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Obrazložitev k oceni doktorske disertacije 

»POSTMETAFIZIČNI ETHOS EKONOMIZIRANEGA GLOBALIZMA« 

 avtorja  

dr. Tadeja PIRCA 

 

Doktorska disertacija gospoda Tadeja Pirca predstavlja pomembno in izvirno delo na področju slovenske 

humanis�ke in na ožjem področju slovenske filozofije. Delo z naslovom Postmetafizični ethos ekonomiziranega 

globalizma obravnava trenutno nadvse aktualna vprašanja o e�ki in metafiziki globaliziranega sveta, ki so 

opredeljena z ekonomijo odnosov znotraj kompresiranega prostora in časa. Delo izhaja iz predpostavke, po kateri je 

ethos sodobnos� postmetafizične narave, pri čemer ne zanika e�čnega par�kularizma in perspek�vizma. Prav 

nasprotno – oba pojma izpostavlja kot dve komponen�, ki sodita k bistvenim karakteris�kam sodobnega sveta, saj 

se znotraj njiju oblikujejo tradicije, norme in kulturno pogojeni vrednostni sistemi.  

Disertacija v prvi vrs� predstavlja inova�vno nadgradnjo in elaboracijo del Petra Sloterdijka, zlas� njegovega pojma 

kine�čne utopije. Ta dela, ki predstavljajo osrednji primarni vir razprave, so obravnavana skozi op�ko raznoterih 

vprašanj, pomembnih za življenje sodobnega človeka,  kot so na primer problemi biotehnologije in genskega 

inženiringa ter ekologije, pri čemer se osredotoča na temeljno povezanost osrednjih konceptov študije, ki se kažejo 

v postmetafizični ideji ohranjanja življenja in večnega človeškega stremljenja po nesmrtnos�. 

Skozi dobro utemeljeno in logično konsistentno analizo doktorska disertacija Tadeja Pirca opozori na dejstvo, da je 

bila svetovna zgodovina na pragu tretjega �sočletja prisiljena, odpoveda� se fiksnemu konceptu resnice. S tem 

prikaže, da je kot temeljni cilj človeških življenj ostala zgolj še želja po ohranitvi same bi� bivajočega, torej gon po 

preživetju oziroma ohranitve vrste. Rezultat raziskave predstavlja svarilo postmodernemu človeku, katerega mrtve 

Bogove je zamenjala nevidna roka kapitala in neomejenih diktatov svobodnega trga.  Pirčevo delo nam z vso 

neusmiljeno jasnostjo pokaže, da je pot do nove avtonomije človeškega bitja znotraj postmetafizičnega ethosa 

zabrisana, neizhojena, in da jo moramo na novo ustvari� sami.  
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