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SPRÁVA PRE MÉDIÁ 
 

Hviezdoslavológ Ján Gbúr slávi životné jubileum 
 

 KOŠICE 18. JANUÁRA 2023 

 

Okrúhle jubileum – sedemdesiat rokov života – dnes oslavuje významný slovenský literárny 

vedec, literárny historik a vysokoškolský pedagóg, prvý dekan Filozofickej fakulty Univerzity 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc. 
Ján Gbúr sa narodil 18. januára 1953 v Brezove (okres Bardejov). K literárnej vede sa dostal na 

vysokej škole (Filozofická fakulta v Prešove Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 1971 – 

1975), ale smeroval k nej už od detstva – „najprv ako pozorný poslucháč amerikánskych príbehov 

svojho deda Jána a suseda, deda Konca, ktorí pochodili svet a boli výborní rozprávači, mali zmysel 

pre humor a vedeli svoje príbehy dobre pointovať“. 

V literárnovednom výskume sa profesor Ján Gbúr špecializuje na život a literárne dielo Pavla 

Országha Hviezdoslava, o ktorom vydal niekoľko monografií a viacero zásadných vedeckých 

štúdií – v odborných kruhoch je preto považovaný za najväčšieho znalca P. O. Hviezdoslava a za 

najvýznamnejšieho slovenského hviezdoslavológa. 

„Prečo práve Hviezdoslav? Azda prívlastkami, že je najznámejší, ale súčasne nečítaný slovenský 

klasik. Hľadám odpovede na otázky, prečo je to tak,“ objasňuje profesor Ján Gbúr, podľa ktorého 

majú Hviezdoslavove básne nadčasové posolstvo a originálnu obraznosť, v mnohom inšpiratívnu 

aj pre súčasnú poéziu. 

Vedeckú hodnosť kandidáta vied J. Gbúr nadobudol v roku 1985. Po úspešnej habilitácii v roku 

1995 získal titul docenta a v roku 2003 bol vymenovaný za univerzitného profesora. 

Do histórie vysokoškolského vzdelávania na Slovensku sa prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc., zapísal 

ako spoluzakladateľ a prvý dekan (2007 – 2015) obnovenej filozofickej fakulty na Univerzite Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach po rozdelení pôvodnej UPJŠ v roku 1997. 

Súčasná dekanka FF UPJŠ prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., vysoko oceňuje prínos profesora 

J. Gbúra k obnoveniu tradície a inštitucionálnej základne univerzitného humanitného vzdelávania 

v Košiciach: 

„Profesor Gbúr vložil košickej filozofickej fakulte do vienka svoje umelecké cítenie významného 

literárneho vedca, zmysel pre ľudskosť, krásu a harmóniu. Odbory štúdia, študijné programy, viera 

v silu a poslanie spoločenských a humanitných vied, ale aj nádherne zrekonštruované a vybavené 

historické budovy areálu fakulty sú pretrvávajúcou a stále živou hodnotou jeho práce, ktorú ďalej 

zveľaďujeme.“ 
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