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PROFIL PROMOTORA 

 

 

Dr hab. Piotr Leśniewski  
Zakład Logiki i Metodologii Nauk 

Kontakt: 
 

Email: grus@amu.edu.pl 
 
Dyżur: czwartek, 15:00–16:00, sala 206, bud. C 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE 

• Dialog – tradycje filozoficzne i perspektywy współczesne (m.in. dynamika konfliktów 
społecznych i konstrukcja przestrzeni spotkania, problematyka krzywdy, zadośćuczynienia 
i pojednania, modele działań racjonalnych i pozaracjonalnych) 

• Filozoficzne koncepcje analogii (od metafizycznych po dialektyczne) i ich zastosowania w 
humanistyce  

• Problematyka kultury pamięci, niesprawiedliwości oraz wiktymologii Reyesa Mate  
• Współczesna myśl latynoamerykańska (m. in. metoda analektyczna oraz filozofia 

wyzwolenia Enrique Dussela, hermeneutyka analogiczna Mauricio Beuchota )  

• Józef Tischner jako filozof radykalny – Jego dzieła i koncepcje 
• Dorobek polskiej filozofii analitycznej – w szczególności: program metodologii rozumiejącej 

Kazimierza Ajdukiewicza oraz jego realizacje i rozszerzenia 
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NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE 

Monografie (najnowsze):  
 

• Społeczeństwo dialogu. Prolegomena do teorii rekoncyliacji ,  
 Wydawnictwo Kontekst, Poznań 2014 
  
• Kazimierz Ajdukiewicz (1890-1963), Seria: REKTORZY UAM,  
 Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, [współautor: K. Gan-Krzywoszyńska]. 

 
Wybrane artykuły i rozdziały w monografiach (najnowsze): 

 
• Ethics and Metaphysics. On Some Practical Aspects of Erotetic Rationality, [in:] Educating 

Competencies for Democracy, (eds.) E. Nowak, D. Schrader, B. Zizek, Peter Lang, New York-
Frankfurt am Main 2013, pp. 83-95. 

 
• On Reyes Mate’s Theory of the Victim: A Meta-ethical Sketches on Injustice, Ethics in 

Progress, Vol. 4, No. 2. (2013)  pp. 63-77, [współautor: K. Gan-Krzywoszyńska]. 
 
• Kazimierz Ajdukiewicz: nas Fontes Históricas da Dinâmica e Axiologia do Conhecimento 

Científico, Kairos – Journal of Philosophy & Science, No. 10 (2014), pp. 79-108, [współautor: 
K. Gan-Krzywoszyńska]. 

 
• “The Kindly Ones” (Les Bienveillantes): Red Herrings in a Theory of Intercultural 

Rationality, [in:] Philosophical Challenges of Plurality in a Global World, (eds.) D. Díaz-Soto, 
D. Manzanero, B. Thoilliez, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2014, pp. 
177-198, [współautor: K. Gan-Krzywoszyńska]. 

 
• Hacia la siguiente revolución. Contribución a la cuestión de la responsabilidad, Analogía 

filosófica: revista de filosofía, investigación y difusión, Vol. 29,   No. 1 (2015), pp. 31-51. 
 
• On Non-Rationalities in the Foundations of the Humanities: A Hexagonal Analysis of the 

Counterrationality Principle, Studia Metodologiczne Nr 35 (2015), ss. 168-182, [współautor: 
K. Gan-Krzywoszyńska]. 

 
• Analogies in the Meta-Methodology of the Humanities, Studia Metodologiczne, Nr 37 (2016), 

ss. 241-254, [współautor: K. Gan-Krzywoszyńska]. 
 
• Bloody-minded Revolutions. (An Essay Inspired by the Wittgensteinian Jaha!), [in:] Let’s Be 

Logical, (eds.) A. Moktefi, F. Schang & A. Moretti, Cahiers de Logique et d’Epistemologie, Vol. 
22 (2016), pp. 83-96.  [współautor: K. Gan-Krzywoszyńska]. 
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AKTUALNY PROJEKT BADAWCZY 

Teoria analogii i jej zastosowania w hermeneutyce analogicznej Mauricio Beuchota i w 
metodzie analektycznej Enrique Dussela.  

