ROZHLEDY A KOMENTÁŘE

97

Filozofie dialogu, Feministická filozofie a gender studies, Filozofie jazyka,
Filozofie kultury, Filozofie práva, Filozofie přírody, Filozofie náboženství,
Filozofie společnosti a politiky, Nová média, Filozofie techniky, Filozofie
mysli, Filozofie Východu, Dějiny novověké a současné filozofie, Dějiny
polské filozofie, Dějiny starověké a středověké filozofie, Logika, Metafilozofie, Metodologie a filozofie vědy, Ontologie a metafyzika.
Sjezd ukázal, že se polští filozofové věnují na vysoké úrovni širokému
spektru filozofických problémů. V Polsku se odborná filozofie pěstuje nejen
na ústavech filozofie na proslulých univerzitách v Krakově, Varšavě, Katovicích, Lublinu, Poznani, Toruni, na katolických univerzitách a papežských
akademiích, ale také na technických, ekonomických, lékařských a zemědělských univerzitách; své humanitní fakulty mají také Akademie vojenského
námořnictva, Hornicko-hutnická akademie a další speciální vysoké školy.
Kromě úvodního referátu Wladyslawa Stróźewského, profesora krakovské Jagellonské univerzity (O přesvědčeních v životě a umění), bylo
na sjezdu ohlášeno 591 referátů, největší počet (43) v tematické sekci Dějiny novověké a současné filozofie, nejméně na speciálním sympoziu Nové
cesty fenomenologie. Z českých účastníků vystoupil Jan Štěpán v tematické sekci Filozofie jazyka s referátem Information – meaning – token
a Jan Zouhar na speciálním sympoziu Člověk a transcendence, které bylo
současně 6. patočkovským kolokviem pořádaným polským Fenomenologickým sdružením Jana Patočky, přednesl referát Moralna transcendencja
ludzkiego życia w świecie (Jan Patočka 1946).
Jan Zouhar
Francouzská revoluce ve filozofické reflexi
Katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře ve spolupráci se Slovenským filozofickým sdružením při SAV
v Bratislavě a velvyslanectvím Francouzské republiky na Slovensku uspořádala 26. a 27. září 2012 na Filozofické fakultě UKF v Nitře mezinárodní
slovensko-francouzskou vědeckou konferenci Filozofické reakcie na Francúzsku revolúciu. Záštitu nad konferencí převzali francouzský velvyslanec
na Slovensku pan Jean-Marie Bruno a děkan FF UKF prof. Bernard Garaj.
Vědeckými garanty konference bylo prof. Jean-François Branstein z pařížské Sorbonny, prof. Miroslav Marcelli z FF Univerzity Komenského v Bratislavě, doc. Vladimír Manda a doc. Tomáš Pružinec z FF UKF v Nitře.
Dopoledne první den konference přednesli své přednášky Jean-Yves
Pranchère z Université Libre v Bruselu (Stín královraždy: protirevoluční
myšlenky a republika) a Laurent Clauzade z Université de Caen Basse-
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-Normandie (Auguste Comte a Francouzská revoluce: od Konvence k Pozitivistické republice). Odpoledne pak vystoupili čeští účastníci – Jan Zouhar
z FF MU (Ohlas Francouzské revoluce v českém myšlení) a Jan Maršálek
z pražského Filozofického ústavu AV ČR (Francouzská revoluce v sociologické tradici). Druhý den přinesl přednášky Michala Kohlhauera z Université de Savoie (Ve stínu osvícenství: Josef de Maistre – filozof dějin)
a Jozefa Siváka z Filozofického ústavu SAV (J. J. Rousseau a Francouzská revoluce předtím a potom). Kromě přednesených referátů by plánovaná knižní monografie měla zahrnout i další připravené texty: Ideje Francouzské revoluce v kontextu děl slovenských osvícenců a obrozenců (E.
Lalíková), Masy a revoluce ve filozofii N. A. Berďajeva (M. Klečková),
Francouzská revoluce – výzva k přeměně společnosti, inspirace pro novou
společenskou vědu (E. Laiferová), Francouzská revoluce a symbolický
dispozitiv demokracie (E. Leško), Pius IX. a Lev XIII. a ideové dědictví
Francouzské revoluce (A. Modrzejewski), Konzervativní reakce Edmunda Burka (I. Pavlíček), Odkaz Francouzské revoluce v kultuře a hodnotách
politických aktérů: Francouzská levice (B. Starovič). Ke všem přednáškám
proběhla bohatá diskuse, které se aktivně účastnilo i početné studentské
publikum. Za příjemnou pracovní atmosféru konference patří uznání především doc. Tomáši Pružincovi, který konferenci organizoval a převážnou
část jednání moderoval a tlumočil.
Jan Zouhar

