Ne face o deosebită plăcere să vă invităm la colocviul:

Alexandre Kojève
De la antropologia filosofică la
filosofia istoriei

Foto: Pagină de manuscris, Alexandre Kojève (1942)
reprezentare grafică extrasă din Introducere la lectura lui Hegel

Vineri, 21 februarie, orele 10:00-18:00
Colegiul Noua Europă – Institut de Studii Avansate
(Plantelor 21)

***
Alexandre KOJÈVE este cunoscut mai ales ca interpret a lui Hegel, drept cel care, prin
intermediul seminarului pe care l-a susținut între 1933 și 1939 la École Pratique des
Hautes Études din Paris, a introdus gândirea hegeliană în spațiul cultural francez. Cu
toate acestea, opera sa prodigioasă și multistratificată nu poate fi redusă la un comentariu
exegetic sau la o „reactualizare” a sistemului hegelian. Interesat deopotrivă de
fenomenologia contemporană și de fizica teoretică, de înțelepciunea orientală și de teoria
politică, Kojève propune o reflecție originală și radicală asupra configuraților de sens care
articulează în profunzime lumea contemporană, reflecție care a irigat, prin canale diferite,
peisajul intelectual european al secolului al XX-lea. Pornind de la traducerile recente ale
câtorva dintre operele sale fundamentale, colocviul își propune să exploreze diferitele
orizonturi pe care gândirea sa le deschide și să supună tezele majore ale filosofiei sale unei
evaluări critice.

Program
10:00 – 10:10

Cuvânt de deschidere

10:10 – 12:10

Sesiunea I
Ana-Silvia MUNTE (Tübingen ) – Kojève și monismul hegelian – eroare sau
paradox?
Andrei CHIȚU (Berlin) – Hegel și Kojève despre antropologie și istorie
Ovidiu STANCIU (Santiago de Chile) – Kojève și fenomenologia „modernă”

12:10 – 12:40

Pauză de cafea

12:40 – 14:40

Sesiunea a II-a
Dana DOMSODI (Cluj) – Drept și drepturi – în marginea unui argument kojèvian
Alexandru RACU (București) – Strauss și Kojève: termenii unei dezbateri
Diana BULZAN (Viena) – Conceptul de istorie la Benjamin și Kojève

14:40 – 16:00

Pauză de prânz

16:00 – 18:00

Sesiunea a III-a
Alex CISTELECAN (Cluj) – Ideea de stat universal și omogen
Adrian GRAMA (București) – Kojève și teoria dezvoltării
Andrei STATE (București) – Imagini ale sfârșitului istoriei. Kojève după Fukuyama
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