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Excelencie páni podpredsedovia vlády SR, vážený pán primátor,
excelencie páni arcibiskupi, otcovia biskupi, Magnificencie,
Spektability, Honorability, vážení predstavitelia akademických
vedení košických vysokých škôl a fakúlt, dámy a páni!
Stretávame sa dnes na slávnostnom zhromaždení venovanom
oslavám začatia vysokoškolského vzdelávania v Košiciach, ktoré
inicioval biskup Kišdy pred 350. rokmi. Podľa dejinných análov
presne na dnešok pripadá deň, ktorý sa navždy zapísal do histórie
mesta Košice zlatými písmenami. Skutočnosť, že práve dnešok je
stretnutím akademickej obce vysokých škôl a fakúlt, ktoré sa na−
chádzajú a pôsobia na území mesta Košice k tomuto výročiu,
napĺňa moje srdce radosťou a uspokojením. Nepochybujem
o tom, že tento deň si nájde čestný zápis v novodobých letopi−
soch mesta Košice. Naše mesto sa totiž zatiaľ nemohlo pochváliť
tým, že akademickí funkcionári šiestich vysokých škôl sídliacich,
resp. prostredníctvom svojich fakúlt pôsobiacich na území mesta
Košice si obrazne povedané sadli za jeden stôl, s jednou spoloč−
nou myšlienkou a cieľom −− venovať pozornosť takejto významnej
udalosti, akou bolo zriadenej prvej univerzity na tomto území.
Súčasnosť v slovenskom akademickom prostredí vnímame skôr
cez prizmu konkurencieschopnosti či súťaživosti univerzít získať
študentov na svoju vysokú školu a zaujať čo najvyššie miesto
v pomyselnom rebríčku vysokých škôl, než vo význame spoloč−
ných záujmov a cieľov. Slávnostný charakter a dôležitosť tejto
chvíle umocňuje aj prítomnosť dvoch podpredsedov vlády SR.
Bez uvedomenia si histórie nemôže byť ani súčasnosť. Kto si
neváži svoju históriu, kto nepozná korene svojho bytia, svojho
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intelektuálneho vývoja, ten nemôže mať ani poctivý vzťah k prí−
tomnosti. V túto slávnostnú chvíľu nechcem hovoriť o bližších
súvislostiach ani okolnostiach vzniku Universitas Cassoviensis.
Toto sme si už vypočuli z úst povolanejšej osoby a zajtra v rámci
vedeckej konferencie iste zaznie mnoho nových, podnetných
a zaujímavých myšlienok na túto tému. Čo však treba zdôrazniť
a je to istým spôsobom aj paralela s prítomnosťou je, že
Universitas Cassoviensis vznikala v zložitom období našich dejín.
„Studium generale“ ako sa hovorilo vtedajšej univerzite, malo tri
samostatné fakulty: teologickú a filozofickú, o hodne neskôr
pribudla právnická fakulta, ktorá však ako Právnická akadémia
vydržala najdlhšie. Som nesmierne rád, že môžem prehlásiť, že
z vtedajších troch fakúlt Universitas Cassoviensis pôsobia na
Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, na čele ktorej mám
česť stáť, dve fakulty: Právnická fakulta, ktorá dokonca sídli v tých
priestoroch, ako Právnická akadémia a Filozofická fakulta. Práve
tá druhá v poradí vznikla iba pred nedávnom −− k 1. januáru 2007,
teda presne desať rokov po tom, čo dovtedajšia Filozofická fakul−
ta sa v dôsledku rozdelenia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika stala
súčasťou Prešovskej univerzity.
Nevedno koľko vody pretieklo korytom Hornádu od vzniku
Universitas Cassoviensis, ale je dejinný fakt, že pred 350. rokmi
sa začala písať história vysokoškolského vzdelávania na území
mesta Košice. Keď som pred chvíľou povedal, že Universitas
Cassoviensis vznikala v zložitých podmienkach vtedajšej monar−
