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na daném omezeném prostoru. Bohužel nebude zřejmě vydán sborník příspěvků.
Pokud jde o mou účast, využil jsem tématu již zpracovaného v mých pracích a pojednal jsem o tom, jak Bolzano chápal pojem jako strukturovaný
objekt, jak nebyl pochopen ani významným logikem 20. století (Bar-Hillel)
a jak by byl k svému užitku přistoupil k tématu „strukturovaný význam“
Cresswell, kdyby byl přihlédl k Bolzanově Wissenschaftslehre. Trochu
jsem přispěl k beztak krásnému průběhu klavírními improvizacemi doprovázejícími vyprávění o Bolzanově životě.
Pavel Materna
Analytical and Continental Philosophy: Methods and Perspectives.
37th International Wittgenstein Symposium, 10.–16. srpna 2014, Rakousko, Kirchberg am Wechsel
Program 37. wittgensteinovského sympózia byl zaměřen na dialog mezi
analytickou a kontinentální filosofií. Z kontinentální filosofie byla zastoupena především fenomenologie, ať již v tradiční husserlovské podobě nebo
v její současné variantě zaměřené na kognitivní vědy. I přes toto vymezení
tématu bylo mnoho příspěvků věnováno filosofii Ludwiga Wittgensteina.
Sympózium zahájil Dan Zahavi z Kodaně, který měl přednášku s názvem
Analytic and continental philosophy: from duality through plurality to unity. Zahavi obhajoval tezi, že přes různé složité historické kořeny není již
dnes udržitelné rozlišovat mezi tzv. „analytickou“ a tzv. „kontinentální“
filosofií. Mezi další řečníky patřili Robert Hanna (Wittgenstein and Kantianism), Alva Noë (Concept pluralism, direct perception, and the fragility
of presence) a Peter Hacker (Can Different People Have the Same Pain?
A Philosophical Entertainment). Především vystoupení posledně jmenovaného vyvolalo živý zájem publika. Peter Hacker totiž dramaticky předvedl
filosofický dialog včetně pokud možno věrné imitace hlasu diskutujících
filosofů. Ve svém příspěvku Fitting, Feeling and What Hegel Meant jsem
se zaměřil na průniky mezi Hegelovým a Wittgensteinovým myšlenkovým
odkazem.
Jakub Mácha
IX. konference filozofů slovanských zemí, 22.–24. září 2014, Polsko,
Nalęczów
V malebných polských lázních Nalęczów ve středním Polsku se ve dnech
22.–24. 9. 2014 sešli filozofové z několika slovanských zemí na své deváté konferenci. Bylo to pokračování pozoruhodné tradice – k řadě předcházejících konferencí (Evropské modely tolerance, 1999; Slovanské národy
a globalizace, 2000; Bytí a jeho pojetí, 2001; Bytí a povinnost, 2003; Fi-

