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Lviv, A.D. 2018.

We hereby present the book of abstracts 
of the 30th anniversary edition of the Col-
loquim in memmoriam of founder of the 
Lviv-Warsaw Philosophical School Kazimierz 
Twardowski. The principal language of this 
publication is English. For readers’ con-
venience we introduced the second (and 
third) language, which matches: a) authors 
nationality, or b) the language of the coun-
try, which hosts our conference – Ukraine. 
The latter condition only applies to our Ca-
nadian keynote speaker, professor Bernard 
Linsky. 

By the way of an introduction, we also 
present a brief historical overview of the Col-
loqium written by professor emeritus Victor 
Petrushenko. It has been translated from its 
Ukrainian original into the remaining con-
ference languages (English and Polish). 

Editors

Львів, 2018 н.е.

В даному збірнику ми представляємо 
тези ювілейних XXX-тих Читань, присвя-
чених пам’яті засновника Львівсько-Вар-
шавської філософської школи Казимира 
Твардовського. Основною мовою публіка-
ції є англійська. Для зручності читача ми 
супроводили англомовні версії тез пере-
кладами на українську або польську мову 
в залежності від а) країни походження 
автора або б) країни, в якій відбувається 
конференція (Україна). Другий випадок 
мав місце тільки щодо тез нашого канад-
ського гостя, професора Бернарда Лінскі.

Замість вступу ми також представляє-
мо короткий нарис історії Читань профе-
сора Віктора Петрушенка. Вищезгаданий 
текст перекладено з мови оригіналу (укра-
їнської) на дві інші робочі мови конферен-
ції (англійську та польську).

Редактори

Lwów, A.D. 2018.

Nieniejszym prezentujemy zbiór abstrak-
tów XXX-tych jubileuszowych Odczytów 
poświęconych pamięci założyciela Filozo-
ficznej Szkoły Lwowsko-Warszawskiej Kazimi-
erza Twardowskiego. Podstawowym językiem 
naszej publikacji jest angielski. Dla wygody 
czytelnika wprowadziliśmy drugi (i trzeci) 
język, korespondujący z: a) krajem pochodze-
nia autora, albo b) krajem, w którym odbywa 
się konferencja – Ukrainą. Drugi przypadek 
ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do 
naszego Kanadyjskiego gościa, profesora Ber-
narda Linskiego.

Zamiast wstępu prezentujemy również 
krótki szkic dotyczący historii Odczytów 
autorstwa profesora Wiktora Petrushenki. 
Wspomniany tekst został przełożony z ory-
ginału ukraińskiego na pozostałe języki kon-
ferencji. 

Redaktorzy
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Viktor Petrushenko1

On the history of Colloquim in Memmoriam of Kazimierz Twardowski
Proceedings of Colloquia in Lviv have a certain protohistory, which is worth mentioning. The first to investigate the history and ideological legacy of the 

Lviv-Warsaw School2 was   Marat Michaiłowicz Vernikov (1934 – 2011), who during his postgraduate studies in the Institute of the Social Sciences3, chose 
the philosophical ideas of the School as the topic of his candidate dissertation4. This research was continued and culminated in a monograph issued in 1978 
(Верніков: 1978) as well as the doctoral dissertation.5 After Vernikow became the head of the Department of Philosophy of the Institute  of the Social Sciences in 
Lviv, the topic of Lviv-Warsaw School drew attention of a bunch of young people from different walks of professional life: Boris Dabrowski, Vladimir Vasyukov 
(Institute of Applied Mathematical Problems) and Janusz Sanocki (Lviv Medical Institute). In particular, Dabrowski showed special interest in the School and its 
logical investigations. It was him, who, inspired by his work in the archives, iniciated academic seminars on the anniversaries of Kazimierz Trwardowski’s death. 
Thanks to his initiative, a group of young scholars searched out Twardowski’s grave in the Lychakovsky Cemetery and put it sensible order6. 

The first Colloquium in memoriam of the founder of Lviv-Warsaw School Kazimierz Twardowski took place In 1988, exactly 50 years after Kazimierz 
Twardowski’s death, in the building of the Western Science Centre of the Ukrainian Academy of Sciences based in Lviv. Only a small group of 17 people partic-
ipated in the first Colloquium, but the tradition was born and the conference began to take place each year. On a few occasions, most likely 5 or 7, it took place 
in the previously mentioned Western Science Centre, 3 or 4 times in the Centre for Aesthetics and Youth Education, 3 times in the Lviv Regional Institute of 
Post-Graduate Education, 4 times in the Lviv Polytechnic.

From 2003 on the organising committee is chaired by professor Victor Leontiynovich Petrushenko. For five years, on the request from our Polish colleagues, 
the proceedings were conducted in two sessions: the commemoration session, which took place on the 11th of February, on the anniversary of Kazimierz Twar-
dowski passing. and the academic session – in the second half of June. Starting from the year 2004 the organising committee issues the Book of Abstracts, which 
is distributed amongst participants before the conference. In that same year the major part of the proceedings was conducted in the main conference hall in 
the main administration building of Danylo Halitskyj Lviv Medical University, which was a convenient location as the conference programme included from 
the very start a visit to Kazimierz Twardowski’s grave and the conference venue is located in close proximity of the cemetery. Last’s years 29th Colloquium took 
place in the building of Lviv Medical Institute.

It is worth noticing, that for some time philosophers and other academics from Poland play an active part in the conduct of the Collo-
quium. The organising committee has had close links with Institute of Philosophy of Lodz University. Over the course of years, the follow-
ing renown scholars participated in Colloquim: Jan Wolenski, Andrzej Grzegorczyk, Andrzej Malinowski, Ryszard Kleszcz. Starting from 
2012 a particularly active role in organising the conference is played by Stepan Ivanyk and Hubert Bozek, thanks to whom, the group of the 
Polish participants has greatly expanded. Over the years philosophers from Russia, Belarus, Kazakhstan and Romania have also taken part in the event. 

Literature references
Верніков, Марат Миколайович (1978), Методологический анализ кризиса философского идеализма, Львів: Наукова Думка.

Translated from Ukrainian by Hubert Bożek
1   Chair of Colloquium’s Organising Committee. Honorary member of the Kazimierz Twardowski Lviv Philosophical Society, professor emeritus of the Lviv Polytechnic 

(all notes: H.B.).
2   In the former USSR.
3   Of the Ukrainian Academy of Sciences.
4   Soviet and Ukrainian title of a „Candidate of Sciences” is an equivalent of a PhD in the „Anglo-Saxon” tradition.
5   Soviet and Ukrainian title of a „Doctor of Sciences” corresponds to „Habillitation” received in (eg.) Polish or German academic institutions.
6   During the Soviet era Lychakovsky Cemetery was left to its own demise, neglected and slowly overgrown with vegetation.
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Віктор Петрушенко1

Віхи історії філософських Читань присвячених пам’яті Казимира Твардовського

Проведення Читань у Львові має певну переісторію, про яку необхідно згадати. Першим, хто розпочав дослідження історії та ідейної спадщини 
Львівсько-Варшавської філософської школи, був Марат Миколайович Вєрніков (1934 – 2011). Він під час навчання в аспірантурі в Інституті 
суспільних наук2 у 1964-1967 роках минулого століття обрав темою кандидатської дисертації висвітлення філософської концепції цієї школи. 
Марат Вєрніков продовжив дослідження у монографії (1978 рік)3 та у докторській дисертації. Коли він очолював відділ філософії Інституту 
суспільних наук Академії наук України у м. Львові, проблематикою ЛВФШ зацікавилось декілька молодих осіб з різною фаховою освітою: Борис 
Домбровський (1948-2016) і Володимир Васюков (Інститут прикладних проблем математики), Янош Саноцький (Львівський медичний інститут). 
Особливо активно проявляв інтерес до Школи та її логічних досліджень Б.Домбровський. Саме він, завдяки роботі з архівними матеріалами, став 
ініціатором відродження наукових зібрань у день смерті Казимира Твардовського. З його ініціативи низка молодих науковців м. Львова відшукали 
на Личаківському цвинтарі могилу К.Твардовського та упорядкували її. 

У 1988 році, як-раз на 50-ті роковини смерті Казимира Твардовського, у м. Львові, у приміщенні Західного наукового центру Академії наук 
України були проведені перші Читання, присвячені пам’яті Казимира Твардовського, засновника Львівсько-Варшавської філософської школи. На 
Читаннях було небагато науковців:  трохи чи не 17 осіб. Але традиція була започаткована, і Читання відбувалися щорічно. Вони відбувалися, 
мабуть 5 або 7 разів, у приміщенні вже згадуваного Західного наукового центру, 3 чи 4 рази – у Львівському центрі естетичного виховання молоді, 3 
рази – у приміщенні Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 4 рази – на базі Національного університету «Львівська 
політехніка».

З 2003 року Оргкомітет Читань очолював професор Віктор Леонтійович Петрушенко. Протягом 5-ти років Читання на прохання наших 
польських колег  відбувалися у двох сесіях: меморіальна сесія  у день смерті Казимира Твардовського – 11 лютого, науково-теоретична сесія – у 
другій половині червня. З 2004 року Оргкомітет Читань почав видавати збірник тез, що друкувався до початку Читань та вручався учасникам. 
З цього ж року Читання відбувалися у конференц-залі адміністративного корпусу Львівського національного медичного університету імені Данила 
Галицького; це було зручно, адже планувалося відвідування могили К. Твардовському на Личаківському кладовищі, а місце, де відбувалися Читання, 
було поруч з ним. Останні, 29-ті Читання, відбулися у приміщенні Львівського медичного інституту.

У Читаннях брали активну участь польські філософи та дослідники. Оргкомітет Читань  налагодив співпрацю з Інститутом філософії Лодзінського 
університету; у різні роки учасниками Читань були Я. Воленський, А. Ґжеґорчик, Малиновський, Р.Клещ. З 2012 року надзвичайно активну участь в 
організації та проведенні Читань брав Степан Іваник, Губерт Божек, завдяки яким географія польських учасників суттєво розширилась. У різні роки 
у роботі Читань брали участь філософи Росії, Білорусії, Канади, Казахстану та Румунії.

Література
Верніков, Марат Миколайович (1978), Методологический анализ кризиса философского идеализма, Львів: Наукова Думка.

1    Голова оргкомітету Читань, присвячеих пам’яті Казимира Твардовського, засновника Львівсько-Варшавської філософської школи; почесний член 
Львівського філософського товариства ім. Казимира Твардовського; Емеритований професор кафедри філософії Національного університету «Львівська 
політехніка», м. Львів, Україна.

2    Академїі Наук України (Г. Б).
3    Методологический анализ кризиса философского идеализма, Львів: Наукова Думка, 1978.
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Wiktor Petruszenko1

O historii odczytów poświęconych pamięci Kazimierza Twardowskiego

Organizacja Odczytów we Lwowie ma pewną prehistorię, o której należy wspomnieć. Pierwszą osobą, która zaczęła badać historię i ideowe dziedzictwo 
szkoły Lwowsko-Warszawskiej2 był Marat Michaiłowicz Vernikov (1934 – 2011), którzy w trakcie studiów podyplomowych w Instytucie Nauk Społecznych w 
latach 64 – 67 ubiegłego wieku, jako temat swojej pracy kandydackiej3 wybrał filozoficzne koncepcje tej szkoły. Badania te były kontynuowane w monografii 
wydanej w 1978 r4 oraz w rozprawie doktorskiej5. W czasie, gdy Vernikov był szefem katedry Filozofii Instytutu Nauk Społecznych Akademii Nauk Ukrainy 
we Lwowie problematyką SLW zainteresowało się kilku młodych ludzi z różnych obszarów zawodowych: Borys Dąbrowski i Vladimir Vasyukov (Instytut 
Stosowanych Problemów Matematycznych), Janusz Sanocki (Lwowski Instytut Medyczny). Szczególnie zainteresowany Szkołą i jej badaniami logicznymi był 
Dąbrowski. To on, zainspirowany swoją pracy w archiwach, zainicjował spotkania naukowe w rocznice śmierci Kazimierza Twardowskiego. Za sprawą jego inic-
jatywy, grupa młodych naukowców odszukała na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie grób Twardowskiego i doprowadziła to miejsce do przyzwoitego stanu. 

W 1988 roku, dokładnie 50 lat po śmierci Kazimierza Twardowskiego, we Lwowie w budynku Zachodniego Centrum Nauki Akademii Nauk Ukrainy 
odbyły się pierwsze Odczyty poświęcone pamięci założyciela Filozoficznej Szkoły Lwowsko-Warszawskiej Kazimierza Twardowskiego. Odczyty te zgromadziły 
niewielką grupę uczonych, około 17 osób, ale tradycja powstała i konferencja zaczęła odbywać się corocznie. Kilka razy, najprawdopodobniej – 5 lub 7 odbywała 
się ona w siedzibie wcześniej wspomnianego Zachodniego Centrum Nauki, 3 lub 4 razy – we lwowskim Centrum Estetycznym Wychowaniu Młodzieży, trzy 
razy – we Lwowskim Regionalnym Instytucie Kształcenia Podyplomowego, 4 razy – w Politechnice Lwowskiej.

Od 2003 komitet organizacyjny Odczytów kierowany jest przez profesora Wiktora Leontijnowycza Petrushenkę. Przez 5 lat Odczyty, na życzenie naszych 
polskich kolegów, odbywały się w dwóch sesjach: sesji pamiątkowej, która miała miejsce w dniu 11 lutego, w rocznicę śmierci Kazimierza Twardowskiego oraz 
sesji naukowo-teoretycznej – w drugiej połowie czerwca. Od roku 2004 komitet organizacyjny Odczytów rozpoczął wydawanie Księgi Abstraktów publikowanej 
przed konferencją i przekazywanej uczestnikom. W tym samym roku, zasadnicza część obrad odbyła się w głównej sali konferencyjnej budynku administracy-
jnego Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego imienia Daniela Halickiego, co było wygodne, ponieważ program Odczytów od samego początku 
obejmował wizytę na grobie Kazimierza Twardowskiego na cmentarzu lwowskim zaś miejsce Odczytów znajdowało się w pobliżu cmentarza. Ostatnie 29-te 
Odczyty odbyły się w siedzibie Lwowskiego Instytutu Medycznego.

Należy zauważyć, że od dłuższego czasu w Odczyty aktywnie zaangażowani są polscy filozofowie i uczeni innych dziedzin. Komitet organizacyjny Odczytów 
miał m.in. bliskie powiązania z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. W odczytach w różnych latach uczestniczyli: Jan Woleński, Andrzej Grzegorczyk, 
Andrzej Malinowski, Ryszard Kleszcz. Od 2012 roku bardzo aktywny udział w organizowaniu Odczytów biorą Stepan Ivanyk i Hubert Bożek, dzięki którym 
grupa uczestników Odczytów z Polski znacznie się poszerzyła. Na przestrzeni lat w konferencji brali również udział filozofowie z   Rosji, Białorusi, Kanady, 
Kazachstanu i Rumunii.

Literatura
Верніков, Марат Миколайович (1978), Методологический анализ кризиса философского идеализма, Львів: Наукова Думка.

