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mi Suppesa, Wójcickiego czy 
Sneeda.

3.5. Byłoby lepiej, gdyby Au
tor zrezygnował z punktu "Spór
0 zasadność dołączania warunku 
c - * »  Teza, iż prędkość światła 
przybiera wartość skończoną 
(Autor pisze niejasno "c posiada 
wartość stałą", s. 338) nie jest 
w żadnym razie "postulatem 
szczególnej teorii względności". 
Dlatego też przypuszczenie, że 
STR uzupełniona o założenie 
c=oo stanowi system sprzeczny
1 wszystkie - dyskutowane przez 
Jodkowskiego spekulacje na te
mat konsekwencji tego rzekome
go faktu - są zbędne.

Ignacy S. Fiut

Vindicating Reason

"Phenomenological Inquiry", 
Ł  xm.

"Phenomenological Inquiry, 
A Review of Philosophical Ideas 
and Trends" to czasopismo filozo
ficzne o orientacji fenomenologi

cznej, wydawane przez "The 
World Institute for Advanced 
Phenomenological Research and 
Learning", którego edytorem 
i szefem jest prof. Anna Teresa 
Tymieniecka. Jest ono forum pre
zentującym idee fenomenologicz
ne i zawiera informację o świato
wym ruchu fenomenologicznym. 
Ukazuje się raz w roku w pod
wójnym wydaniu w Belmont 
(stan Massachusetts) w USA.

ΧΙΠ tom PI ukazał się 
w październiku 1989 roku i nosi 
znamienny tytuł: "Vindicating Re
ason" (Broniony rozum). Tom ten 
składa się z dziewięciu części, któ
re w kolejności zaprezentujemy. 
Część I pt. "Feature Book Discus
sion" zawiera trzy omówienia 
książki A.T. Tymienieckiej pt. "Lo
gos and Life, Book 1, Creative Ex
perience and the Critique of Re
ason", która ukazała się jako XXIV 
tom "Analecta Husserliana" nakła
dem 'Dordecht and Boston: Klu
wer Academic Publ.,” w 1988 roku. 
D. Laskey, Jorge Garcia Gomez 
oraz Yunhui Park - znani fenome
nolodzy - wskazują iż praca Ty
mienieckiej jest pozycją utrzymaną 
w tradycji filozofii europejskiej, 
nawiązującej do metafizycznej tra
dycji Arystotelesa, Platona, Hegla, 
Bergsona i Whiteheada, w której 
autorka, inspirowana husserlo- 
wską metodą stara się dokonać 
poprzez transcendowanie świado
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mości unifikacji bytu oraz indy
widuum, co proponują określić 
"kreatywnym transcendentali- 
zmem". Tą część zamyka po
śmiertne wspomnienie o zmarłej 
w 1989 roku profesor Vedzie 
Cobb-Stevens - znanej badaczce 
zagadnień fenomenologicznych, 
która pracowała ostatnio na Uni
versity of Lowell.

W części II, pt. "Studies", za
mieszczono trzy artykuły - wyżej 
wspomnianej V. Cobb-Stevens: 
"Systematic Ambiguity in Sartre's 
Account of the Image Family: 
Static and Dynamic Perspecti
ves", P.L. Bouigeois'a: "The Exi
stential and Temporal Self: Mer
leau-Ponty" oraz Yukiko Okama- 
to: "The Logical Space of Morali
ty: A Possible Theory for the 
Foundation of Moral Values".

Część III, pt. "Controversial 
Matters", zawiera dyskusję nad 
referatem A.T. Tymienieckiej, wy
głoszonym na sympozjum "Fo
rum Bostońskiego" w marcu 1989 
roku pt. "Memory and Rationali
ty in the Onto-Poesis of Being
ness". Główne tezy wystąpienia 
Tymienieckiej omawiają i anali
zują E.S. Casey i D. Wolok. Dys
kutanci skupiają się szczególnie 
na funkcji rozumu i pamięci 
w metodzie "twórczej transcen
dencji" autorki "Logos and Life" 
oraz na roli "kondycji ludzkiej

w świecie", która podmiotuje ten 
proces.

