф. Ирина В. Степаненко 

(Украина – Национальный педагогический университет им. М.П. Дра-
гоманова, Киев) 
 
 
 

Философия как защитница человечества: философско-
антропологические эксплорации идеи человечности в условиях кризиса 

модерн-гуманизма 

[sesja tematyczna – 23 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala C] 
 

Для философии как постметафизики вопрос «что есть философия?» стал 
поистине судьбоносным, определяя ее будущее – конец или трансформацию. 
Исходной предпосылкой для ответа на этот вопрос для меня является пони-
мание философии как защитницы человечества, которое ассоциируется здесь, 
прежде всего, с человечностью, а затем уже с человеческим родом (О. Гьоффе, 
2002). Однако дальнейшее продвижение на пути поиска ответа усложняется 
тем, что понятие «человечности» весьма парадоксально: оно воспринимается 
в общественном сознании как фундаментальный источник моральных и пра-
вовых норм и, одновременно, не имеет фиксированного значения и не может 
выступать таким источником (Costas Douzinas, 2013). Особую проблематизацию 
идея человечности приобретает в свете идеологии постмодернизма, принци-
пиально запрещающей самоидентификацию человека с каким-то предельным 
«образом человека», за которым стояла бы определенная фундаментальная 
онтология и мировоззрение. Схожую позицию отстаивает и новый гуманизм, 
который отказывается от однозначно позитивной антропологии и рассматривает 
человека во всем многообразии его проявлений – как позитивных, так и нега-
тивных. В свете нового гуманизма идея «человечности» должна трансформи-
роваться из абстрактно-спекулятивной в рефлексивно-контекстуальную. «Че-
ловечность» должна стать дискурсивной, т.е. формироваться как идея через 
определение «горизонтов общих значений» (Ч. Тейлор), т.е. тех принци-
пиальных границ человеческого бытия и со-бытия, нарушение которых под-
рывает сами основы человеческой бытийственности и нарушает принцип ответ-
ственности Г. Йонаса относительности возможности продолжения жизни буду-
щих поколений людей.  
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аспирант Наталья Сухонос  

(Украина – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 
Киев) 
 
 
 

Культура на границе «разрыва» 

[sesja tematyczna – 23 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala C] 
 

Феномен культуры не имеет сроков давности. Он не начался вчера и не 
закончится завтра. Он напрямую связан с человеком как его имманентная сос-
тавляющая, как то, что позволяет человеку быть тем, кем он есть. И не смотря на 
это все чаще можно слышать о кризисе культуры, о разрывах в культуре и тра-
диции, о том, что культура стоит на грани…. На грани чего? На грани забытья, 
упадка, обесценивания? И кто поставил культура в такое положение? К этому 
привели пространственно-временные рамки или человек живущий в них. 
«В обычном словоупотреблении «культура» служит оценочным понятием и от-
носится к чертам личности, которые точнее было бы назвать не культурой, 
а культурностью. В науке обычно говорится о «культурных чертах», «культурных 
системах», развитии, расцвете и упадке культур». 

К такому отношению к культуре человечество шло годами – от Модерна 
к Постмодерну, от Структурализма к Постструктурализму и наконец, к Де-
конструктивизму. Что привело к этому? 

«ХХ век весь, с самого начала, проникнут ощущением кризиса, конеч-
ности. С этим кризисом связаны и ожидание конца Света, грядущего хама, спас-
ительного света, идущего з Востока, конца истории – перечислять можно дост-
аточно долго. Ясно одно: кризис и конечность культуры переживается чело-
веком не только в категориях конца, но и в предчувствии зарождения новых 
культурных реалий». 

И в этом дискурсе не обойтись без «переоценки ценностей», «сингуляр-
ности», «складки» и «разрыва» поданного в виде концепта. Концепта «станов-
ление» (ключевой для философии Дельоза концепт) – становление как переход 
(или «складка») между внутренним и внешним, но отсылающий к абсолютно 
внешнему, к тому внешнему, которое не задается только рядоположенностью 
смежных «лабораторий». А проблемы философии – это как раз проблемы внеш-
него, именно во внешнем философия начинает различать сама в себе. 

 



IX Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich * Filozofia a współczesność (Nałęczów, 22–24 IX 2014) 

IX Конференция Философов Славянских Стран * Философия и современность (Наленчув, 22–24 IX 2014) 

Tezy 

Те
зи

сы
 

83 

Doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD. 

