David J. Chalmers: Misterul experienþei conºtiente
Vezi David J. Chalmers: The Puzzle of Conscious Experience. Scientific
American, Dec. 1995, 62–68.
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Rezumate

Susan L. Hurley: Reapariþia Sinelui
Vezi Susan L. Hurley: Introduction: The Reappearing Self. In Susan L.
Hurley: Consciousness in Action. Harvard University Press, Cambridge, MA,
1998, 1–24.
Andy Clark: Sunt creierul lui John
Vezi Andy Clark: I am John’s Brain. Journal of Consciousness Studies, 2/1995,
144–148.
Boldizsár Eszes – János Tõzsér:
Ce este filosofia analiticã?
În studiul introductiv autorii trec în revistã istoria filosofiei analitice de
la începuturi pânã în prezent, divizând-o în trei etape. Prima etapã include
perioada timpurie a lui Russell, Wittgenstein ºi pozitivismul logic, a doua, filosofia limbajului obiºnuit, în timp ce a treia – perioada din anii ’50 pânã la
progresele atinse în zilele noastre – naturalismul în filosofia minþii, respingerea
distincþiei analitic–sintetic de cãtre Quine ºi epistemologia sa naturalizatã precum ºi renaºterea metafizicii analitice prin Kripke. În a doua parte a eseului
autorii au în vedere unele propuneri pentru definirea filosofiei analitice ºi
argumenteazã cã, deºi nu se poate defini exact ºi cuprinzãtor, caracteristica distinctivã a acesteia este abordarea orientatã spre problematica marilor întrebãri
din filosofie în contrast cu aºa-numita tradiþie continentalã.
Gergely Ambrus: Weltanschauung ºi teoriile percepþiei
în istoria filosofiei analitice
Lucrarea prezintã o vastã tipologie a unor teorii majore despre percepþie
în filosofia analiticã din secolul 20 precum ºi o descriere a felului în care aceste
teorii sunt conectate cu o temã metafizicã generalã, relaþia dintre intelect ºi
lume. Cuprinde douã pãrþi. Prima parte ia în considerare teoriile percepþiei
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propriu-zise, care susþin cã experienþa perceptivã joacã un rol de bazã în percepþie ºi este fundamentalã din punct de vedere ontologic, precum ºi teoriile
adiacente ale relaþiei intelect–lume, care au fost dominante în prima jumãtate
a secolului. A doua parte prezintã alternative ale aspectelor propriu-zise, ºi
anume aspecte naturaliste ºi terapeutice, care au fost proeminente în a doua
jumãtate a secolului. Ele cuprind, pe de o parte, unele teorii materialiste despre
percepþie, care considerã entitãþile fizice fundamentale (identitatea, dependenþa
ºi perspectiva eliminativistã) ºi dualismul naturalist, care susþine cã entitãþile
fizice ºi experienþa sunt ontologic la fel de importante; pe de altã parte unele
abordãri „terapeutice” importante (de exemplu terapii semantice, pragmatice ºi
conceptualiste privind problema relaþiei complexe intelect–lume), cu accent pe
cercetãrile conceptualiste ale lui McDowell.
Gábor Forrai: Dialog despre credinþã ºi intenþionalitate
Studiul este un dialog între Dan (care îl reprezintã pe Daniel Dennett) ºi
Jed (o combinaþie între Jerry Fodor, Ned Block ºi Fred Dretske), explorând
relaþia dintre douã abordãri foarte diferite ale tratãrii naturaliste a intenþionalitãþii ºi conþinutului mental. Debuteazã cu argumentul lui Jed pentru o
viziune reducþionistã ºi puternic realistã, ce este apoi contestatã de Dan din
diverse aspecte. Reiese din discuþie care sunt motivele pentru care Dennett nu
este de acord cu abordarea principalã ºi de asemenea, din ce cauzã poziþia lui
este greu de definit.
Tamás Demeter: Dezbateri filosofice
despre psihologia popularã
În acest studiu de cercetare prezentãm unele teorii ale psihologiei populare
ºi punctãm câteva dintre problemele sale. Acestea sunt grupate în douã secþiuni:
în versiunile clasice ale lui Hume ºi în cele care nu aparþin lui Hume, depinzând în atitudinea lor de natura ºi funcþia stãrilor mentale atribuite de cãtre
practica noastrã în psihologia popularã. Principalele aspecte discutate aici se
referã mai ales la descrierea pe care o oferã sensului termenilor psihologiei
populare ºi la funcþia ºi practica atribuirii mentale.
