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ho (Východ na Západě), v zimním semestru pak přednáška mgr. Lenky Hořínkové Kouřilové (Vladimír Hoppe – život a dílo) a připravuje se přednáška PhDr. Dagmar Pichové, Ph.D. ke 300. výročí narození J. J. Rousseaua.
Ivana Holzbachová
Kongres polských filozofů
Polští filozofové pokračovali v pozoruhodné tradici a ve dnech 17.–21.
září 2012 se sešli ve Wisle, lázeňském městečku ve slezských Beskydech,
na IX. polském filozofickém sjezdu. Tato tradice začala v roce 1923 ve Lvově, další sjezdy se konaly ve Varšavě (1927), Krakově (1936), Lublinu
(1977), Krakově (1987), Toruni (1995), Štětíně (2004) a Varšavě (2008).
Sjezd se konal pod záštitou polského prezidenta Bronislawa Komorowského, v čestném předsednictvu byli předseda Evropského parlamentu Jerzy
Buzek, polští ministři školství a kultury, rektoři slezských univerzit, představitelé státní správy a samosprávy ve Slezsku, hodnostáři církve katolické, pravoslavné, evangelické a židovské obce. Organizátory sjezdu byly
Slezská univerzita v Katovicích, Slezská polytechnika v Gliwicích, Polská
akademie věd a Polské filozofické sdružení. Sjezdu se zúčastnilo téměř 700
polských filozofů ze všech polských univerzit a vysokých škol, novináři
a řada zahraničních hostů z Rakouska, Ruska, USA, Slovenska, Holandska,
Německa. Z Česka se na pozvání organizátorů kongresu zúčastnili prof. Jan
Štěpán z UP Olomouc a prof. Jan Zouhar z MU Brno.
Sjezd se uskutečnil v reprezentativním hotelu Golębiewski, který má 22
konferenčních sálů různé velikosti, což umožňovalo, aby současně probíhalo jednání v několika sekcích a speciálních sympoziích. Organizace byla
tedy značně náročná, ale byla bez problémů na vysoké úrovni zvládnuta.
Dopoledne se konaly souběžně panelové diskuse na témata Filozofie a trh
práce, Filozofie a umění, Rovnoprávnost pohlaví jako filozofický problém,
Filozofie pro vzdělávání, Potřebuje ještě filozofie dějiny filozofie? Filozofie, politika, náboženství, Filozofické kontexty v literatuře a poezii, Političnost a postdemokracie, Filozofie a byznys, Filozofie a sport, Filozofie
v XXI. století, Technologie – filozofie – společnost, Udržitelný rozvoj –
filozofie, etika, politika. Na programu bylo dále 5 speciálních sympozií
(Člověk a transcendence, Filozofie smrti, Kontextualismus, Nové cesty
fenomenologie a Různost vysvětlení). Souběžně pak probíhaly přednášky
a diskuse ve 24 tematických sekcích (Axiologie, Didaktika filozofie, Ekofilozofie a filozofie udržitelného rozvoje, Epistemologie, Estetika, Etika,
Bioetika, Etika podnikání, Filozofie a společenské vědy, Filozofie člověka,
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Filozofie dialogu, Feministická filozofie a gender studies, Filozofie jazyka,
Filozofie kultury, Filozofie práva, Filozofie přírody, Filozofie náboženství,
Filozofie společnosti a politiky, Nová média, Filozofie techniky, Filozofie
mysli, Filozofie Východu, Dějiny novověké a současné filozofie, Dějiny
polské filozofie, Dějiny starověké a středověké filozofie, Logika, Metafilozofie, Metodologie a filozofie vědy, Ontologie a metafyzika.
Sjezd ukázal, že se polští filozofové věnují na vysoké úrovni širokému
spektru filozofických problémů. V Polsku se odborná filozofie pěstuje nejen
na ústavech filozofie na proslulých univerzitách v Krakově, Varšavě, Katovicích, Lublinu, Poznani, Toruni, na katolických univerzitách a papežských
akademiích, ale také na technických, ekonomických, lékařských a zemědělských univerzitách; své humanitní fakulty mají také Akademie vojenského
námořnictva, Hornicko-hutnická akademie a další speciální vysoké školy.
Kromě úvodního referátu Wladyslawa Stróźewského, profesora krakovské Jagellonské univerzity (O přesvědčeních v životě a umění), bylo
na sjezdu ohlášeno 591 referátů, největší počet (43) v tematické sekci Dějiny novověké a současné filozofie, nejméně na speciálním sympoziu Nové
cesty fenomenologie. Z českých účastníků vystoupil Jan Štěpán v tematické sekci Filozofie jazyka s referátem Information – meaning – token
a Jan Zouhar na speciálním sympoziu Člověk a transcendence, které bylo
současně 6. patočkovským kolokviem pořádaným polským Fenomenologickým sdružením Jana Patočky, přednesl referát Moralna transcendencja
ludzkiego życia w świecie (Jan Patočka 1946).
Jan Zouhar
Francouzská revoluce ve filozofické reflexi
Katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře ve spolupráci se Slovenským filozofickým sdružením při SAV
v Bratislavě a velvyslanectvím Francouzské republiky na Slovensku uspořádala 26. a 27. září 2012 na Filozofické fakultě UKF v Nitře mezinárodní
slovensko-francouzskou vědeckou konferenci Filozofické reakcie na Francúzsku revolúciu. Záštitu nad konferencí převzali francouzský velvyslanec
na Slovensku pan Jean-Marie Bruno a děkan FF UKF prof. Bernard Garaj.
Vědeckými garanty konference bylo prof. Jean-François Branstein z pařížské Sorbonny, prof. Miroslav Marcelli z FF Univerzity Komenského v Bratislavě, doc. Vladimír Manda a doc. Tomáš Pružinec z FF UKF v Nitře.
Dopoledne první den konference přednesli své přednášky Jean-Yves
Pranchère z Université Libre v Bruselu (Stín královraždy: protirevoluční
myšlenky a republika) a Laurent Clauzade z Université de Caen Basse-