Badania realizowane w zakresie podanego zadania badawczego dotyczą teorii analogii i jej 
najnowszych zastosowań w filozofii i w naukach humanistycznych oraz koncepcji wypracowanych i 
rozwijanych we współczesnej filozofii latynoamerykańskiej – w szczególności hermeneutyki 
analogicznej Mauricio Beuchota oraz metody analektycznej  w ramach filozofii wyzwolenia Enrique 
Dussela. Pierwszym celem badawczym jest studium nad teorią analogii jako naturalną podstawą 
badań nad różnorodnością kulturową, sytuacjami konfliktowymi w przestrzeni interkulturowej 
oraz nad efektywnymi wdrożeniami adekwatnych procedur rekoncyliacyjnych. Drugim celem 
badawczym jest systematyczna rekonstrukcja kompetencji interkulturowej jako modeli 
racjonalności i pozaracjonalności międzykulturowej  w perspektywie dialogicznej i – w 
szczególności – post-dialogicznej.  

OBSZAR WSPÓŁPRACY KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ 

Aktualna współpraca międzynarodowa obejmuje m.in. następujące kraje: Meksyk (Puebla: BUAP, 
UPAEP, Tlaxcala: AUT), Portugalia (Lizbona: CFCUL), Turcja, (Istanbul University), Argentyna 
(National University of Cuvo), Japonia (Akita International University), Brazylia (Sao Paulo 
University), Bułgaria (University of Veliko Turnovo), Hiszpania (Madryt: UAM, CSIC), Francja 
(Paryż, Sorbonne) oraz USA (Hampshire College).   

PROPONOWANA TEMATYKA DOKTORATÓW 

Proponuję Państwu podjęcie w rozprawach doktorskich refleksji nad wartościotwórczymi 
działaniami ludzkimi. Tradycja filozofii dialogu – wraz z Tischnerowską filozofią dramatu –
wyznacza w takim kontekście niezwykle obiecującą perspektywę badawczą ufundowaną na 
modelach jednostki wolnej i – w konsekwencji – przynajmniej potencjalnie otwartej na 
Innego/Obcego. Takie właśnie wizje sprzyjają konstrukcji przestrzeni spotkania i realizacji 
programów przezwyciężania zniewolenia, krzywdy i niesprawiedliwości. Naturalną podstawę 
takiej refleksji nad działaniami ludzkimi stanowi przy tym metodologia humanistyki rozwijana 
zgodnie z zaleceniami Floriana Znanieckiego i Kazimierza Ajdukiewicza. Konflikty i napięcia 
społeczne – tak charakterystyczne dla krajów latynoamerykańskich i post-komunistycznych 
państw Europy Środkowej – są wyzwaniem, by podjąć wysiłek systematycznej rekonstrukcji 
alternatywnych ujęć świata i życia opartej na dynamicznie rozwijających się koncepcjach analogii.  
Oto przykłady tematów rozpraw doktorskich, które mogliby Państwo napisać pod moim 
kierunkiem: (1) Tischnerowska koncepcja przestrzeni aksjologicznej; (2) Tischnerowska koncepcja 
struktury świadomości agatologicznej; (3) Dialogiczne modele miłości; (4) Rekonstrukcja  
podmiotowości jako proces rekoncyliacyjny;  (5) Obywatelskie strategie buntu w strukturach 
superkapitalizmu; (6) Brzozowskiego i Tischnera filozofia pracy; (7) Ajdukiewicza i Wittgensteina 
dyrektywalne koncepcje języka; (8) Nadzieja jako kategoria dialogiczna;  (9) Analogie w modelach 
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dynamiki struktur społecznych; (9) Perspektywy wolnościowe w scenariuszach przemian 
społecznych; (10) Dialogiczna krytyka myślenia totalizującego; (11) Cheryl Strayed i zapis 
doświadczenia samotności;  (12) Stanisława Ignacego Witkiewicza modele egologiczne; (13) 
Problem odpowiedzialności w narracji Les Bienveillantes Jonathana Littella; (14) Pytania 
aksjologiczne w dyskursie pojednania; (15) Zaufanie jako podstawa konstrukcji przestrzeni 
pojednania; (16) Modele kultury miłosierdzia; (17) Struktura i działania podmiotu zbieszonego; 
(18) Enrique Dussela koncepcja antyfetyszyzmu systemowego; (19) Modele mobilizacji 
historycznej i praktyki rewolucyjnej. Enrique Dussela koncepcja działań twórczych;  (20) Dynamika 
wielokulturowości w perspektywie Mauricio Beuchota hermeneutyki analogicznej. Jestem 
jednocześnie otwarty na wszelkie projekty rozpraw doktorskich, które chcieliby Państwo 
realizować we współpracy ze mną.   