(Slovakia – Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica) 
 
 
 

Reflexie autoritarizmu v slovenskom politickom myslení 

[sesja tematyczna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala C] 
 
Snaha o objektivizáciu poznania a elimináciu jednostrannej inštrumentalizácie 

histórie vykazujú priaznivé predpoklady pre reflektovanie kľúčových politických 
a spoločenských problémov s vysokou mierou konsenzu. Cieľom príspevku je iniciovať 
diskusiu k demokraticky orientovanému historickému vedomiu, dejinám politického 
myslenia a podnietiť kritické myslenie, zvlášť u mladej generácie k riešeniu 
fundamentálnych otázok v problematike autoritarizmu, v zmysle duchovnej obrody 
proeurópskej identity. Príspevok akcentuje politologický prístup, metodologicky 
v normatívnej rovine podáva analýzu troch podstatných rovín problému autoritari-
zmu v dejinách slovenského politického myslenia: po prvé, porozumenie histórii ako 
predpoklad rekonštrukcie dejín politického myslenia, resp. ktorí predstavitelia vyka-
zujú vysokú mieru konsenzu a za akých okolností sa formoval autoritarizmus v sloven-
skom politickom myslení? po druhé, akú úlohu zohrávali špecifické slovenské ideolo-
gické komponenty v autoritatívnom vládnutí v minulosti a dnes? po tretie, hodnotový 
aspekt v súčasnom slovenskom politickom myslení, resp. ako je reflektovaný problém 
autoritarizmu v kontexte súčasnej domácej a európskej politiky. Pri vysvetľovaní 
súčasného stavu v slovenskom politickom myslení sa ukazujú tri možnosti zmeny: 
personálne možnosti, konfigurácie inštitúcií a zohľadnenie histórie v rozhodnutiach 
politickej elity. 
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mgr Mirosław Śmiłowski  

(Polska – Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce) 
 
 
 

Wielokulturowość Jerozolimy w twórczości Ludmiły Ulickiej i Diny Rubiny 

[sesja ogólna – 24 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 

Ludmiła Ulicka i Dina Rubina są popularnymi współczesnymi rosyjskimi 
pisarkami. Ich utwory tłumaczone są na wiele języków. 

Akacja powieści Diny Rubiny „Oto idzie Mesjasz!” toczy się we współczesnej 
Jerozolimie i jej okolicach, podobnie jak w powieści Ludmiły Ulickiej „Daniel Stein, 
tłumacz”. U pierwszej widzimy miasto oczami emigrantów z Rosji, a u drugiej 
przybyłych z Polski i kilku europejskich krajów. Jednym z ważniejszych elementów, 
które łączy te utwory jest niewątpliwie wielokulturowość mieszkających 
w Jerozolimie. Wielokulturowość jest jednym z ważniejszych elementów świata 
przedstawionego w tych utworach. Jest jednym z elementów jerozolimskiego tekstu. 

Celem referatu jest ukazanie wielokulturowości, która jest tak 
charakterystyczna dla Jerozolimy i jak wpływa ona na bohaterów z literackiego 
punktu widzenia. Między bohaterami dochodzi do różnych relacji i wzajemnych 
stosunków, które zmieniają ich dotychczasowy sposób myślenia i sposób postrzegania 
świata, w którym przyszło im żyć. 

Jerozolima jest jednym z najważniejszych miejsc kultu dla największych religii 
świata. Przecinają się tam wpływy chrześcijaństwa, judaizmu i islamu. Jest to 
widoczne i ma to wpływ na świat ukazany w powieściach Diny Rubiny i Ludmiły 
Ulickiej. 
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prof. em. UMCS dr hab. Tadeusz Szkołut  

(Polska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin) 
 
 
 

Filozofia i literatura: perspektywy filozofii 

[sesja tematyczna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
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доц. Татьяна Шоломова 

(Россия – Российский государственный педагогический университет им. 
А.И.Герцена, Санкт-Петербург) 
 
 
 

О профессиональной этике современного философа 

[sesja tematyczna – 23 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 

Вопрос в том, как следует понимать профессиональную этику философа: 
как сформулировали ее Аристотель (забота о божественной части души) или 
Сенека (о важности материальной стороны жизни), или в смысле Канта как 
следование долгу; тогда остается определить, в чем именно состоит долг. 
Следует ли его понимать в ницшеанском смысле как обязанность укрывать 
истину от малых сих, неспособных ее вынести? 

