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z rzeczywistością oraz znalezienia w niej 
swojego (wyjątkowego) miejsca. 

Coroczne kartki z kalendarza to 
rozpoznawalna w środowisku studenc-
kim i naukowym konferencja z cyklu 
„Wokół myśli Michała Hellera”. Dwa 
dni zimowych obrad poprzedziły długie 
tygodnie przygotowań: wybór tematu 
konferencji, zaproszenie gości specjal-
nych, przeprowadzenie procedury kwa-
lifikowania zgłoszeń oraz opracowanie 
materiałów konferencyjnych. W dniach 
10-11 grudnia 2011 r. odbyła się czwar-
ta już edycja pod hasłem „Czy świat  
jest matematyczny?”. Gośćmi specjal-
nymi byli między innymi ks. prof.  
dr hab. Michał Heller, prof. dr hab. 
Jerzy Vetulani, dr hab. Dariusz Łuka-
siewicz, prof. UKW oraz dr hab. Bartosz  
Brożek, prof. UJ.  

Trzecim obszarem intensywnej 
działalności członków koła było utwo-
rzenie „od zera” redakcji nowego rocz-
nika filozoficznego „Racjonalia. Z punk-

tu widzenia humanistyki”. Co warte 
podkreślenia, inicjatorami utworzenia 
oraz redaktorami (merytorycznymi, 
technicznymi) czasopisma są studenci  
i doktoranci Uniwersytetu Papieskiego 
Jana Pawła II w Krakowie. Jednym z ele-
mentów wyróżniających czasopismo 
spośród innych tego rodzaju pozycji 
wydawniczych jest artystycznie wyko-
nana karta tytułowa (w pierwszym nu-
merze, który ukazał się w 2011 r. rysu-
nek ołówkiem), tworzona indywidual-
nie do każdego numeru „Racjonaliów”.  

Sukces koła filozoficznego jest 
oczywiście sukcesem jego konkretnych 
członków. Nie zapominajmy jednak,  
że od indywidualnej pracowitości oraz 
zgrania ludzi zależy nie tylko kondycja 
organizacji naukowej. Byt swój zaw- 
dzięcza im również sama Nauka. 
 

Dorota Bentke 
Zofia Sajdek 

Mikołaj Małecki 

NIESKOŃCZONOŚĆ W NAUKACH  
PRZYRODNICZYCH I HUMANISTYCZNYCH 

Konferencja: Kraków, 15 maja 2012 

W obliczu katastroficznych wizji wy-
eksponowanych ostatnio w kinemato-
grafii hollywoodzkiej, wiążącej z rokiem 
2012 koniec znanego przez nas świata, 
krakowscy filozofowie z Koła Nauko-
wego Studentów Filozofii UPJPII oraz 

Wydziału Filozoficznego UPJPII posta-
nowili – jak gdyby na przekór – oddać 
się chwili spokojnej i kojącej refleksji 
nad zagadnieniem nieskończoności. 
Konferencja odbywała się w najstarszej 
części Krakowa przy ul. Kanoniczej 9,  
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w jednym z budynków Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II.  

Zaproszenia do wygłoszenia refera-
tów były skierowane przede wszystkim 
do doktorantów (wszystkich kierunków 
studiów). Konferencja – zgodnie z zało-
żeniami organizatorów – miała charak-
ter interdyscyplinarny. Prelegenci mogli 
zaproponować temat związany z pro-
blematyką nieskończoności, widzianą  
z dowolnej perspektywy, w wybranej 
przez siebie dziedzinie nauki. Zaowo-
cowało to dużą różnorodnością refera-
tów, od nieskończoności w literaturze  
i sztuce po nieskończoność w kontek-
ście neurokognitywistyki czy sztucznej  
inteligencji.  

Wielość perspektyw oraz dziedzin  
z pewnością utrudniała ułożenie pro-
gramu konferencji, jednak organizato-
rom udało się opracować spójny har-
monogram obrad. Zostały one podzie-
lone na dwa bloki tematyczne – przed-
południowy, ukierunkowany humanis-
tycznie, oraz poobiedni, skoncentrowa-
ny wokół szeroko rozumianych nauk 
matematyczno-przyrodniczych. W ra-
mach każdego bloku przewidziano 
dyskusje z udziałem prelegentów oraz 
możliwość zadawania pytań przez 
publiczność po każdych dwóch lub  
trzech wystąpieniach. 

W pierwszej części konferencji zos-
tały zaprezentowane referaty z dzie-
dziny nauk humanistycznych. Publicz-
ność miała okazję zastanowić się nad 
kwestiami nieskończoności kolejno w li-
teraturze, sztuce i filozofii Boga. Pier-
wszy z referatów w tym bloku wygło-
siła studentka Uniwersytetu Wrocław-

