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Praksis Hent PDF Forlaget skriver: Med dette 64. temanummer sætter Slagmark idéhistorisk fokus på
begrebet ´praksis´.

Siden det lille ord fik sin egentlige filosofiske dåb af Aristoteles, som en del af treenigheden theoria, praxis
og poiesis, har det spillet en central rolle i idéhistorien. Om det så har været som teoriens åndsforladte

modsætning eller som det levende og konkrete, der vækker den døde og skolastiske teori til live igen, så har
praksis-begrebet mere eller mindre villigt stillet sig til rådighed med sine mangfoldige betydninger.

I nummerets 7 temaartikler beskrives og belyses denne mangfoldighed fra en række forskellige vinkler, helt
fra ordets indoeuropæiske oprindelse til i dag. Artiklerne bearbejder blandt andet Kants, Hegels og Gadamers

fortolkning af Aristoteles´ praksis-begreb - Den praktiske vending inden for videnskabs- og
teknologistudierne - John Deweys pragmatisme - samt Marx og marxistisk praksis i filosofisk og idéhistorisk

lys.

Slagmarks intermezzo-sektion byder desuden på en introduktion til den ungarsk-canadiske økonomihistoriker
Karl Polanyis hovedværk The Great Transformation fra 1944. Nummeret afsluttes som sædvanlig med en

fyldig anmeldersektion med omtale af idéhistorisk relevant litteratur.
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