Z ukraińskiego tłumaczył Hubert Bożek
1  Przewodniczący komitetu organizacyjnego Odczytów, emerytowany profesor Politechniki Lwowskiej.
2  W byłym ZSRR. (wszystkie przypisy H.B.)
3  Odpowiednik stopnia doktora nauk w polskim systemie szkolnictwa wyższego.
4  Методологический анализ кризиса философского идеализма, Львів: Наукова Думкв, 1978.
5  Odpowiednik habilitacji.
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Saturday, 10th of February 2018
08.00 - 08.30  – Registration 
08.30 - 09.00  – Conference opening: Victor Petrushenko (Lviv, Ukraine) 
09.00 - 10.00  – Keynote lecture: Jacek Jadacki (Warsaw, Poland) 

Myśl starożytna w ujęciu Kazimierza Twardowskiego

MODERATOR: 
J. JADACKI

10.00 - 10.25  – Przemysław Spryszak (Cracow, Poland) 
O poglądach etycznych Kazimierza Twardowskiego

10.25 - 10.50  – Olha Honcharenko (Khmelnytskyi, Ukraine) 
Педагогіка вільного часу Львівсько-Варшавської школи

10.50 - 11.15  – Andrzej Porębski (Cracow, Poland) 
W kręgu sądów o nazwach pustych. Za i przeciw koncepcji Arystotelesa

11.15 - 11.30  – Coffee break
11.30 - 11.55  – Ihor Karivets  (Lviv, Ukraine) 

Реїзм Тадеуша Котарбінського як різновид матеріалістичного монізму та антиуніверсалізму

MODERATOR: 
V. PETRUSHENKO

11.55 - 12.20  – Dominik Marciniak (Poznań, Poland) 
Wątki arystotelesowskie w filozofii Franza Brentana 

12.20 - 12.45  – Inna Golubovych, Mariia Zagurska, Farida Tykhomirova (Odessa, Ukraine) 
Від античного полісу до сучасного мегаполісу:  
реінтерпретація спадщини Платона та Аристотеля

12.45 - 14.00  – Lunch
14.00 - 15.00  – Keynote lecture: Jan Woleński (Rzeszów, Poland) 

Lukasiewicz i historia logiki starożytnej

MODERATOR: 
J. WOLEŃSKI

15.00 - 15.25  – Oksana Chursinova (Lviv, Ukraine) 
Закон суперечностей в дискурсі античності і в інтерпретації Яна Лукасевича

15.25 - 15.50   – Aleksandra Gomułczak (Poznań, Poland) 
Semantyczna koncepcja prawdy Alfreda Tarskiego jako przykład zastosowania parafrazy 
semantycznej

15.50 - 16.15   – Svitlana Povtoreva, Liudmyla Lobyk (Lviv, Ukraine) 
Антична спадщина як інспірація логічних новацій в творчості представників  
Львівсько-Варшавської філософської Школи
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16.15 - 16.30  – Coffee break
16.30 - 17.30  – Keynote lecture: Vahtang Kebuladze (Kyiv, Ukraine)  

Античний спадок і феноменологічна філософія  

MODERATOR: 
V. KEBULADZE

17.30 - 17.55  –  Stepan Vozniak (Ivano-Frankivsk, Ukraine)
Антична філософія як рух «до самих речей»

17.55 - 18.20  – Adam Marcisz (Poznań, Poland) 
Arystoteles a filozofia skierowana ku przedmiotom. Szukając współczesnej metafizyki substancji

18.20 - 18.50  – Vahtang Kebuladze (Kyiv, Ukraine) 
Presentation of translations: М. Фюрст, Ю. Тринкс «Філософія»; E. Гусерль «Досвід і судження. 
Дослідження генеалогії логіки»

        18.50  – Sessions end 
        20.00  – The symposion (Gershom Theatre)

Sunday, 11 th of February 2018

09.00 - 10.00  – Visit to  Kazimierz Twardowski’s grave (Lychakiv Cemetery) 
10.30 - 11.30  – Keynote lecture: Bernard Linsky (Edmonton, Canada) 

Leon Chwistek on Platonism and Constructivism

MODERATOR:  
B. LINSKY

11.30 - 11.55  – Iaroslav Petik (Kyiv, Ukraine)  
Lesniewsky Ontology and philosophical nominalism

11.55 - 12.20  – Hubert Bożek (Cracow, Poland) 
Exercise in Practical Anti-Platonism: A Reconstruction of John Myhill’s Arithmetic

12.20 - 12.45  – Dmytro Sepetyi (Zaporizhia, Ukraine) 
Karl Popper’s World 3 and Plato’s World of Forms

12.45 -14.00  – Lunch
14.00 - 14.25  – Victor Petrushenko (Lviv, Ukraine) 

Окреслення античної філософії в історико-філософській концепції Владислава Татаркевича MODERATOR: 
M. ZDRENKA14.25 - 14.50  – Andriy Synytsya (Lviv, Ukraine) 

The Methods of Interpretation of Causal Relations Between Philosophical Systems of Different 
Historical Epoches



17

14.50 - 15.15  – Alicja Chybińska (Warsaw, Poland) 
Pojęcie sporu filozoficznego – czy sofiści prowadzili spory filozoficzne? 

MODERATOR: 
M. ZDRENKA

15.15 - 15.30  – Coffee break
15.30 - 16.30  – Keynote lecture: Andrii Dakhnii (Lviv, Ukraine) 

Гайдеґґерове тлумачення Аристотеля і герменевтична феноменологія
MODERATOR: 
A. DAKHNII

16.30 - 16.55  – Volodymyr Lychkovakh (Kyiv, Ukraine) 
Дослідження давньогрецької духовної культури в українській естетиці

16.55 - 17.20  – Olesia Pankiv (Lviv, Ukraine) 
Давньогрецька агора та інтернет

17.20 - 17.35  – Coffee break
17.35 - 18.00  – Marcin Zdrenka (Toruń, Poland) 

Adaptacje, translacje, ekspatriacje. Uwagi o problemie „żywotności” antycznych pojęć we współcz-
esnej etyce

MODERATOR: 
I. KARIVETS18.00 - 18.25  – Bohdan Kozak (Kyiv, Ukraine) 

Ранні платонівські діалоги в контексті сучасної інформаційної війни
18.25 - 18.50  – Rafał Kur (Cracow, Poland) 

Witwickiego tłumaczenie Platona
        18.50  – Sessions end  
 

Monday, 12 th of  February 2018

10.00 - 12.00  – Visiting places connected with the Lviv-Warsaw School
12.40 - 14.15  –  Workshops: Jak unikać błędów logicznych? (z metodologii Szkoły Lwowsko-Warszawskiej)

MENTOR: 
A. BROŻEK

   – Alicja Chybińska (Warsaw, Poland) 
Defekty logiczne w wypowiedziach

    –  Marcin Będkowski (Warsaw, Poland) 
Błędy w argumentacjach

    – Dominik Traczykowski (Bydgoszcz/Warsaw, Poland) 
Niepoprawne sposoby dyskutowania

     – Stepan Ivanyk (Lviv/Warsaw, Ukraine/Poland) 
Błędy w indukcji



Keynote lectures
Пленарні лекції

Wykłady plenarne
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Андрій Дахній
Львівський національний університет імені Івана Франка,

Український католицький університет
a-dakhniy@ukr.net

Гайдеґґерове тлумачення Аристотеля і герменевтична 
феноменологія

Мислення Мартіна Гайдеґґера дуже тісно пов’язане з історико-
філософським фундаментом, причому з-поміж відповідних західних 
джерел його особливо надихала давньогрецька філософія. Вкоріненість 
у цій традиції є релевантною як для «раннього», так і для «пізнього» 
етапів творчості німця. Своєю чергою, в рамках еллінської філософії 
чи не найбільшого впливу Гайдеґґер зазнав з боку Аристотеля (що 
виглядало незвичним у тодішній духовній атмосфері Німеччини: 
достатньо вказати на приклад неокантіанців, які обмежували 
значення Аристотеля вмінням сумлінного класифікування). Саме 
феноменологічні інтерпретації останнього слугували тим чинником, 
який сприяв справі трансформації Гайдеґґером Гуссерлевого проекту 
трансцендентальної феноменології у феноменологію герменевтичну, в 
якій серйозну роль відігравав метод деструкції. 

Вагомим також треба визнати подолання Гуссерлевого теоретичного 
редукціонізму: Гайдеґґер не просто показує необхідність переходу 
від свідомості (Bewusstsein) до тут-буття (Dasein), але й, завдяки 
прочитанню Аристотеля, приходить до усвідомлення необхідності 
позиціонувати щонайменше три аспекти пізнавальної діяльності 
людини – теоретичний, практичний і поєтичний (у термінології німця 
ці аспекти виражаються у виявлених ним трьох вимірах – наявності 
[Vorhandenheit], екзистенційності [Existentialität] і підручності [Zuhan-
denheit]). Варто додати, що Аристотель інтерпретується Гайдеґґером 
ще й у вимірі темпоральної проблематики; втім, прочитання Стагірита 
доповнюється засвоєнням ідей християнських авторів, і тут темпоральна 
проблематика починає корелюватися з проблематикою танатологічною.

Andrii Dakhnii
Ivan Franko National University of Lviv,

The Ukrainian Catholic University
a-dakhniy@ukr.net

Heidegger’s Interpretation of Aristotle and the Hermeneutic 
Phenomenology

The Martin Heidegger’s thought is closely connected with its his-
torico-philosophical basis, but Ancient Greek Philosophy inspired him mas-
sively.  Rootedness in this tradition is relevant both for „early” and for „late” 
periods of the heritage of the German thinker. It seems that Aristotle among 
Greek philosophers had a big influence on Heidegger’s „early” works (by the 
way it should be accepted as a very untypical attitude for the beginning of 
20th century in German academic sphere because of domination of Neo-Kan-
tianism with its quite skeptic view on Aristotle as merely a diligent master of 
classification). These phenomenological interpretations of Aristotle were for 
Heidegger a crucial factor in order to overcome Husserlian project of tran-
scendental phenomenology and to radically transform it into hermeneutic 
phenomenology, whereby the method of destruction is considered an essen-
tial one. 

Furthermore, there was a need of paying attention to Heidegger’s over-
coming of Husserl’s theoretical reductionism. Such Heidegger’s position 
cannot be understood without taking into account the influence of Aristot-
le, especially his ethics (its central concept „phronesis”). Heidegger showed 
not only the necessity of transition from Bewusstsein (consciousness) to Da-
sein (being-there) but he came to the conclusion that in the epistemological 
activity must consit of at least three aspects: theoretical, practical, and poet-
ic (in Heidegger’s terms:  Vorhandenheit, Existentialität, Zuhandenheit). It is 
worth adding, that Aristotle is interpreted by Heidegger in the context of the 
temporal problem. However, when Heidegger was read Aristotle’s works he 
added to them some ideas of Christian authors, and then the correlation be-
tween temporal problem and the problem of death was established.
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Jacek Jadacki
Uniwersytet Warszawski

j.jadacki@uw.edu.pl 

Myśl starożytna w ujęciu Kazimierza Twardowskiego

Kazimierz Twardowski – historyk filozofii – znany jest dziś co najwyżej 
jako autor książeczki O filozofii średniowiecznej wykładów sześć, wydanej we 
Lwowie i Warszawie w 1910 roku. (Jest w niej, nawiasem mówiąc także kilk-
ustronicowy, znakomity syntetyczny obraz europejskiej filozofii starożytnej.) 

Tymczasem Twardowski w latach 1895-1931 wykładał w Uniwersytecie 
Lwowskim historię filozofii zaczynając od głębokiej starożytności, a kończąc 
na filozofii XIX wieku. W Archiwum Twardowskiego w Warszawie zachow-
ały się szczęśliwie manuskrypty resp. maszynopisy tekstów przygotowanych 
przez Twardowskiego jako podstawa tych wykładów (uzupełniona niekiedy 
notatkami źródłowymi i tablicami synchronistycznymi). W świetle tych mate-
riałów okazuje się, że omówienie filozofii starożytnej stanowiło u Twardowsk-
iego bądź część obszerniejszego kursu filozofii (np. w roku akademickim 
1895/1896 – obejmującego historię filozofii do końca XVIII wieku, a w roku 
1930/1931 – do końca XIX wieku), bądź też kurs samodzielny (np. w roku 
akademickim 1898/1899 – obejmujący okres od Talesa po Platona, w roku 
1906/1907 – Platona i Arystotelesa, a w roku 1907/1908 – od Arystotelesa po 
schyłek starożytności). 

Najciekawsze z dzisiejszego punktu widzenia jest ujęcie przez Twar-
dowskiego starożytnej myśli pozaeuropejskiej (w roku 1912/1913 – myśl 
Egiptu, Babilonii, Asyrii, Persji, Chin i Indii) oraz – z myśli europejskiej – 
logiki Arystotelesa (w roku 1907/1908). 

Wykłady Twardowskiego poza samoistną wartością mają także wyjątkową 
wagę jako sui generis tło klasycznej Historii filozofii Władysława Tatarkiewicza, 
której pierwsze dwa tomy wydane zostały po raz pierwszy we Lwowie w 1931 
roku, a w odniesieniu do historii filozofii starożytnej – jako pierwowzór Zary-
su historii filozofii greckiej wydanego we Lwowie w 1935 roku przez Izydorę 
Dąmbską, słuchaczkę, uczennicę i bliską współpracownicę Twardowskiego. 

Jacek Jadacki
The University of Warsaw  

j.jadacki@uw.edu.pl 

Ancient thought as presented by Kazimierz Twardowski

Kazimierz Twardowski – a philosophy historian – is currently known at 
best for his booklet entitled O filozofii średniowiecznej wykładów sześć (Six 
lectures on Ancient Philosophy), published in Lviv and Warsaw in 1910. (As it 
is also worth mentioning, it contains a few-page long, excellent and quintes-
sential overview of European antique philosophy).  

However, in the years 1895-1931 Twardowski lectured in history of 
philosophy at the Lviv University, beginning in the depths of antiquity and 
concluding with the 19th century philosophy. Thankfylly, in the Kazimierz 
Twardowski Archive in Warsaw manuscripts resp. typewritten concepts of 
his lectures were preserved (occasionally complimented by the handwritten 
source notes and synchronist tables). In the light of these materials, it appears 
that the review of the ancient philosophy constituted for Twardowski either 
a part of a larger course in philosophy (as In the academic year 1895/1896 
encompassing the history of philosophy until the end of 18th century or as in 
the year 1930/1931 – until the end of the 19th century), or a stand-alone course 
(eg. in the academic year 1898/1899 – covering the period from Thales to 
Plato, in the year 1906/1907 – Plato and Aristotle, and in the year 1907/1908 
– from Aristotle to the late antiquity. 

What is most interesting from today’s point of view is Twardowski’s ap-
prehension the non-European (in the year 1912/1913 – the ancient thought of 
Egypt, Babylonia, Assyria, Persia, China and India) as well as, with regards to 
European philosophy, Aristotele’s logic.

Twardowski’s lectures, apart from their self-standing value as a sui generis 
background for Tatarkiewicz’s classical History of Philosophy, whose initial 
two volumes were first published in Liviv in 1931, and as for the ancient phi-
losophy history, as a benchmark for the Outline of the history of philosophy 
(Zarys historii filozofii greckiej) released in Lviv in 1935 by Dąbska, a student, 
disciple and close associate of Twardowski.

Translated from Polish by Hubert Bożek
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Античний спадок і феноменологічна філософія

Феноменологія та античний скептицизм, протистояння чи 
успадкування. Феноменологічна редукція і скептичне epoche. Гуссерлева 
критика релятивізму в першому томі «Логічних досліджень» на тлі 
Гайдеґґерової реабілітації тези Протагора в «Європейському нігілізмі».

Густав Шпет про засадовий характер Аристотелевої критики вчення 
про вродженні ідеї Платона для подальшого розвитку європейської 
філософії.

Августинове вчення про час, Брентанова концепція первинних 
асоціацій і феноменологічна концепція внутрішньої свідомості 
часу Едмунда Гусерля. Ретенційно-протенційні модифікації досвіду 
свідомості та пасивна синтеза.

Елементи аристотелізму в Гуссерлевому вченні про походження 
предикативного судження з допредикативного досвіду у творі «Досвід 
і судження. Дослідження генеалогії логіки» та зв’язок цієї концепції із 
вчення про життєсвіт у творі Едмунда Гуссерля «Криза європейських 
наук і трансцендентальна феноменологія». Чи означає Гуссерлеве 
твердження про те, що життєсвіт є фундаментом сенсу наук, повернення 
до психологізму й натуралізму, а чи відкриває нові горизонти для 
розвитку трансцендентальної феноменології як універсальної 
методології наукового пізнання?

