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5. Kratek opis programa usposabljanja:
Mladi raziskovalec se bo usposabljal za raziskovalno delo na področju fenomenologije in zgodovine
filozofije, s posebnim poudarkom na filozofijah Edmunda Husserla in Martina Heideggra, in v
navezavi na filozofijo Friedricha Nietzscheja. Ključni poudarek bo na usvajanju interpretativnih veščin
tako pri razumevanju izvirnih besedil kot pri razumevanju življenjske in svetne fenomenalnosti v njeni
vpetosti v zgodovino smisla biti.
V specifično vsebinskem smislu se bo raziskovalno delo kandidata umestilo v tradicijo evropske
filozofije in njenega (tradicionalno napetega) odnosa do fenomena vsakdanjosti ali doksične
eksistence, filozofije, ki vse od Platona naprej izkazuje pretežno odklonilen odnos do vsakdanje
eksistence. Zato bo eden od poudarkov v raziskovanju Heideggrova fenomenologija biti, ki že v Biti in
času izkazuje brezprecedenčno filozofsko zavezujočo obravnavo predfilozofske eksistence.
Od kandidata se zahteva predznanje in dobro poznavanje fenomenologije, predvsem Husserlove
fenomenologije (sveta, prostora in generalne teze naravne naravnanosti), Heideggrove
fenomenologije (svetnosti, priročnosti, biti-v-svetu, tesnobe, vsakdanjosti, kritičnosti do metafizike kot
onto-teologije).
Od kandidata se bo v tem smislu pričakovalo, da s sicer dobršno mero samoiniciativnosti razišče:
a. metafizične pogoje možnosti za odklonilen odnos do dokse, ki jih je moč najti v celotni
zgodovini filozofije
b. Heideggrovo odločno zarezo v samorazumevanje človeka, sveta in metafizike kot ontoteologije
c. zgodovinske primere predmetafizične filozofske obravnave dokse, ki metafizični koncepciji
uhaja iz vida, predvsem v navezavi na predsokratske mislece
d. kompleksnost fenomena biti v svetu, od katerega zavisi možnost rehabilitacije vsakdanjosti
Nadalje se bo od raziskovalca pričakovalo, da Heideggrov filozofski novum kritično umesti v odnos z
utemeljiteljem fenomenologije Edmundom Husserlom, in pri tem razišče:
a. možnosti za razlago očitne dvo-umnosti v Husserlovi fenomenologiji, ki na eni strani kaže v
smer metafizike čistega jaza in božanske vsevedne zavesti (in s tem stran od naravne biti v
svetu in vsakdanjosti) in na drugi strani v smer predjaznega, predrefleksivnega, celo
instinktivnega, ki (tudi prek fenomena telesnosti) subjekt umešča v izvorno vpetost v svet, s
čimer so postavljeni pogoji možnosti za obrat k neodpravljivosti sveta in naravne biti
b. fenomen afektivnosti, sveta in telesnosti, ki podrobneje razgrnejo drugo linijo Husserlovega
mišljenja in dodatno osvetlijo Heideggrov še odločnejši korak v smeri svetnosti sveta
c. razlike in podobnosti med Husserlovo in Heideggrovo fenomenologijo v navezavi na fenomen
vsakdanjosti
Raziskovalec bo tekom usposabljanja usvojil tudi osnovno konstelacijo filozofije Friedricha
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Nietzscheja, in od njega se pričakuje, da razišče:
a. Nietzschejevo kritiko metafizike in morale
b. Nietzschejevo filozofsko bližino s Heideggrovo filozofijo
c. Heideggrov odmik od Husserla na podlagi njegove bližine z Nietzschejem in njegovo kritiko
umnosti za vsako ceno
Od kandidata se pričakuje, da se bo aktivno povezal z raziskovalci s sorodnih inštitucij v Evropi, s
katerimi ima mentor že vzpostavljeno znanstveno-raziskovalno sodelovanje (Center for Subjectivity
Research, Kopenhagen, Danska, in Oddelek za filozofijo Filozofske fakultete v Zagrebu) in s tem
pripomogel k dodatni prepoznavnosti slovenske fenomenologije tako doma kot v tujini.
Od kandidata se pričakuje, da bo dobro obvladal veščino pisanja in objavljanja znanstvenih člankov,
ki predstavljajo pomemben del raziskovalnega dela in prispevajo k prepoznavnosti tako raziskovalne
problematike kot samega raziskovalca. Kandidat bo po potrebi tudi vključen v pedagoški proces v
okviru obstoječih pravil in v skladu s pogodbo.

