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Úvod 

 

 12. kantovský vedecký zborník predstavuje výstupy členov riešiteľského kolektívu v 

poradí už piateho vedecko-výskumného projektu VEGA 1/0238/15 – Kantove idey rozumu a 

súčasný svet zameraného na výskum filozofie I. Kanta na Filozofickej fakulte Prešovskej 

univerzity pod vedením prof. PhDr. Ľubomíra Belása, CSc.  

Zborník sa spolu s vedeckým časopisom Studia Philosophica Kantiana stal stabilnou 

publikačnou platformou pre pravidelné zdieľanie výstupov výskumu v oblasti Kantovej 

filozofie v rámci implementácie jednotlivých projektov.  

Príspevky sú v zborníku rozdelené do dvoch častí, prvých päť príspevkov v slovenskom 

jazyku je od domácich autorov, záverečným textom je príspevok nášho ruského 

spolupracovníka v originálnej verzii. 

Úvodný príspevok pod názvom K problematike (ne)zodpovednosti politikov. Na báze 

Kantovej špecifickej metodológie dejín je od Ľubomíra Belása. Autor v ňom nastavuje 

kritické zrkadlo prítomnosti, kedy spoločnosť, po veľkých očakávaniach sprevádzajúcich 

obdobie bezprostredne nasledujúce po nežnej revolúcii, narazila na tvrdú realitu kapitalizmu 

východoeurópskeho typu. Po roku 1989 sa súčasťou našej existencie okrem slobody a 

demokracie stáva aj kapitalizmus vo svojej surovej neoliberálnej forme. Autor zbavuje 

november 1989 mýtov a vyobrazuje dezilúziu zo zlyhania očakávaní všeobecného 

materiálneho blahobytu ako dôsledok zlyhania politiky. Druhá časť príspevku poukazuje na 

často prehliadané politické aspekty filozofie I. Kanta, hľadanie apriórneho jadra politiky, 

napätie medzi politikou a morálkou vo vzťahu k zodpovednosti a príspevok uzatvára 

konštatovaním, že všeobecne platnou spoločenskou povinnosťou by sa mala stať úcta k právu 

človeka a jeho dôstojnosti.    

Jana Sošková v príspevku Medzi možnosťou a skutočnosťou umeleckej a estetickej 

praxe 20. storočia obracia pozornosť na spôsob a možnosti „praktického filozofovania“ 

o estetickej a umeleckej praxi 20. storočia. V intenciách Kantových troch Kritík uvažuje 

o filozofickej reflexii umeleckej a estetickej skutočnosti 20. storočia. Podrobuje kritike kritiku 

Kantovej estetiky zo strany pragmatickej a postpragmatickej estetiky J. Deweya a R. 

Shustermana, poukazuje na spôsob praktického filozofovania o umení a estetickej skutočnosti 

u E. Cassirera a S. Langerovej ako modelov kantovského uvažovania a poukazuje na 

produktívnosť kantovských úvah voči umeleckej a estetickej praxi 20. a 21. storočia.  

Témou príspevku Eugena Andreánskeho Kantova teória humoru vo svetle súčasných 

interpretácií je filozofická reflexia humoru, pričom pomocou analýzy povahy humoru ako 
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súčasti ľudského konania, komunikácie a prežívania uvádza tri základné klasické teoretické 

prístupy k humoru - teóriu nesúladu, nadradenosti a uvoľnenia. Ako estetická kategória 

podlieha humor ďalšej možnej klasifikácii, autor predstavuje kategorizáciu komickosti B. 

Dziemidoka, na základe ktorej identifikuje rôznych autorov a filozofické koncepcie 

zodpovedajúce uvedenému typologickému rozlíšeniu, aby nakoniec pristúpil k vymedzeniu 

Kantovej pozície vo vzťahu k humoru.  

Eva Zelizňaková sa v príspevku Povinnosť dôstojného života v Kantovom systéme 

práva snaží objasniť miesto súboru povinností, ktoré predstavujú požiadavku vedenia 

poctivého života a ktoré Kant súhrnne nazýva povinnosťou honeste vive, v systéme Kantovej 

filozofie práva. Túto „zdanlivo etickú“ povinnosť konfrontuje s právom človeka byť 

subjektom práva ako kvalitou vyjadrujúcou jeho schopnosť byť svojím vlastným pánom (sui 

iuris). Povinnosť dôstojného života dáva do širších súvislostí so zreteľom na kategórie 

spravodlivosti a slobody, ponímajúc právo ako potenciálnu brzdu bezbrehého pragmatizmu 

vlastného súčasnej právnej praxi.  

Hlavným objektom záujmu nanajvýš aktuálneho príspevku Petra Kyslana Multikultúrna 

výchova verzus Kantova výchova k svetoobčianstvu je filozofický rozmer výchovy. Autor 

pomocou metódy komparatívnej analýzy posudzuje prvky multikulturálnej  výchovy 

a Kantovej verzie výchovy k svetoobčianstvu, pričom upozorňuje, že nejde o jednosmernú 

kritiku multikulturalizmu a multikulturálnej výchovy, či priorizáciu výchovy 

k svetoobčianstvu. Jeho zámerom je kritické zhodnotenie ambícií multikulturalizmu v podobe 

multikulturálnej výchovy na pozadí Kantovej idey kozmopolitizmu a pedagogickej teórie.  

Príspevok Sergeja A. Nižnikova Antropológia Viktora Nesmelova a Immanulea Kanta: 

Pro et contra je sondou do koncepcie „antropologického teizmu“ profesora kazaňskej 

duchovnej akadémie V. I. Nesmelova, postavenej na základe ruskej pravoslávnej tradície. 

Nesmelov vypracoval antropologický variant ontologického dôkazu existencie Absolútna,  

pričom autor poukazuje na blízkosť týchto myšlienok k intenciám filozofie I. Kanta. Za 

účelom pochopenia spoločných čŕt a rozdielov v rozvoji filozofie západnej a východnej 

Európy uskutočňuje autor komparatívnu analýzu základov Kantovej (transcendentálnej) 

antropológie a (teologicko-metafyzickej) antropológie V. I. Nesmelova.  

 

 

editori 

 

 


