Zapraszamy na najbliższe seminarium z cyklu
„Perspektywy współczesnej fenomenologii”
27 kwietnia (środa) 2016 r.
Seminarium współorganizowane przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW

Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23 (budynek WFCh), sala 305, godz. 16:00

Spotkanie seminarium „Perspektywy współczesnej fenomenologii” będzie poświęcone
dyskusji nad książką
Andrzeja Gniazdowskiego (IFiS PAN)
Antynomie radykalizmu. Fenomenologia polityczna w Niemczech 1918-1933
(Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2015, ss. 433).

Spotkanie otworzy autoreferat Autora. Podczas spotkania krótkie wystąpienia o książce
przedstawią ks. Jacek Grzybowski (UKSW) oraz Andrzej Leder (IFiS PAN). Później
planowana jest otwarta dyskusja.

Fragment książki:
„Tematem książki jest idea fenomenologii w jej historyczno-politycznej faktyczności,
rozpisana na głosy wybranych przedstawicieli ruchu fenomenologicznego. Przedmiotem
podjętej w niej rekonstrukcji jest światopogląd polityczny pierwszego pokolenia
fenomenologów w kontekście historii Niemiec pierwszych dziesięcioleci dwudziestego
wieku. W swoim zamierzeniu ma ona być zatem książką poniekąd »oldskulową«: taką, która
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redukcjonizmu lub innymi słowy, »radykalnego historyzmu«. Ponieważ podjęte w niej
rozważania mają zmierzać do odpowiedzi na pytanie o polityczny sens deklarowanej przez
Husserla i jego uczniów apolityczności tego zajęcia, jakim była uprawiana przez nich
fenomenologia, przedmiotem rekonstrukcji staje się w nich świadomość polityczna
fenomenologów zarówno »dla siebie«, jak i poniekąd »w sobie«.
Drogą rekonstrukcji ich światopoglądu politycznego stała się w tej książce z jednej strony
próba prezentacji »podstawowej intencji« wystąpienia przez Husserla z ideą fenomenologii,
z drugiej zaś: poszukiwanie jej politycznego sensu w historycznym kontekście i społecznej
funkcji tej idei. Przedmiotem rekonstrukcji stały się w niej w efekcie narodziny
fenomenologii z ducha Drugiej Rzeszy Niemieckiej i z szukających w nim swojego wyrazu
potrzeb społecznej emancypacji. Zadanie tej książki […] można zatem określić mianem
krytyki politycznego rozumu fenomenologii. […]
Ponieważ poszukiwanie możliwości oparcia poznania na absolutnie oczywistych, pewnych
podstawach przedstawiane było przez fenomenologów jako wyraz ich filozoficznego
radykalizmu, zadanie tej książki można określić również mianem krytyki radykalizmu
fenomenologii. Głównym przedmiotem krytyki stała się w niej relacja filozoficznej obietnicy
fenomenologii do jej obietnicy politycznej. W swoim punkcie wyjścia formułuje ona pytania
o relację filozoficznego radykalizmu fenomenologii do oczekiwanego od niej również
politycznego radykalizmu. Problemem, który w ślad za Leszkiem Kołakowskim zamierza
zbadać, jest pytanie, czy również w przypadku fenomenologii należy uznać tę relację za
nieuchronnie antynomiczną. Czy jak Spinoza i leśmianowski Znikomek, również Husserl, a
wraz z nim pozostali fenomenologowie, patrzyli na świat dwoma różnymi oczami? Czy tak
jak Spinoza, również oni próbowali w swojej fenomenologii bezskutecznie zjednoczyć
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nieskończony«? A jeśli tak, do jakiego stopnia również udziałem fenomenologów stało się –
bynajmniej nie cyniczne i nie konformistyczne – przekonanie, że »tylko rzeczywisty akt
tworzenia pozwala rozstrzygać problemy i przezwyciężać antynomie, z którymi myślenie
samo nigdy nie umie się uporać«? […]” (s. 14-15)

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)