András Simonyi: Argumente dualiste
bazate pe ceea ce poate fi gândit
Una dintre trãsãturile caracteristice ale sistemului filosofic al lui Descartes
este înfãþiºarea ontologic dualistã a fiinþelor umane: mintea ºi trupul sunt douã
substanþe în totalitate distincte, legãtura dintre ele fiind limitatã la o interacþiune cauzalã mai degrabã misterioasã, care are loc în glanda pinealã a creierului.
Argumentul cel mai cunoscut al lui Descartes referitor la aceastã tezã, aºa
numitul argument „epistemologic”, demonstreazã o asemãnare remarcabilã cu
acele argumente recent avansate de cãtre suporterii moderni ai dualismului.
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Descartes, la fel ca alþi însemnaþi neodualiºti, în special D. Chalmers, pretinde
cã imaginabilitatea unor anumite situaþii garanteazã posibilitatea metafizicã, iar
pe baza acestei teze metafizice, ei încearcã sã extragã concluzii ontologice dualiste care prin supoziþie sunt valide în lumea actualã. În ciuda evidentei asemãnãri, Chalmers sugereazã cã, în timp ce formularea datã de Descartes nu este
solidã, subiectul sãu evitã problema versiunii originale, parþial pentru cã se
bazeazã pe o analizã bidimensionalã ºi mai profundã a semanticii declaraþiilor
modale. Scopul acestei lucrãri este examinarea pe scurt a acestei pretenþii pe baza
reconstrucþiei ºi comparaþiei noilor argumente carteziene cu cele originale.
Mihály Boda: Provocãri contra teoriei intenþionale
a percepþiei
Una dintre cele mai importante teorii ale percepþiei este intenþionalismul.
Potrivit acestuia, pentru a explica percepþia nu este nevoie sã întrebãm ce statut
ontologic are obiectul percepþiei, ca în cazul realismului naiv ºi al teoriei
ideatice, dar trebuie sã luãm în considerare structura percepþiei. Astfel, starea de
percepþie este un fel de stare mentalã având douã proprietãþi esenþiale. Prima:
percepþia este conceptualã, ceea ce înseamnã cã o putem descrie întotdeauna. A
doua: percepþia este reprezentaþionalã, adicã are de fiecare datã obiect (mental,
fizic sau altceva), cu alte cuvinte este mereu despre ceva. În ultimii ani,
intenþionalismul a fost atacat în privinþa acestor douã proprietãþi. Pe de o parte
realismul universal pretinde cã percepþia este în parte non-reprezentaþionalã, pe
de altã parte, teoria non-conceptualã susþine cã percepþia nu este în întregime
conceptualã. În lucrarea de faþã prezentãm intenþionalismul, apoi examinãm
argumentele contra intenþionalismului. În final concluzionãm cã intenþionalismul în versiunea sa originalã, nu se poate susþine ºi oferim o teorie, constituþionalismul perceptiv, pe baza cãreia putem regândi intenþionalismul.
Gábor Bács: Lumi posibile
Motivãm în aceastã lucrare de ce conceptul metafizic al unei lumi
posibile, datorat lui Leibniz, a fost exclus timp îndelungat ºi de ce a stârnit din
nou interesul în filosofia analiticã actualã. Lucrarea oferã apoi o privire de
ansamblu asupra dezbaterii actuale din filosofia analiticã despre existenþa ºi
natura lumilor posibile, susþinutã fiind de principalele atitudini ºi argumente.
Miklós Márton: Problemele referinþei
În aceastã lucrare cercetãm principalele relaþii ale referinþei în secolul 20,
cu precãdere douã procedee lingvistice sintactice simple: nume ºi termeni
lexicali cu ajutorul cãrora putem face referire la obiecte individuale din lume.
Potrivit interpretãrii personale, diferenþa dintre relaþiile tratate poate fi înþeleasã în termenii a douã criterii în mod egal plauzibile intuitiv, a relaþiei dintre
un enunþ lingvistic ºi gândul manifestat prin el.
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Primul, pe care Gareth Evans l-a numit „principiul Russell”, susþine cã
trebuie sã ºtim ce spunem, astfel încât gândul exprimat de propoziþie sã aibã o
relaþie intrinsecã cu obiectul la care se referã. Al doilea, numit externalism, susþine în mod invers cã, pentru a rãspunde la întrebarea „despre ce sunt gândurile
noastre exprimate lingvistic”, trebuie sã luãm în considerare lumea ºi vorbitorii
din jur ºi ca rezultat este posibil sã greºim în conþinutul gândurilor noastre.