Vahtang Kebuladze
Taras Shevchenko National University of Kyiv

vahtik@meta.ua

Ancient Heritage and Phenomenological Philosophy
 

Phenomenology and ancient Skepticism, confrontation or inheritance. 
Phenomenological reduction and skeptical epoche. Husserl’s criticism of rela-
tivism in the first volume of „Logical Investigation” against the background of 
Heidegger’s rehabilitation of Protagoras in „European Nihilism”. 

Gustav Spet about fundamental character of Aristoteles criticism of Plato’s 
innatism for the further development of European philosophy. 

Time conception of Augustine, Brentano’s conception of primary asso-
ciations and phenomenological conception of inner consciousness of time 
by Edmund Husserl. Retentional and protentional modifications and passive 
synthesis. 

The elements of Aristotelianism in Husserl’s conception of genesis of pre-
dicative judgments from the prepredicative experience in the work „Experi-
ence and Judgment. Investigations in a Genealogy of Logic” and „life-world” 
notion in the work „The Crisis of European Sciences and Transcendental Phe-
nomenology”. Husserl’s statement about „life-world as fundament of sciences” 
as a return to psychologism and relativism or as a new basis for the phenome-
nology as universal methodology.
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Леон Хвістек про платонізм та конструктивізм

У своїй праці «Конструктивна теорія типів» (1924) Леон Хвістек 
пропонує «конструктивістське» пояснення математики й логіки, яке 
він протиставив платонізму. Цей анти-платонізм є очевидний ще у його 
ранній праці «Закон суперечності у світлі недавніх досліджень Бертрана 
Рассела» (1912, переклад англійською Рози Ранд). Двадцять років опісля 
його анти-платонізм присутній у рецензії на Романа Інґардена, «Трагедія 
вербальної метафізики» (1932, переклад англійською Адама Трибуса). 
Пізніше Курт  Ґьодель віднайшов «конструтивний» елемент у праці 
«Principia Mathematica» Рассела та Вайтгеда. Я стверджую, що погляд 
Хвістека на «конструктивізм» ідентичний погляду Рассела; це можна 
розглядати як опозицію до екстенсіональності в логіці, яка домінувала у 
Львівсько-Варшавській логічній школі.

Переклад з англійської Ігоря Карівця

Bernard Linsky
The University of Alberta 

blinsky@ualberta.ca

Leon Chwistek on Platonism and Constructivism

Leon Chwistek’s „Constructive Theory of Types” (1924) presents a „con-
structivist” account of

mathematics and logic that he opposed to Platonism. This anti-Plato-
nism is evidenced as early as his „The Law of Contradiction in the Light of 
Recent Investigations of Bertrand Russell” (1912, translated into English by 
Rose Rand). It continues twenty years later in Chwistek’s review of Roman In-
garden, „The Tragedy of Verbal Metaphysics” (1932, translated into English by 
Adam Trybus). Kurt Goedel later identified a „constructive” strain in White-
head and Russell’s Principia Mathematica. I will argue that Chwistek’s view of 
„constructivism” places him with Russell in the opposition to extensionality in 
logic that was dominant in the Lviv-Warsaw school of logic.
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Łukasiewicz i historia logiki starożytnej

Brentano był wybitnym znawcą Arystotelesa i w pewnych punktach kont-
ynuatorem jego filozofii.  Uczniowie Brentany przejęli od niego zainteresowan-
ie Stagirytą. Z kolei, Kazimierz Twardowski popularyzował idee Arystotelesa 
(i innych filozofów antycznych) w Polsce. Jednym z tego efektów były prace 
Jana Łukasiewicza o historii logiki starożytnej. Poświęcił on Arystotelesowi 
dwie swoje książki, mianowicie O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa (1910) i 
Aristotle’s Syllogistic form the Standpoint of Modern Formal Logic (I wyd. 1951, 
II wyd. rozszerzone 1957). Były to zresztą jedyne książki, które wyszły za życia 
Łukasiewicza (II wydanie monografii o sylogistyce ukazało się już po śmierci 
jej autora), nie licząc skryptu z logiki matematycznej (1929). Pierwsza książka 
ma charakter bardziej filozoficzny niż logiczny i była poświęcona statusowi 
zasady sprzeczności. Może być traktowana jako etap w drodze Łukasiewicza 
ku logice wielowartościowej. Monografia z 1951 r. jest zwieńczeniem badań 
Łukasiewicza (i Jerzego Słupeckiego) nad sylogistyką Arystotelesa prow-
adzonych w okresie międzywojennym.  Łukasiewicz uważał, że jest to system 
aksjomatyczny oparty na rachunku zdań i, że tak myślał o tym Arystoteles. 
Wydanie drugie monografii z 1951 r. zawiera także badania nad sylogistyką 
modalną. Ta interpretacja jest kontrowersyjna, np. John Corcoran uważa, że 
sylogistyka jest systemem reguł. 

Łukasiewicz zmienił całkowicie powszechny pogląd na logikę stoików. 
Ten wcześniej rozpowszechniony uważał, że sylogizmy stoickie są rodzajem 
arystotelesowych. Łukasiewicz wykazał, że stoicy stworzyli system reguł ra-
chunku zdań, przy czym uznali, że niektóre z nich są pierwotne (niedowodli-
we). Ta linia była kontynuowana przez niektórych logików średniowiecznych. 

Badania nad logika antyczną i średniowieczną były prowadzone (mowa o 
okresie międzywojennym) także przez innych polskich autorów, w szczegól-
ności Kazimierza Ajdukiewicza, Józefa M. Bocheńskiego, Tadeusza Czeżowsk-
iego, Zbigniewa Jordana, Tadeusza Kotarbińskiego i Jana Salamuchę.

Jan Woleński 
The University of Information Technology and Management in Rzeszów
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Łukasiewicz and the History of Ancient Logic

Brentano was an excellent scholar in Aristotle as well as, in some respects, 
a continuator of his philosophy.  Brentano’s disciples inherited from him his 
interest in Stagiryte. On his part, Kazimierz Twardowski popularised Aristot-
le’s (as well as other antique philosophers’) ideas in Poland.  One of the results 
of this were the works in the history of ancient logic by Jan Łukasiewicz.  Two 
of his books were devoted to Aristotle, namely: On the Priciple of Contradition 
in Aristotle (O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa) (1910) and Aristotle’s Syllo-
gistic form the Standpoint of Modern Formal Logic (first published in 1951, II 
extended edition in 1957). They were, by the way, the only books, he published 
during his lifetime (the 2nd edition of his syllogistics monograph was released 
after author’s death), not including the script on mathematical logic (1929). 
The first book is more philosophical than logical and was dedicated to the sta-
tus of the contradiction principle. It can be regarded as a step in Łukasiewicz’s 
path towards multiple-valued logic. The 1951 monograph is at the climax of 
Łukasiewicz’s investigations (as well as those of Jezry Słupecki) concerning 
the Aristotle syllogistic conducted in the inter war period. Łukasiewicz be-
lieved, that it is an axiomatic system based on a propositional calculus, and 
that it was the actual way, in which it was regarded by Aristotle himself. It is 
a controversial interpretation (eg. John Corcoran believes, that syllogistic is a 
system of rules).

Łukasiewicz changed the popular perception of the Stoic logic. That, 
which had been established before him regarded the Stoic syllogisms as a kind 
of Aristotelian syllogisms. Łukasiewicz demonstrated that the stoics created a 
system of rules for the propositional calculus, whereby they considered some 
of them as fundamental (indemonstrable). This approach was continued by 
some medieval logicians. 

Research in antique and medieval logic was conducted (in the inter-war 
period) also by other polish authors, in particular by Kazimierz Ajdukiewicz, 
Józefa M. Bocheński, Tadeusza Czeżowski, Zbigniew Jordan, Tadeusza Kotar-
biński and Jana Salamucha.    

Translated from Polish by Hubert Bożek



24

Hubert Bożek
Lwowskie Towarzystwo Filozoficzne im. Kazimierza Twardowskiego 

hubert.bozek@ltf-twardowski.org 

Przyczynek do praktycznego anty-platonizm: rekonstrukcja arytmetyki 
Johna Myhilla

W mojej prezentacji pragnę zaproponować anty-platońskie, konstrukt-
ywistyczne sformułowanie teorii liczb naturalnych, wymiernych  i rzeczy-
wistych, którą przedstawił John Myhill (1950). W centrum mojej rekonstruk-
cji stoi:

1) eliminacja pojęć pierwotnych (tamże. S. 185) za pomocą definicji 
rekursywnych (podobnych do tych sformułowanych przez Chwistka: 1935);

2) eliminacja zasad interpretacji (1-8, Myhill: 1950, s. 187) na rzecz struk-
tury obliczalnej:

S = 〈I, α, K0〉,
 

gdzie ‘I’ jest interpretacją pojęcia semantycznego α: α ∈ systemu-K arytmetyki 
Myhill’a w K0 – systemie pomocniczym arytmetyki.

Powyżej wspomniana konstrukcja posiada oczywisty sens praktyczny: 
jest to kolejna próba (zob. Hetper: 1934 I inni) metoda komputacji (w sen-
sie określonym przez Turinga: 1937) znacznej części tradycyjnej arytmetyki 
(przy jednoczesnym uniknięciu Gödelowskiego problemu niezupełności 
– co zostało wykazane prze samego Myhill – zob. dz. cyt., s. 195-196). Na 
jej przykładzie można również zaobserwować, jak środowisko teoretyczne 
filozofii pozwala za sprawą pewnych procedur logicznych – naturalnie, nie 
bez istotnych ograniczeń – na demistyfikację dociekań naukowych.

Literatura
Chwistek, Leon (1935) Granice nauki. Zarys logiki i metodologii nauk ścisłych, 
Lwów: Książnica Atlas.
Myhill, John (1950) A Complete Theory of Natural, Rational and Real Num-
bers, „The Journal of Symbolic Logic”, vol. XV, s. 185-196.
Hetper, Władysław (1934) Semantiszche Arithemetik  „Computes rendus  
des cieances  de  la Societe des Sciences et des Letters de Varsovie”, klasa III,  
t. 27 (1-6), s.  9-26.
Turing, Alan (1937) Computability and λ-defineability, „The Journal of Sym-
bolic Logic”, t. 2., nr 4, s. 153-163
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Exercise in Practical Anti-Platonism: A Reconstruction of John Myhill’s 
Arithmetic

In my presentation I wish to offer a an anti-platonist, constructivist re-
formulation of the theory of natural, rational and real numbers as laid out 
by John Myhill (1950). The core of this reconstruction consists of two steps:

1) elimination of the primitive ideas (Ibid: p. 185) by recursive definitions 
(similar to those formulated in Chwistek: 1935);

2) elimination of the Interpretation rules I1-8 (Myhill: 1950, p. 187) in 
favour of a computable structure: 

S = 〈I, α, K0〉,
 

where ‘I’ is an interpretation of the semantic concept α: α ∈ K-system of My-
hill’s arithmetic in K0 –auxiliary system of arithmetic. 

The construction hereby referred to has an obvious practical point: it is yet 
another (see e.g. Hetper: 1934 and others) method of computing (in a sense 
defined by Turing: 1937) a large portion of traditional arithmetic (and avoid-
ing Gödel’s incompletability at the same time, as Myhill himself demonstrated 
- see op. cit., pp. 195-196). It also demonstrates how theoretical environment 
of philosophy enables certain logical procedures to succeed - not without lim-
itations - in demystifying scientific enquiries.

Literature references
Chwistek, Leon (1935) Granice nauki. Zarys logiki i metodologii nauk ścisłych, 
Lwów: Książnica Atlas.
Myhill, John (1950) A Complete Theory of Natural, Rational and Real Num-
bers, „The Journal of Symbolic Logic”, vol. XV, pp. 185-196.
Hetper, Władysław (1934) Semantiszche Arithemetik  „Computes rendus  
des cieances  de  la Societe des Sciences et des Letters de Varsovie”, classe III,  
vol. 27 (1-6), p.  9-26.
Turing, Alan (1937) Computability and λ-defineability, „The Journal of Sym-
bolic Logic”, Vol. 2, no 4, pp. 153-163.



25

Оксана Чурсінова
Національний університет «Львівська політехніка»

churss@ukr.net

Закон суперечностей в дискурсі античності та в інтерпретації  
Яна Лукасевича

Згідно з класичним формулюванням закону суперечностей, суджен-
ня не можуть бути водночас істинними; однак можуть бути водночас 
хибними. Цей закон фіксує відношення між протилежними судження-
ми і жодним чином не стосується протилежних сторін однієї сутності. 
Його знання необхідне для формування коректного мислення, а також 
виключення можливих неточностей у міркуваннях.

Логічний принцип, що виражається законом суперечності, був ві-
домий ще досократикам, зокрема софістам; за свідченням Платона, він 
часто використовувався Сократом. Сам Платон розумів закон як прин-
цип реального світу: «Неможливо бути і не бути одним і тим же». У 
«Метафізиці» Аристотеля цей закон має онтологічний характер, постає 
як універсальний принцип буття, найбільш достовірне з усіх начал: «... 
Неможливо, щоб одне і те ж в один і той же час було і не було притаман-
не одному і тому ж в одному і тому ж відношенні». Також у Аристотеля 
є не тільки онтологічне, а й суто логічне формулювання цього закону: 
«...Найдостовірніше твердження – це те, що протилежні одне одному 
висловлювання не можуть бути одночасно істинними». Стагірит подав 
сім «доказів» незамінності даного закону. На його думку, закон супе-
речностей є найдостовірнішим з усіх основоположень, до якого, в кін-
цевому рахунку, зводиться будь-яке доведення. Це переконання Арис-
тотеля отримало важливе доповнення в математичній теорії доведень, 
коли виявилося, що суперечність знецінює сам факт доказу, оскільки 
з протилежних суджень можна вивести різні висновки. Порушення 
закону суперечностей спричиняє те, що в більшості відомих логічних 
обчислень доведеною є будь-яка формула, сформульована мовою цього 
обчислення.

У 1910 році, незважаючи на визнану фундаментальність закону су-
перечностей, його статус та універсальність, Я. Лукасевич засумнівався 
в ньому. Він критикував всі «докази» закону суперечностей Аристотеля. 
Тому, до кінця XX століття, розвинулися паранесуперечливі логіки, в 
яких даний закон не діє, і водночас в таких логічних системах не можна 
довести все що завгодно. 

Oksana Chursinova
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Law of Contradiction in Antique Discourse and in the Interpretations  
of Jan Łukasiewicz

According to the classical definition of the law of contradiction, opposite 
statements cannot be true at the same time but can be false at the same time. 
The law fixes the contradictions between opposite statements and does not 
relate to thetheir negatives. Its meaning is necessary to formulate a correct way 
of thinking as well as to exclude possible inaccuracy in judgments.

The Logical principle revealed by the law of contradiction was known to 
Pre-Socratics, Sophists in particular; it was often used by Socrates according 
to Plato witnesses. Plato understood the law as the principle of the real world: 
„It is impossible to be and not to be the same thing”. Aristotle’s formulation 
of the law in „Metaphysics” is ontological in its character and stands as uni-
versal principle of existence, as the most authentic of all beginnings: „…It 
is impossible for one thing at the same time to be and not to be inherent to 
the same thing and in the same regard”. Aristotle also formulated not only an 
ontological but also a specifically logical definition of this law: „…. The most 
truthful proposition is that the statements which are opposite of each other 
cannot be both true”. The Stagirite gave seven „proofs” of the indispensability 
of this law. On his opinion, the law of contradiction is the most truthful of 
all cornerstone principles of logic and any argument will eventually lead to 
it. That determination of Aristotle obtained significant supplement in math-
ematical theory of proof when it appeared that contradiction depreciates the 
fact of proof itself as far as different conclusions may follow from different 
statements. Failure of the law of contradiction leads to the most notable fact, 
that in most logical computing any formula is provable that is formulated with 
the computing language.