После Ницше вопрос о профессиональной этике философа, кажется, 
больше не ставился. Этика сегодня рассматривается как часть философии, но, 
похоже, не касается профессиональной деятельности философов как таковых. 
Каким образом возникла ситуация, в которой философия надеется регулировать 
все другие виды профессиональной деятельности, сама оставаясь точкой 
отсчета и успешно избегая регулирования? 

Особенно интересно рассмотреть вопрос о профессиональном долге 
философа применительно к русской философии: как он понимался исторически, 
начиная со становления западнической и славянофильской традиций, каков был 
в ее «золотой век» (каковым можно считать предреволюционный период и пер-
вую волну эмиграции), что происходило с пониманием профессионального 
долга в позднесоветский период (потому что со сталинским все и так очевидно), 
в годы Перестройки – и так вплоть до наших дней. 

Поскольку главной темой русской философии была и остается «русская 
идея», главным предметом рассмотрения в данном случае будет ее понимание 
и трактовка в разные исторические периоды, а также понимание и трактовка 
индивидуальной свободы как самого философа, так и любого другого человека, 
способного (либо не способного) воспринимать философские идеи, с учетом 
таких особенностей национального сознания как партиципация, склонность 
к инверсии, неприятие медиационной культуры. 
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prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska  

(Polska – Uniwersytet Warszawski) 
 
 
 

Niezbędność filozofii dla kształtowania człowieczeństwa oraz rozwoju życia 
społecznego 

[sesja ogólna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 

Wystąpienie dotyczy znaczenia filozofii maksymalistycznej, a więc tych nurtów, 
które podejmują problematykę aksjologiczną oraz historiozoficzną. Otóż stawanie się 
człowiekiem – proces trwający od narodzin do kresu życia – wymaga odniesienia do 
wartości wyższych niż biologiczne i materialne. Ponadto uzyskując samoświadomość 
niezbędne stają się drogowskazy. Sens istnieniu nadaje dążenie do ideałów, które są 
przedmiotem dociekań filozofów. A więc każdy z nas pozostaje z relacji nie tylko do 
świata przyrody, nie tylko do świata ludzkich wytworów, czyli kultury, lecz także do 
świata ideałów. 

Filozofia jest niezbędna zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i w wymiarze 
życia społecznego, ponieważ jest jednym z warunków kształtowania mądrości do 
której nie prowadzi automatycznie wykształcenie. 

Filozofia powoduje wielostronne ukształtowanie świadomości – od niej zależne 
są przepisy prawne – zaś rozstrzygnięcia prawne decydują o sposobie 
gospodarowania. 
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prof. zw. dr hab. Roman A. Tokarczyk  

(Polska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin) 
 
 
 

Postmodernizm jako paradygmat filozofii współczesnej 

[sesja ogólna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 

1. Zmienność paradygmatów w nauce i filozofii.  
2. Próby definiowania pojęcia i treści postmodernizmu. 
3. Zarysy poglądów głównych przedstawicieli filozofii postmodernizmu. 
4. Cechy wspólne różnych nurtów postmodernizmu. 
5. Postmodernizm we współczesnej filozofii prawa. 
6. Miejsce i znaczenie postmodernizmu w filozofii współczesnej. 
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dr Mirosław Twardowski 

(Polska – Uniwersytet Rzeszowski) 
 
 
 