Astfel, afirmãm în lucrare cã, cu cât o relaþie se potriveºte uneia dintre cele douã
cerinþe, cu atât mai puþin este plauzibilã din punctul de vedere al celeilalte.
Zsófia Zvolenszky: Teoria fermã a lui Russell
privind descrierile definite
Conform lui Russell descrierile definite sunt expresii cuantificabile. Urmând
exemplul lui Strawson, alþii cred cã cel puþin unele descrieri categorice sunt
referenþiale. Primele suspiciuni se referã la descrieri incomplete ca: „mopsul”, ce
nu aleg o entitate unicã ci pot fi în acelaºi timp parte din enunþuri adevãrate
precum: „mopsul doarme”, rostit având în vedere un singur mops. Este mai uºor
de înþeles dacã tratãm mopsul ca referindu-se conversaþional la cel mai important
mops. În opoziþie, teoria lui Russell (cel puþin în forma sa iniþialã) egaleazã astfel
de enunþuri precum „existã un singur mops ºi doarme”, ceea ce este fals pentru
cã în lume existã mai mulþi mopºi. Aceastã lucrare susþine cã descrierile
incomplete întãresc de fapt cazul teoriei lui Russell din douã motive. Primul,
alternativa referenþialã, este de departe mult prea limitatã sã asigure un remediu
autentic pentru problemele ridicate de descrierile incomplete. Al doilea, existã o
modalitate plauzibilã copleºitoare pentru a schimba direcþia unui argument
cunoscut, ºi anume cã asemãnãrile între descrieri incomplete ºi complex
demonstrative precum „acel mops” cer deopotrivã un tratament referenþial.
János Kelemen: Scurt istoric despre
filosofia analiticã a istoriei
Eseul redã o schiþã a filosofiei analitice a istoriei, începând cu eseul clasic
al lui Hempel: „Funcþia legilor generale în istorie” (1942) pânã la „Declinul ºi
cãderea filosofiei analitice a istoriei” de Danto (1955) ºi conduce la concluzia
cã, în ciuda neînsemnatelor noutãþi din acest domeniu în ultimii ani, problemele ridicate de filosofia analiticã a istoriei meritã încã explorate.
Jenõ Pöntör: Scepticism ºi externalism
Scepticismul este o problemã centralã a epistemologiei. Viziunea scepticã
susþine cã nu putem ºti nimic sau nu putem cunoaºte nimic despre o anumitã
temã. Lucrarea noastrã schiþeazã în primul rând problema, dupã care prezintã
externalismul epistemic – o metodã cunoscutã în filosofia analiticã contemporanã, ce are rolul de a rezolva problema.
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Studiul este devotat interpretãrii filosofiei artei de cãtre A. C. Danto. În The
Transfiguration of the Commonplace Danto cautã ºi încearcã sã capteze natura esenþialã a artei. Experimentul de gândire binecunoscut, bazat pe opere de artã de
nedesluºit ºi pe lucruri obiºnuite, demonstreazã urmãtoarele: caracteristicile distinctive ale artei nu pot fi detectate perceptual, deci definiþia corectã a operei de
artã nu poate conþine proprietãþi perceptuale. În lucrare examinãm deopotrivã
teoria despre artã a lui Danto concentratã pe proprietãþile non-manifeste, nonperceptuale ale operelor de artã precum ºi cei mai importanþi rivali ai teoriei:
concepþia wittgensteinianã despre artã (esenþa artei nu e definibilã, arta este un
concept deschis), teoria instituþionalã a artei, teoria distanþei estetice, teoria
afectivã a artei ºi în cele din urmã dar nu în ultimul rând, teoria care a fãcut cea
mai faimoasã carierã intelectualã în istoria filosofiei, teoria mimeticã a artei.
