Husserl și metoda fenomenologică, Group A

1)

Conștiința intențională este o conștiință a unui obiect, adică, în calitate de ________, poartă în sine
propriul său ________.
a)
b)
c)
d)

2)

Care dintre următorii filosofi a fost discipolul apropiat al lui Husserl, coleg cu el la Universitatea din
Freiburg?
a)
b)
c)
d)

3)

cogito/cogitatum (100%)
rațiune/intelect (0%)
obiect/fenomen (0%)
gândire/iubire (0%)

Levinas (0%)
Merleau-Ponty (0%)
Sartre (0%)
Heidegger (100%)

De vreme ce se ocupă cu conținturile conștiinței intenționale, fenomenologia poate fi numită și psihologie.
a) Adevărat (0%)
b) Fals (100%)

4)

Pentru fenomenologia husserliană, realitatea se constituie la nivelul:
a)
b)
c)
d)

5)

lumii angelice (0%)
lumii empirice (0%)
credinței religioase (0%)
subiectului transcendental (100%)

Fenomenologia este doar o metodă, nu și o doctrină.
a) Adevărat (0%)
b) Fals (100%)

6)

Fenomenologia are ambiția de a rămâne în câmpul metafizicii, fiindcă ea nu descrie, ci speculează asupra
conținuturilor conștiinței.
a) Adevărat (0%)
b) Fals (100%)

7)

Fenomenologia pornește de la viața însăși, dată prin trăirile conștiinței intenționale, și refuză orice
prejudecată, încercând să descrie fenomenele așa cum apar ele în urma reducției fenomenologice.
a) Adevărat (100%)
b) Fals (0%)
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8)

Termenul de fenomenologie provine de la cuvântul grecesc phainomenon, care înseamnă „ceea ce
dispare, dispariție”.

a) Adevărat (0%)
b) Fals (100%)
9)

Fenomenologia lui Husser i-a influențat îndeosebi pe următorii gânditori:
a)
b)
c)
d)

10)

Martin Heidegger (33%)
Jean-Luc Marion (33%)
Immanuel Kant (0%)
Michel Henry (33%)

Pentru Husserl, termenul de cogito nu se referă la conștiință, ci la fenomen.
a) Adevărat (0%)
b) Fals (100%)

11)

Potrivit lui Husserl, poate fi cunoscută transcendența după metoda fenomenologică?
a) Nu (100%)
b) Da (0%)

12)

Edmund Husserl este inițiatorul unei direcții filosofice care poarte numele de:
a)
b)
c)
d)

13)

existențialism (0%)
neoplatonism (0%)
filosofie modernă (0%)
fenomenologie (100%)

Pentru fenomenologia husserliană, evidența reprezintă „un mod de conștiință cu totul deosebit în care un
lucru, o stare de lucruri, o generalitate, o valoare ș.a.m.d. apar, se prezintă și se dau ele însele «în
persoană». În acest mod final, ele sunt date în mod originar și pot fi nemijlocit intuite” (Meditații carteziene,
p. 89). Este evidența, astfel înțeleasă, perfectă, ori are nevoie de confirmări ulterioare?
a) Evidența are nevoie de confirmări sau infirmări ulterioare, prin umpleri succesive ale
sintezei. (100%)
b) Evidența este perfectă de prima dată. (0%)

14)

Husserl păstrează distincția kantiană dintre fenomen și lucrul în sine și, asemenea lui Kant, crede că lucrul
în sine nu poate fi cunoscut.
a) Adevărat (0%)
b) Fals (100%)
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15)

Pe lângă intuiția sensibilă, Husserl vorbește și despre o intuiție categorială sau eidetică. Ce înseamnă
această intuiție?
a)
b)
c)
d)

16)

Care dintre următoarele principii referitoare la fenomenologie îi aparțin lui Husserl?
a)
b)
c)
d)

17)

Înapoi la lucrurile însele! (100%)
Înapoi la Părinți! (0%)
Câtă reducție, atâta donație. (0%)
Mă-ndoiesc, deci cuget, cuget, deci exist. (0%)

Printre publicațiile lui Husserl se numără:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

18)

capacitatea de a iubi ideile, adică de a iubi platonic (0%)
capacitatea de a percepe lumea cu ajutorul simțurilor (0%)
capacitatea de a percepe odată cu obiectul empiric și sensul sau ideea lui universală (100%)
capacitatea misterioasă de a sesiza de la distanță lucruri nevăzute (0%)

Criza științelor europene (25%)
Meditații carteziene (25%)
Filosofia ca știință riguroasă (25%)
Cercetări logice (25%)
Fenomenologia spiritului (0%)
Critica rațiunii pure (0%)

Intenționalitatea actelor conștiinței înseamnă că tot ceea ce gândim și vizăm se îndreaptă către un conținut.
Cogito-ul cartezian este pentru Husserl incorect, fiindcă „Gândesc, deci exist” trebuie reformulat ca
„Gândesc la ceva, deci exist”.
a) Adevărat (100%)
b) Fals (0%)

19)

În urma reducției fenomenologice se impun două direcții de meditație: cea care se îndreaptă spre actele
conștiinței înseși, numite de Husserl, „noetice”, și cele care se îndreaptă spre obiectele intenționale, numite
„noematice”.
a) Adevărat (100%)
b) Fals (0%)

20)

Reducția transcendental-fenomenologică (epoché) înseamnă pentru Husserl:
a) punerea între paranteze a existenței lumii și îndreptarea privirii filosofice către conținutul
conștiinței intenționale, în care se constituie sensul (100%)
b) punerea între paranteze a celorlaltor religii și reducerea adevărului doar la credința proprie (0%)
c) renunțarea la toate valorile și susținerea nihilismului (0%)
d) reducerea cunoașterii doar la ceea ce poate fi cercetat științific, la lumea empirică (0%)
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