Część IV, pt. "More on Memory 
and Imagination", zawiera dwa 
studia na temat kreatywnej funkcji 
wyobraźni autorstwa F. Ravaux'a 
pt. "Proust and the Creative Imagi
nation" oraz N. Delle Site pt. "The 
Creative Self-Interpretation of Man 
in Anna-Teresa Tymieniecka".

"Morality and the Aesthetic 
Experience" to tytuł V części PI, 
która zawiera kilka rozpraw 
z pogranicza fenomenologii. Są 
to następujące artykuły: J.T. Ai- 
raudiego i Mu Yun Linga:“»Try
ing« and >Saying<: The Link be
tween Wang Yang Ming's Moral 
Philosophy and Western Literary 
Aesthetics", J.S. Tannera: "The 
Ontological Terror of Beauty in 
Paradise Lost: A Perspective 
from Kierkegaard", A.L. Quinta- 
sa: "Education through Art", 
R. Kieffera: "The Moral Philoso
phy in the Novels of Veniamin 
Kaverin".

Część VI to "Book Reviews", 
gdzie omówione zostały następu
jące książki z dziedziny fenomeno
logii: M. Sancipriano: "Edmund 
Husserl - L'Etice sociale", E.S. Ca
sey: "Remembering: A Pheno
menological Study" oraz VJ. Moł- 
chanow: "Time in Consciousness. 
A Critique of Phenomenological 
Philosophy", a także M.D. Baber 
"Social Typifications and the Elusi-
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ve Other. The Place of Knowled
ge in Alfred Schutz's Phenome
nology".

Część VH - "Research Tools" - za
wiera spis ważniejszą współczesnej 
bibliografii pozycji z fenomenologii, 
wydanych w USA, Portugalii, Hisz
panii, Francji, Niemczech, Włoszech 
i Polsce oraz charakterystykę 18 
czasopism filozoficznych z dziedzi
ny fenomenologii. Część VII - "In
formation" - przedstawia "feno
menologiczne życie" w USA, Wiel
kiej Brytanii oraz we Włoszech, 
a także plany przyszłych konferen
cji i seminariów, organizowanych 
przez światowy ruch fenomenologi
czny, zrzeszony w różnych towa
rzystwach naukowych.

"Phenomenological Inquiry" 
zamyka część IX, zawierająca li
sty do towarzystw afiliowanych 
przy "The World Phenomenologi
cal Institute", w których redakcja 
przedstawia swe plany wydawni
cze, związane z obchodami 50. 
rocznicy śmierci Husserla oraz 
z "Pierwszym Światowym Kon
gresem Fenomenologii", który od
był się we wrześniu 1988 roku 
w Santiago de Compostela, pro
sząc o pomoc w wydaniu wybra
nych materiałów, które zebrano 
w wyniku owych naukowych 
wydarzeń w światowym ruchu 
fenomenologicznym. 
Zainteresowanym podajemy ad
res korespondencyjny PI: Pheno
menological Inquiry, 348 Payson

Road, Belmont, MA 02178, USA. 
Cena rocznej prenumeraty dla 
odbiorcy indywidualnego wyno
si łącznie 27 USD, dla instytucji 
- 35 USD.

Jerzy Kolarzowski

Filozofia a aborcja

Sesja Naukowa p t "Ustawa 
antyaborcyjna w świetle rozwo
ju  biologicznego, ocen moral
nych i racji społecznych" zor
ganizowana przez Poznański 
Oddział PTF i Poznański Od
dział Stowarzyszenia "Neutrum" 
w dniu 18 marca 1991 r.

Otwarcia Sesji dokonał prezes 
Poznańskiego Oddziału PTF. 
Pierwszy referat wygłosił dr. 
P. Zeidler (UAM) na temat: "Od 
którego momentu człowiek - se
mantyczne założenie sporu". Tezy 
tego wystąpienia były następują
ce: 1. Życie biologiczne człowieka 
zaczyna się w łonie matki. 2. Ko
rzystając z aparatu logiki trzeba 
określić, jakie mogą być desygria- 
ty słowa "człowiek". 3. Cechy de-


