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Slovensko-francúzska vedecká konferencia:
„Filozofické reakcie na Francúzsku revolúciu
(1789)“
V dňoch 26. a 27. septembra 2012 sa
na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre konala Slovensko-francúzska vedecká
konferencia na tému, ktorá bola avizovaná už niekoľko mesiacov vopred
v popredných stredoeurópskych časopisoch a niesla názov Filozofické reakcie
na Francúzsku revolúciu (1789). Akropole
Filozofickej fakulty 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 Jeana-Marie
Bruna, veľvyslanca Francúzskej republiky na Slovensku, a spectabilis Bernarda Garaja, dekana Filozofickej fakulty
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Čestným predsedom bol prof. Milan
Zigo a vedeckými garantmi konferencie boli prof. Jean-François Braunstein
z Université Paris I, Panthéon–Sorbonne, doc. Vladimír Manda z Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre, prof. Miroslav Marcelli z Univerzity Karlovej
v Prahe a doc. Tomáš Pružinec z Univerzity Konštantína 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 rôznych oblastí humanitných a so-
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ciálnych vied. Po prvej pozdravnej reči
sa k zúčastneným prihovoril dekan Bernard Garaj. Po jeho vystúpení nasledoval príhovor riaditeľa Francúzskeho inštitútu pri Francúzskom veľvyslanectve
v Bratislave, pána Guillauma Roberta.
Na stredajšom dopoludní vystúpili:
Jean-Yves Pranchère, docent na Université Libre de Bruxelles, s prednáškou L’ombre du régicide: la pensée contre-révolutionnaire et la république (Tieň
kráľovraždy: protirevolučné myšlienky
a republika) a Laurent Clauzade, docent
na Université de Caen Basse-Normandie, s prednáškou Auguste Comte et la
Révolution française: De la Convention à
la République occidentale (Auguste Comte a Francúzska revolúcia: od Konvencie
k Západnej republike). Stredajšie popoludnie patrilo Janovi Zouharovi, profesorovi Masarykovej univerzity v Brne,
ktorý prednášal na tému Ohlas Francúzskej revolúcie v českom myslení (L’Écho
de la Révolution française dans la pensée
tchèque) a Janovi Maršálekovi, vedeckému pracovníkovi Filozofického ústavu AV ČR v Prahe, ktorý vystúpil s prednáškou na tému Francúzska revolúcia
v sociologickej tradícii (La Révolution
française dans la tradition sociologique).
Moderátorom stredajšieho popoludnia
bol Vladimír Manda.
Štvrtkové dopoludnie patrilo Michaelovi Kohlhaeurovi, profesorovi
Université de Savoie, ktorý predstavil pomerne náročnú filozofickú tému
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Různé
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, vedecký pracovník 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 štvrtkového dopoludnia bol Tomáš Pružinec.
Konferencie sa mali aktívne zúčastniť aj dve dámy, Angèle Kremerová-Mariettiová, emeritná profesorka Université d‘Amiens, ktorá mala vystúpiť
s prednáškou De l’histoire comtienne de
la Révolution au positivisme (Od Comtových dejín revolúcie k pozitivizmu) a Erika
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Lalíková, docentka 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). Pre náhle ochorenie sa však obe dámy nemohli
konferencie osobne zúčastniť.
Konferencia prebiehala v slovenskom a vo francúzskom jazyku, pričom
poslucháči mali k dispozícii tlmočníkov.
Všetky francúzske príspevky 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.
Richard Sťahel
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