Oddělení pro studium novověké racionality Filosofického ústavu AV ČR
ve spolupráci s Ústavem filosofie a religionistiky Filosofické fakulty UK srdečně zve na

2nd Colloquium on the Modalities of the Good
4. – 6. srpna 2010 v Praze
Druhé kolokvium o modalitách dobra pokračuje v úsilí započatém minulý rok: vytvořit
prostor k setkání a rozhovoru mezi mysliteli moderní platónské etické tradice a otevřít
ho českému publiku. Tato tradice se především zaměřuje na problematiku dobra a zla,
obecněji „absolutní hodnoty”. Neméně důležité pro ni však je propojení předmětu
zájmu s reflexí způsobu, jakým se o tomto předmětu přemýšlí. Toto propojení obsahu
a metody, jehož kořeny tkví už v Sókratově a Platónově důrazu na filosofický dialog,
charakterizuje jak myslitele, kteří se sami řadí do platónské tradice, jako Kierkegaard
a Simone Weil, tak ty, kdo tak – jako Wittgenstein – nečiní. Současná platónská etika
(spojená v anglosaském prostředí se jmény jako Roy Holland, Iris Murdoch, Peter
Winch, Rai Gaita, Cora Diamond) pokračuje v duchu této reflexe. Kolokvium tak ve
stejné míře tematizuje problematiku etiky, filosofování o etice i etického filosofování.
Svým důrazem na dialog má být akce skutečným ko-lokviem: nikoli fórem k prezentaci
hotových textů, ale rozhovorem o otázkách, jak je otevřou příspěvky jednotlivých
účastníků.
Příspěvek a účast přislíbili:

●

●

●

●

● Marina Barabas: Goodness and the Ethical
(Filosofický ústav AV ČR)
Michael Campbell: Justice and the „Indefinable Influence”
of the Human (King’s College London)
● David Cockburn: Trust in Conversation
(University of Wales, Lampeter)
Christopher Cordner : Goodness and Love
in Philosophical Thought (University of Melbourne)
● Christopher Cowley
(University College Dublin)
Lars Hertzberg: Gaita on Recognizing the Human
(Åbo Akademi University)
● Jakub Jirsa: The Tragedy of Plurality
(Ústav filosofie a religionistiky, FF UK)
David Levy: Dignity and Being Good
(University of Edinburgh)
● Kamila Pacovská: Remorse and the Voluntary
(Ústav filosofie a religionistiky, FF UK)
Web: http://racionalita.flu.cas.cz/redaction.php?action=showRedaction&id_categoryNode=785
Kolokvium organizují: Marina Barabas, PhD. a Mgr. Kamila Pacovská. Jednací jazyk: angličtina.
Účast je bez poplatku. Vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme včasné přihlášení
na e-mailové adrese: kamila.pacovska@gmail.com, nejpozději pak do 15. července.

