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NEKONVENČNÉ STRETNUTIE:
POHĽADY NA ANALYTICKÚ FILOZOFIU A JAZYK
V prvom júnovom týždni (4. VI. - 6. VI. 1997) sa uskutočnil na Filozofickom
ústave SAV vedecký seminár s podvojným názvom: K niektorým problémom analy
tickej filozofie a Sú hranice jazyka hranicami sveta? Podujatia sa zúčastnili kolego
via z pražského Filosofického ústavu ČAV a z bratislavských filozofických inštitúcií
(Katedra humanistiky MFFUK, Katedra filozofie FFUK, Katedra logiky a meto
dológie vied FFUK a FÚ SAV). Na stretnutí odznelo 18 príspevkov venovaných
rôznym aspektom filozofie jazyka (P. Cmorej, P. Koťátko, M. Zouhar), problému fi
lozofie mysle (J. Nosek, J. Hill), filozofii vedy (J. Dubnička, V. Havlík), vzťahu
medzi filozofiou jazyka a epistemológiou (J. Rybár, M. Marcelli, T. Sedová). Fakt,
že aj dejinná filozofická problematika sa dá tematizovať analyticky, ukázali
príspevky F. Gahéra a J. Chotaša.
V duchu neskorého Wittgensteina boli ladené vystúpenia orientované na pova
hu, štniktúni a funkcie jazyka a jeho pomer ku skúsenosti a skutočnosti (J. Peregrin,
M. Svoboda, L. Kvasz, E. Gál). Z inej myšlienkovej tradície vychádzali pri rozvíjaní
tejto témy M. Pokorný a P. Michalovič.
Napriek bohatému programu sa dostalo a j na diskusiu, ktorá sa celkom netra
dične "nezvrhla" na autochtónne prvoosobové exhibície, ale bola vecným, kritickým,
stručným komentovaním, polemizovaním a korigovaním prednesených stanovísk.
Všetky príspevky, ktoré napriek diferencovanému tematickému záberu možno rozčle
niť na tie, ktoré hájili ideu reprezentacionalizmu a na tie, ktoré inklinovali skôr
k rôzne poňatému antireprezentacionalizmu, budú publikované do konca roku 1997
ako osobitná príloha časopisu Organon F.
Z priebehu akcie, a najmä z diskusií, možno usudzovať, že domáce analytické
filozofovanie neblúdi v provinčných samotách, ale a j vďaka kontaktom s českými fi
lozofmi a logikmi získava priaznivcov hlavne medzi mladšou generáciou.
K úspešnému priebehu stretnutia prispela veľkorysosť vedenia Filozofického
ústavu SAV (riaditeľa T. Pichlera, tajomníka K. Kollára) a vedúceho Katedry huma
nistiky MFFUK (J. Rybára), ktorí nielen morálne, ale predovšetkým finančne pod
porili celý projekt, ktorý, ako pevne veríme, založí tradíciu. Patrí im za to srdečná
vďaka všetkých účastníkov.
Tatiana Sedová

