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ROZHLEDY A KOMENTÁŘE

Sympozium s mezinárodní účastí Reflexia európskej filozofie v slovenskej filozofii 20. storočia, 11. října 2013, Bratislava
Východiskem sympozia byla tvorba předního slovenského filozofa Teodora Münze (1926), který je odborníkem na dějiny slovenské a německé
filozofie, především z období osvícenství. Od roku 1950 byl pracovníkem
Filozofického ústavu SAV, v současnosti je na penzi, ale stále aktivně vstupuje do filozofického prostoru. Kromě mnohých publikací v odborných filozofických časopisech, překladů děl klasické německé filozofie, zejména
Hegela a Kanta, je autorem publikací Od fantázie ku skutočnosti, Humanistická iniciatíva Feuerbachovej filozofie, Listy filozofom a Hľadanie skutočnosti.
Jednotlivé příspěvky byly zaměřeny k tematickým okruhům tvorby Teodora Münze. Filozofickým překladům byly věnovány referáty Vladimíra
Leška (Historicko-filozofický preklad jako filozofický problém) a Břetislava Horyny a Jana Zouhara (Problémy filozofického překladu). Münzovým
zájmem o osvícenství se zabývala Erika Lalíková (Slovenské osvietenstvo
očami Teodora Münza), komparativní povahu mělo vystoupení Barbary
Szotek z katowické univerzity (Słowacka i polska droga do wspólczesnej
myśli filozoficznej. Refleksje na marginesie twórczości Teodora Münza),
Etela Farkašová promýšlela ve svém referátu Listy jako metóda filozofickej reflexie – Úvahy nad knihou T. Münza Listy filozofom filozofický význam epistolární literatury, vztahem T. Münze k Nietzschovi se inspirovaly referáty Kristíny Korenej Teodor Münz, čítatel Friedricha Nietzscheho
a Kataríny Mayerové a Dušana Hrušky Morálka a náboženství v reflexiách
T. Münza v kontexte Nietzscheho filozofie, obecnější zaměření měl referát
Petera Nezníka (Slávnostne rokovania. Keď povieš Münz). Münzovu filozofickou tvorbu shrnula ve svém vystoupení Ku kritike niektorých historicko-filozofických a gnozeologických názorov T. Münza Zlatica Plašienková.
Jednání ukázalo, jak může bohatá a členitá filozofická tvorba významného
slovenského filozofa inspirovat k dalšímu promýšlení domácího a zahraničního kontextu filozofické práce.
Jan Zouhar
Russell and Wittgenstein at the Crossroads 1911–1921. A conference in
memory of Leonard Linsky, 8.–10. listopadu 2013, Kanada, Hamilton,
Ontario
V kanadském Hamiltonu, což je půlmilionové město poblíž Toronta, sídlí významná McMaster University a také archiv Bertranda Russella. V půli listopadu se tam konala konference, která měla mapovat jednu
z nejzajímavějších fází rané analytické filosofie, totiž intelektuální výměnu
mezi Bertrandem Russellem and Ludwigem Wittgensteinem. Konference