„Systemizm” Mario Bungegojako via media między holizmem a redukcjoni-
zmem 

[sesja tematyczna – 23 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 

Jason Scott Robert, w swej recenzji do jednej z książek Marii Bungego zauważa, 
że wybierając swoje tematy, argentyński filozof korzysta z trzech kryteriów, nawiązuje 
do: (1) tych obszarów, w których nie zgadza się z większością swych kolegów po fachu 
(np. problem gatunków); (2) obszarów powszechnie pomijanych w filozofii biologii 
głównego nurtu (np. natura życia); (3) jak również problemów, którymi zajmują się 
niemal w całkowicie zadowalający sposób inni badacze, lecz jego zdaniem i tak 
wymagają one lekkiego dostrojenia (np. jednostki selekcji). Problem natury życia, 
wybrany przez południowoamerykańskiego filozofa zgodnie z drugim z wymienionych 
kryteriów, należy niewątpliwie do tematów rzadko poruszanych przez współczesnych 
filozofów biologii. Bunge w swych analizach fenomenu życia łączy pluralizm 
ontologiczny (emergentyzm) z umiarkowanym redukcjonizmem epistemologicznym. 
Przyjmuje pogląd, według którego monizm ontologiczny, bez względu na to czy 
będzie monizmem mechanicystycznym czy spirytualistycznym, jest błędny, ponieważ 
zaprzecza emergencji nowych właściwości i praw w czasie przechodzenia od 
systemów fizycznych przez chemosystemy aż do biosystemów. Z drugiej strony, 
uważa, że program wyjaśniania wyższych (bardziej złożonych i nowszych) poziomów 
w kontekście niższych (mniej złożonych i starszych), za pomocą redukcjonizmu 
epistemologicznego, okazał się niezwykle owocny we współczesnej biologii. 

Swoje stanowisko w filozofii biologii argentyński badacz określa jako 
biosystemizm. W żywych organizmach widzi materialne układy, które, chociaż 
złożone ze związków chemicznych, mają właściwości, które nie pojawiają się na 
innych poziomach. Odrzucając zarówno witalizm jak i mechanicyzm (czy fizykalizm), 
zakłada ontologiczną nieredukowalność organizmów żywych. 
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канд. наук Татьяна И. Уварова 

(Украина – Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова) 
 
 
 

Ментальность и политическая культура: социокультурное измерение 

[sesja tematyczna – 23 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala C] 
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dr Jan Wadowski  

(Polska – Politechnika Wrocławska) 
 
 
 

Filozofia jako płaszczyzna spotkania i po-rozumienia w pluralistycznym społe-
czeństwie 

[sesja tematyczna – 23 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 

Część I. Uwagi metafilozoficzne 
1. Dialog jako źródło powstania i rozwoju filozofii. 
2. Czy etos "umiłowania mądrości" jest aktualny? 

Część II. Nowe wymiary egzystencji człowieka i życia społecznego a filozofia 
1. Globalizacja i planetarne problemy.  
2. Możliwości i zagrożenia w świecie technokracji i globalnych sieci. 
3. Renesans filozofii w kontekście przemiany świadomości globalnej. 
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dr Ryszard Wójtowicz 

(Polska – Uniwersytet Rzeszowski) 
 
 
 

Współczesne znaczenie metafizyczno-religijnej koncepcji prawa naturalnego 
(analiza krytyczna) 

[sesja tematyczna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala C] 
 

W 2009 roku Międzynarodowa Komisja Teologiczna udostępniła dokument: 
W poszukiwaniu etyki uniwersalnej: nowe spojrzenie na prawo naturalne. Dokument 
ten jest z założenia prezentacją chrześcijańskiego (katolickiego) ujęcia etyki oraz zna-
czenia i funkcji społeczno-kulturowej prawa naturalnego. Główną tezę niniejszego 
dokumentu można wyrazić następująco: życie duchowe różnych tradycji kulturowych 
pragnie przejawiać i realizować się w „świetle prawdy ostatecznej i dobra absolutne-
go”. Tym samym prawo naturalne powinno stanowić podstawę obrony wartości „au-
tentycznych”, absolutnych, gwarantując tym samym „autentyczny” dialog różnych 
kultur i religii. 

Jednakże wydaje się, że aby prawo naturalne mogło stanowić podstawę dialo-
gu międzykulturowego i religijnego, powinno być „wartością” wolną od moralności 
(immoralne), oparte na cnocie odpowiedzialności i przewidywalności, a nie recepcji 
czy quasi „nowym spojrzeniu” na „Wielkie Wartości”. Dlatego min. celem niniejszego 
referatu będzie rekonstrukcja i krytyczna analiza prawa naturalnego w ujęciu metafi-
zyczno-religijnym, gdyż swoiste uzasadnienie (uznanie) ta koncepcja otrzymuje min. 
w filozofii neoscholastycznej. 
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mgr Konrad Zaborowski  

(Polska – Katolicki Uniwersytet Lubelski) 
 