In spite of the recognised fundamentality of the law of contradiction, its 
status and omnitude was put to the question in 1910 by the representative of 
Lviv-Warsaw philosophical school Jan Lukasiewicz. He subjected to serious 
criticism all „proofs” of Aristotle’s law of contradiction. As the result, by the 
end of 20th century paraconsistent logics were developed, where that law no 
longer applies. In such logical systems anything is improvable.
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Pojęcie „sporu filozoficznego” – czy sofiści prowadzili spory filozoficzne?

Celem referatu jest eksplikacja pojęcia sporu filozoficznego, zmierzają-
ca do odpowiedzi na tytułowe pytanie (czy sofiści prowadzili spory filozo-
ficzne?). Spory filozoficzne mogą mieć charakter rzeczowy (dotyczą pewnego 
problemu) lub słowny (dotyczą języka, w jakim dyskutuje się o tym prob-
lemie) (zob. Adam Andrzejewski, Anna Brożek,  Spory rzeczowe i słowne, 
„Filozofia Nauki” 2012, nr 20/4, 31-44). Gdy spór sprawia wrażenie rzeczowe-
go, a w istocie dotyczy języka używanego przez dyskutantów – spór jest jałowy 
i dlatego pozorny. Czy taki charakter miały spory sofistyczne? Będę starała 
się pokazać, że spory sofistyczne miały charakter pozorny. Ich pozorność 
wynikała nie tylko ze wspomnianej jałowości, lecz także z powodu wykorzy-
stywania w dyskusjach tzw. sofizmatów (które należy odróżnić od tzw. paral-
ogizmów). Przede wszystkim jednak spory sofistyczne były pozorne dlatego, 
że ani nie spełniały wymogów stawianym dyskusjom filozoficznym (zob. kry-
teria logiczne i parlamentarne podane w: Jacek Jadacki, Spór o granice języka. 
Elementy semiotyki logicznej i metodologii, Warszawa: Wydawnictwo Nau-
kowe Semper, 2010), ani nie były prowadzone w celu, jaki przyświeca sporom 
filozoficznym (przedstawienie swoich argumentów w sposób poprawny i prze-
konujący). W referacie poruszę również pewne problemy związane pośred-
nio z tytułowym zagadnieniem: czym są problemy filozoficzne? Czy można 
wyróżnić „prawdziwe” problemy filozoficzne (i odróżnić je od problemów 
„pozornych”)? Co jest (czy może – powinno być?) celem sporu filozoficznego? 
Wspomniane kwestie metodologiczne są istotne, ale siłą rzeczy będą mogły 
być jedynie zasygnalizowane.
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Did Sophists Conduct Philosophical Disputes?

My aim is to analyse the notion of philosophical dispute and, therefore, 
try to answer the question that constitutes the title of my talk. I argue that phil-
osophical disputes may be verbal or factual. Factual philosophical discussions 
concern the so called „philosophical problems” (e.g. „Does the world exist?” 
„Are ethical values absolute or relative?”). What should be strongly empha-
sized here, is that, in the talk, I understand „factual” as simply „non-verbal” 
and apply the notion to the disputes in question. I do not claim that the prob-
lems mentioned above are „factual philosophical problems”. Besides, I will not 
discuss the question of genuine philosophical problems, although I agree that 
the issue is crucial (and that it is a genuine metaphilosophical problem). On 
the other hand, verbal philosophical disputes are limited to the very language 
of the discussion (the way of formulating statements and questions, the mean-
ing of the terms used in the discussion, etc.). If a philosophical dispute seems 
to be factual but then one proves that it concerns the language used by the 
participants, the dispute is futile and ostensible. I will claim that many philo-
sophical disputes conducted by the sophists were futile (verbal) and ostensi-
ble. They focused on the language used in the disputes and neither touched, 
nor intended to touch, the so called „philosophical problems”. Moreover, they 
often did not fulfil the conditions of any fair debate.
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Від античного полісу до сучасного мегаполісу: 
реінтерпретація спадщини Платона та Аристотеля

Питання про те, яким має бути місто, залишається відкритим. В 
античній філософії ми знаходимо витоки будь-яких міркувань про 
місто-державу. Основним поняттям західної цивілізації є давньоримське 
поняття civitas. Платон та Аристотель, розмірковуючи про роль полісу у 
розвитку людства, звертали увагу на «єдність несхожих», в якій повинні 
діяти принципи суспільного блага.

 У 2016 р зарубіжні філософи звернулися до вчених філософського 
факультету ОНУ імені І. І. Мечникова з проханням допомогти в пошуку 
праці Аристотеля «Афінська політія», який ще шукали професори 
Імператорського Новоросійського Університету (нині ОНУ імені І. І. 
Мечникова) Е. Р. фон Штерн та П. М. Біциллі. Саме вони першими у 
дореволюційній Російській імперії відгукнулися на сенсаційну знахідку 
нового тексту Стагиріта. Йдеться про трактат Аристотеля «Афінська 
політія». Проаналізувавши дослідження трактату, одеські дослідники 
сформулювали три стратегії філософського осмислення цього трактату: 
1) відмова від філософського осмислення, 2) порівняння трактатів 
«Афінська політія» і «Політика», 3) текстологічний аналіз. Одеські 
вчені, звертаючись до стародавнього тексту, не могли не порівнювати 
його зміст з сучасними політичними реаліями. Вони у свій час, а ми у 
свій, досліджуючи цей трактат, можемо винести важливі політичні і 
моральні уроки. У працях Платона та Аристотеля світ – це світ краху 
системи грецьких міст-полісів та виникнення імперії Олександра 
Македонського. Сучасний світ, навпаки, характерізується руйнуванням 
імперій та рухом до «глобального села» та системи міст-мегаполісів. 
Для сучасного дослідника та просто громадянина шляхи осмислення 
уроків Античності можуть полягати у постановці та вирішенні проблем, 
що стосуються влади в руках народу або уряду, справедливого та 
ефективного використання міста, держави, суспільства. 

Inna Golubovych,  Mariia Zagurska, FaridaTykhomirova
Odessa I. I. Mechnikov National University

kafedrafilosof@ukr.net

From the Ancient Polis to the Modern Metropolis: 
Reinterpretation of the Heritage of Plato and Aristotle

The question of what the city should be like, remains open. In the ancient 
philosophy, we find the origins of any reflection about the city-state. The basic 
concept of Western civilisation is the ancient Roman notion of civitas. Plato 
and Aristotle, reflecting on the role of the policy in the development of man-
kind, drew attention to the „unity of dissimilar”, where the principles of social 
good should apply. 

 In 2016, foreign philosophers appealed to the scholars of the Faculty of 
Philosophy of the ONU named after I. I. Mechnikov with the request to assist 
in the search for Aristotle’s work „Athenian Politics”, which was still sought 
by professors of the Imperial Novorossiysk University (now the ONU named 
after I. I. Mechnikov) E. R. von Stern and P. M. Bicilli. They were the first in 
the pre-revolutionary Russian Empire to respond to the sensational find of 
the new text of Stagirita. This is about Aristotle’s treatise „Athenian Politics”. 
After analysing the study of the treatise, Odessa researchers formulated three 
strategies for the philosophical interpretaition of this treatise: 1) the refusal 
of philosophical interpretation, 2) comparison of treatises „Athenian Poli-
tics” and „Politics”, and 3) textual analysis. Odesa scholars, referring to the 
ancient text, could not but compare its content with modern political realities. 
They are embeded in their own time as we in our own, however exploring this 
treatise could present important political and moral lessons. The universe of 
the writings by Plato and Aristotle is the world of the collapse of the Greek 
city-polis system and the emergence of the Hellenist Empire. As opposed to 
that, the modern world is characterised by the destruction of the empires and 
the movement towards the „global village” and the system of metropolitan 
cities. For a modern scholar and for a common citizen, ways of understanding 
the lessons of Antiquity can be to formulate and solve problems relating to 
power in the hands of the people or the government, the fair and effective use 
of the city, state, society resources.

Translated from Ukrainian by Hubert Bożek
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Semantyczna koncepcja prawdy Alfreda Tarskiego  
jako przykład zastosowania parafrazy semantycznej

Metoda parafrazy semantycznej kojarzona jest przede wszystkim z pra-
cami Kazimierza Ajdukiewicza. Sama nazwa metody pochodzi właśnie od 
niego. Chciałabym się jednak skupić na innym przykładzie zastosowania tej 
metody, mianowicie na konstrukcji semantycznej koncepcji prawdy Alfreda 
Tarskiego. Na charakter semantycznej koncepcji prawdy jako wzorcowego 
przykładu parafrazy semantycznej zwrócił uwagę prof. Jan Woleński. Seman-
tyczna koncepcja prawdy ujęta jest przeze mnie właśnie jako parafraza klasy-
cznej definicji prawdy zbudowanej przez Arystotelesa. Sam Tarski podkreśla, 
że jego koncepcja odpowiada intuicjom na temat pojęcia prawdy, które Sta-
giryta zawarł w księdze Γ ”Metafizyki”. 

Parafraza semantyczna ma na celu przekład języka danej koncepcji na 
język logiki formalnej po to, by następnie za pomocą jej środków rozwiązać 
dany problem filozoficzny. Tak postępuje Tarski, który stawia sobie za cel zbu-
dowanie takiej koncepcji zdania prawdziwego, która uniknęłaby popadnięcia 
w tzw. antynomię kłamcy przypisywaną Eubulidesowi z Miletu. 

Niniejszy referat ma na celu rozważenie samej metody parafrazy jako jed-
nego z możliwych sposobów wykorzystania logiki formalnej do rozwiązywa-
nia problemów filozoficznych oraz jako jednej z możliwości ujęcia w nowy 
sposób starych zagadnień filozoficznych. Wskazane zostaną również ogran-
iczenia związane z zastosowaniem tej metody.

Aleksandra Gomułczak
The Adam Mickiewicz University of Poznań

 gomulczak.a@gmail.com 

Alfred Tarski’s Semantic Conception of Truth as an Example  
of the Application of Semantic Paraphrase

The method of semantic paraphrase is associated primarily with the 
works of Kazimierz Ajdukiewicz. The very name of the method comes from 
him. However, I would like to focus on a different example of using this meth-
od, namely on the construction of the semantic theory of truth by Alfred Tar-
ski. Prof. Jan Woleński pointed out the nature of the semantic conception of 
truth as a model example of semantic paraphrase. The semantic conception of 
truth is encompassed here as a paraphrase of the classical definition of truth 
presented by Aristotle. Tarski himself emphasizes that his conception corre-
sponds to the intuitions about the concept of truth, which are embodied in the 
book Γ of „Metaphysics”. 

The aim of the semantic paraphrase is to translate the language of a given 
concept into the language of formal logic, and by its means, solve a concrete 
philosophical problem. This is what Tarski does while aiming to construct 
such a concept of a true sentence that would avoid falling into the so-called 
„liar’s antinomy” attributed to Eubulides from Miletus. 

The main topic of this talk is to consider the paraphrase method itself as 
one of the possible ways of using formal logic to solve philosophical problems 
and as one of the possibilities of reintroducing old philosophical issues in a 
new manner. Limitations to the use of this method will also be briefly indi-
cated.
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Педагогіка вільного часу Львівсько-Варшавської Школи

Тема доповіді розкриває зміст педагогіки вільного часу з огляду 
філософів та педагогів всесвітньо відомої інтелектуальної формації 
«Львівсько-Варшавська школа (ЛВШ)» (1895-1939). Вибір теми доповіді 
визначений з одного боку актуальністю проблематики вільного часу у 
царині освіти, а з іншого боку – відсутністю у вітчизняних філософсько-
педагогічних дослідженнях аналізу її проекції у ЛВШ. Вступ до педагогіки 
вільного часу у ЛВШ репрезентує «Промова…» (1901) польського 
філософа Казимира Твардовського, творця та засновника ЛВШ. Цікавими 
для аналізу є праця «Педагогіка вільного часу» (1937) філософа і педагога 
Олександра Кульчицького, представника української гілки ЛВШ, та 
праця «Виховання дозвіллю» (1966) педагога Богдана Наврочинського, 
представника польської гілки ЛВШ. Порівняльний аналіз педагогіки 
вільного часу ЛВШ з «Політикою» Аристотеля та її інтерпретацією 
американським філософом та педагогом Джоном Дьюї оприявнює, що 
педагогіка вільного часу ЛВШ покликана подолати дуалізм корисної 
праці та дозвілля завдяки максимально можливому їхньому поєднанню: 
опосередковано сприяючи продуктивності праці людини та насолоді від 
неї і безпосередньо забезпечуючи гідне й культурне дозвілля. Головним 
у педагогіці вільного часу ЛВШ є намір залучити людину до пошуку 
цінності свого життя, щоб вона навчилась розуміти, що життя – це 
періоди, протягом деяких з них  вона розважається, а в інших – працює, 
причому працюючи, вона може тим самим розважатись. Згідно з ЛВШ, 
аксіологічним покликанням педагогіки вільного часу є творення такої 
дійсності, в якій людина виявила б своє життя в усій цілості, а саме: 
зрозуміла у чому сенс та цінність її життя. Педагогіка вільного часу 
ЛВШ покликана опритомнити згадку суспільства про цінність життя 
та творчості для того, щоб у змаганні цивілізації проти культури не 
спустошити внутрішній світ людини та не втратити її індивідуальності 
й унікальності.

Olha Honcharenko
National Academy of State Border Service of Ukraine 

 named after Bohdan Khmelnytskyi 
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Free Time Pedagogy of Lviv-Warsaw School

The content of free time pedagogy from the Lviv-Warsaw School (LWS) 
(1895-1939) philosophers’ and pedagogues’ point of view has been disclosed 
in my speech. The subject of the talk is determined on the one hand by the 
topicality of the free time issues in the field of education and, on the other 
hand, by the lack of analysis of its projection in LWS in the Ukrainian phil-
osophical-pedagogical research. The introduction to free time pedagogy in 
LWS has been found in „Speech…” (1901) by Kazimierz Twardowski, Polish 
philosopher, the creator and the founder of LWS. „Free time pedagogy” (1937) 
by Oleksandr Kulchytskyi, the Ukrainian representative of the Lviv-Warsaw 
School, and „Leisure education” (1966) by Bogdan Nawroczyński, the Polish 
representative of the LWS, will bee analysed in the talk. At the same time, a 
comparative analysis of LWS free time pedagogy, Aristotle’s „Politics” and his 
interpretation by John Dewey will also be done. As it was found out, LWS free 
time pedagogy intends to overcome the dualism of work and leisure due to 
their maximum combination: indirectly promoting the labor productivity and 
the pleasure of work and directly providing proper cultural leisure. Special 
attention is paid to the main point of LWS free time pedagogy – intention to 
embark a person on a search of a value of her/his life in order to realize that 
life is a mixture of periods of entertainment and periods of work. Moreover, 
while working, a person can entertain. It has been proven that the axiological 
purpose of LWS free time pedagogy is the design of such a reality in which a 
man could discover his/her life in its all integrity, namely would understand 
the sense and the value of his/her life. I shall the proceed to the conclusion that 
LWS free time pedagogy aims at bringing to society’s mind the mention about 
life value and creativity, so that a human would not devastate his/her inner 
world and would not lose his/her identity and unicity in the competition of 
civilization against culture.
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Реїзм Тадеуша Котарбінського як різновид  
матеріалістичного монізму та антиуніверсалізму

У філософії неодноразово робилися спроби подолати різні типи 
дуалізмів. Не винятком є реїзм представника Львівсько-Варшавської 
школи Тадеуша Котарбінського. У своїх пізніх статтях «Про позицію 
реїстичну, або конкретичну» (1948) та «Етапи розвитку конкретизму» 
(1958) Котарбінський чітко формулює свою антидуалістичну концепцію 
теорії предметів, осіб. 

