Przegląd Filozoficzny — Nowa Seria
R. 14:2005, Nr 1 (53), ISSN 1230-1493

Kronika

XXV Kongres Filozofii Heglowskiej
(Tuluza 2004)
W dniach od 22 do 26 września 2004 roku we francuskiej Tuluzie odbył się
XXV Kongres Filozofii Heglowskiej. Jego główny temat brzmiał: „Penser la Vie
- Das Leben denken” (Myślenie życia) i nawiązywał do krótkiego okresu w roz
woju filozofii Hegla (Frankfurt 1800), w którym pojęcie życia grało rolę central
ną, zastąpioną potem przez pojęcie ducha. Podjęcie tej stosunkowo nieznanej kwesti stworzyło naturale możliwości przedstawienia wystąpień nawiązujących nie tyl
ko do Hegla czy idealizmu niemieckiego, ale także do współczesnych problemów
związanych z biologicznymi oraz kulturowymi naukami o życiu, a także do związ
ków idealizmu (głównie, choć nie wyłącznie, heglizmu) z rozmaitymi postaciami
tzw. filozofii życia (Dilthey, Simmel, Bergson).
Kongres stanowił doskonałą okazję do autoprezentacji filozofów francuskich,
w tym ich osiągnięć w badaniach nad pozakartezjańską myślą idealistyczną. Dla
tego też wiele wystąpień, w tym blisko połowa wykładów plenarnych, wygłoszo
na została po francusku. Wystąpili m.in. profesorowie B. Bourgeois (Sorbona),
J.L. Vieillard-Baron (Poitiers) i L. Calvie (Tuluza). Jeden z plenarnych wykła
dów popołudniowych wygłosił prof. M. Siemek (UW). Poza nim z badaczy pol
skich w kongresie udział wzięli: profesorowie K. Bal. L. Miodoński, H. Pisarek
(Uniwersytet Wrocławski), prof. A. Przyłębski (UAM) oraz M. Panków (Warsza
wa) i B. Wojciechowski (Sędzia SR w Łodzi).
Podczas kongresu dokonano zmian w składzie Zarzadu Międzynarodowego
Towarzystwa Heglowskiego. Z różnych powodów Zarząd zdecydowali się
opuścić prof. K. Bal oraz prof. H. Ottmann. Na ich miejsce Walne Zgromadzenie
tego jednego z największych towarzystw filozoficznych na świecie wybrało
prof. Andrzeja Przyłębskiego oraz prof. Paula Cruysberghsa (Centrum Badań nad
Niemieckim Idealizmem na Uniwersytecie w Leuwen, Belgia). Trzecim członkiem
jest prof. Andreas Arndt z Freie Universitat Berlin, którego 3-osobowy Zarząd
wybrał na swego przewodniczącego.
W związku z zaistniałą sytuacją A. Przyłębski zgłosił propozycję, by następ
ny kongres Towarzystwa, zaplanowany na rok 2006, odbył się w Polsce. Podjął
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się też jego zorganizowania. Głównym tematem będzie aktualność Heglowskiej
filozofii politycznej oraz filozofia polityki w ogóle. Referaty mogą być wygłasza
ne po niemiecku, francusku oraz angielsku. Nie wyklucza się również sekcji pol
skojęzycznej. Udział w kongresie nie jest uwarunkowany koniecznością bycia
członkiem Towarzystwa, tym niemniej zainteresowanych jego działaniami infor
mujemy, iż posiada ono stronę internetową: www.hegel-gesellschaft.de.
Andrzej Przyłębski

