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Anotácia: Predkladaný projekt nadväzuje na výskum, ktorý sa koncentroval na problémy založenia a 
rozvíjania nových vysokých kultúr a v rámci nich na skúmanie filozofického a politického myslenia. 
Cieľom projektu je realizovať sondy do filozoficko-politických a kultúrnych sporov elít, v rámci 
regiónu strednej Európy, ktorú vymedzuje územie bývalej habsburskej monarchie a jej nástupníckych 
štátov. V nich boli filozofické, literárne a politické spory limitované procesmi inštitucionalizácie 
jednotlivých kultúrne definovaných národov najmä v 19. a 20 storočí. Autori projektu sa v 
jednotlivých etapách výskumu zamerajú na partikulárne analýzy jednotlivých filozoficko-politických, 
intelektuálnych diskurzov, ktoré rámcovali procesy kultúrnej modernizácie a demokratizácie. Projekt 
bude mať charakter časovo viacdimenzionálneho výskumu, ktorý bude vychádzať zo zhodnotenia a 
konceptualizácie doterajšieho výskumu najmä slovenského politického a filozofického myslenia v 
publicistických a literárnych polemikách. 

Ciele: Cieľom projektu je výskum filozofického myslenia, jeho prameňov, analýza vybraných koncepcii 
dejín ideí v kontexte na ne nadväzujúcich konceptov politiky v strednej Európe. Súčasťou projektu  
bude charakterizovať špecifiká utvárania národných filozofií a ich variácii v 19. a následne 20. storočí. 
Dôvodom takto orientovaného prístupu je skutočnosť, že filozofia sa v Uhorsku do konca 19. storočia 
realizovala cez diskurzné formy školskej filozofie, alebo lokálnych literárnych diskurzov v súvislosti s 
národnou filozofiou. Rozlíšenie a analýza jednotlivých polemík v oblasti kultúry a politiky nám 
poskytne odpoveď na charakter implantácie filozofických ideí do kultúrneho a politického priestoru 
strednej Európy. Hlavným cieľom projektu je diferenciáciou jednotlivých filozofických a literárnych, 
publicistických diskurzov doplniť charakterizáciu tých filozofických sporov, ktoré zásadným spôsobom 
vplývali na obsah a dynamiku jazykových  revolúcii a kultúrnych polemík v časovo vymedzenom 
rámci. Súčasťou myšlienkových analýz bude priblížiť jednotlivé filozofické zdroje týchto sporov, ktoré 
mali vplyv na kreovanie inštitucionálneho rámca. Projekt má ambíciu nadviazať na analýzu procesov 
formovania slovenskej národnej identity. Tá sa v 19. storočí vyvíjala v napätí medzi uhorským 
slavizmom a národotvorným slovakizmom a v 20. storočí v spore medzi konceptom tzv. 
čechoslovakizmu a slovenskou národnou ideológiou. V nadväzujúcich  etapách vývinu sa vyrovnávala 
aj s vplyvom ranej ľavicovej avantgardnej kultúry a humanistického socializmu. Súčasťou analýzy 
jednotlivých diskurzov bude napríklad charakterizovanie prínosu napr. diela I. Dérera ako aj myslenia 
E. Maróthy-Šoltésovej, H. Gregorovej ich pokračovateliek E. Várossovej, J. Balážovej, ale aj V. Mináča, 
M. Šimečku st. a M. Kusého a ďalších. Výskum tak má ambíciu realizovať aj komparáciu odlišných 
koncepcii dejín filozofie v slovenskom prostredí filozofických polemík a myšlienkových iniciatív, ktoré 
v 60. rokoch generovali intelektuálne úsilie o reformu marxizmu. 
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