
Filozofia 63, 6                                                                                                                        

 
553  

Toto leto sa uskutoční v poradí druhá výročná konferencia medzinárodnej spoloč-
nosti pre macintyrovskú filozofiu na Teologickej fakulte v americkom St. Meinrad, USA. 
Na konferencii vystúpia ako hlavní prednášatelia Ronald Beiner, Milton Fisk a Stanley 
Hauerwas. Ďalej budú okrem iných prednášať aj Kelvin Knight, Paul Blackledge (spolu-
editor knihy Alasdair MacIntyre’s Engagement with Marxism: Essays and Articles, 1953 
– 1974 (vychádza v roku 2008), Christopher Stephen Lutz, Marco D’Avenia, autor knihy 
Etica del bene condiviso a prekladateľ talianskeho vydania Three Rival Versions of Moral 
Inquiry, Dependent Rational Animals a  Alasdair MacIntyre, Edith Stein: A Philosophical 
Prologue (v tlači), ako aj Peter McMylor, autor knihy Alasdair MacIntyre: Critic of Mo-
dernity (1994).   

 

Marián Kuna 
 

 

 

 
 
NÁVŠTEVA PROF. GŁOMBIKA  
NA FILOZOFICKEJ FAKULTE UPJŠ V KOŠICIACH 

 
Katedra filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach za podpory 

Poľského inštitútu v Bratislave zorganizovala prednáškový pobyt prof. zw. dr. hab. Czes-
ława Głombika zo Sliezskej univerzity v Katoviciach v Košiciach v dňoch 8. – 12. apríla 
2008.  

V rámci pobytu prof. Głombik prednášal na katedre pre doktorandov, ako aj pre štu-
dentov odboru filozofia na tému Husserlova fenomenológia a Roman Ingarden.  

Prvá časť prednášky bola venovaná vývoju fenomenológie Edmunda Husserla v jed- 
notlivých obdobiach jeho tvorby a celkovému vplyvu fenomenológie na filozofické mys-
lenie 20. storočia. Prednášajúci neobyčajne živo priblížil  podmienky vzniku fenomenolo-
gického myslenia a formovanie žiakov E. Husserla.  

V druhej časti, venovanej rozvíjaniu filozofického odkazu E. Husserla, ukázal prof. 
Głombik rozdelenie samotnej fenomenológie na štyri hlavné prúdy: ontologický, metafy-
zický, existenciálny a hermeneutický. Hlavnú pozornosť venoval metafyzickej fenomeno-
lógii, ktorej najvýznamnejším predstaviteľom bol Roman Ingarden, jeden z najoriginál-
nejších poľských filozofov 20. storočia. Pozornosť venoval aj rozvíjaniu tohto filozofic-
kého smeru v rámci poľského filozofického myslenia v prácach žiakov R. Ingardena.  
Vynikajúca prednáška bola obohatená aj o exkurzy do všeobecnejších tém fenomenolo-
gických skúmaní v Poľsku. Zároveň poukázal na problémy spojené so spravovaním  filo-
zofickej pozostalosti R. Ingardena. Prof. Głombik priblížil poslucháčom fenomenológiu 
z nového pohľadu, z pohľadu filozofického myslenia a jeho podmienok v Poľsku s oso- 
bitným dôrazom na formovanie fenomenológie. Záverečnou súčasťou stretnutia prof. 
Głombika so študentmi, doktorandmi a pracovníkmi katedry bola aj diskusia na tému 
Fenomenológia a asubjektívna fenomenológia Jana Patočku. V každej z tém svojho vy-
stúpenia sa prof. Głombik prezentoval ako vynikajúci znalec fenomenologického mysle-
nia. Na záver  podujatia  odovzdal  prof. Głombik  knižný  dar  pre  Univerzitnú  knižnicu  
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v Košiciach vedúcemu Katedry filozofie a dejín filozofie FF UPJŠ prof. PhDr. Vladimí-
rovi Leškovi, CSc., najnovší fenomenologický časopis Fenomenologia, ktorý vychádza 
v Poľsku od roku 2003.  

V rámci pobytu v Košiciach absolvoval prof. Głombik  prijatie u rektora UPJŠ prof. 
MUDr. Ladislava Mirossaya, DrSc., ako aj u dekana FF UPJŠ prof. PhDr. Jána Gbúra, 
CSc. Najvýznamnejším výsledkom návštevy prof. Głombika v Košiciach je založenie 
spolupráce medzi Inštitútom filozofie Sliezskej univerzity v Katoviciach a Katedrou filozo-
fie a dejín filozofie FF UPJŠ v Košiciach. Možno si už len želať, aby práve návšteva prof. 
Głombika na Slovensku bola teoretickým podnetom väčšieho záujmu o dielo jedného 
z najväčších fenomenológov 20. storočia Romana Ingardena.  

 
                                                                                                               Róbert Stojka 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


