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Praha: 24.-27. října 2014 

 

Cíl konference 

Konference se bude soustředit na: 1. Promýšlení vztahu mezi sebepoznáním a poznáním ve filosofii a 

performanci; 2. Dekonstrukci standardních klišé akademického konferenčního provozu za účelem 

hledání vztahu mezi performativní a obsahovou složkou filosofického výrazu. 

 

Hlavní témata konference 

(1) 

 

Imperativ „Poznej sám sebe“ se dochoval jako možné svědectví o přechodu ze světa mýtu do světa 

filosofie. Na jedné straně tento výrok nenabízí žádné celistvé vysvětlení světa a lidského místa v něm, 

jak jsme zvyklí z mytologických vyprávění, na straně druhé se však ještě nejedná o výrok ve smyslu 

filosofické etiky, jakým je např. kategorický imperativ Kantův. 

Při bližším zkoumání však výzva „Poznej sám sebe“ přivádí k celé řadě otázek: Je vůbec sebepoznání 

úkolem filosofie? Jak se vztahuje filosofické poznání se svým nárokem na obecnou platnost 

k sebepoznání, které provádí každý sám a na vlastní pěst? Anebo je to naopak až sebepoznání, které 

dává filosofickým poznatkům jejich hodnotu? A proč vlastně nabádá delfská věštírna, abychom 

poznali sami sebe, a ne druhé? Jak se skutečné poznání druhých váže k sebepoznání? 

Tyto otázky se již staly předmětem reflexe. Od nejstarší řecké filosofie až po současnost nacházíme ve 

filosofických pojednáních různé interpretace této původní pobídky. Dané téma je zároveň 

zpracováváno v uměleckém výzkumu jako otázka sebe-reflexe autora či aktéra, potřeby odstupu od 

dramatické události a vztahu mezi aktéry performativní události. Jaký význam si podržují úvahy 

Sókratovy, Plutarchovy, Kierkegaardovy, Foucaultovy, Lévinasovy, Brechtovy, Stanislavského či 

mnoha dalších pro nás? A jakou hodnotu má sebepoznání pro filosofii nyní, a zvláště pro nově 

vznikající filosofie „performativní“?  



(2) 

Konference poskytuje účastníkům prostor vyhnout se některým stereotypům, které lze běžně 

pozorovat ve standardním akademickém provozu. Prezentující nebudou jednoduše číst své předem 

napsané texty, ale vyjadřovat své promyšlené reflexe bez opory hotového textu. Jako prostředí svojí 

přednášky si mohou zvolit nejenom standardní konferenční místnost, ale i divadelní scénu či útulný 

půdní prostor. 

Pořadatelé vychází z toho, že řeč bez opory v psaném textu a mimo navyklé prostředí podpoří 

performativní rozměr filosofické přednášky. Vkročení do pole diskursu bez těchto opor se pro nás 

může stát záměrnou provokací nového smyslu. Neočekává se přitom brilantní rétorický nebo 

estetický výstup, originalita za každou cenu nebo zábavnost, ale spíše otevřenost tématu, soustředění 

na projevované myšlenky a pozornost k aktuální situaci. Zároveň doufáme, že takto nastavené 

vstupní podmínky podpoří sdílení myšlenek mezi přednášejícím/performerem a posluchači/diváky. 

Tento formát konference taktéž souvisí s jejím vlastním tématem. Lze se ptát, jaký je vztah mezi 

sebepoznáním a zvykem, zda jsme schopni objevit něco nového ve vlastním sdělení, mluvíme-li 

z patra, či jaké dopady má způsob prezentace na sdělnost a srozumitelnost myšlenky pro druhé i pro 

nás samé. 

 

Příspěvky 

Konference bude sestávat z české a anglické sekce. 

Návrhy na 20- až 60-minutové příspěvky, které mají vztah k tématu konference, zasílejte laskavě na 

adresu alicekoubova@seznam.cz a to nejpozději do 30. 2. 2014. Vítané jsou příspěvky v různých 

formátech (přednáška, proslov, dialog, moderování rozpravy, představení) a z nejrůznějších úhlů 

pohledu (historická analýza, systematická filosofie, vlastní pojetí). V přihlášce prosím uveďte svoje 

jméno, domovskou instituci, název, formát a délku příspěvku, jazyk, ve kterém si přejete příspěvek 

prezentovat a nároky na prostor.   

O rozhodnutí o přijetí vás budeme informovat do 15. 3. 2014.  

 

Za organizační tým: 

Alice Koubová (Filosofický ústav AV ČR) 

Jan Puc (Filosofický ústav AV ČR) 

 

S dalšími dotazy týkající se konference se případně obracejte na Alice Koubovou 

(alicekoubova@seznam.cz) 

Webová stránka konference: http://web.flu.cas.cz/filosofievexperimentu/nopaper/  

 

Konference je podporována mezinárodní iniciativou Performance Philosophy a projektem Filosofie 

v experimentu (http://web.flu.cas.cz/filosofievexperimentu) 
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