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V letošním roce si filozofická i širší veĜejnost pĜipomnČla hned dvČ významná
výroþí jedné z nejdĤležitČjších osobností dČjin svČtové filozofie – 280. výroþí
narození a 200. výroþí úmrtí Immanuela Kanta. V zahraniþí i u nás probČhla Ĝada
filozofických konferencí vČnovaných královeckému velikánovi. PĜipojila se
k nim i konference Fata volentem ducant, nolentem trahunt. Život a dílo Immanuela Kanta, kterou v BrnČ již 9. prosince 2003 uspoĜádala katedra filozofie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Zúþastnili se jí pracovníci Filozofického ústavu AV ýR v Praze, Ústavu filozofie a religionistiky Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy, katedry filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci a katedry filozofie FF MU. PĜednesené a vyžádané pĜíspČvky shrnul
sborník Kant redivivus. PrĤĜez dílem filosofa, který ediþnČ pĜipravil BĜetislav
Horyna a který v letošním roce také vyšel. Obsahuje texty Milana Sobotky Kant
a základní postupy osvícenství, BĜetislava Horyny Krakovský fragment. K problému dČjin v transcendentálním idealismu aneb Jak jsou možné dČjiny apriori?
JindĜicha Karáska SebevČdomí a syntéza. Systematické úvahy k problému struktury a konstituce sebevČdomí u Kanta, Ivana Blechy O nutném spojení. Fenomenologický pĜíspČvek do diskuse nad Kantovým dČdictvím, Jana Kuneše 1928.
Heidegger a Kant, Tomáše Marvana Körner o nemožnosti transcendentální dedukce, JiĜího Chotaše Kantova idea vČþného míru a její kritici, Josefa Kroba
Kant a kosmologie, OndĜeje Sikory Faktum rozumu a zdĤvodnČní morálky, Heleny Pavlincové Kant ve filosofii Karla Vorovky, Jana Zouhara Masaryk o Kantovi 1881–1898, Pavla Materny Syntetické pojmy apriori a výbČrovou bibliografii þeských pĜekladĤ Kantových prací a studií þeských i do þeštiny pĜeložených
zahraniþních autorĤ o Kantovi, kterou sestavili Karel HlavoĖ a OndĜej Funda.
Sborník ukazuje na šíĜi zábČru, kterou dnes pĜedstavuje kantovská problematika
a literatura o ní. PĜesvČdþuje o tom, že Kant není pouze záležitostí dČjin filozofie, ale že je stále výzvou k promýšlení souþasných filozofických otázek a podnČtem ke kritickému myšlení, o které by mČla soudobá filozofie stále usilovat.
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