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Pri KUD Police Dubove filozofsko delo
in utopični roman
Pri založbi KUD Police Dubove sta izšla delo Vprašanje krivde nemškega filozofa Karla Jaspersa, v prevodu
Martine Soldo ter utopični roman Svinje letijo v nebo Iztoka Osojnika.
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Izstop Grčije iz območja evra vse bolj realna
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Žanrsko in vsebinsko raznoliki knjigi imata kljub vsemu nekaj skupnih točk.
Med drugim ju povezujeta etika in vprašanje solidarnosti.

''Kralji'' začeli suvereno, Kopitar med strelci
(video)

Jespersovo delo Vprašanje krivde je avtorica spremne besede Cvetka Hedžet
Toth označila za etični traktat. Knjiga je nastala na podlagi predavanj na temo
krivde in je v izvirniku izšla že leta 1946. Jaspers v delu krivdo ločuje na
kriminalno, politično, moralno in metafizično, predvsem pa poudarja razliko
med pravnim in moralnim vidikom krivde.
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Imate zanesljiv
strežnik?

Samo vprašanje krivde ni pomembno zaradi drugih, temveč zaradi nas samih pri iskanju odgovora nanj pa je pomembno poglabljanje v svojo notranjost in
doseganje preobrata. Tothova poudarja, da sta za tako soočenje poklicani
filozofija in teologija, ki osvetljujeta globino vprašanj o krivdi in s tem tudi
bistvo zdajšnjega humanizma.
Utopični roman Svinje letijo v nebo po Osojnikovih besedah z Jaspersovim
delom povezuje vprašanje totalitarne dejanskosti, roman sam pa je "poskus
tiste umetnosti, ki ni deklarirana, a potegne v realnost". Literarno delo je
pisano v prepričanju, da znak in govor nimata zgolj sporočilne, temveč tudi
etično in konstitutivno razsežnost. Roman odpira vprašanje tradicionalnega
odnosa do jezika, ki ne dopušča nobenih odstopanj od perspektivne norme in
tako zavira vsako živo ustvarjalnost, piše v spremni besedi h knjigi.
Glavni protagonist romana Primož Truba se znajde v prepovedanem
ljubezenskem razmerju, ki ga zaznamuje predvsem strast. Delo je zato tudi
"roman strasti", ne zgolj intimne, pač pa tudi strasti do pisanja in življenja
nasploh, saj prav ta človeka žene naprej ne glede na režim, "ki mu njegov
totalitarni projekt na koncu vedno spodleti", je dodal Osojnik.

Nudimo vam najem že
od 36,21 € na mesec!
now.avtenta.si
Inovativna Mazda
CX-5

Z nižjo porabo in
manjšimi izpusti. Ne
ve...
Nova tehnologija
Zaigraj popularno
igro!

STA
Foto: KUD Police Dubova

0

0

NATISNI

POŠLJI

PISAVA

Tweet

0

Z največjimi možnostmi
za dobitek. Zavrti ročico!
www.gametwist.com
Ste na tekočem?
Niste?

Prijavite se na bizi
obveščevalec. Preizkus...
7 dni brezplačno.
ADpartner

14.5.2012 14:31

Pri KUD Police Dubove filozofsko delo in utopični roman - Planet Siol.net

2 od 2

NAJNOVEJŠE IZ KATEGORIJE:

http://www.siol.net/kultura/knjizni_molj/2012/04/pri_kud_police_dubove...

UREDNIKOV IZBOR:

Žižek z novo knjigo in
predavanjem v Zagrebu

Fotogalerija
Ljoba Jenče: V ljudski
pesmi začutiš moč
generacij, ki so
preživele vse viharje

Na hitro prelistano
TSmedia, medijske vsebine in storitve,
d.o.o.

Harry Potter po novem tudi
Podjetje
Amazonovimi
e-knjigami

Cigaletova 15,med

Novinarsko središče

1000 Ljubljana

Oglaševanje
T: +386 1 473 00 10
Zakaj je Hrvaška naš najljubši sovražnik?
E: info@tsmedia.si
Kontaktni obrazec
PRELISTANO: Kako se ljubiti z zamorcem
Prihaja nova knjižna uspešnica: Pentagram

NAJ BRANO:

Zakaj je Hrvaška naš najljubši sovražnik?
Prihaja nova knjižna uspešnica: Pentagram

Umetnost,
družbeni prostor
in mobilne
konstrukcije
V Muzeju sodobne
umetnosti
Metelkova (MSUM) bodo danes ob 11. uri
predstavili rezultate tedenske delavnice, ki je
bila uvod v razstavo To ni muzej. Mobilne
konstrukcije na preži v SEM.

Družinski kompleti

TopTrio sedaj še bogatejši!

PRELISTANO:
se ljubiti
zamorcem
Z Družinskimi
kompleti A, BKako
in C združite
najboljšezstoritve
SiOL - zabavno

Izkoristite akcijsko ponudbo v novih Edina TV, ki jo lahko gledate vedno in

in vsebinsko
bogato
TV, hiter inprepričan
zanesljiv internet,
telefonijo terizbiro
najboljšedel
Zavod
za šolstvo
v pravilno

paketih TopTrio in spremljajte 6

povsod! Na vseh zaslonih –

mobilne
Mobitela.
zastoritve
Cankarjevo

mesecev brezplačno programski

računalnik, tablica in mobitel.

priznanje

Harry Potter po novem tudi med Amazonovimi
e-knjigami

SiOL TViN

paket Mega in programski dodatek
po izbiri!

© Vse pravice pridržane 1997-2012 TSmedia, medijske vsebine in storitve, d.o.o., Pogoji uporabe, Piškotki na siol.net, Kolofon

Število komentarjev: 0
naročite se

spremljajte rss

statistike

OBJAVI KOT …

Spletni bonton
Skupaj lahko naredimo splet prijaznejši. Upoštevajte spletni bonton in pred objavo razmislite, kaj vaš
komentar pove drugim o vas.
S svojim "všeč mi je" nagrajujte le smiselne komentarje, neprimerne komentarje pa z enim klikom
javite moderatorjem. Dodatno lahko neprimerne komentarje, za katere domnevate, da vsebujejo
protizakonito vsebino, kot je sovražni govor, anonimno prijavite tudi na
Spletno oko.
Če pri komentarjih naletite na težavo ali napako, nam to sporočite, za kar se vam vnaprej
zahvaljujemo.

14.5.2012 14:31

