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SPRÁVA Z KONFERENCIE  
FILOZOFICKÉ REAKCIE NA FRANCÚZSKU REVOLÚCIU (1789) 

 

V dňoch 26. – 27. septembra 2012 sa na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Konštantí-
na Filozofa v Nitre konala slovensko-francúzska vedecká konferencia venovaná dejinám so-
ciálnej a politickej filozofie. Téma, ktorá bola avizovaná už niekoľko mesiacov vopred 
v popredných stredoeurópskych časopisoch, niesla názov Filozofické reakcie na Francúzsku 
revolúciu (1789). Filozofickej fakulte sa dostalo cti privítať významných hostí z francúzskych, 
belgických, českých a v neposlednom rade i z našich slovenských akademických a vedeckých 
pracovísk. Konferencia sa konala pod záštitou Jean-Marie Bruna, veľvyslanca Francúzskej 
republiky na Slovensku, a Bernarda Garaja, dekana Filozofickej fakulty Univerzity Konštantí-
na Filozofa v Nitre. Čestným predsedom bol prof. Milan Zigo. Vedeckými garantmi konferen-
cie boli Jean-François Braunstein z Université Paris I, Panthéon – Sorbonne, Miroslav Marcelli 
z Univerzity Karlovej v Prahe, Vladimír Manda a Tomáš Pružinec, obidvaja z Univerzity Kon- 
štantína Filozofa v Nitre.  

Konferenciu otvoril Tomáš Pružinec, ktorý bol zároveň moderátorom predpoludňajších 
prednášok a diskusií. Richard Sťahel, vedúci Katedry filozofie a zároveň vedúci organizačného 
tímu konferencie, privítal účastníkov, medzi ktorými bola aj početná skupina študentov z rôz- 
nych oblastí humanitných a sociálnych vied. Po pozdravnej reči sa zúčastneným prihovoril dekan 
Filozofickej fakulty UKF v Nitre Bernard Garaj. Po ňom nasledoval obsiahlejší príhovor riadi-
teľa Francúzskeho inštitútu pri Francúzskom veľvyslanectve v Bratislave Guillauma Roberta.      

V priebehu stredajšieho dopoludnia vystúpili Jean-Yves Pranchère z Université Libre de 
Bruxelles v Belgicku s prednáškou L’ombre du régicide: la pensée contre-révolutionnaire et 
la république (Tieň kráľovraždy: protirevolučné myšlienky a republika) a Laurent Clauzade  
z Université de Caen Basse-Normandie vo Francúzsku s prednáškou Auguste Comte et la Ré-
volution française: De la Convention à la République positiviste (Auguste Comte a Francúz-
ska revolúcia: od Konvencie k Západnej??? republike). Stredajšie popoludnie patrilo Janovi 
Zouharovi z Masarykovej univerzity v Brne, ktorý prednášal na tému Ohlas Francúzskej revo-
lúcie v českom myslení (L’Écho de la Révolution française dans la pensée tchèques) a Janovi 
Maršálekovi z Filozofického ústavu AV ČR v Prahe, ktorý vystúpil s prednáškou na tému 
Francúzska revolúcia v sociologickej tradícii (La Révolution française dans la tradition socio-
logique). Moderátorom stredajšieho popoludnia bol Vladimír Manda.  

Štvrtkové dopoludnie patrilo Michaelovi Kohlhaeurovi z Université de Savoie vo Fran-
cúzsku, ktorý predstavil pomerne náročnú filozofickú tému s názvom A l’ombre des lumières. 
Joseph de Maistre, philosophe de l’Histoire (V tieni osvietenstva. Jozef de Maistre – filozof 
dejín). Štvrtkové predpoludnie zavŕšil Jozef Sivák z Filozofického ústavu SAV v Bratislave, 
ktorý prednášal na tému Jean-Jacque Rousseau a Francúzska revolúcia – predtým a potom 
(Jean-Jacque Rousseau et la Révolution française – avant et après). Moderátorom štvrtkové-
ho dopoludnia bol Tomáš Pružinec.  