chie chcem zdôrazniť, že ani terajšie vysoké školy pôsobiace
v meste to nemajú o nič ľahšie. Niektoré z nich vedú každodenný
zápas o prežitie, o výraznejšom rozvoji môžu skôr snívať. Aj naša
Univerzita −− i keď je všeobecne považovaná za druhú najstaršiu
klasickú univerzitu na Slovensku − sa ocitá v tomto nezávidenia−
hodnom postavení. Nespôsobuje to čoraz väčšia konkurencia,
s tou na Alma mater nemáme problémy, práve naopak fakulty
zväčša nevedia uspokojiť záujem uchádzačov o štúdium. Ponú−
kame moderné a kreatívne študijné programy, ktoré pripravujú
odborníkov pre spoločenskú prax vo všetkých jej formách a nie
pre úrady práce. Môžem s plným vedomím prehlásiť, že absol−
venti Alma mater nemajú po jej ukončení problém si nájsť zamest−
nanie, aj keď je pravda, že viacerí tak robia v zahraničí. Čo je ale
dnes pre Slovensko zahraničie? Je to územie mimo nášho štátu
alebo je to územie Európskej únie? Ak sa hrdo hlásime k tomu, že
sme členmi Európskej únie, potom nech nemáme starosť vyrovnať
sa s tým, že niektorí naši mladí lekári či zdravotnícki pracovníci,
právnici, prípadne aj iné profesie z našej Univerzity odchádzajú
po ukončení vysokej školy pracovať mimo Slovenska. Odchádza−
jú však v prvom rade z dôvodu lepších a lukratívnejších pracov−
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ných podmienok. Cena práce na trhu práce nie je faktorom, ktorý
by mohla ovplyvniť práve vysoká škola. Jedine nepriamo tým, že
zamestnávatelia budú skôr či neskôr brať do úvahy skutočnosť,
ktorú vysokú školu konkrétny uchádzač o zamestnanie absolvo−
val. Žiaľ, zatiaľ sa na Slovensku táto prax u možných zamestná−
vateľov neujala. Je však neodškriepiteľným faktom, že ak by sme
na Univerzite „neprodukovali“ kvalitných absolventov, iste by
o nich nebol v zahraničí záujem.
Zložitosť podmienok, v ktorých pôsobia slovenské vysoké ško−
ly sa odráža v prvom rade v kríze hodnôt a v druhom rade
v úrovni financovania v porovnaní s ostatnými vyspelými štátmi
Európy.
Vzdelanie považujem za jednu z najvyšších hodnôt ľudstva,
ktorú každá moderná vláda musí nielen neustále pripomínať,
slovne proklamovať či deklarovať, ale aj presadzovať vo svojej
každodennej výkonnej praxi. Vzdelanie ovplyvňuje všetko,
počnúc intelektuálnou úrovňou väčšinového národa, národností
a etnických skupín žijúcich na území štátu, cez stav ekonomic−
kých a sociálnych vzťahov spoločnosti a končiac opäť intelek−
tuálnou úrovňou obyvateľstva. Ak si toto vláda −− bez ohľadu na
stranícke zloženie −− neuvedomí, skôr či neskôr sa to negatívne
odrazí vo všetkých oblastiach spoločenského života. Vzdelanie
a s tým spojená veda, výskum a vývoj sa už nedá poskytovať či
robiť bez adekvátneho objemu finančných prostriedkov. Berme
preto vzdelanie ako tú najvyššiu výzvu pre budúcnosť. Ako akúsi
múzu, ktorá podporuje a zároveň je výsledkom kreativity člove−
ka, národa, spoločnosti.
Viackrát som na rôznych fórach a pri rôznych príležitostiach
prirovnával univerzity k chrámom poznania, vzdelania a múd−
rosti. Univerzity predstavujú v prenesenom slova zmysle architek−
tonické dielo, ktoré má svojho ducha, ale aj svoju telesnú kon−
štrukciu. Asi som v tomto smere príliš konzervatívny, ale vo svo−
jich predstavách budem univerzity vždy spájať so starodávnymi,
dôstojne sa týčiacimi stavbami, ktoré nezničil ani zub času, ani
rôzni mocipáni. Žiaľ, s pokračujúcou modernou dobou sa táto