OCZEKIWANIA WZGLĘDEM KANDYDATÓW 

Oczekuję rzetelnej współpracy i systematycznego kontaktu, gotowości do podjęcia  współpracy 
międzynarodowej, znajomości języków obcych – w tym umiejętności korzystania z literatury 
obcojęzycznej.  Osobom, które chciałyby pracować na rozprawą doktorską pod moim kierunkiem w 
ramach Studium Doktoranckiego w Instytucie Filozofii UAM proponuję – zgodnie z oficjalną 
formułą – aplikowanie na studia doktoranckie w Instytucie Filozofii UAM. Załączam odpowiedni link 
zawierający podstawowe informacje:  http://filozofia.amu.edu.pl/studia/doktoranckie/ Ponieważ 
termin składania wniosków o przyjęcie na studia doktoranckie upływa z reguły na początku 
czerwca danego roku kalendarzowego, proszę zatem o przesłanie najpóźniej do połowy maja na 
podany powyżej mój adres mailowy krótkiego omówienia problemu badawczego, który chcieliby 
Państwo podjąć w rozprawie doktorskiej (objętość 2-5 stron wraz z spisem literatury), listu 
motywacyjnego, CV, zwięzłego streszczenia Państwa pracy magisterskiej oraz Państwa publikacji.   

POZOSTAŁE INFORMACJE O PROMOTORZE 

Jestem kierownikiem zespołu badawczego, który w Instytucie Filozofii UAM tworzymy wspólnie z 
dr Katarzyną Gan-Krzywoszyńską (Zakład Logiki i Metodologii Nauk) – osoby piszące rozprawy 
doktorskie pod moim kierunkiem mogą zatem podjąć współpracę z dr Gan-Krzywoszyńską jako 
promotorem pomocniczym. Jestem współredaktorem – wspólnie z dr Katarzyną Gan-
Krzywoszyńską  i prof. Juanem Manuelem Camposem Benítezem (Benemérida Universidad 
Autonóma de Puebla, México) – dwóch anglojęzycznych tomów monotematycznych Studiów 

Metodologicznych – Nr 35/2015 (numer specjalny poświęcony anty-irracjonalizmowi) oraz Nr 
37/2016 (numer specjalny poświęcony analogii). Redagowałem także m.in. Handbook of the First 

World Congress on Analogy, Kontekst, Poznań 2015 (współredakcja: K. Gan-Krzywoszyńska, M. 
Leśniewska, P. Krzywoszyński). Jestem również współautorem przekładu na język polski książki: 
Alessandro Minelli, Formy przemian. Ewolucyjna biologia rozwoju, Wydawnictwo Kontekst, Poznań 
2016, ss. 210, (współautorzy: M. Leśniewska, P. Jakubowski). Wchodzę w skład Rady Redakcyjnej 
kwartalnika  Ethics in Progress i należę do International Society for the Studies of Argumentation 
(ISSA).  
 