Angèle Kremer-Marietti, emeritná profesorka z Université d’Amiens vo Francúzsku, kto-
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rá mala vystúpiť s témou De l’histoire comtienne de la Révolution au positivisme (Od Comto-
vých dejín revolúcie k pozitivizmu) a Erika Lalíková z Univerzity Komenského v Bratislave 
s témou Idey Francúzskej revolúcie v kontexte diel slovenských osvietencov a obrodencov (Les 
Idées de la Révolution française dans le contexte des penseurs slovaques de l’époque des 
lumières et de la régénération) sa pre náhle ochorenie nemohli konferencie osobne zúčastniť.  

Konferencia sa poriadala v slovenskom a vo francúzskom jazyku, pričom poslucháči mali 
k dispozícii tlmočníkov. Okrem obsažných prednášok organizátori konferencie kládli dôraz aj 
na akademickú diskusiu, ktorá nasledovala po každej prednáške. Všetky francúzske prednášky 
boli tímom prekladateľov vopred preložené do slovenského jazyka. Výstupy z konferencie 
budú publikované v roku 2013 v monografii, ktorú Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
pripravuje v spolupráci s Université de Savoie vo Francúzsku.       

 
          Tomáš Pružinec     
           Richard Sťahel   

 

 

 

KLASICKÁ TAOISTICKÁ TEÓRIA BYTIA  

AKO ZAUJÍMAVÁ INŠPIRÁCIA PRE  SÚČASNOSŤ 
 

Správa z troch minuloročných podujatí, venovaných tejto téme v USA, Číne 
a Českej republike 

 

V rámci práce na grantovom vedeckom projekte Lao c’ a proces vzniku Tao Te ťingu, 2. 
diel, som dostala minulý rok príležitosť referovať o záveroch svojich filozofických analýz na 
troch zahraničných filozofických podujatiach zaoberajúcich sa témou uvedenou v nadpise. 

Prvým z nich bolo filozofické sympózium usporiadané Svetovou filozofickou spoločnos-
ťou pre komparáciu čínskej a západnej filozofie (ISCWP) dňa 18. 4. 2011 v Centre pre kom-
paratívnu filozofiu Štátnej univerzity v San José (Center for Comparative Philosophy of San 
Jose State University) v USA. Na sympóziu po jeho otvorení vtedajším predsedom tejto spo-
ločnosti a zároveň riaditeľom ich Centra pre komparatívnu filozofiu prof. Bo Mouom vystúpili 
popri domácich i amerických profesoroch a doktorandoch aj piati zahraniční účastníci so svo-
jimi komparatívne zameranými príspevkami: Mario Wenning z Frankfurtskej univerzity s prís- 
pevkom Heidegger and Zhuang Zi on the Nonhuman: Towards a Transcultural Critique of 
(Post)humanism (Heidegger a Čuang c’ o mimoľudskom: Príspevok k transkultúrnej kritike 
(post)humanizmu), Ava Chung z Tchajwanskej národnej univerzity s príspevkom Metaphors in 
Indirect Speech Acts in Dao-de-Jing (Metafory vyjadrené v nepriamej reči v Tao Te ťingu), 
Xu Changfu zo Sünjatsenovej univerzity v ČĽR s príspevkom Constructive Engagement of 
Marxist and Daoist Conceptions of Nature (Konštruktívna podobnosť a ústretovosť marxistic-
kej a taoistickej koncepcie prírody), Lin Rongjie zo Siamenskej univerzity v ČĽR s prís- pev-
kom Egalitarian Thought in Dao-De-Jing (Idea rovnostárstva v Tao Te ťingu) a autorka tejto 
správy s príspevkom The Metaphysical Vision in Dao De Jing and the Modern Knowledge of 
the Fundamental Being (Metafyzická vízia Tao Te ťingu a dnešné poznatky o podstate bytia). 

Celková atmosféra tohto podujatia najmä svojimi zanietenými argumentáciami i proti- 


