Zapraszamy na najbliższe seminarium z cyklu
„Perspektywy współczesnej fenomenologii”
23 lutego (wtorek) 2016 r.
Seminarium współorganizowane przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Warszawa, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala 154, godz. 16:00
Referat
Husserlowska fenomenologia egzystencji a problem sensu w życiu człowieka
(Husserl’s Phenomenology of Existence and the Problem of Meaning in Human Life)
wygłosi George Heffernan (Merrimack College, North Andover, Massachusetts)
Po wystąpieniu planowana jest dyskusja
Seminarium odbędzie się w języku angielskim

ABSTRAKT
Często twierdzi się, że w przeciwieństwie do późniejszych myślicieli, których zazwyczaj
postrzega się fenomenologów egzystencjalnych, na przykład Heidegger i Sartre, Husserl
ustanawiał fundamentalne przeciwstawienie fenomenologii transcendentalnej i filozofii
egzystencjalnej. Z drugiej jednak strony, niedawno opublikowane teksty w XLII tomie
Husserliana, Grenzprobleme der Phänomenologie (2014), sugerują, że Husserl nie tyle
przeciwstawiał się pewnym rodzajom filozofii egzystencji, lecz raczej był na nie otwarty.
Odnosząc się do tej pozornej sprzeczności, referat prezentuje wprowadzenie do problemu
relacji pomiędzy fenomenologią i filozofią egzystencji i późnych latach 20-tych i wczesnych

20-tych XX wieku, przedstawia nowe spojrzenie na zerwanie pomiędzy Husserlem i
Heideggerem

w

latach

20-tych,

oferuje

przeinterpretowanie

napięcia

pomiędzy

Husserlowską fenomenologią transcendentalną i jego filozofią egzystencji w latach 30-tych
oraz analizuje wybrane przykładowe aspekty fenomenologii egzystencji w tekstach z
Husserliana XLII i formułuje wniosek, który rozjaśnia historyczny rozwój od fenomenologii
transcendentalnej do egzystencjalnej po Husserlu. A zatem referat bada dotychczas
niedostrzegane aspekty nastawiania Husserla do problem sensu życia ludzkiego i wskazuje,
że jego filozofia zawiera fenomenologię egzystencji.

Geroge Heffernan uzyskał stopnie B.A. oraz M.A. w The Catholic University of America,
zaś doktorat ukończył na Uniwersytecie w Kolonii. Specjalizuje się w fenomenologii,
hermeneutyce i egzystencjalizmie. Opublikował kilka książek, w tym Isagoge in die
phänomenologische Apophantik (seria „Phaenomenologica”, tom 107) oraz wiele artykułów w
czasopismach naukowych, w tym Husserl Studies, The New Yearbook for Phenomenology I
Analecta Husserliana. Przedstawił liczne referaty na konferencjach, włączając World Congress
of Philosophy, Husserl Circle oraz Society for Phenomenology and Existential Philosophy.
Otrzymywał granty z Basselin Foundation, Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej
(D.A.A.D.) oraz z National Endowment for the Humanities. Obecnie pracuje nad książką o
Fenomenologii oczywistości i przygotowuje edycję Przeciwko Akademikom Augustyna.

Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne
zaprasza do udziału w ogólnopolskim seminarium naukowym

Perspektywy współczesnej
fenomenologii
Głównym celem seminarium jest popularyzacja badań realizowanych w głównych nurtach
współczesnej fenomenologii oraz integracja środowiska fenomenologicznego w Polsce.
Podejmując zagadnienia współcześnie szeroko dyskutowane w ruchu fenomenologicznym,
chcemy nie tylko na nowo odczytać klasyczne teksty fenomenologiczne, ale także i przede
wszystkim – chcemy przedstawić wkład fenomenologii do współczesnej myśli jako pewnej
metody oraz przemyśleć możliwości jej aktualnych zastosowań praktycznych na polach
poszczególnych nauk. Dlatego też chcemy wyjść poza wąsko rozumiane środowisko
akademickie i zaprosić do współpracy praktyków, na przykład lekarzy, psychologów oraz
antropologów i kulturoznawców. Z tego powodu seminarium jest otwarte na różne
środowiska naukowe oraz na badania realizowane w różnych dziedzinach filozofii i nauki w
ogóle.
W ramach seminarium chcemy podjąć między innymi następujące tematy:

•

Fenomenologia jako metoda i jako kierunek.

•

Fenomenologia w dialogu z innymi dziedzinami filozofii.

•

Ontologia fenomenologiczna.

•

Problem poznania i prawdy w fenomenologii.

•

Fenomenologia a nauki formalne.

•

Praktyczne wymiary fenomenologii.

•

Fenomenologia a kognitywistyka: spór o granice naturalizacji.

•

Fenomenologia a teologia.

•

Fenomenologia a logika.

•

Fenomenologiczna estetyka.

•

Aplikacje fenomenologii w naukach szczegółowych.

•

Fenomenologia w medycynie: pomiędzy teorią a praktyką.

•

Fenomenologia wobec problemów współczesnego świata.

•

Ruch fenomenologiczny w Polsce: wczoraj, dziś, jutro.

•

Próba diagnozy dzisiejszego stanu ruchu fenomenologicznego na świecie.

Forma seminarium jest szeroka i obejmuje: prezentacje referatów, dyskusje panelowe, sesje
książkowe, w tym dyskusje nad najnowszymi pracami z fenomenologii oraz przekładami
dzieł na język polski, spotkania badawcze i warsztaty. Planuje się, że spotkania będą
odbywały się w różnych ośrodkach akademickich w Polsce.

Organizatorzy:
dr Marcin Moskalewicz (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
dr Witold Płotka (Uniwersytet Gdański)
dr Marek Pokropski (Uniwersytet Warszawski)
prof. IFiS dr hab. Wojciech Starzyński (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)

