
Sprawozdanie z Trzeciej Konferencji Jaspersowskiej. 
W 130. rocznicę urodzin Karla Jaspersa 

(Kraków, 23–24 października 2013 roku) 

W dniach 23–24 października 2013 roku w Instytucie Filozofii i Socjologii Uni-
wersytetu Pedagogicznego w Krakowie (IFIS UP) odbyła się Trzecia Konferencja 
Jaspersowska. W 130. rocznicę urodzin Karla Jaspersa. Konferencję zorganizowa-
ło działające przy IFiS UP Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa (PTKJ), które 
za główny cel swojej działalności obrało rozwijanie i popularyzowanie myśli 
niemieckiego filozofa oraz filozofii człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem 
filozofii egzystencji.

Podobnie jak Pierwsza Konferencja Jaspersowska. W 40-tą rocznicę śmierci 
Filozofa w 2009 roku i Druga Konferencja Jaspersowska. Duchowa sytuacja epo-
ki — 80 lat później w 2011 roku, tegoroczna Trzecia Konferencja Jaspersowska. 
W 130. rocznicę urodzin Karla Jaspersa zgromadziła liczne grono filozofów, 
naukowców i studentów. Zainteresowanie organizowanymi przez PTKJ co 
dwa lata sympozjami jaspersowskimi wyraźnie wzrasta. Poprzednie konferencje 
były jednodniowe, obecna — już dwudniowa. Trzecią Konferencję Jaspersowską 
zaszczycili swoją obecności badacze myśli Jaspersa nie tylko z uniwersytetów 
krakowskich, ale także z różnych ośrodków w całej Polsce. 

Tematy wygłoszonych referatów i żywe dyskusje ogniskowały się wokół takich 
zagadnień filozofii Jaspersa jak: komunikacja egzystencjalna, szyfry transcenden-
cji, sytuacje graniczne, ład ogólnoświatowy, etyka, dziejowość, historiozofia, 
autobiografia, byt ludzki, egzystencja, byt rodzajów ogarniającego, lęk, osobi-
sty wymiar myślenia filozoficznego, analiza egzystencjalna. Część referentów 
podjęła wątki filozofii Jaspersa w kontekście dokonań innych myślicieli, między 
innymi: Reinharda Gehlena, Oswalda Spenglera, Martina Heideggera, Friedri-
cha Nietzschego, Sørena Kierkegaarda, Vladimira Jankélévitcha i Josefa Piepera, 
a także w nawiązaniu do twórczości Fiodora Dostojewskiego oraz Michelangela 
Merisiego da Caravaggio. Zatem w obrębie zainteresowania uczestników Trzeciej 
Konferencji Jaspersowskiej znalazły się różnorodne tematy dotyczące całej twór-
czości Jaspersa. Pozwoliło to na przedstawienie i przedyskutowanie podstawo-
wych problemów filozoficznych zawartych w dziełach filozofa, na odniesienie 
się do podejmowanych przez niego zagadnień z zakresu piśmiennictwa poli-
tycznego i autobiografii oraz na poszukiwanie związków jego dociekań z innymi 
wielkimi koncepcjami filozoficznymi, dziełami literackimi i malarskimi.
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Oto pełna lista dwudziestu pięciu referatów przedstawionych podczas Trze-
ciej Konferencji Jaspersowskiej. Pierwszego dnia wygłoszono trzynaście referatów: 
prof. dr hab. Mirosław Żelazny (UMK Toruń), Egzystencjalizm Heideggera i Ja-
spersa; dr hab. prof. UO Iwona Alechnowicz (UO Opole), Dwa filary analizy 
egzystencjalnej Karla Jaspersa: rozumienie i rozjaśnianie egzystencji; dr hab. prof. 
UP Antoni Szwed (UP Kraków), Karla Jaspersa stosunek do nietzscheańskiej filo-
zofii destrukcji; dr Michał Haake (UAM Poznań), „Pogrzeb św. Łucji” Caravaggia 
i idea „das Umgreifende”; prof. dr hab. Elżbieta Paczkowska-Łagowska (UJ Kra-
ków), Egzystencja, życie, dziejowość. O. F. Bollnow w sporze z Jaspersem; dr Izabela 
Szyroka (UJ Kraków), Miejsce i znaczenie perspektywy autobiograficznej w myśli 
filozoficznej Karla Jaspersa; mgr Marta Winkler (UP Kraków), Analiza „Auto-
biografii filozoficznej” Karla Jaspersa w kontekście badań nad problematyką pa-
mięci autobiograficznej; dr Anatol Michajłow (UG Gdańsk), Wojna i perspektywy 
rozwoju cywilizacji w ocenie Spenglera; dr Małgorzata Bogaczyk-Vormayr (UAM 
Poznań), Etyka globalna w ujęciu Karla Jaspersa; dr Magdalena Filipiak (UAM 
Poznań), Etyczny wymiar filozofii komunikacji egzystencjalnej Karla Jaspersa; dr 
Paweł Wójs (UP Kraków), Uchwytywalność sensu historii według Karla Jaspersa; 
mgr Dawid Kolasa (UMK Toruń), Jaspersowska koncepcja szyfrów transcendencji; 
prof. dr hab. Czesława Piecuch (UP Kraków), Osobisty wymiar myślenia filozo-
ficznego w ujęciu Karla Jaspersa.

Drugiego dnia wygłoszono dwanaście referatów: dr Maria Bal-Nowak 
(UP Kraków), „Amor fati” jako sytuacja graniczna. Nietzsche i Jaspers; ks. dr Jó-
zef Kożuchowski (WSD Elbląg), O fundamentalnej wspólnocie myśli Jaspersa 
i Piepera; mgr Monika Mazur-Bubak (UJ Kraków), Odkrywanie tożsamości 
w odpowiedzialności, na podstawie myśli E. Lévinasa i K. Jaspersa; mgr Marcin 
Trydeński (UAM Poznań), Doświadczenie graniczne w perspektywie filozofii 
Karla Jaspersa; mgr Magdalena Kiełkowicz-Werner (UP Kraków), Wina bez 
odpowiedzialności; dr Marcin Urbaniak (WSZ Kraków), Zjawisko śmierci jako 
doświadczenie graniczne w ujęciu Vladimira Jankélévitcha; mgr Andrzej Serafin 
(UP Kraków), Heidegger — Jaspers. Żywoty równoległe; mgr Maciej Urbanek 
(UP Kraków), „Ogarniające, którym jestem” czyli Jaspersa wizja bytu ludzkiego; 
mgr Konrad Pyznar (UP Kraków), Adaptacja myśli Nietzschego w filozofii Ja-
spersa — zagadnienie rzeczywistości; mgr Otylia Dziadosz (UP Kraków), Formy 
przejawianie się lęku w myśli Karla Jaspersa i Sørena Kierkegaarda; mgr Łukasz 
Cieślik (UP Kraków), Zagadnienie cierpienia i winy w twórczości Fiodora Do-
stojewskiego w kontekście sytuacji granicznych Karla Jaspersa; mgr Joanna Dudek 
(UP Kraków), Cierpienie jako niezbędna kategoria na drodze do stawania się 
jednostkową egzystencją w filozofii Kierkegaarda i Jaspersa.
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