У своїй доповіді я розглядатиму матеріалістичний реїзм Тадеуша 
Котарбінського і намагатимуся довести, що цей реїзм як теорія предметів 
та осіб є різновидом емпіризму Аристотеля, який ґрунтується на понятті 
гілеморфізму. 

Крім цього, матеріалістичний реїзм Тадеуша Котарбінського 
звучить суголосно сучасним фізикалістським концепціям реалізму, 
які заперечують вище згадані дуалізми. Цей онтологічний антидуалізм 
(реїзм) Котарбінського реалізується у трьох настановах: 1) соматичній 
настанові, яка полягає в тому, що існують лише фізичні тіла; 2) 
диференціальній настанові, яка полягає в тому, що існують два різновиди 
тіл, а саме: предмети й особи; 3) моністичній настанові, яка полягає у 
тому, що особи розглядаються як психофізичні об’єкти. 

Таким чином, для Тадеуша Котарбінського існують лише речі 
(предмети та особи, причому вони є конкретними; тут ми маємо справу 
вже з конкретизмом матеріалістичного реїзму). Тадеуш Котарбінський 
хоче звести екзистенційні судження до суджень про конкретне існування 
тої чи іншої речі, особи, усуваючи загальні поняття (абстракції, 
універсалії). Цей редукціонізм є редукціонізмом загальних категорій 
Аристотеля до конкретних категорій речей та осіб, які їх позначають. 
В цьому полягає семантичний реїзм: назви окремих речей повинні 
бути конкретними й стосуватися лише їх. Наприклад, «Сократ». Це є 
ім’я (власна назва), яке позначає конкретну особу, але коли я скажу, що 
«Сократ – це людина», то я вже використовую загальне поняття (людина); 
у реїзмі таке використання загальних понять (універсалій) заборонене. 

Отож, матеріалістичний реїзм потребує семантичного реїзму. 
Перший реїзм є антидуалістичним (онтологічний монізм речі, особи), а 
другий – антиуніверсальним і зводить категорії Аристотеля до власних 
назв речей та осіб.

Ihor Karivets
Lviv Polytechnic National University 

sacre@ukr.net  

Tadeusz Kotarbiński’s Reism as Variation  
of Materialistic Monism and Antiuniversalism

In philosophy, the attempts to overcome any kind dualism were repeated-
ly made. Representative of Lviv-Warsaw School Kotarbiński’s and his Reism is 
no exception to that rule. In his late articles On the Reisti or the Concretist Po-
sition (O postawie reistycznej, czyli konkretystycznej) (1948) and The Phases of 
Concretism’s Development (fazy rozwojowe konretyzmu) (1958) Kotarbiński 
formulated his own very clear anti-dualistic theory of objects and persons.

In my paper I am going to consider Kotarbiński’s materialistic reism and 
to prove that his reism as the theory of objects and persons is a variation of 
Aristotle’s empiricism, which is based on the notion „hylomorphism”.

Other than this,  Kotarbiński’s reism seems coaxial with contemporary 
physicalist conceptions of realism, which denies dualism of body and mind, 
subject and object etc. This ontological anti-dualism of Kotarbiński is realised 
in three attitudes: 1) somatic attitude which presupposes that only the bodies 
exist; 2) differential attitude which presupposes that there are only two types 
of bodies: objects and persons; 3) monistic attitude which presupposes that 
the persons are considered as psycho-physical objects.

Therefore,  Kotarbiński  suggested that there are only such things as the 
concrete objects. He tried to reduce all existential judgments to the judg-
ments concerning the concrete existence of a thing, a person, and thereby 
to eliminate general concepts (universals). This reductionism is reductionism 
of Aristotle’s universals to concrete categories of objects and persons, which 
signify them. In this is semantic reism: the names of concrete things and 
persons must be individual and apply only to them. For instance, „Socrates”. 
„Socrates” is the proper name, which signifies the concrete person, but when I 
say „Socrates is man” then I use general concept („man”); in reism it is forbid-
den to use general concepts (universals).

Materialistic reism needs semantic reism. The former is anti-dualistic, the 
latter is anti-universalist and reduces Aristotle’s universals to proper names of 
things and persons.
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Ранні платонівські діалоги в контексті сучасної інформаційної війни

Мета моєї доповіді – показати практичне значення ранніх діалогів 
Платона щодо критичного мислення. 

Наскрізною лінією у ранніх діалогах Платона (наприклад, в 
Евтидемі, Алківіаді ІІ, Іон та ін.) ми бачимо опис подвійності знання, 
коли знання про щось завжди передбачає й знання про це знання 
(щось подібне є в аналітичній філософії у Ґільберта Райла (Gilbert Ryle), 
коли він розрізняє knowledge-that і knowledge-how). Наївне мислення 
обмежується знаннями про щось, тоді як мудрість є ще й усвідомлене 
ставлення до цих знань. Щоб побачити це, пропоную звернутись до 
діалогів. 

У відверто слабкому діалозі Феаґ висловлюється думка про 
певну ризикованість мислення: мислення про мудрість містить у собі 
ризик поразки. Платон заземляє пафос цього мисленевого ризику, 
як можливість помилитися у навчителі, хоча справжнє тлумачення: 
мисленню вже не вдалось осмислити свою мудрість, те що ми фіксуємо 
ніщо інше як недомислення. Отже постає питання: як подолати цей 
ризик? 

Алківіад ІІ. Сократ питає його про молитву, точніше про розумну 
молитву. Сократ каже, що інші знання без знання того, що є найкращим, 
зрідка бувають на користь [fr. 146e]. Розумність пов’язана не стільки з 
конкретним знанням, скільки із вмінням використовувати це знання [fr. 
140e]. Тут розумність є здатністю тлумачити конкретне знання у якомога 
ширшому контексті. Друге (розумне) знання Платоном описується як 
керманич. 

В Харміде Платон підтверджує цю думку про подвійність знання. 
Він пише: розумна людина має розрізняти те, що вона реально знає, від 
того що вона не знає [fr. 167a].  Всі ці і багато інших прикладів, вчать 
певній культурі мислення, коли істинність знання є не безпосередньо у 
його денотаті, а в належному осмисленні цього знання.

Bohdan Kozak
Kyiv College of Light Industry

kozak.bogdan.volodymyrovych@gmail.com   

Early Platonic Dialogues in the Context of Modern Information War

The purpose of my talk is to show the practical value of Plato’s early dia-
logues in critical thinking.

Through the line in the early dialogues of Plato (for example, in Euthyde-
mus, Alcibiades II, Ion, etc.), we see a description of the duality of knowledge, 
when knowledge of something always implies knowledge of this knowledge 
(a notion somewhat similar to the analytical philosophy of Gilbert Ryle when 
it distinguishes knowledge-that and know-how). Naive thinking is limited to 
knowledge of something, while wisdom is also a conscious perception of this 
knowledge. To demonstrate this one should turn to the dialogues themselves 
suggest contacting the dialogues.

In a frankly weak dialogue, Feag expresses the idea of   a certain riskiness 
of thinking: thinking about wisdom involves the risk of defeat. Plato estab-
lished the pathos of this imagined risk as a possibility of mistake on the part of 
the teacher, although the correct interpretation seems: thinking was no longer 
able to comprehend its own wisdom, which we interpret as its own weakness. 
So the question is: how to overcome this risk?

In Alcibiades II. Socrates asks the title figure about prayer, or more pre-
cisely about wise prayer. Socrates says, that knowledge without knowing what 
is best is rarely to be favored [146e]. Reasonableness is related not so much to 
specific knowledge, but to the ability to use this knowledge [fr. 140e]. Here, 
wisdom is the ability to interpret concrete knowledge in the broadest possible 
context. The second (reasonable) knowledge is described by Plato as a helper.

In Harmid, Plato reaffirms this view of the duality of knowledge. He 
writes: a reasonable person must distinguish between what she really knows 
from what she does not know [167a]. All these and many other examples 
teach a certain culture of thinking, when the truth of knowledge resides not 
directly in its denotation, but in the proper understanding of this knowledge.

Translated from Ukrainian by Hubert Bożek
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Witwickiego tłumaczenie Platona

„Weszło już po prostu w zwyczaj, że o każdym nowym tomie tego pol-
skiego Platona mówi się jak o jakimś świeżo wydanym dziele oryginalnym. 
I słusznie, albowiem dopiero dzięki Witwickiemu Platon przywędrował do 
Polski i z łatwością można sobie odtworzyć wrażenie, jakie sprawia ten pisarz 
w wytwornej szacie dobrej i jędrnej polszczyzny na umysłach tych wszyst-
kich, którzy go po raz pierwszy biorą do ręki: jest to rewelacja” – pisał Jan 
Parandowski. Minął wiek od pierwszego przekładu Witwickiego (Uczta, 
1909), którego popularność była tak duża, że nieomal zapomnieliśmy o in-
nych tłumaczach. To wyzwanie również dla współczesnych translatorów, 
którzy zazwyczaj próbują zerwać z witwickiewszczyzną, czyli zbyt kwiecistym 
stylem, przeplatanym lwowskim gawędziarstwem. Fenomen Witwickiego jest 
intrygujący, zwłaszcza poprzez pryzmat komercyjnego sukcesu przekładów 
Platona. Jego recepcja Platona była ciekawym przykładem umasowienia 
wyższej kultury wśród szerszych warstw społecznych. Bez wątpienia Witwicki 
spopularyzował tak silnie Platona, że można mówić o swoistym fenomenie, 
który zakorzenił się głęboko w polskiej kulturze. 

Oryginalność Witwickiewiczowskiego Platona bazuje na umiejęt-
nie skonstruowanych interpretacjach psychologicznych (psychobiografia), 
również ilustracjach, które urealniały i przybliżały helleńską rzeczywistość. 
Wyobraźnię zbiorową pobudzały dodatkowo popularne „Platońskie słuchow-
iska” na falach Polskiego Radia. To wszystko powodowało, że odbiorca mógł 
utożsamiać się z pełnokrwistymi bohaterami, przeżywać ich intelektualne 
rozterki. Estetycznymi zabiegami Witwicki płynnie przemycił pierwiastki 
greckiej myśli. Przedstawię osobiste przyczyny podjęcia tak ambitnego zada-
nia, które zajęło Witwickiemu całe życie. Zachęta ze strony Twardowskiego 
miała tutaj istotne znaczenie. Kryła się za tym funkcja propedeutyczna, którą 
Twardowski zarażał swoich uczniów, w tym przypadku – podkreślmy psy-
chologa i filozofa, a nie klasycznego filologa. 

Rafał Kur
The Jagiellonian University in Cracow

rafalkur@yahoo.pl

Witwicki’s translation of Plato

„It has become a custom to treat every newly published volume of the 
Polish Plato as an original. And rightly so, as, thanks to Witwicki, Plato made 
his way into the minds of the Polish reader with ease thanks to Witwicki’s so-
phisticated, and firm use of the Polish language, especially when read for the 
first time - this is magnificent”, wrote Jan Parandowski (Parandowski, 1959). 

More than a century has passed since Witwicki’s first translation of Plato’s 
Symposium (1909), which is so popularit that we have almost forgotten about 
other translators. Even contemporary interpreteurs find this challenging and 
try to break away from Witwicki’s style, which is deemed too be florid and in-
terwoven with Lviv chatter. The phenomenon of Witwicki is intriguing, espe-
cially through the prism of the commercial success of Plato’s translations. The 
reception of his Plato’s works was an interesting example of the massification 
of higher culture among the wider social strata. Undoubtedly, Witwicki popu-
larized Plato to such a degree, that we could speak of a kind of a phenomenon 
which has been engrained deeply into Polish culture.

The originality of Witwicki’s translation of Plato is based on skillfully con-
structed psychological interpretations (psychobiography) and illustrations, 
which have made the Hellenic reality more actual and familiar. The collec-
tive imagination was also stimulated by popular „Platonic radio plays” on the 
Polish Radio. This meant that the heroes came to life and listeners were able 
walk in their shoes and experience their intellectual dilemmas. Using aesthetic 
procedures Witwicki was able to sleekly introduce elements of Greek thought.

I will present my reasons for undertaking such an ambitious task, which 
took Witwicki his whole life to complete. It is important to note that Twar-
dowski’s encouragement had played a major role in that respect. And behind 
it was propaedeutic, which Twardowski passed on to his students, so let us 
emphasize the psychologist and philosopher, not the classical philologist.
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Дослідження давньогрецької духовної культури в українській естетиці

В Україні, ще до революцій 1917-1918 рр., проводилися дослідження 
давньогрецької естетики. Так, проф. Київського університету 
св.  Володимира Г. Якубаніс у своїх лекціях та книгах постійно 
підкреслював історико-філософське та світоглядне значення античної 
філософії й естетики, а його колега А. Покровський звертався до аналізу 
ораторського мистецтва давніх греків. 

Не оминули естетичну проблематику давньогрецької філософської 
думки відомі українські історики античної філософії В.Дмитриченко, 
А.  Тихолаз, С.  Пролеєв. Присутня ця проблематика і в естетичних 
дослідженнях природи та культурного значення міфу, міфологічної 
свідомості, міфопоезису, його категорій та архетипів (О. В’ячеславова, 
Т.  Голіченко, О.  Кирилюк, О.  Колесник, О.  Колотова, В.  Поліщук, 
С.  Стоян та ін.). Давньогрецькі естетичні поняття використовуються 
в їхніх роботах у зв’язку з аналізом «естетики міфу», кореляції 
слов’янської міфології та античної культури, світоглядно-культурних 
універсалій, з дослідженнями міфопоетичного відтворення архетипу, 
мотиву «дзеркала» в естетиці та мистецтві, міфологічних традицій в 
літературній творчості та образотворчому мистецтві ХХ ст. 

Сьогодні історико-естетична проблематика Давньої Греції присутня 
у підручниках та навчальних посібниках з естетики, які видала кафедра 
етики, естетики і культурології  Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (Л. Левчук і О. Оніщенко, В. Лозовий, В. Мовчан, 
Л. Газнюк, С. Овчаренко, В. Петрушенко і В. Савельєв та ін.). Все більше 
матеріалів з давньогрецької естетики, культури і мистецтва з’являється 
у публікаціях матеріалів традиційної наукової конференції «Діалог 
культур: Україна-Греція», що її регулярно проводить Національна 
академія керівних кадрів культури і мистецтв (автор ідеї і проекту – 
проф. Л.  Терещенко-Кайдан) разом з грецькими колегами як у Києві, 
так і у Греції, зокрема на о. Кріт.

Література 
Личковах Володимир Анатолійович (2014) Греко-слов’янський діалог 
культур: статті, есеї, акровірші / В. Личковах. – Чернігів.
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Studies of Ancient Greek spiritual culture in Ukrainian Aesthetics

Studies of ancient Greek aesthetics were conducted in Ukraine even be-
fore the revolutions of 1917-1918. So, professor of St. Volodymyr Kiev Uni-
versity  G. Yakubanis in his lectures and books constantly emphasized the 
historical-philosophical and ideological significance of ancient philosophy 
and aesthetics, and his colleague A. Pokrovsky turned to the analysis of the 
oratorical art of the ancient Greeks.