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Tibor Bárány: Opere de artã ºi lucruri obiºnuite
Arthur C. Danto ºi filosofia analiticã a artei

Zoltán Miklósi: Obligaþii politice:
problema particularitãþii
Lucrarea propune o descriere specificã a obligaþiei politice. Începe cu
discutarea criteriilor pe care trebuie sã le îndeplineascã orice teorie de succes a
obligaþiei politice. Continuã cu prezentarea a trei dintre cele mai importante
teorii contemporane ale obligaþiei politice, discutând punctele forte ºi punctele
slabe în termenii criteriilor enunþaþi în introducere. Evidenþiazã aºa-numita
explicaþie a datoriei naturale, pe care autorul o considerã superioarã rivalelor sale
ºi examineazã modul în care aceastã teorie se relaþionezã cu dificultatea – aºanumita cerinþã a particularitãþii – care se presupune în general a fi principala
slãbiciune a teoriilor de aceastã naturã. În final propune o strategie argumentativã prin care teoria datoriei naturale a obligaþiei politice poate devia dificultatea particularitãþii.
László Sz. Imre: Metafizica analiticã
a lui Ferenc Huoranszki
În acest eseu analizãm cartea lui Ferenc Huoranszki Modern metafizika (Ed.
Osiris, Budapesta, 2001). Iatã pe scurt aspectele criticate în detaliu: 1. Potrivit lui
Huoranszki empiriºtii logici susþin cã formulãrile metafizice sunt lipsite de sens
pentru cã nu pot fi verificate empiric. Noi credem cã aceºtia nu intenþionau sã
spunã acest lucru. 2. El sugereazã cã metafizica modernã îºi are originea în
critica empirismului logic. Noi suntem de pãrere cã este vorba despre logica
modalã. 3. Prezentarea criteriilor realistului pentru a diferenþia între legile
naturii ºi generalizãri accidentale este incompletã. 4. Discutãm faptul cã
exemplul lui Reichenbach nu funcþioneazã împotriva concepþiilor despre legi a
empiriºtilor logici. 5. Huoranszki foloseºte ambiguu noþiunile de „lege” ºi
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„suport”. 6. Descrierea sa despre teoria realistã a legilor naturii este circularã. 7.
Nu este clar ce înþelege prin „legãturã cauzalã” în argumentul sãu contra teoriei
lui Hume despre legãtura cauzalã. 8. Analiza sa despre formulãrile istorice contrafactuale este neconvingãtoare. 9. El acceptã unele teze ale teoriei cauzalitãþii a lui
Lewis, pe care le respinge în critica teoriei lui Hume. 10. Criticãm dovada pe
care o face despre existenþa unor lumi posibile pe baza existenþei legilor naturii.
11. Argumentul sãu contra tendinþei nominalismului este incompatibil cu
viziunea despre identitatea vagã a obiectelor. 12. Criticãm reconstrucþia în
versiunea sa a argumentelor lui Gibbard despre identitatea contingentã.
Zsombor Méder: Cuvintele adecvate ºi lucrurile
– limbajul analitic al lui John Wilkins
Lucrarea se concentreazã asupra Essay Toward a Real Character and a
Philosophical Language de John Wilkins. Urmând The Order of Things de Foucault,
încercãm sã schiþãm atmosfera de la mijlocul secolului al 18-lea, când s-a nãscut
planul lui Wilkins de a construi un limbaj universal. Încercãm sã arãtãm cã
principalele realizãri ale Eseului sunt cuprinse în tabelele ce conþin „o enumeraþie riguroasã ºi o descriere a tuturor lucrurilor ºi noþiunilor”. Lucrarea se sfârºeºte cu ideea cã intuiþia filosoficã potrivit cãreia o asfel de sistematizare este
posibilã ºi doritã ar trebui probabil abandonatã.
László Végh: Frege ºi problema Iulius Caesar
Scopul logicismului lui Frege a fost sã defineascã numerele naturale oferind
un fundament strict logic – principalele idei au fost descrise în Die Grundlagen
der Arithmetik în 1884, iar prelucrarea formalã ºi precisã în Die Grundgesetze der
Arithmetik. Aceastã lucrare magnificã s-a dovedit din nefericire inconsistentã,
precum aratã paradoxul lui Russell. În lucrarea de faþã ne oprim asupra unei
definiþii mai puþin rezistente, propusã în Grundlagen, care demonstreazã un
fundament consistent al aritmeticii. În orice caz, definiþia nu a fost mulþumitoare pentru Frege, lãsând fãrã rãspuns întrebarea: sunt numãrul 0 ºi Iulius
Caesar identici? Noi analizãm aceastã problemã ºi arãtãm de ce este coerentã.
Ea se dovedeºte a fi o dificultate de bazã privitoare la conceptul numerelor,
arãtând limitele definibilitãþii: logica este insuficientã pentru a ne asigura cã 0
ºi Iulius Caesar sunt diferiþi.
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