Zlatica Plašienková
editorka

Paradigmatické zmeny
-vchápaní
kozmologickej a antropologickej
problematiky ----

minulosť
a
súčasnosť

2021
Univerzita Komenského v Bratislave

Publikácia vychádza s podporou grantu APW
18-0103 P~ra~igma~ic~é
zmeny v nazeraní na vesmír a človeka z filozofickej, teotoqickej a fyzIka I-

OBSAH

nej perspektívy.

Predhovor

5

1.
KOZMOLOGICKÉ A ANTROPOLOGICKÉ ÚVAHY
MINULOSTI: BIBLICKÁ, FILOZOFICKÁ
A TEOLOGICKÁ PERSPEKTÍVA

Kozmogónia a kozmografia v prvej správe o stvorení
v knihe Genezis 1, 1 - 2, 3
Jozef Jančovič...............................................................................

17

Premeny chápania kosmu v antickom myslení:
od Homéra k Platónovi
Zuzana Zelinová.......................................................................................... 44

Kozmos, hylozoizmus, panteizmus a sociomorfizmus
u prvých gréckych filozofov
Andrej Kalaš
Editorka
Zlatica Plašienková

Premeny interpretácie teologického a matematického
jazyka "knihy prírody"

Vedeckí recenzenti
Mgr. František Škvrnda, PhD.
RNDr. Róbert Breier, PhD.

Gašpar Fronc

.

94

2.

Ilustrácia na obálke
Pixabay.com
Vydavateľ
Univerzita Komenského

66

KOZMOLOGICKÉ A ANTROPOLOGICKÉ ÚVAHY
SÚČASNOSTĽASTROFYZIKÁLNA,ASTROBIOLOGICKÁ
A PLANETÁRNA PERSPEKTÍVA
v Bratislave,

2021

Náhľad do astročasticovej fyziky
Patrik Čechvala

121

ISBN 978-80-223-5310-6
3

Astrobiológia - poznávanie života vo vesmírnom
kontexte

PREDHOVOR

Tomáš Paul ech

.

133

·

159

Publikácia Paradiqmatické zmeny v chápaní kozmologickej a antropologickej problematiky: minulosť a súčasnosť

·..

186

.

217

je relatívne uceleným výsledkom dvojročného bádania riešiteľov grantové ho projektu APVV - 18-0103 Paradiqmatické
zmeny v nazeranÍ na vesmír a človeka z filozofickej, teologickej a fyzikálnej perspektívy, ktorí sú z piatich fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK, FMFI UK, RKCMBF UK,
LF UK, PriF UK).

Základné aspekty života optikou astrobiológie
Tomáš Paulech

·

Hl'adanie života vo vesmíre z pohl'adu fyziky a práva
Jozef Masarik - Marek Števček

Ľudstvo ako interplanetárny

druh

Roman Nagy - Tomáš Paulech

3.

r

KOZMOLOGICKÉ A ANTROPOLOGIC/fE
ÚVAHY SÚČASNOSTI: ENVIRONMENTALN,A,
FILOZOFICKO-POLITICKÁ A ,ETICKO-MEDIALNA
PERSPEKTIVA
Výskum kozmického odp~d~

·

241

.

256

Anna Sámelová - Tomáš Paulech - Roman Nagy

.

271

Autori

.

303

Matej Zigo - [iŕ! Silha - Juraj Toth

"Späť na zem", ale ako? (alebo medzi kozmocentrizmom
a antropocentrizmom)
Ivan Buraj

·

·

·· ··..·

· ·

·

Etické a mediálne kontexty terraformácie

······················

Ako naznačuje už názov výskumného projektu, ale aj
predkladaného
monotematického
zborníka, riešiteľský tím
sa podujal identifikovať paradigmatické
zmeny v nazeraní
na kozmologickú a antropologickú problematiku jestvujúce
v minulosti, no predovšetkým tie, ktoré sa objavujú v rámci
súčasného bádania v oblasti filozofie, teológie a prírodných
vied (predovšetkým
fyziky, astrofyziky a astrobiológie),
s cieľom odkryť možnosti hľadania potenciálnych priesečníkov, ba dokonca myšlienkovej konvergencie v ich nazeraní
na vesmír, existenciu života a človeka v ňom. S tým súvisia
aj niektoré nové etické, právne či mediálne aspekty, na ktoré výskum poukázal. Toto hľadanie je rámcované aj časovou
perspektívou kozmologických a antropologických
úvah minulosti a súčasnosti. Čiastkové výsledky výskumu boli prezentované a prediskutované
na piatich pracovných workshopoch riešiteľského tímu a niektoré z nich spracované do
podoby týchto publikovaných príspevkov.
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