 
 

Sapiencjalne źródła nauki. Kilka uwag o Stanisława Kamińskiego koncepcji 
nauki 

[sesja ogólna – 24 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 

W swoim wystąpieniu przedstawię koncepcję sapiencjalnego wymiaru nauki 
rozwijaną przez Stanisława Kamińskiego, jednego z twórców Lubelskiej Szkoły 
Filozoficznej. Greckie słowo theorein, użyte przez Arystotelesa w celu nazwania 
najwyższej formy wiedzy, określa racjonalne i wszechstronne poznanie rzeczywistości, 
które pozwala na zrozumienie świata i które ostatecznie prowadzi do mądrości. 
W okresie nowożytnym w nauce wysunięto na pierwszy plan cele praktyczne, 
a współcześnie jako wiodące uznaje się cele techniczne, czyli opanowanie 
i przekształcanie przyrody, włączając w to samego człowieka. Kamiński głosi, że 
dominacja przyrodoznawstwa w kulturze prowadzi do autonomii nauki, a rezultatem 
takiej zmiany jest oderwanie się nauki od człowieka. Nauka jakby uczyniła człowieka 
swoim niewolnikiem, co w ostateczności prowadzi do samozagłady jego i jemu 
właściwego środowiska. Już nie ludzie kierują nauką, ale ona nimi. Według 
S. Kamińskiego nauka nie może być ślepą siłą, rozwijającą się w dowolnym kierunku 
i w jakiejkolwiek postaci. Należy przekształcać przyrodę nie tylko pod kątem jej 
ekonomicznego eksploatowania, ale również pełnego i harmonijnego rozwoju 
człowieka w ramach społeczeństwa. Bez szkody dla człowieka nie może być dłużej 
utrzymywany stan, w którym system wartości nauki znajduje się w opozycji do 
systemu wartości społeczeństwa. Trzeba tak ułożyć zadania nauki, aby służyła 
mądrości, a nie odrywała się od niej i służyła dehumanizacji człowieka lub prowadziła 
do konfliktu z całym środowiskiem przyrodniczym. Artykuł ukazuje rozwiązanie 
proponowane przez Stanisława Kamińskiego, które pozwala na odnalezienie miejsca 
i roli mądrości w nauce. 
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prof. zw. dr hab. Andrzej L. Zachariasz  

(Polska – Uniwersytet Rzeszowski) 
 
 
 

Filozofia zmierzchu humanizmu, czy zmierzch filozofii? 

[sesja ogólna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 

Teza 1. Myślenie współczesne w znacznym swym wymiarze funkcjonuje 
w kategoriach materializmu praktycznego, uformowanego na podłożu materializmu 
mechanicystycznego oraz myślenia technicznego. Materializm praktyczny to myślenie 
a więc i działanie w kategoriach interesu, nakierowane na zaspakajanie bieżących po-
trzeb człowieka. Aspiracje w tych działaniach koncentrują się na dążeniu do możliwie 
wysokiego poziomu ich zaspakajania, czyli możliwej wygody i luksusu. W wymiarze 
życia kulturowego oznacza to koncentrowanie się na wartościach użytkowych. War-
tości duchowe (zwłaszcza tzw. kultura wysoka: dramat, poezja, muzyka, malarstwo, 
rzeźba jako sztuka wyrażania piękna) są odrzucane bądź też zastępowane rozrywką i 
sportem odwołującym się do instynktów przemocy i agresji.  

Teza 2. Materializmowi praktycznemu towarzyszy marginalizacja humanizmu. 
Ten ostatni uformowany na przekonaniu odrębności człowieka od przyrody, na skutek 
wiedzy pozyskanej w naukach przyrodniczych, a zwłaszcza teorii ewolucji oraz psy-
choanalizy ulega zatarciu. W procesie tym swój udział miała także filozofia. Wyrazem 
marginalizacji humanizmu jest filozofia F. Nietzschego i M. Heideggera. Niezależnie od 
zasadności teoretycznej tych filozofii konsekwencją tego stanu rzeczy jest nie tylko 
negacja przekonania o wyjątkowości jestestwa ludzkiego wobec świata natury ale i 
formułujące się przekonanie o braku sensu w sferze rzeczywistości przedmiotowej. W 
tym także sensu człowieka i tworzonego przez niego świata. 

