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

Warszawa, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala 154, godz. 17:00
Referat
Martin Buber’s Philosophical Conversion
wygłosi Peter Šajda (Instytut Filozofii Słowackiej Akademii Nauk)
Seminarium odbędzie się w języku angielskim
ABSTRAKT:

Żydowski

filozof

Martin

Buber

jest

znany

jako

filozof

dialogu,

intersubiektywności i wspólnoty. Znany jest także jako wielki krytyk filozofii, które można
ująć jako monologiczne, indywidualistyczne, czy też a-kosmiczne. Co ciekawe, jego własną
filozofię z okresu przed-dialogicznego krytykowano właśnie z powodu przyjęcia akosmicznego nastawienia. W swoim referacie zamierzam wskazać na a-kosmiczne wątki w
przed-dialogicznej myśli Bubera, przede wszystkim w jego interpretacjach mistycyzmu i
bohaterstwa okresu wojny. Następnie, chcę opisać konwersję filozoficzną Bubera, która
dokonała się w okresie I wojny światowej i określa jego zwrot od a-kosmizmu. Chciałbym
zasugerować, że rozumienie przez Bubera mistycyzmu chasydzkiego przygotowało podłoże
dla tej zmiany.

Peter Šajda pracuje w Instytucie Filozofii Słowackiej Akademii Nauk. Ostatnio opublikował
książkę Buberov spor s Kierkegaardom: o vzťahu náboženstva k etike a politike [Buber's Polemic with
Kierkegaard: on the Relation of Religion to Ethics and Politics] (Bratislava: Kalligram, 2013).
Opublikował także na przykład Kierkegaard's Mystical and Spiritual Sources (in: A Companion to
Kierkegaard, Oxford: Wiley – Blackwell, 2015). Jest redaktorem Affectivity, Agency and
Intersubjectivity (Budapest: L'Harmattan, 2012).

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 (University of Oxford / 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)