The aesthetic problems of the ancient Greek philosophical thought were 
the subject of reasearch of well-known Ukrainian historians of ancient philos-
ophy: V. Dmytrychenko, A.Tykholaz, S. Proleyev. This problem is also present 
in aesthetic studies of the nature and cultural significance of myth, mytholog-
ical consciousness, its categories and archetypes by: O. Vyacheslavova, T. Go-
lichenko, O. Kyrylyuk, O.Kolesnyk, O.Kolotova, V.Polishchuk, C. Stoyan et 
al. The ancient Greek aesthetic concepts are used in their work in connection 
with the analysis of „the aesthetics of the myth”, correlations of Slavic mythol-
ogy and ancient culture, philosophical and cultural universalia, with studies 
of the mythopoetic reproduction of the archetype, the motive of the „mirror” 
in aesthetics and art, mythological traditions in literary and fine art of the 
twentieth century.

Today, the historical and aesthetic issues of Ancient Greece are present 
in textbooks on aesthetics issued by the Department of Ethics, Aesthetics 
and Cultural Studies of the Taras Shevchenko National University of Kyiv 
(L.  Levchuk and O. Onishchenko, V. Lozovyi, V. Movchan, L. Gaznyuk, 
S. Ovcharenko, V. Petrushenko and V. Saveliev and others). More and more 
materials concerning the ancient Greek aesthetics, culture and art appear in 
the publications of the traditional scientific conference „Dialogue of Cultures: 
Ukraine - Greece”, which is regularly held by the National Academy of Cul-
tural and Arts Managers (thanks to the author of the idea and project - Prof. 
L. Tereshchenko-Kaidan), along with Greek colleagues both in Ukraine and in 
Greece, of the island of Crete in particular.

Literature references
Личковах Володимир Анатолійович (2014). Греко-слов’янський діалог 
культур: статті, есеї, акровірші / В.Личковах. – Чернігів.



34

Dominik Marciniak
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 marciniak_dominik@o2.pl 

Wątki arystotelesowskie w filozofii Franza Brentana

Przedmiotem wystąpienia będzie omówienie wybranych wątków arys-
totelesowskich w filozofii Franza Brentana. Kluczowym zagadnieniem, jakie 
chciałbym podjąć, jest zastosowanie przez Brentana arystotelesowskich kon-
cepcji metafizycznych/ontologicznych w opracowaniu własnej teorii pozna-
nia, a zwłaszcza jej rolę dla wypracowania teorii intencjonalności. W tym celu 
zamierzam pokrótce omówić stanowisko reistyczne, jakie niemiecki filozof 
zajął w późniejszej fazie swojej twórczości. Chciałbym odwołać się przede 
wszystkim do „Psychologii z empirycznego punktu widzenia” (korzystam z 
polskiego wydania, upowszechnionego przez Wydawnictwo Naukowe PWN, 
które uwzględnia uzupełnienia, jakie Brentano włączył do swojej pracy w 
1911 roku, przy okazji wznowienia niemieckiego wydania). Skorzystam także 
z dwóch ostatnich prac Brentana, poświęconych samemu Arystotelesowi. 
Zamierzam przybliżyć interpretację brentanowskiej teorii intencjonalnoś-
ci, która uwzględnia kontekst jego rozstrzygnięć metafizycznych – przede 
wszystkim kontekst stanowiska reistycznego. W ramach tej interpretacji pos-
taram się uzasadnić tezę o podobieństwie, jakie zachodzi między sposobem 
istnienia, które Brentano wydaje się przypisywać przedmiotowi intencjonal-
nemu, a myśleniem w kategoriach substancji i przypadłości, charakterystycz-
nym dla myśli arystotelesowskiej. Kończąc wystąpienie, chciałbym porównać 
pokrótce wspomnianą koncepcję do teorii treści i przedmiotu przedstawienia, 
opracowanej przez Kazimierza Twardowskiego.

Dominik Marciniak
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Aristotelian threads in the philosophy of Franz Brentano

The subject of this talk is a discussion of selected Aristotelian threads in 
the philosophy of Franz Brentano. The key issue I would like to undertake 
is Brentano’s application of Aristotelian metaphysical/ontological concepts 
in the development of his own theory of cognition, and especially its role in 
developing the theory of intentionality. For this purpose, I intend to briefly 
discuss the position of the German philosopher at a later stage in his work. I 
would like to refer primarily to „Psychology from the Empirical Standpoint” 
(I use the Polish edition, published by the PWN Scientific Publishers, which 
takes into account the supplements that Brentano included in his work in 
1911, on the occasion of the resumption of the German edition). I will also use 
the last two works of Brentano, dedicated to Aristotle himself. I intend to pres-
ent the interpretation of Brentano’s theory of intentionality, which takes into 
consideration the context of its metaphysical decisions - above all the context 
of the standpoint of reism. As a part of this interpretation, I will try to justi-
fy the thesis about the similarity between the way of existence that Brentano 
seems to attribute to an intentional object and thinking in terms of substance 
and ailments characteristic to Aristotelian thought. In the conclusion of my 
talk, I would like to compare briefly the aforementioned concept to the theory 
of the content and subject of cognition, introduced by Kazimierz Twardowski.
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Arystoteles a filozofia skierowana ku przedmiotom. 
Szukając współczesnej metafizyki substancji

Metafizyka substancji bywa współcześnie bagatelizowana i zastępowa-
na różnego rodzaju relacjonizmami czy też redukcjonizmami. W referacie 
chciałbym wykazać, że echa metafizyki Arystotelesa są wciąż obecne we 
współczesnej myśli filozoficznej, za szczególny przypadek obierając sobie 
filozofię skierowaną ku przedmiotom (lub też object-oriented ontology). Gra-
ham Harman, jeden z twórców tego nurtu charakteryzuje przedmioty jako 
nieredukowalne do swoich części składowych i niedostępne człowiekowi. 
Filozofia, którą postulują twórcy z kręgu OOO wydaje się być, mimo całej 
swojej złożoności i różnorodności, na swój sposób substancjalistyczna. Za 
głównych inspiratorów myśliciele ci uznają jednak wielkich filozofów relac-
ji, takich jak Whitehead czy Latour. Moim celem jest wyciągnięcie z filozofii 
skierowanej na przedmioty koncepcji, którą można by nazwać „współczesną 
metafizyką substancji”, świadomie korzystającą ze spuścizny Stagiryty. Szcze-
gólną uwagę skieruję na pojęcia aktualności i potencjalności substancji, jako 
przydatne do traktowania przedmiotu jako trwałego, mimo zmiany zacho-
dzącej w czasie. Obecny będzie także wątek filozofii Kazimierza Twardowsk-
iego, mianowicie jego słynnego podziału na treść i przedmiot przedstawienia.
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Aristotle and the object-orineted philosophy
Searching for the new metaphysics of substance

The metaphysics of substance is presently often underestimated and replaced 
with various kinds of rationalisms or reductionisms. In my paper i would 
like to demonstrate, that Aristotle’s metaphysics still echoes in contemporary 
philosophical thought, choosing as the case of object-oriented philosophy (or 
object-oriented-ontology). One of the founders of this philosophical current, 
Graham Harman, characterises objects as non-reducible to their constitutive 
parts and inaccessible for humans.  The philosophy postulated by the OOO 
advocates seems to be, despite is complexity and diversity, substantialist in its 
own fashion. As the main inspiration however, they regard the great philoso-
phers of relation, such as Whitehead or Latour. My goal is to extract from the 
object-oriented philosophy a philosophy, which can be called a „contempo-
rary substance metaphysics” that consciously draws on the legacy of Stagirite. 
I will concentrate on the notions of actuality and potentiality of substance, as 
useful for treating object as persistent despite the change taking place along 
with passing time. The distinction of the content and the object of representa-
tion introduced by Kazimierz Twardowski will also be discussed.
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Давньогрецька агора та інтернет

Великого поширення набуло співвіднесення Інтернету з 
давньогрецькою агорою – місцем, де збиралися громадяни полісу для 
вільного обговорення новин, прийняття рішень. Агора та Інтернет 
постають певним соціокультурним простором, специфічним 
комунікаційним середовищем, в якому формуються нові можливості, 
посилюється відчуття особистої свободи, а відтак, формується новий 
світогляд. Інтернет постає ніби втіленням ідеальної агори, де людина  
здобуває свободу слова, вибирає зручний спосіб спілкування, є 
творчою. Однак, надаючи людині нові можливості, Інтернет кидає 
виклик моральній природі людини, породжуючи чимало соціально-
етичних проблем. Свобода слова, завдяки якій, і всупереч агорі, 
учасник комунікації не бере відповідальності за висловлювання. 
Агора покладала відповідальність і навіть встановлювала покарання 
за зміст та непристойність висловлювання, слово мало  метафізичний 
зміст і було тотожнє життю. В Інтернеті слова не обмежуються 
ні відповідністю, ні можливість верифікації, ні зобов’язаннями. 
Спрощується саме спілкування, котре можна в будь який момент 
почати й перервати. Особливо популярним постає мережеве 
листування, для якого характерним є миттєве реагування на події; тут 
записи з’являються, виправляються, зберігаються й зникають. Це надає 
текстам короткочасної актуальності, дозволяє повніше сприймати 
комунікативну функцію, яка позбавлена переживань, оцінок, висновків. 
В діалозі «Федр» Платон, розповідаючи устами Сократа легенду появи 
письма, ніби зазираючи в сучасну  епоху голосить: замість того, щоб 
запропонувати нові можливості запам’ятовування, ми віддамо свою 
пам’ять зовнішній системі, і таким чином втратимо здатність до 
внутрішньої пам’яті, яка постає основою знань.
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Ancient Greek agora and the Internet

The association of the Internet with the Ancient Greek agora become pop-
ular and the former become a place, where the people of policies met for news 
discussion and decision-making just like its predecessor. The Agora and the 
Internet appear to be a certain socio-cultural space, a specific communication 
environment, in which new opportunities are being formed, the feeling of per-
sonal freedom increases, a chance, a new outlook is emerging. The Internet 
appears to be the embodiment of an ideal agora, where the person can get the 
freedom of speech, chooses a convenient way of communication and becomes 
creative. However, giving people new opportunities, the Internet is challeng-
ing the moral nature of man, causing a lot of socio-ethical problems. Freedom 
of speech, thanks to which, and contrary to the agora, the participant of the 
communication doesn’t take responsibility for his statements. Agora pledged 
responsibility and even imposed punishment for the inappropriate nature and 
obscenity of the statements, the word had a metaphysical content and could 
be equal to life. On the Internet, words are not limited to either compliance, 
verification, or commitment. Communication is simplified, which can be 
started at any time and can be interrupted. Particularly popular is network 
correspondence, which is characterized by an instant response to events, here 
the records appear, is corrected, stored and disappeared. It gives a short-term 
relevance to the texts, allows you to fully perceive the communicative func-
tion, which is devoid of emotions, evaluations, conclusions. In the dialogue 
Phaedra Plato, speaking by the mouth of Socrates the legend, about the inven-
tion of letter, as if looking at the modern age he would say: instead of offering 
new memory opportunities, we will give our memory to the external system, 
and thus we will lose the ability to memorize internally, which forms the basis 
of knowledge.
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Онтологія Леснєвського та філософський номіналізм

Станіслав Леснєвський створив три оригінальні формальні 
системи у спробі відповісти на виклики, які стояли перед пошуком 
основ математики, такими як парадокс Рассела та схожими. Тепер вони 
називаються прототетикою, онтологією та мереологією.

У центрі даної доповіді розглядається «дрібниця» – щось схоже 
на суперечність між створеними Леснєвським системами та його 
загальними філософськими поглядами.

У своїх роботах щодо основ математики (в частині, яку він називає 
«онтологією») Леснєвський розробляє специфічну модифікацію логіки 
висловлювань, у якій квантори застосовуються до пропозиційних 
змінних. Ця формальна система забезпечує рішення певних проблем 
основ математики, а крім цього певний погляд на традиційну загальну 
філософську онтологію. У своєму формулюванні цієї системи він дозволяє 
квантору загальності застосовуватися до множин, які не існують. З точки 
зору математики це дрібна технічна деталь, але з точку зору філософії це 
певна позиція щодо об’єктів, які не існують. Якщо ми квантифікуємо по 
не існуючим множинам це означає, що вони впливають на формальну 
систему загалом, а також на загальну філософську онтологію загалом.

Проблема стає ще цікавішою, якщо згадати, що Леснєвський був 
філософським номіналістом, оскільки критикував позицію про реальне 
існування загальних логічних понять. Отже дозвіл квантору відноситися 
до не існуючих речей це суперечність його філософським поглядам. 
Суперечність ця не очевидна, оскільки ми маємо провести аналогію 
між не існуючою множиною та ідеальним логічним поняттям. Разом з 
цим така аналогія є дуже сильною, оскільки сам Леснєвський проводив 
аналогію між своєю системою та філософською онтологією.

Отже, питання в тому чи дійсно така математична ідея суперечить 
філософській позиції щодо загальних логічних понять. На перший 
погляд так, оскільки квантор вплине на загальну онтологію, яку описують 
пропозиції. Але разом з тим можна заперечити, що все залежить від 
філософського статусу математичних сутностей порівнянно з реальними 
речами. То чи стверджує онтологія Леснєвського якийсь альтернативний 
погляд на дискусію про універсалії загалом? Скоріше за все Леснєвський 
не думав про екстраполяцію технічних деталей своїх розробок на свої 
загальні філософські погляди.

Iaroslav Petik
The National Academy of Sciences of Ukraine
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Leśniewsky Ontology and philosophical nominalism

Stanislaw Leśniewski created three original formal systems in his attempt 
to answer the challenges of the search for the foundations of mathematics 
such as Russell‘s paradox and the like. They are called Protothetic, Ontology 
and Mereology. 

At the centre of the current work lies an interesting minor detail – a seem-
ing contradiction between the formal system Leśniewski created and his gen-
eral philosophical views. In his works about foundation of mathematics (in 
the part which he calls „ontology”) Leśniewski provides with a special modifi-
cation of the propositional logic where quantifiers for propositional variables 
are used. This formal system provides both with the probable formal solution 
to some of the problems of foundations of mathematics and a view on the 
philosophical ontology as well. In his formulation of this formal system he 
allows for the generality quantifiers to apply to the members of the set that do 
not exist. From the mathematical point of view, it is just a technical detail but 
philosophically it is a certain stance on non-existent objects. If we quantify 
non-existent sets it means that they influence the formal system in general and 
as a result the ontology in general.

The problem gets even more interesting if we take into consideration 
the fact that Leśniewski was a philosophical nominalist – as he criticized the 
opinion about real existence of the general logical notions. So, this allowing 
for the quantifier to pick up the non-existent objects is a contradiction to his 
philosophical views. The contradiction is not obvious as we should create an 
analogy between the non-existent set and ideal logical notion. Such analogy 
is still very strong as Leśniewski himself made an analogy between his formal 
system and philosophical ontology. So, the question is that does such a math-
ematical idea really contradict the realism about general notions? At the first 
glance it does – as quantifier will influence the general ontology described by 
propositions. But then it can be objected that everything depends on the phil-
osophical status of the mathematical entities comparing to the real things. So 
does Leśniewski mathematical ontology state some kind of the different view 
on the nominalism versus realism discussion? Most probably Leśniewski did 
not think about extrapolation of some of the technical details of his formal 
elaborations on his general philosophical views.
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Окреслення античної філософії в історико-філософській концепції 
Вл.Татаркевича

Праця Владислава Татаркевича «Історія філософії» є доволі 
відомою, принаймні, у східно-європейському культурному регіоні. 
Чим обумовлені авторитет та вагомість цієї праці? На наш погляд , 
оригінальним авторським трактуванням історії філософії, що, зокрема, 
вилилося у структуруванні як праці в цілому, так й окремих її частин 
та розділів. Вивчення праці «Історія філософії» свідчить про те, що 
Вл.Татаркевич відійшов від геґелівського підходу до цієї сфери; він не 
зосередився на магістральній лінії розгортання історико-філософського 
процесу та на значенні у ньому  тих чи інших філософських вчень. Цілком 
усвідомлюючи присутність цієї проблеми в історико-філософських 
дослідженнях, він вважає, що при аналізі античної філософії ця 
проблема не має надійного вирішення. Але автора цікавить інше, а саме: 
сукупність проявів філософії, а не її акумуляція наступними вченнями: 
«… Хоча серед багатьох філософських мотивів, течій, позицій є й менш 
вагомі, не так геніально задумані, не такі впливові, то однак їх многота 
й різнорідність показує, на що здатен людській інтелект у царині 
найзагальніших питань і скільки є можливих розв’язків цих питань» (с. 
7). До того ж, окреслюючи здобутки античної філософії, автор пов’язує 
її специфіку з дослідженнями буття, у той час, коли інші науки вивчають 
явища (с. 11). Ще один важливий момент відзначає сам автор: він слідує 
настановам Р.Декарта – розкладати складні положення на прості, щоб 
зробити їх ясними (с. 8).