Teza 3. Marginalizacja humanizmu to marginalizacja działań nakierowanych na 
tzw. wartości autoteliczne, takie jak prawda, piękno, świętość, moralność, a więc 
i myślenia filozoficznego (resp. – filozofii). W kulturze, a właściwie cywilizacji zdomi-
nowanej przez praktyczne formy działań (wartości praktyczne) wartości autoteliczne, 
niejako z definicji, jawią się jako nieprzydatne i bezużyteczne. Filozofia pierwszych 
zasad zostaje zastąpiona przez myślenie w kategoriach potoczności; w kategoriach 
życia bieżącego, a w istocie w kategoriach rzeczy małych i z perspektywy tzw. kultury 
wysokiej błahych. Choć oczywiście nie błahych w perspektywie codziennej egzystencji 
człowieka. 

Teza 4. Zmierzch filozofii i filozofia zmierzchu. Myślenie filozoficzne i filozofia 
jest funkcją rzeczywistości znaczeń, w ramach których myślenie to funkcjonuje. 
W kulturze zmutowanej przez wartości praktyczne filozofia okazała się być dyscypliną 
nieprzydatną a nawet zbędną. Ten stan rzeczy generuje filozofię zmierzchu filozofii, 
a więc stanowiska, w których nawet jeśli nie jest formułowana idea końca filozofii to 
tę ostatnią postrzega się jako myślenie praktyczne, w skrajnych wypadkach rezygnu-
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jące wręcz z prawdy na rzecz użyteczności lub też odwołujące się do praktyki jako kry-
terium zasadności myślenia filozoficznego.  

Teza 5. Człowiek wobec „trwania dla trwania”. W tej sytuacji należałoby po-
stawić pytanie o konsekwencje nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne tego stanu rze-
czy dla kultury europejskiej a w konsekwencji także i dla człowieka. Jest to pytanie 
o to: czy kultura europejska (resp. – światowa), a w istocie sam człowiek nie znalazł 
się w sytuacji rezygnacji z prób poszukiwania uzasadnienia swego bycia w świecie 
i ograniczył swoje bycie w świecie do „trwania dla trwania”?  
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dr Katarzyna Zahorodna  

(Polska – Politechnika Wrocławska) 
 
 
 

Problem znaczenia empirycznych badań nad etyką, czyli o poszukiwaniu 
biolo-gicznych podstaw zachowań moralnych 

[sesja tematyczna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala C] 
 

Choć postulat i próby naturalizacji dziedzin myślenia filozoficznego pojawiały 
się od wieków, to dopiero współcześnie widzimy wzrost znaczenia i rzetelności takich 
przedsięwzięć. Szczególnie ciekawe wydają się wyjaśnienia proponowane przez etyki 
opisowe, neuroetykę czy rozważania oparte o elementy biologii ewolucyjnej. 
Oczywiście nabierają one znaczenia jedynie po przyjęciu wybranej koncepcji osoby 
ludzkiej. 

Empiryczne badania nad kwestiami zachowań moralnych opierają swą 
urzekającą siłę właśnie na eksperymentalnym czy obserwacyjnym podejściu 
naukowym. Co więcej, obraz własności umysłowych człowieka jaki rysują jest spójny 
z całościowym przedstawieniem biologicznej istoty homo sapiens sapiens. Odwołania 
do teorii ewolucji dostarczają nam również wyjaśnienia zagadnień, które do tej pory 
pozostawały niejasne lub niekoherentne. 

Nie wolno jednak ignorować wątpliwości i możliwych zagrożeń, wynikających 
z metodologii i z samej współcześnie obserwowanej ekscytacji i niekrytycznego 
podejścia do wyników badań empirycznych. Posługiwanie się wynikami badań nauk 
przyrodniczych musi zostać poprzedzone zrozumieniem zasad prowadzenia tychże. 
Obserwacje zachowań zwierząt stadnych, rozważanie wyników badań 
neuroobrazowania pracy mózgu albo odkrywanie genów czy neuroprzekaźników 
i hormonów odpowiadających np. za agresję, może być traktowane jako wskazówka 
do zrozumienia zachowań moralnych człowieka, ale tylko przy uwzględnieniu 
wrażliwości i możliwych słabości owych procedur wiedzotwórczych. 