skiego; przeanalizowała wymiar nieskoń-
czoności pierwiastków wody i powiet-
rza w kontekście myśli Gastona Bache-
larda. Następne wystąpienie, prelegen-
tki z Katowic, dotyczyło pojęcia nies-
kończoności w ujęciu Ignacego Witkie-
wicza. Autorka referatu zawęziła pole 
poszukiwań do powieści 622 upadki Bun-
ga, czyli demoniczna kobieta. Po pytaniach 
z sali, słuchacze mieli okazję zapoznać 
się z tematem nieskończoności w filo-
zofii muzyki. Praktykująca członkini 
chóru oraz artysta muzyk – organista – 
z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła 
II wygłosili referat o nieskończoności  
w muzyce współczesnej, powołując się 
na twórczość takich kompozytorów, jak 
John Cage, Olivier Messiaen czy Arvo 
Pärt. Kontynuując rozważania z zakre-
su szeroko pojętej sztuki, studentka 
Ignatianum przeanalizowała tę kwestię 
w odniesieniu do fotografii, stawiając 
interesujące pytanie (cytując słowa pre-
legentki): „czy to możliwe, że więk-
szość zwykłych odbiorców fotografii 
myli się, przypisując jej funkcję uwiecz-
niania rzeczywistości?”. Kolejna porcja 
prelekcji dotyczyła nieskończoności  
w filozofii Boga. W ramach pierwszego 
z referatów rozważano kwestię relacji 
między Anzelmiańskim „tym, ponad co 
nic większego nie można pomyśleć” 
(czego Kartezjańskim odpowiednikiem 
jest idea nieskończoności), a samym 
Nieskończonym (czy też: „Nieskończo-
nością” – nie chcąc przesądzać o osobo-
wym charakterze tejże). Kolejny prele-
gent odniósł kwestię nieskończoności 
do filozofii feministycznej. Starał się uka-
zać, w jaki sposób idea nieskończoności  
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stanowi inspirację dla teologii Elizabeth 
Johnson. Po referacie o idei nieskończo-
ności w filozofii Paula Tillicha wywią- 
zała się burzliwa dyskusja. 

W popołudniowej części obrad te-
maty wystąpień dotyczyły problemu 
nieskończoności ujmowanej przez nauki 
przyrodniczo-matematyczne. Sesję po-
południową otworzył referat dr. Adama 
Podlewskiego z Uniwersytetu Warszaw-
skiego, w którym autor w interesujący 
sposób zestawił zjawisko memu interne-
towego, dotyczącego dzielenia przez 
zero, z historycznymi zdobyczami mate-
matyki. Kolejny prelegent, reprezentuj-
jący m.in. krakowskie Centrum Koper-
nika, przedstawił podejście tzw. „mate-
matyki ucieleśnionej” do matematycz-
nego pojęcia nieskończoności. Następ-
nie miał miejsce wspólny referat stu-
dentki Uniwersytetu Śląskiego i dokto-
rantki z Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie, które przedstawiły 
problem indukcji z kontekście zagadnie-
nia nieskończoności, czyli – mówiąc 
dokładniej – próbę uprawomocnienia 
wniosków indukcyjnych w duchu pro-
babilizmu. Kolejny blok tematyczny 
otworzyło wystąpienie odnoszące się 
do problemu „lotek” Freilinga, w którym 
zaprezentowano alternatywne podejś-
cie do hipotezy continuum. Następny 
prelegent podjął się frapującej proble-
matyki sztucznej inteligencji. W swoim 
wystąpieniu zastanawiał się, czy – jak 
twierdzą niektórzy badacze – rzeczywiś-
cie tzw. bariera nieskończoności, od-
dzielając komputery cyfrowe od analogo-
wego świata, uniemożliwia realizację 
sztucznej inteligencji na podobieństwo 

tej ludzkiej. Kolejny prelegent poruszył 
kwestię semantyki pojęcia „nieskończo-
ność” w perspektywie języka natural-
nego. Konferencję zwieńczył podsumo-
wujący całość obrad referat dr. Sebas-
tiana Gałeckiego, który ukazał wszech-
obecność problemu nieskończoności we 
wszystkich epokach i dziedzinach nauki. 

Konferencja spełniła zakładane przez 
organizatorów cele: ukazanie wielości 
perspektyw namysłu nad problemem 
nieskończoności, zwrócenie uwagi na 
jego nierozstrzygalny charakter oraz 
integrację doktorantów z różnych dzie-
dzin nauki. Cieszył poziom dyskusji 
oraz wysoka frekwencja podczas obrad: 
prelegenci występowali przy niemal peł-
nej sali. Wśród słuchaczy – oprócz zain-
teresowanych tematyką studentów – po-
jawiali się także pracownicy naukowi, 
m.in. prof. Adam Walanus (AGH) czy  
dr Jakub Gomułka (UPJPII).  

Filozofowie skupieni wokół Koła 
Naukowego Studentów Filozofii UPJPII 
w Krakowie planują kontynuację inter-
dyscyplinarnych, ogólnopolskich spot-
kań, dotykających pojęć i problemów 
ważnych zarówno dla nauk humani-
stycznych, jak i przyrodniczych. Co-
roczną okazją do tego rodzaju dyskusji 
są już od czterech lat zimowe (gru-
dniowe) konferencje należące do cyklu 
„Wokół myśli Michała Hellera”. „Nie-
skończoność w naukach…” można więc 
uważać za udaną inaugurację – miejmy 
nadzieję, że nieprędko skończonego –  
cyklu spotkań wiosenno-letnich. 
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