Serdecznie zapraszamy na konferencję na temat

Jaka prima philosophia w XXI wieku?
która odbędzie się
w dniach 5-6 maja 2009r.
na Wydziale Nauk Społecznych
Uniwersytetu Śląskiego.

Unum et bonum, et esse, et verum, et pulchrum convertuntur - średniowieczna metafizyka brała za
oczywistość jedność transcendentaliów, a co za tym idzie jedność filozofii. Kilka wieków później francuski
filozof G.. Deleuze stwierdził, Ŝe wszystko jest pozorem, nawołując przy tym do ojcobójstwa Platona i
uwolnienia się od czasów, w jakich paradygmat greckiego filozofa wiedzie tragiczny w skutkach prymat.
Obserwacja losów historii filozofii nasuwa istotny wniosek : filozofowie często sobie przeczą, często teŜ
roszczą sobie pretensje do ostatecznych rozwiązań, moŜe stąd refleksja autorów Mille Plateaux, Ŝe
rzeczywiście Ŝyjemy w rizomatycznym świecie?
Historia filozofii uczy, jak bardzo ludzkość myli się w swoim roszczeniu do posiadania prawdy
ostatecznej, jednak mimo wielu kryzysów, sporów, nawet braku jednoznacznych odpowiedzi na nurtujące
filozofów pytania – filozofia trwa. Lecz jaka jest jej kondycja? Czy zeszły wiek nie był wiekiem kryzysów i
podziałów? Czy moŜna powiedzieć, Ŝe nowe pytania dziś zagłuszają stare? Józef Tischner zaleca patrzeć na
problemy dzisiejsze: „przed wszelkim filozofowaniem, (..) trzeba dokonać istotnego wyboru i trzeba wybrać
z tego, o czym myśleć moŜna, to o czym myśleć trzeba. Ale to, o czym myśleć trzeba, nie przychodzi u nas z
kart ksiąŜki, lecz z twarzy zaniepokojonego swym losem człowieka". Pojawiają się więc kolejne pytania : ile
problemów ściśle związanych z czasami, w jakich się zrodziły, przetrwało? PrzecieŜ to, co dziś zajmuje
wszystkich, za kilkadziesiąt lat moŜe być zapomniane. Na co zwracać uwagę, filozofując? Czy myśl ma
penetrować klasyczne problemy epistemologii, metafizyki czy moŜe zajmować stanowisko we
współczesnych sporach bioetycznych? Czego uczy nas historia filozofii? Czy stare stanowiska mogą być
aktualne?
Pytania mnoŜą się w zatrwaŜającym tempie, jednoznacznie na nie odpowiedzieć chyba nie sposób.
Dlatego teŜ celem tej konferencji nie jest refleksja ściśle metafizyczna, jak wskazują konotacje łacińskiego
terminu, ani refleksja metafilozoficzna nad kondycją filozofii, lecz próba pokazania, jak filozofują zarówno
młodzi adepci jak i ci bardziej doświadczeni. Jakie problemy ich dotyczą, jakie zagadnienia podejmują, jaka
powinna być prima philosophia według nich? Chcemy dokonać przeglądu róŜnych prób odpowiedzi na
pytanie o pierwszą filozofię, bez oceny i wartościowania.
Celem konferencji jest zachęcenie do spojrzenia na filozofię z wielu perspektyw oraz do oderwania
się na chwilę od własnego sposobu patrzenia, co być moŜe pozwoli go poszerzyć. Dla jednych pierwszą
filozofią moŜe być estetyka, dla innych np. system Hegla. Chcemy zobaczyć, dlaczego tak, a nie inaczej, i
czego moŜna się nauczyć z tak rozumianej filozofii. Obcowanie z tak róŜną ilością kierunków i metod,
jakimi filozofowie się posługują, jest wielce kształcące, przypomina to, o czym często zdają się zapominać
najwybitniejsi - nie filozofujemy samotnie w próŜni. W końcu moŜe się okazać, Ŝe pluralizm tematów i
metod jest cechą sui generis filozofii, a nie jak sugerują niektórzy - rigor mortis.
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Zainteresowanych aktywnym udziałem w konferencji prosimy o przesłanie:
▪ tematu referatu wraz z abstraktem (do 250 słów)
▪ danych: imię i nazwisko, uczelnia, rok studiów, adres e-mail, numer telefonu,
w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2009 r. na adres e-mail: knfilozofia@gmail.com.
Czas wystąpienia to 30 minut, przy czym prosimy uwzględnić czas na dyskusję i pytania.
Konferencja ma charakter otwarty, jest adresowana zarówno do pracowników naukowych,
doktorantów i studentów. Wszystkich zainteresowanych tematem serdecznie zapraszamy.
Organizatorzy zapewniają: publikację pokonferencyjną tekstów, które uzyskają pozytywną
recenzję, w czasopiśmie UŚ IBIDEM .
Koszty udziału w konferencji: brak opłaty konferencyjnej, uczestnicy sami pokrywają koszty
dojazdu i noclegu w Katowicach.
Propozycje noclegu:
Dom Studenta nr 1
40-743 Katowice (Ligota)
ul. Studencka 15
tel. 032 204-58-58, 358-65-00, 358-65-10
Dom Studenta nr 2
40-743 Katowice (Ligota)
ul. Studencka 17
tel. 032 204-58-58, 358-65-00, 358-65-20
Dom Studenta nr 7
40-743 Katowice (Ligota)
ul. Studencka 16
tel. 032 204-58-58, 358-65-00, 358-65-57, 358-66-06, 358-66-07
Hotel Asystencki Uniwersytetu Śląskiego,
ul. Paderewskiego 32
tel. 032 255-44-33, 032 255-44-33
Pokoje Gościnne Zacisze
ul. Słowackiego 15/7
tel. 032 205-09-35, 0515-272-124
Jopi Hostel
ul. Plebiscytowa 23
tel. 032 204-34-32, 032 204-34-32

Organizator:
Koło Naukowe Filozofów
www.knfilozofia.us.edu.pl
knfilozofia@gmail.com
Kontakt telefoniczny:
Szymon Makuła, tel. 508 495 595
Mariola Paruzel, tel. 607 275 936