W tekście spróbuję wskazać zatem kiedy możemy traktować rozstrzygnięcia 
empiryczne jako uzasadnienia i wyjaśnienia sfery etycznej. 
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Mgr. Sandra Zákutná  

(Slovakia – Prešovská univerzita v Prešove) 
 
 
 

Politická filozofia I. Kanta 

[sesja tematyczna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala C] 
 

Príspevok sa zameriava na politické témy v Kantovej filozofii, prezentované 
prevažne v jeho malých spisoch, a  Kanta predstavuje ako praktického mysliteľa, ktorý 
neuvažuje o politike len v teoretickej podobe, ale ponúka jej realistické posudzovanie, 
vrátane politických praktík, ktoré majú podľa neho ďaleko od idey večného mieru. 
Politiku Kant chápe ako výkonnú právnu náuku a autorka sa pokúša objasniť Kantovu 
predstavu koexistencie politiky a morálky v zákonnom zriadení založenom na 
princípoch právneho stavu, ktorými sú sloboda, rovnosť a samostatnosť každého 
člena politického spoločenstva. Príspevok sa zaoberá aj Kantovou myšlienkou 
večného mieru, ktorý je možné dosiahnuť tak, že štáty vytvoria mierový zväz národov. 
Štáty v ňom aj naďalej ostanú slobodné a samostatné, a navyše, majú tam zaručený 
mier tak, že sa riadia spoločnými zákonmi založenými na medzinárodnom práve. Na 
priblíženie sa mierovému stavu sú potrebné medzištátne vzťahy, ktoré Kant 
porovnáva so vzťahmi medzi ľuďmi: rovnako ako pri ľuďoch, aj u štátov medzi sebou 
existuje napätie, s ktorým súvisia aj ďalšie problémy akými sú napr. suverenita štátov, 
medzinárodné vzťahy alebo možný politický pokrok v súvislosti s morálkou, v ktorom 
by bol mier možný ako trvalý mravný stav. 
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dr hab. Marcin Zdrenka  

(Polska – Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń) 
 
 
 

Obłomow versus Bartleby czyli o potrzebie nowej obłomowszczyzny 

[sesja tematyczna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 

Celem wystąpienia jest konfrontacja ujęć gnuśności, reprezentowanych przez 
dwa archetypy literackie: Obłomowa z powieści Iwana Gonczarowa Obłomow oraz 
Bartleby’ego z opowiadania Hermana Melville’a Kopista Bratleby. Historia z Wall 
Street. 

Klasyczna interpretacja Mikołaja Dobrolubowa sytuuje Obłomowa na tle 
innych postaci literatury rosyjskiej, zwłaszcza Eugeniusza Oniegina oraz bohaterów, 
określanych mianem лишний человек (Pieczorin z Bohatera naszych czasów Michaiła 
Lermontowa, Rudina z powieści Iwana Turgieniew a). Wszystkich ich charakteryzuje, 
według Dobrolubowa, rodzaj pesymistycznej samoświadomości, poprzedzonej 
odkryciem, że nie zdziałali, bądź nie zdziałają już nic sensownego w życiu.  

Takie rozumienie zgnuśnienia podszytego egzystencjalnym rozpadem zbliża 
wskazane tu postaci do wzorca, pochodzącego z innego kręgu kulturowego – kopisty 
Bartleby’ego z opowiadania Melville’a. Ten bohater, „blado schludny, żałośnie 
szacowny” wypowiada kwestię: „wolałbym nie” (I would prefer not to), która staje się 
jego zawołaniem życiowym i będąc przestrzenią permanentnej odmowy i gnuśności, 
ostatecznie popycha do katastrofy.  

W referacie sformułowana zostanie teza, że Dobrolubow pochopnie rozpoznał 
w Obłomowie jedynie rozbitka, który „nie mógł pojąć sensu swego życia i dlatego 
męczyło go, nudziło wszystko, co robił”. Podjęta zostanie próba wykazania, że 
Obłomow jest naznaczony filozoficzną przenikliwością, która cechuje genialnych 
melancholików, w myśl koncepcji wywodzonej jeszcze od Arystotelesa . Tym samym 
bohater Gonczarowa może być rozpoznany, w przeciwieństwie do Bratleby’ego, jako 
archetyp filozofa oddającego się nie tyle pełnej znużenia gnuśności, co przenikniętej 
refleksyjnością bezczynności, którą Grecy określali mianem schole (σχολή), a której 
deficyt w dzisiejszej laboralistycznej kulturze odczuwamy ze szczególną siłą. 
W konsekwencji sformułowany zostanie postulat pozytywnej reartykulacji pojęcia 
„obłomowszyzna”. 
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dr Włodzimierz Zięba 