Література:
Татаркевич, Влaдислав (1997) Історія філософії. т. I. Антична і 
середнеьовічна Філософія, Львів: Свічадо.
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An Outline of Antique Philosophy in the Historico-Philosophical 
Perspective of Władysław Tatarkiewicz

Władysław Tatarkiewicz’s „History of Philosophy” is well known, at least 
in the East European cultural region.  What is reason for the popularity of this 
book? - In my opinion, it is the original author’s interpretation of the histo-
ry of philosophy, which, in particular, found expression in the structuring of 
both the book in general, and its separate parts and sections.  The study of the 
„History of Philosophy” indicates that Tatarkiewicz departed from the Hege-
lian approach to field: he did not concentrate on the main line of development 
of the historical-philosophical process and on the role in such a movement 
of certain philosophical doctrines. Consciously aware of the presence of this 
problem in historical and philosophical studies, he believed, that in the analy-
sis of antique philosophy, this problem has no reliable solution. But the author 
showed interest in another question - a set of manifestations of philosophy, 
and not their accumulation by the following teachings: „... Although among 
many philosophical motives, trends, positions are less important, not so gen-
ially conceived, not so influential, however, their diversity and heterogeneity 
show what the human intelligence is capable of in the area of   the most general 
issues and how many possible solutions are there for these issues” (p. 7) (Ta-
tarkiewicz: 1997). In addition, outlining the achievements of antique philos-
ophy, the author connects its specificity with the study of being, while other 
sciences study phenomena (p. 11). Another important point is underlined by 
the author himself: he follows the instructions of Descartes to devide the com-
plex provisions into simple ones to make them clear (p. 8).

Literature references: 
Татаркевич, Влaдислав (1997) Історія філософії. vol. I. Антична і 
середнеьовічна Філософія, Львів: Свічадо.
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W kręgu sądów o nazwach pustych. Za i przeciw koncepcji Arystotelesa

Zdania orzekające o nazwach pustych – przez które rozumiane będą tu 
zdania, których podmiotem jest nazwa pusta i które stwierdzają posiadanie 
przez pewną nazwę pustą jakiejś cechy – są trudnym zagadnieniem dla logi-
ki. Spośród różnych koncepcji określających charakterystykę tego typu zdań 
trudno wyróżnić tę, którą można by uznać za bezwzględnie najlepszą. 

Rozważania na temat zdań wspomnianego rodzaju podejmowane były 
przez wybitnych myślicieli współczesności – między innymi Bertranda Rus-
sella, Petera Strawsona czy Petera Geacha; pośrednio również przez Tade-
usza Kotrabińskiego, przedstawiciela Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Błędne 
byłoby jednak przypuszczenie, że wcześniej problem ten nie był poruszany. 
Koncepcja oceny prawdziwości zdań orzekających o obiektach nieistnie-
jących została sformułowana już przez Arystotelesa. Wedle Stagiryty sądy, 
których podmiotem jest nazwa pusta, będą prawdziwe, ilekroć będą to zda-
nia przeczące, natomiast fałszywe – gdy będą zdaniami twierdzącymi. Można 
sformułować szereg mocnych zarzutów wobec stanowiska Filozofa – dlatego 
też obecnie rzadko kiedy jest ono przytaczane i rozpatrywane. Ale czy aby na 
pewno nie da się podjąć próby obrony tego poglądu? Wydaje się, że jest to 
możliwe - i że próba taka nie jest wcale z góry skazana na porażkę. To właśnie 
wspomnianej obronie poświęcony będzie referat. 

W ramach wystąpienia pokrótce omówione zostaną różne koncepcje do-
tyczące przypisywania wartości logicznej zdaniom orzekających o nazwach 
pustych. Następnie szerzej rozpatrzone zostanie stanowisko prezentowane 
przez Arystotelesa – przedstawione zostaną zarówno problemy, jakie potenc-
jalnie wiążą się z jego zaakceptowaniem, jak i możliwości uznania przyjętego 
przez Stagirytę poglądu. Celem referatu jest zatem uzasadnienie równej w sto-
sunku do współczesnych koncepcji sensowności Arystotelesowskiej metody 
oceny zdań orzekających o nazwach pustych.

Andrzej Porębski
The University of Science and Technology in Cracow
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On of Empty-Name Statements. For and Against Aristotele’s Conception

Assertions about empty names – by which sentences, which subject is an 
empty name and which state that an empty name has certain attribute, will be 
understood here– present a difficult challenge for logic. Among the different 
concepts that define the characteristics of such sentences, it is difficult to pin-
point the one that would be considered undoubtedly the best.

Discussions on such statements were undertaken by eminent contempo-
rary thinkers, such as Bertrand Russell, Peter Strawson or Peter Geach; indi-
rectly also by Tadeusz. Kotrabiński. However, it would be wrong to suppose 
that this problem had not been discussed in philosophy before. The concept 
of the determination of the truthfulness of sentences concerning non-existent 
objects has been formulated by Aristotle. According to him, the statements 
which subject is an empty name will be true whenever they are negative, and 
false if they are affirmative. A number of objections can be made against Ar-
istotle’s position, that is why it is rarely cited and considered at present. But is 
it the case that this view cannot be defended? It seems possible, moreover that 
such an attempt is not doomed to fail at all. This defense will be the subject 
of my talk. 

In my paper I will briefly discuss different concepts of assigning logical 
values to empty-name sentences. Then the stance presented by Aristotle will 
be considered thoroughly. It refers to both problems that might potentially be 
associated with its acceptance and the possibilities of the recognition of the 
Aristotele’s position. Therefore, the aim of the presentation is to justify that 
the Aristotele’s method of assessing sentences about empty names is equally 
acceptable as contemporary concepts.
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Антична спадщина як інспірація логічних новацій в творчості 
представників львівсько-варшавської філософської школи

 
Логіка як один з ключових напрямів діяльності Львівсько-

Варшавської Філософської  Школи істотно пов’язана з дискусіями 
навколо античної спадщини, критичною оцінкою діячами школи 
класичних логічних систем, намаганням побачити в античній логіці 
недоліки, протиставити їй своє бачення, формувати власні підходи. 
Можна стверджувати, що антична філософія, зокрема творчість 
Аристотеля і стоїків. була важливим пунктом,  вихідною засадою, 
стрижнем логічних досліджень представників ЛВФШ. Особливий 
інтерес до логічних досліджень виявляв Яан Лукасевич, який написав 
монографію Про принцип суперечності у Аристотеля,  працю  Про 
принцип виключення середнього, чимало інших робіт, в яких він піддав 
сумніву прийняті тлумачення вказаних у назвах логічних законів, а 
також силогістики. Як вважав польський логік, принцип суперечності 
розглядався Аристотелем в трьох аспектах: онтологічному, логічному 
і психологічному. Яан Лукасевич погоджується з двома першими 
визначеннями Стагірита, але його емпіричне трактування не вважає 
логічним законом, також вказує на непослідовність Аристотеля і 
недостатність обґрунтування відповідного закону. 

Критикуючи Аристотеля, Я.Лукасевич прагнув створити свій 
Новий Органон — неаристотелеву логіку. Врешті-решт йому це 
вдалося, він винайшов свої варіанти багатозначних і модальних логік. 
При цьому важливо зауважити, що це відкриття було інспіровано не 
тільки неабиякими амбіціями вченого, але глибоким проникненням у 
структуру Аристотелевої системи, критичним налаштуванням до неї 
(що є істотною умовою для новацій творця), хоч не завжди ці критичні 
випади справедливі, як він і сам неодноразово пізніше визнавав.

Svitlana Povtoreva, Ludmyla Lobyk
Lviv Polytechnic National University, 
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Ancient Heritage as an Inspiration of Logical Innovations  
in the Work of Representatives of the Lviv-Warsaw School of Philosophy

Logic as one of the key areas of research in the Lviv-Warsaw School of 
Philosophy school is essentially related to its discussions around the ancient 
heritage, a critical assessment by the members of the School of classical log-
ic systems, as well as an attempt to see its disadvantages and confront those 
systems with their own approach or vision. It can be said, that ancient phi-
losophy, the work of Aristotle the Stoics in particular, and was at the core of 
the logical research of the representatives of the LWS. Particular interest in 
logical research was shown by Jan Lukasiewicz, who wrote the monograph On 
Aristotle`s Principle of Contradiction as well as On the Principle of the Excluded 
Middle and many other works, in which he doubted accepted interpretation 
of the named logical laws, as well as the syllogistics. As believed the Polish 
logician, the principle of contradiction was considered by Aristotle in three 
aspects: ontological, logical and psychological. Jan Lukasiewicz agreed with 
the first two definitions by Stagirate but his empirical interpretation does not 
consider it a logical law, whereas he also points to the inconsistency of Aris-
totle and the lack of justification of the relevant law. 

When criticizing Aristotle, Lukasiewicz sought to create his own New 
Organon – a non-Aristotelian logic. In the end he succeeded, he invented a 
variant of multivalued and modal logic. It is important to note this discovery 
was inspired not only by the ambitions of the scholar, but also by the deep 
penetration into the structure of the Aristotelian system, the critical attitude 
towards it (that is, is an essential condition for the innovations on the part of 
creator), although not always these critical comments are fair and just as he 
himself repeatedly acknowledged later.

Translated from Ukrainian by Hubert Bożek
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Світ-3 Карла Поппера та світ форм Платона
 

Серед теорій Карла Поппера, однією з найважливіших є теорія 
Світу-3 як царини об’єктивного знання. Поппер обґрунтовував погляд, 
згідно якого зміст наших теорій не належить ані до фізичного світу 
(Світ-1), ані до особистих ментальних «світів» (Світ-2). Він наголошував, 
що Світ-3 є автономним як щодо Світу-1, так і щодо Світу-2; у цьому 
відношенні, Світ-3 нагадує світ форм-ідей Платона. Проте Поппер також 
вважав, що Світ-3 створюється людьми, їх інтелектуальною діяльністю; 
у цьому відношенні він принципово відрізняється від платонівського 
світу вічних ідей. Проте здається, що є підстави для сумнівів щодо 
внутрішньої узгодженості погляду на Світ-3 як водночас автономний 
від людських умів та створений людськими умами.

Проте дана позиція має деякі проблеми. Одну з них сформулював Л. 
Джонатан Коген. Він звернув увагу на те, що якщо (як вважав Поппер) 
Світ-3 містить не лише (1) усі висловлювання (наукові теорії тощо), що 
були сформульовані й оприлюднені, але також (2) усі висловлювання, 
що логічно випливають з (1), то з факту, що (1) містить суперечності, 
випливає, що Світ-3 містить усі можливі висловлювання (оскільки з 
суперечності можна вивести, у відповідності з правилами формальної 
логіки, будь-що). Я пропоную гіпотезу щодо можливого розв’язання 
цієї проблеми: таким розв’язанням може бути заміщення (2) на (2´) – 
усі висловлювання, що випливають з будь-якої когерентної частини 
(1).  Заборона використовувати суперечності для висновування 
ефективно блокує можливість виведення усього-що-завгодно.

Проте теорія Світу-3 Поппера наштовхується на іншу важку 
проблему – проблему недовільного критерію належності ідеї (теорії) 
до Світу-3, а не лише до ментального Світу-2. Проблема виникає, 
оскільки немає чіткої межі між ситуаціями, коли ідея стала публічною, і 
ситуаціями, коли ідея залишається приватною. Неясно, як ця проблема 
може бути розв’язана без прийняття більш платонівського погляду на 
Світ-3 як царину не створених людьми вічних сутностей.

Dmytro Sepetyi
Zaporizhia State Medical University 

sepety@yahoo.com 

Karl Popper’s World 3 and Plato’s World of Forms

One of the most important theories of Karl Raimund Popper is that of 
World 3 as the world of objective knowledge. Popper argued that the content 
of our theories is distinct both from the physical realm and from personal 
mental „worlds”. Popper emphasized that World 3 is autonomously relative 
to both; in this respect, it resembles Plato’s world of ideas-forms. However, 
Popper also held that World 3 is of human making, a product of human (in-
tellectual) activity; in this respect, it principally differs from Plato’s world of 
eternal ideas. However, there seem to be reasons to question the coherence of 
seeing the World 3 as both autonomous from human minds and created by 
human minds. 

One problem was posed by Laurence Jonathan Cohen, who pointed out 
that if, as Popper held, World 3 contains not only (1) all statements (scientific 
theories etc.) that were formulated and made public but also (2) all statements 
that logically follow from (1), then from the fact that (1) contains contradic-
tions, it follows that World 3 contains all possible statements (because from a 
contradiction, anything is logically derivable). I propose that this problem can 
be solved by replacing (2) with (2´) – all statements that logically follow from 
any coherent part of (1). This modification precludes using contradictions for 
derivations, and so effectively blocks the „anything follows” result. 

However, Popper’s theory of World 3 runs across another grave problem 
– that of a non-arbitrary criterion that an idea (theory) belongs to World 3 
rather than only to a mental World 2, given that there is no clear borderline 
between it being made public and its remaining private. It is not clear how this 
problem can be solved without adopting more Platonian view on World 3, as 
an eternal realm that is not a human creation.



42

Przemysław Spryszak
Uniwersytet Jagielloński 

p.spryszak@iphils.uj.edu.pl

Kazimierz Twardowski jako krytyk sceptycyzmu etycznego

W pismach Kazimierza Twardowskiego poruszających problematykę 
etyczną uwidacznia się krytyka stanowiska zwanego w nich „teoretycznym 
sceptycyzmem etycznym”, które można sformułować w sposób następujący: 
(SE) Jest zasadniczo wątpliwe, by można było poznać co powinno się czynić (a 
czego czynić nie należy), i by można było wskazać obiektywnie ważny sposób 
odróżnienia tego rodzaju postępowania od tego, które takim nie jest.

Ta teza jest równoważna tezie, podającej w wątpliwość możliwość st-
worzenia etyki normatywnej pojmowanej jako etyka naukowa, to znaczy 
jako dyscyplina w sposób metodologicznie poprawny formułująca i uzasad-
niająca obiektywne twierdzenia zwierające funktor „powinno się”, odnoszące 
się do ludzkiego postępowania i odznaczające się dosłownie rozumianą i 
niezmienną prawdziwością. Stanowisko to odróżnia Twardowski od (także 
rozważanego przezeń) „praktycznego sceptycyzmu etycznego”, podające-
go w wątpliwość możliwość wpływu poznania wspomnianych twierdzeń na 
ludzkie postępowanie. Niewątpliwa analogia między historycznym (zwłaszcza 
starożytnym) sceptycyzmem w odniesieniu do moralnego dobra i zła, a tak 
bądź równoważnie sformułowanym „sceptycyzmem etycznym” oraz jego 
analizowanym przez Twardowskiego uzasadnieniem, pozwala porównać jego 
krytykę tego rodzaju sceptycyzmu, polegającą na odrzuceniu tego uzasad-
nienia, z wywodem, przeprowadzonym przez historyczny (w szczególności 
starożytny) sceptycyzm. Twierdzę, że takie porównanie prowadzi do wniosku, 
że krytyka ta nie uchyla sceptycznych wątpliwości co do możliwości istnienia 
etyki normatywnej jako nauki. Pokrótce przedstawię też sposób, w jaki Twar-
dowski odniósł się do tezy sceptycyzmu praktycznego.

