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

Warszawa, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala 164, godz. 16:00
Referat
Podmiot mówiący/obdarowany/oddany. Próba lektury angielskiej poezji metafizycznej w
perspektywie fenomenologii donacji
wygłosi Małgorzata Grzegorzewska (Uniwersytet Warszawski)
Po wystąpieniu planowana jest dyskusja

ABSTRAKT
Książka A Gift for Our Times. George Herbert and Post-Phenomenology stanowi próbę
interpretacji cyklu poetyckiego The Temple z perspektywy wybranych pojęć myśli Jeana-Luca
Mariona, Maurice’s Merleau-Ponty’ego, Michela Henry’ego. Wizję W-cielenia i cielesności
wyłaniającą się z lektury wierszy Herberta można zasadnie połączyć z tezami
przedstawionymi w tekstach Henry’ego (przede wszystkim jego książce Wcielenie).
Literaturoznawcy wielokrotnie podkreślali dialogiczny charakter poezji Herberta, obecność
biblijnych cytatów w jego wierszach, użycie prozopopei, czyli figury „wyobrażonego głosu”,
jako sposobów na stworzenie wzorca poezji świętej, zanurzonej w uprzedzającym je Słowie.
W swojej książce staram się naświetlić te cechy poezji Herberta z pomocą narzędzi jakich
dostarcza refleksja Jeana-Luca Mariona. Stawiam tezę, że podmiot mówiący (ja liryczne) w
poezji Herberta należałoby raczej nazwać „ja od-danym” (adonne), wyłaniającym się z

powołującego głosu. Określam właściwy Herbertowi styl (zdefiniowany dotąd w literaturze
przedmiotu jako plain style) jako ubogi nie tyle w wymiarze retorycznym, co świadomie
nawiązujący do kenozy Logosu, Słowa cierpiącego i przez to bliski bezgłośnej mowie
cierpiącego ciała (Henry).

Małgorzata Grzegorzewska, literaturoznawca, szekspirolog, wykładowca w Instytucie
Anglistyki UW. Zajmuje się poezją i dramatem okresu wczesnonowożytnego. Prowadzi
kursy poświęcone dramatowi elżbietańskiemu, kulturze renesansu (ze szczególnym
uwzględnieniem teologii reformacji), poezji metafizycznej i poezji T.S. Eliota. Opublikowała
monografię o angielskich poetykach renesansowych (książka Medicine of Cherries), dwie
książki poświęcone dramatom Szekspira (Scena we krwi oraz Kamienny ołtarz. Horyzonty
metafizyczne w tragedii antycznej i dramacie Szekspira), inspirowane głównie teorią pożądania
mimetycznego René Girarda oraz myślą Sørena Kierkegaarda, oraz studium na temat figury
prozopopei w angielskiej poezji religijnej epok dawnych (Trop innego głosu). Zajmuje się
związkami literatury, teologii (Balthasar) i filozofii (Kierkegaard, Levinas, Marion).

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)

