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‣ V sodelovanju s Slovensko
nacionalno komisijo za UNESCO in
Slovenskim filozofskim društvom

Svetovni dan filozofije
z naslovom

Orientacija v mišljenju −
orientacija v življenju

Poleg teh najširših gledišč, ki jih
najdemo skoraj v vseh filozofijah, pa se
odnos med mišljenjem in življenjem vse
bolj kaže v vprašanjih o vlogi filozofije in
filozofov v družbi in hkrati v vprašanjih
o »usodi« filozofije in filozofov kot
posameznikov.

V MIŠL

Obstajajo življenja, kjer težave zadevajo
čudežnost; to so življenja mislecev.
Treba je prisluhniti temu, kar nam o njih
pripovedujejo, ker v tem pripovedovanju

ki vlečeta vsak na svojo stran, a sta
prisilno vpeta v isti jarem; instinkt, ki
nagiba k spoznavanju, je nenehno pod
prisilo zapustiti trdna tla, kjer je človek
navajen živeti, in se spustiti v neznano,
ter drugi instinkt, ki hoče, da življenje
nenehno tipa in išče neki novi kraj, kjer
naj bi se ustalilo.

odkrivamo možnosti življenja, in že
samo pripovedovanje o njih nam
prinaša veselje in moč ter meče luč na
življenja njihovih naslednikov. V tem je
toliko domiselnosti, razmisleka, drznosti,
obupa in upanja kakor v potovanjih
velikih morjeplovcev; pravzaprav gre tu
tudi za raziskovalna potovanja v najbolj
odmaknjena in najnevarnejša območja
življenja. V teh življenjih je presenetljivo
to, da jih določata dva sovražna instinkta,

Ameriški filozof Stanley Cavell je s svojimi poskusi prestopanja omejitev med
filozofskimi paradigmami, med filozofijo in drugimi področji kulture (glasbo,
literaturo in še zlasti filmom) in, ne
nazadnje med filozofijo in vsakdanjim
življenjem, pomembno označil tematiko, o kateri tu govorimo:
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Unescov Svetovni dan filozofije bomo
obeležili s sodelovanjem ustanov in
ljudi, ki se ukvarjajo z izobraževanjem
in raziskovanjem na področju
filozofije. O postavljeni temi bodo v
razpravi razmišljali filozofi različnih
smeri in generacij:
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Vrh filozofije / Avtobiografske vaje (A Pitch of Philosophy /
Autobiographical Exercises - 1994)

ostale aktivnosti MARIBOR

20. 11. 2014
Mednarodni simpozij Filozofija in
kognitivna znanost – gost Pierre
Jacob, Inštitut Jean Nicod, Pariz,
Francija

Če govorimo o življenju v najširšem
smislu, se v filozofiji dandanes zlagoma
odmikamo od Kantovega prepričanja,
po katerem forme življenja ne bi služile
ničemur, če med njimi ne bi bilo človeka. Wittgenstein je v svojem poznejšem
razmišljanju menil, da »tisto, kar moramo sprejeti, kar je dano – kot bi lahko
rekli – so forme življenja«.

Rojstvo tragedije (Die Geburt der Tragödie, 1978)

Avtobiografska razsežnost filozofije je
notranja trditvi, da filozofija govori za človeka, za vse; to je njena nujna aroganca.
Filozofska razsežnost avtobiografije je, da
je človek reprezentativen, recimo, oponašalen, da je vsako življenje zgled za vse,
prilika za vsakega; to je običajnost (commonness) človeštva, ki je notranja njegovim brezkončnim zanikanjem običajnosti.

19. 11. 2014
Celodnevni filozofski semenj,
Avla Filozofske fakultete v Mariboru

Pojem življenja in pojem filozofije - kot
mišljenja življenja v bolj temeljnem
smislu kot pri drugih znanostih - sta
vpisana drug v drugega. Orientacija
v življenju je vedno uokvirjena s
filozofijo. Tudi v primerih, ko ni razvidno
povezana s kategorijami zavedanja in
samozavedanja.

Ko je Unesco določil svetovni dan
filozofije, je opozoril na potrebo po
filozofiji v kulturi, na filozofijo kot
dediščino mišljenja o življenju in na
filozofijo kot vedo, ki ni namenjena
samo sama sebi, ampak življenju na
planetu sploh.

Ko govorimo o filozofiji in življenju,
se je treba spomniti na Nietzscheja, o
katerem ni vse več razpravljanj samo
med filozofi, ampak tudi med širšim
občinstvom:

ostale aktivnosti MARIBOR

JENJU

20. novembra 2014 ob 13h v dvorani
M3/M4 v Cankarjevem domu v Ljubljani
obeležujemo Unescov

19. 11. 2014 ob 18h
Franci Pivec: Djilasov bozon – razlog
za odvečnost socializma, predavanje
KC Pekarna, Ob železnici 16

Nekoliko bolj pozitiven pogled na filozofijo, je po mojem dan v premisleku o
njenem odnosu do njenega občinstva.
Za znanost bi lahko rekli, da nima občinstva, saj je nihče, ki ni v njej angažiran,
prav dobro ne razume; za umetnost bi
lahko rekli, da mora v vsakem primeru
ustvariti in poustvariti svoje občinstvo.
Filozofija pa je bistveno negotova, čigavo
zanimanje v danem trenutku želi zbuditi.
Vrh filozofije / Avtobiografske vaje (A Pitch of Philosophy /
Autobiographical Exercises - 1994)

Andrej Adam
Eva Bahovec
Tomaž Grušovnik
Mitja Javoršek
Boštjan Narat
Goran Potočnik Černe
Rok Svetlič
Boris Šinigoj

osrednja prireditev LJUBLJANA
»Orientacija v mišljenju, orientacija v
življenju«
20. 11. 2014 ob 13:00
Cankarjev dom, dvorana M-2
—projekcija filozofskega videa:
Miha Andrič, David Lotrič
—kratke refleksije gostujočih filozofov

19. 11. 2014
Pierre Jacob, Inštitut Jean Nicod,
Pariz, Francija: Social and Moral
Cognition, predavanje
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