Przemysław Spryszak
The Jagiellonian University in Cracow

p.spryszak@iphils.uj.edu.pl

Kazimierz Twardowski as a Critic of Ethical Scepticism

In the works of Kazimierz Twardowski concerning of ethics a critique is 
persistent of a stance called thereby: „the theoretical ethical scepticism”, which 
can be formulated as follows (ES): „it is fundamentally dubious, that one can 
know what one ought to do (and what one ought not to do), that there can 
be an objectively valid way of distinguishing this sort of behaviour from its 
opposite. 

This proposition is equivalent to that, which puts in doubt the possibility 
of creating a normative ethics that can be considered scientific, i.e. a discipline, 
which in a methodologically correct way formulates and justifies the objective 
statements, which contain the „ought to” functor, which relate to human be-
haviour, and which are literally and unchangeably understood as true. The 
undoubtful analogy between the historic (antique in particular) scepticism in 
relation to the moral good and evil and the above, or equivalent, formulation 
of the „ethical scepticism” and its justification analysed by Twardowski, allows 
for the comparison of his critique of that sort of scepticism, which amounts 
to the rejection of that justification, to the inference conducted by the historic 
(especially antique) scepticism. I maintain that such a comparison leads to 
the conclusion, that the critique in question does not invalidate the sceptical 
doubts as to the possibility of normative ethics as science. I will also shortly 
describe the way Twardowski addressed the practical scepticism.

Translated from Polish by Hubert Bożek
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Способи інтерпретації причинно-наслідкових зв’язків між 
філософськими системами різних історичних епох 

Аналізуючи історичні взаємозв’язки філософських систем, можна 
запропонувати такі способи їхньої інтерпретації: 1) проспективний – 
згідно з яким теперішнє є продовженням (доосмисленням) минулого 
(у зв’язку з цим стверджують, що в сучасній філософії розвинуто 
ідеї попередніх епох); 2) ретроспективний – згідно з ним, минуле є 
переосмисленням теперішнього (тому й здійснюють спроби віднайти 
витоки сучасної філософії в більш ранніх філософських традиціях).

Перший з цих способів більш властивий для представників 
континентальної філософії. Йдучи за Платоном, вони орієнтуються на 
софійний патерн філософування. Їхньою метою є віднайдення смислів 
та формування гуманістичних ідеалів практичної філософії. Як наслідок, 
вони стверджують, що, зокрема, в аналітичній філософії продовжено 
мотиви філософії античної. Адже визначальна для аналітичної філософії 
проблематика – логіко-семантична – сформульована уже у працях 
Геракліта, Продіка, Сократа, Платона, Аристотеля, Хрисипа та ін.

Втім, особливості учень цих античних мислителів настільки відмінні 
від того, з чим ми маємо справу сьогодні в аналітичній філософії 
(концепти мислення і мови не належно розрізнені; дослідження мови 
детерміноване здебільшого потребами риторики; мова витлумачена 
як засіб пізнання сфери ідеального, мислимого), що доцільніше 
застосовувати другий спосіб інтерпретації, який, власне, більш 
характерний для аналітичної філософії. Вона використовує епістемний 
патерн філософування й відповідно апелює до стандартів природничо-
математичних систем знання і є спрямована на пошук істини як 
осердя наукових ідеалів теоретичної філософії. Тому й не випадково, 
що спершу аналітична філософія стала розвинутою філософською 
теорією, ґрунтованою на науці, а вже потім зайнялася пошуком своїх 
першоджерел.

Andriy Synytsya
Ivan Franko National University of Lviv
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The Methods of Interpretation of Causal Relations Between Philosophical 
Systems of Different Historical Epoches

While analysing the historical relations between philosophical systems, 
we can offer the following methods of their interpretation: 1) prospective – in 
accordance with it the present is the prolongation of the past (therefore we 
can claim the ideas of previous epochs have been developed in contemporary 
philosophy); 2) retrospective – in accordance with this approach, the past is a 
rethinking of the present (that’s why some researchers try to find the origins of 
contemporary philosophy in earlier philosophical traditions). 

The first of these methods is more typical for the representatives of con-
tinental philosophy. They, following Plato in usage the sophian pattern of 
philosophising, aimed to find senses and to develop humanist ideals of prac-
tical philosophy. As a result, it can be argued that the motives of the ancient 
philosophy have been extended in the analytic philosophy. The point is that 
the problems that are decisive for analytic philosophy had been already for-
mulated in the writings of Heraclitus, Prodiquus, Socrates, Plato, Aristotle, 
Chrysipus and others. 

However, the particularities of the philosophical systems of these ancient 
thinkers are so different from what we are dealing with in analytic philosophy 
today (the concepts of thinking and language are not discriminated properly, 
research of language is determined primarily by the needs of rhetoric, the lan-
guage is interpreted as a means of knowing the sphere of ideal, conceivable), 
that apply the second method of interpretation seems to be more expedient. 
This method, in fact, is more characteristic for analytic philosophy. It uses 
the epistemic pattern of philosophising and appeals to the standards of natu-
ral and mathematical knowledge systems respectively and is aimed at finding 
truth as the core of the scientific ideals of theoretical philosophy. Therefore, it 
is not by chance that analytic philosophy had become a developed philosoph-
ical theory based on science first, and only then started looking for its origins.
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Антична філософія як рух «до самих речей»

Філософія не мислить себе без ретельної перевірки власних суджень, 
підстав та пізнавальних можливостей. Інакше кажучи, без усього того, 
що зазвичай називається методологією.

Проте філософії іманентно властиве деяке протиріччя, яке виявляє 
себе саме в питанні про методологію; проблема в тому, що рефлексія, 
що концентрується в методологічних розробках, одночасно і наближає, 
і віддаляє предмет думки від мислителя. Внаслідок цього від-далення в 
історії та теорії філософії періодично звучить заклик звернути погляд на 
«самі речі» в їх безпосередній неприхованості.  Цей заклик ми знаходимо 
у феноменології Е. Гуссерля, але вперше він виник набагато раніше.

В якому сенсі можна говорити про феноменологічні імпульси 
античної думки? У тому  ж, в якому ми говоримо про наївний 
матеріалізм давньогрецької культури в цілому, привносячи у первинний 
дискурс щось зовнішнє, іманентно невластиве йому поняття. Антична 
думка прагне до феноменальної предметності, бо сприймає себе як дар 
здатності говорити безпосередньо про природу речей – і в буквальному, 
і в сутнісному сенсі. Основний предмет давньогрецької філософії – 
це самий предмет у його власних автентичних, загальних та цілісних 
визначеннях, причому ці визначення не привнесені ззовні, як в пізнішій 
традиції. Навіть платонівські ідеї, що відповідають визначенню 
класичного абстрактного ідеалізму, виявляють себе як цілісний ειδος, 
який схоплюється у спогляданні як цілком конкретний предмет.

В античній філософії заклик «До самих речей!» розуміється як 
певний еротичний пафос (або ж пафос еросу); це первісний заклик 
до можливості діалогу зі світом на рівні безпосереднього осмислення/
усвідомлення його чистої предметності. Вся метафізична, діалектична, 
онтологічна проблематика, яка виростає з античності, пронизана цим 
імперативом.

Stepan Vozniak
 Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

StepanWozniak@gmail.com 

Ancient philosophy as a movement „to the things themselves”

Philosophy does not think of itself without a check of its own judgments, 
bases and cognitive possibilities – in other words, without all that is tradition-
ally called methodology.

Nevertheless, philosophy has some contradiction, which reveals itself pre-
cisely in the question of methodology. The problem is that the reflexion of 
methodological developments, simultaneously brings the subject of thought 
closer and in the same time further from the thinker. Because of this separa-
tion in history and the theory of philosophy we can hear a call for a look at 
„things themselves” in their direct non-disclosure. Literally, this call we hear 
in the phenomenology of Edmund Husserl, but for the first time it appears 
much earlier.

How can we talk about the phenomenological impulses of ancient 
thought? In the same as we are talking about the naive materialism of an-
cient Greek culture, introducing into the initial discourse an external concept 
that does not belong to it immanently. Ancient thought strives for a manifest 
objectivity because it perceives itself as a gift of the ability to speak directly 
about the essence of things - both literally and in the essential sense. The main 
subject of ancient Greek philosophy is precisely the subject in its authentic, 
universal and integral definitions, and these definitions are not something in-
troduced from the outside, additional, as in a later tradition. Even the Platon-
ic ideas that correspond to the definition of classical abstract idealism show 
themselves as an integral ειδος, which grasps in contemplation as a completely 
concrete subject.

Antique „to the things themselves!” in philosophy, understood as a kind 
of erotic pathos (or the pathos of eros) is the initial call for the possibility of 
dialogue with the world at the level of direct work with its pure objectivity. 
The whole metaphysical, dialectical, ontological problematic, growing out of 
antiquity, is permeated with this imperative.
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Adaptacje, translacje, ekspatriacje. 
Uwagi o problemie „żywotności” antycznych pojęć we współczesnej etyce

W referacie zostanie podjęty problem swoiście rozumianej „żywotności” 
pojęć technicznego języka etyki oraz jego relacji do języka moralności. Chodzi 
o rozpoznanie napięcia między kształtującym się głównie w antyku językiem 
klasycznej etyki a jego funkcjonowaniem w warunkach współczesnych. Bez-
pośrednią inspiracją dla refleksji pozostają uwagi Kazimierza Twardowskiego 
z artykułu „Granice puryzmu” (Twardowski: 1913)

Rozważania będą prowadzone w porządku wytyczonym przez trzy po-
jęcia: po pierwsze, zostanie rozpoznana kwestia historycznie złożonej adap-
tacji oryginalnych greckich czy łacińskich pojęć do polskiego słownika etyki 
wraz z nieudanymi próbami przeciwstawienia się tym trendom z wnętrza 
rodzimej tradycji (Bronisław Trentowski). Po drugie, posłużę się pojęciem 
translacji jako narzędziem opisu trudności przekładu technicznych i utartych 
w filozofii pojęć na rodzime odpowiedniki („cnota”, „mierność”, „gnuśność”). 
Wreszcie po trzecie, chcę się posłużyć kategorią ekspatriacji jako określeniem 
„wymykania się” (ekspatriacji) znaczeń klasycznych pojęć z dziedziny etyki i 
ich zawłaszczania przez inne dyscypliny wiedzy („charakter”, ponownie „cno-
ta”). Samo odwołanie się do przesadnie odłacińskich form pojęć użytych w 
tytule, łatwych do zastąpienia przez rodzime odpowiedniki („przystosowanie” 
zamiast „adaptacji”, „przekład” zamiast „translacji”, „ucieczka” zamiast „ek-
spatriacji”) posłuży odsłonięciu kwestii czwartej – nieporadności technicz-
nego języka etyki wobec języka naturalnego, a w ślad za tym – ograniczonej 
sprawności przekładu treści etycznych na praktyki moralne wyrażanych w 
języku potocznym.

Literatura: 
Twardowski, Kazimierz (1913). Granice puryzmu,  „Ruch Filozoficzny”, rok  
III, nr 8, ss. 185-189.
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Adaptations, Translations, Expatriations. Some Remarks About the 
Problem of ‘vitality’ of Ancient Concepts in Contemporary Ethics

The paper addresses the problem of the „vitality” of notions of the techni-
cal language of ethics and its relation to the language of morality. It presents 
some tension between classical ethical terms and their contemporary moral 
contexts. The main inspiration flows  from Kazimierz Twardowski’s article 
Granice puryzmu (The Limits of Purism, Twardowski: 1913)

The considerations are conducted in three steps. First, I present the ques-
tion of a historically complex adaptation of original Greek or Latin concepts in 
the Polish (or other contemporary language) dictionary of ethics. This issue is 
confronted with unsuccessful attempts to counter these trends from within the 
native tradition (Bronisław Trentowski). Secondly, I use the notion of ‘trasla-
tion’ (‘translacja’) as a tool for describing the challanges of interpretation the 
concepts based on the native equivalents ‘virtue’ (‘cnota’), ‘mediocrity’ (‘mier-
ność’), ‘sloth’ (‘gnuśność’). Thirdly, I demonstrate the process of appropriation 
(annexation) the meanings of classical ethics concepts by other disciplines of 
knowledge (‘character’/’charakter’, again ‘cnota’/’virtue’) using the category of 
‘ekspatriacja’/’expatriation’ (in sense of ‘escape’). Furthermore, the term ‘expa-
triation’ demonstrates how the excessively Latin forms of the technical terms 
may and should be replaced by native equivalents (‘przystosowanie’ instead 
of ‘adaptation’, ‘przekład’ instead of ‘translation’, ‘ucieczka’ instead of ‘expatri-
ation’). Futhermore, the term ‘expatriation’ assists to reveal additional fourth 
issue – a general incapability of the technical language of ethics in comparison 
to the natural language, and – in other perspective – a limited efficiency of 
translation of theoretical ethical content into moral practices.

Literature references: 
Twardowski, Kazimierz (1913). Granice puryzmu,  „Ruch Filozoficzny”,  
vol.  III, no. 8, pp. 185-189.
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How to Avoid Logical Fallacy?
(from the Methodology of the Lviv-Warsaw School)1

Logical culture is the ability to formulate statements accurately and to 
justify beliefs. А statement is well-formed when it allows for only one inter-
pretation. A breach postulate of accuracy is, among others careless use of am-
biguous and inaccurate expressions. Our beliefs come from various sources 
and are justified to a different degree. Among the beliefs based on reasonings 
(actions on thoughts), only those that logically follow from the beliefs previ-
ously accepted are certain. Most of our beliefs, however, have no justification. 
A breach the postulate of sufficient justification of views is to proclaim beliefs 
with a force greater than their justification allows for.

Workshops start with a short presentation of the types of logic fallacies. 
Next, the workshop participants - with the help of the trainers - identify log-
ical errors in statements, arguments, induction and ways of how to discuss.

Mentored by: Anna Brożek

1  The workshops are part of the project No 2015/18/E/HS1/00478 funded by the 
National Science Center in Krakow. 
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Jak unikać błędów logicznych? (z metodologii Szkoły Lwowsko-
Warszawskiej)1

Kultura logiczna to umiejętność ścisłego formułowania wypowiedzi i na-
leżytego uzasadniania przekonań. Wypowiedź jest ścisła, gdy dopuszcza tylko 
jedną interpretację. Wykroczeniem przeciwko postulatowi ścisłości jest m. 
in. nieostrożne posługiwanie się wyrażeniami wieloznacznymi i nieostrymi. 
Nasze przekonania pochodzą z różnych źródeł i są uzasadnione w różnym 
stopniu. Wśród przekonań opartych na rozumowaniach pewne są jedynie 
te, które wynikają logicznie z przekonań wcześniej przyjętych. Większość 
naszych przekonań nie ma jednak takiego uzasadnienia. Wykroczeniem 
przeciwko postulatowi dobrego uzasadnienia poglądów jest głoszenie prze-
konań z siłą większą niż na to pozwala  ich uzasadnienie. 

Warsztaty rozpoczynają się od krótkiego przedstawienia rodzajów błędów 
logicznych. Następnie uczestnicy warsztatów  – z pomocą prowadzących – 
identyfikują błędy logiczne w wypowiedziach, argumentacjach, indukcji i 
sposobach dyskutowania.

Opieka merytoryczna: Anna Brożek 

1 Warsztaty są częścią projektu nr 2015/18/E/HS1/00478 finansowanego przez 
Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.
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