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Petak, 20. 03. 2015.

 9.15  Otvaranje skupa

 9.30 – 10.15 Zvonko Posavec – Kako je moderno društvo 
postalo subjekt prirode i povijesti?

 10.15 – 11.00 Ozren Žunec – Rad i kapital

 11.00 – 11.30 Stanka

 11.30 – 12.15 Željko Senković – Praxis i »povijesno ništa« u 
Vanje Sutlića

 12.15 – 13.00 Davorin Ćuti – Povijesno mišljenje Vanje Sutlića i 
kraj povijesti

 13.00 – 14.30 Stanka

 14.30 – 15.15 Milan Galović – Mogu li nam Heidegger, Sutlić i 
Despot još nešto kazati o izlasku  
iz tehničkog sklopa?

 15.15 – 16.00 Dragutin Lučić Luce – Dosada kao taedium vitae

 16.00 – 16.45 Petar Šegedin – Što je bît?

 16.45 – 17.15 Stanka

 17.15 – 18.00 Igor Mikecin – Mišljenje i jezik u djelu Vanje 
Sutlića

 18.00 – 18.45 Bojan Marotti – Sutlićev odnos spram jezika

 18.45 – 19.30 Damir Barbarić – Svjetski duh i povijest naroda. 
Sutlićeva kritička interpretacija Hegela

 19.30 – 20.15 Žarko Paić – Povijesno mišljenje i politika: Sutlićev 
»slučaj«

 20.15 Zatvaranje skupa



»Povijesno mišljenje nije mišljenje o povijesti. Ono 

je u najboljem slučaju sjećanje na nešto na što bi se 

moglo podsjetiti, ne na prošlu, nego na bilu veliči-

nu. Povijesno mišljenje (genitivus subjectivus) ne 

govori svakodnevnim metafizičkim jezikom, kakvi 

su svi naši zapadnjački jezici. Za povijesno mišlje-

nje povijest nije objekt, kao za znanost koja računa, 

a ne misli, kao što nije ni subjekt, o kojemu govore 

znanost i obična svijest. Povijest je primarno kazi-

vanje i navještavanje, davanje i primanje istinitog 

od onog istinitog. A kako je povijest sama u sebi 

konačna, primarna zabluda i smrtno lutanje, koje 

ne gubi svoju veličinu ni onda kad u sebi iščezava, 

ona je dobar, lijep i svet udes, koji se može dogoditi 

samo smrtnome. Trunčica toga obasjava nas kad 

volimo, ali za mržnju u povijesnom mišljenju nema 

mjesta; mržnja ništi čitav sklop.«

Vanja Sutlić