(Polska – Uniwersytet Rzeszowski) 
 
 
 

Metafilozofia – współczesna forma filozoficznej samoświadomości 

[sesja tematyczna – 23 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 

Sytuacja w jakiej znajduje się dziś filozofia niejako wymusza postawienie 
szeregu pytań pod jej adresem. Rozliczne grono XX wiecznych jej adwersarzy oraz 
mnogość i skala krytyki z jaką spotkała się filozofia z jednej strony znacząco 
nadszarpnęła jej społeczną rangę, z drugiej zaś strony wymusza na filozofach 
angażujących się w nią i podejmujących jej problemy, by o ile nie centralnym, to 
pierwszym uczynić pytanie o samą filozofię. Nie sposób dziś już pozostać w błogiej 
filozoficznej naiwności i udawać, że nic się nie stało, a spadek popularności filozofii..., 
no, cóż filozofia nigdy nie była zbyt popularna, a moda na jej unieważnianie 
i pomniejszanie jej rangi minie tak szybko i popadnie w zapomnienie jak większość jej 
tych starszych i nieco młodszych krytyk. Sprzeciwiam się takiej postawie, z tego 
względu, że dziś, a może nawet nigdy w filozofii nie było nic, żadnego problemu, który 
nie byłby sam w sobie problematyczny. Filozofia, w ujęciu jej obecnych 
kontynuatorów, sama dla siebie jest problemem, o ile nie zagadką. Ten stan rzeczy 
sprawia, że powstała w XX wieku jej gałąź – metafilozofia – stała się formą jej 
samoświadomości. Zasygnalizowana powyżej problematyczność filozofii cieniem 
kładzie się także na i metafilozofię. Otóż w jej ramach sporną kwestią jej to, czy mieści 
się w ramach siatki pojęciowo-problemowej filozofii (immanentyzm), czy też na 
odwrót jest formą zewnętrznego trybunału przed którym stawia się całe filozoficzne 
przedsięwzięcie (transcendentyzm). Ogólnie zagadnienie to stanowi problem 
demarkacji. Opowiadam się za immanentyzmem oraz stanowiskiem, które można 
nazwać metafilozoficznych normatywizmem. Wychodzę z założenia, że meta-filozofii 
nie da się uprawiać wyłącznie na podstawie dziejów filozofii (deskryptywizm 
metafilozoficzny), aczkolwiek nie można ich także pominąć. Dzieje filozofii to 
w głównej mierze świadectwa jej rozlicznych fiask, jakże pomocnych przy kreśleniu jej 
współczesnych rysów (filozofia jako przedsięwzięcie agoniczne) – to staje się 
obszarem eksploracji metafilozofii. W referacie przedstawiam spory wokół 
metafilozofii i jej funkcji oraz zarys autorskiego jej ujęcia (nazywam to 
metafilozoficznym normatywizmem). 
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prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. 

(Česká republika – Masarykova univerzita, Brno) 
 
 
 

Ke vztahu filozofie a vědy 

[sesja ogólna – 22 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 

Vztah filozofie a vědy byl tematizován až se vznikem novověké 
(experimentální) vědy. Filozofie se pokládá za svébytnou sféru kultury, určitý druh 
duchovní aktivity, a pak věda je jedním z možných témat jejího zájmu, stejně jako 
právo, umění, jazyk, dějiny, a filozofie může tematizovat například filozofické základy 
vědy, vývoj vědy, odpovídat na otázku, co je věda, zkoumat jazyk vědy apod. Otázkou 
je, jak problém vědy chápali dva přední čeští filozofové 20. století – T. G. Masaryk 
a Jan Patočka. 
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dr hab. Anna Żuk 

(Polska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin) 
 
 
 

Filozofia wobec wolnego rynku a Słowiański Duch 

[sesja tematyczna – 23 IX 2014 – Pałac Małachowskich, sala A] 
 

 
 


