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

Warszawa, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala 154, godz. 16:00

Tematem planowanego spotkania jest dyskusja nad książką Witolda Płotki (UG) pt. Studia z
fenomenologii poznania. Transcendentalna filozofia Edmunda Husserla a problem wiedzy
(Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, ss. 291).
Książka jest poświęcona dwóm podstawowym pytaniom epistemologii: jak możliwe jest
poznanie oraz czym jest wiedza. W pracy przyjmuje się perspektywę badawczą
zaproponowaną przez Edmunda Husserla, który w swoich pismach przedstawił
paradygmatyczne

sposoby

użycia

metody fenomenologicznej. Autor

twierdzi, że

fenomenologia poznania jest możliwa jako filozofia transcendentalna, która zachowuje
roszczenia normatywne w dyskusji ze sceptycyzmem.
Poświęcając najbliższe seminarium książce Studia z fenomenologii poznania, chcielibyśmy
zainicjować w ramach seminarium serię spotkań dotyczących nowowydanym książkom z
zakresu fenomenologii. Tym samym chcielibyśmy odświeżyć – w naszym poczuciu w kręgu
fenomenologów – nieco zaniedbany zwyczaj publicznego debatowania nad najnowszymi
pozycjami dotyczącymi zarówno fenomenologii, jak i problemów rozpatrywanych z jej
perspektywy.
Formuła debaty, którą tutaj przyjęliśmy, nawiązuje do dobrze ugruntowanej w środowisku
filozoficznym tradycji. Przebiegać ona będzie według następującego scenariusza:
1. Słowo wstępne Organizatora.

2. Autoreferat Autora.
3. Uwagi krytyczne dwóch Recenzentów.
4. Odpowiedź Autora na uwagi Recenzentów.
5. Otwarta dyskusja.
Podczas spotkania swoje recenzje przedstawią Michał Piekarski (UKSW) oraz Daniel R.
Sobota (IFiS PAN).
Fragment recenzji Michała Piekarskiego:
„Skoncentruję się na jednym wątku, a dokładniej jego braku na kartach monografii. Jest nim
język

i

jego

miejsce

w

analizach

teoriopoznawczych

zarówno

jako

czynnika

wiedzotwórczego, jak i przedmiotu badań. Przeglądając Spis treści nie natkniemy się na
żaden podrozdział poświęcony rozważaniom nad językiem. Jest to dość symptomatyczne
bowiem klasyczna fenomenologia problem języka pozostawiła na antypodach swoich
rozważań. Jest to jednak dla mnie do dziś niezrozumiałe. Nie dość tu jednak miejsca, by tym
problemem chociaż pobieżnie się zająć. Stawiam sobie tutaj cel skromniejszy, ale wydaje mi
się, że dość istotny. Wejdę w polemikę z Witoldem Płotką na temat nieuwzględnienia przez
niego czynników językowych. Odeprę od razu zarzut, który ktoś może mi postawić, że
atakuję autora za brak analiz przedmiotu, którym ten się nie zajmował, tak jakbym wytykał
mu brak rozważań kontekstu społecznego powstawania wiedzy. Tak jednak nie jest. Język,
jeśli mogę się tak wyrazić, w Studiach gra rolę dalekiego krewnego, którego wstydzi się
rodzina. Dlaczego tak uważam? W wielu miejscach, co będę chciał wykazać, Płotka dochodzi
do problemu języka, ale ostatecznie go unika (…)”
Fragment recenzji Daniela R. Soboty:
„Przedstawiając w Zakończeniu dalsze perspektywy fenomenologii poznania, Płotka zdaje się
sugerować, że otwarcie nowych obszarów fenomenologii poznania (doświadczenie religijne,
artystyczne, moralne itd.) pozostaje niejako tylko kwestią dalszego rozwinięcia i
systematyzacji tego, co udało się do tej pory ustalić w ramach ogólnej i szczegółowej
fenomenologii poznania. Tymczasem wydaje się, iż kierunek, w którym zmierzały
rozważania w omawianej tu książce, wskazuje na problematykę, która jest w stanie
doprowadzić przedstawiony powyżej, a budowany w oparciu o prymat rozumu
teoretycznego model fenomenologii poznania, do niebezpiecznych pęknięć, a nawet, być
może, ruiny niektórych fundamentalnych jej założeń. (…)”

Zapraszam serdecznie

Daniel R. Sobota
(IFiS PAN)

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)