druhá stránka univerzít stratila kdesi do nenávratná a súčasnosť je
taká, že každá budova, stará, nová, pekná, ale aj ošarpaná je
dobrá pre univerzitné účely. K tomu nás núti doba, v ktorej
žijeme a najmä jej obrovské paradoxy. Čím staršie a známejšie sú
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univerzity, tým v horšom stave sú ich budovy. Má to síce svoju
vnútornú logiku, že staré univerzity majú mať aj staré budovy, ale
je mi ľúto, že na ich rekonštrukciu jednoducho chýbajú peniaze.
Potom to vyzerá tak akoby budúcnosť mala patriť skôr novým uni−
verzitám. Aj napriek tejto −− verím, že dočasnej nepriazni osudu −
musí pretrvať ono neviditeľné, o to však citeľnejšie duchovno uni−
verzitného života. Duch architektúry univerzitného vzdelávania,
to je duch akademických slobôd a tradícií, ale aj kvality aka−
demickej kultúry. Keď vstupujem na akademickú pôdu ktore−
jkoľvek vysokej školy, snažím sa vycítiť jej atmosféru, jej vyža−
rovanie, ktoré by malo byť stále omamujúce a stále fascinujúce.
Vraví sa, že na každom z nás zostane po prebudení kúsok sna.
Naši predchodcovia snívali o silnom vysokoškolskom prostredí
v Košiciach. Som presvedčený, že sen sa im splnil. Súčasný počet
a rôznorodosť univerzít v meste stavia Košice hneď za Bratislavu
na druhé miesto v Slovenskej republike. 350 −− ročná tradícia
vysokoškolského života v Košiciach má zabezpečené pokračo−
vanie a prispieva k rozvoju vzdelanosti občanov nášho štátu.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach píše vlastné
novodobé dejiny. Sú to už dejiny spojené s európskym vysoko−
školským akademickým priestorom. Aj napriek tomu je naša Uni−
verzita vďačná za všetko, čo Universitas Cassoviensis na úrod−
nom poli vzdelávania a vlastne aj vedy v Košiciach zasiala. Tra−
dície vysokoškolského vzdelávania v Košiciach zapustili zásluhou
Universitas Cassoviensis pevné a hlboké korene. Tradície sú na
to, aby sa ctili: napriek pokroku, informačným technológiám,
optickým káblom, komunikačným diaľniciam, mobilom, globali−
zácii. Ak si to neuvedomíme, a občas si nepripomenieme, že pred
niekoľkými storočiami žili v tomto regióne ľudia, ktorým sa síce
ani nesnívalo o dnešných vymoženostiach vedy a techniky, avšak
ktorí v skromných podmienkach začali písať dejiny novodobej
vzdelanosti na Východnom Slovensku, potom si nezaslúžime ani
budúcnosť. Ja osobne si Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Koši−
ciach zaslúžiť chcem.

Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
rektor
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doc. RNDr. Ján Sabo, CSc., mim. prof., ceremoniár podujatia

Vystúpenie doc. PhDr. M. Bodnárovej, CSc.

Ing. František Knapík, primátor mesta Košice

Akademickí funkcionári univerzít a fakúlt

V y s o k é š k o l s t v o −− z p r o g r a m o v é h o v y h l á s e n i a v l á d y
S l o v e n s k e j r e p u b l i k y (3. IX. 2006)
Vláda si uvedomuje, že podstatnú úlohu v rozvoji vzdelanost−
nej spoločnosti zohrávajú školy. V najväčšej miere budú mať
podiel na napĺňaní základných cieľov Lisabonskej stratégie na
Slovensku. V tomto smere bude potrebné vypracovať novú kon−
cepciu vysokoškolského vzdelávania, už aj s implementovanou
európskou vysokoškolskou legislatívou. Súčasťou koncepcie budú
však aj ďalšie oblasti: edukácia, inštitucionálne hodnotenie a
financovanie vysokých škôl, garantovanie rovnosti šancí na
vysokoškolské štúdium, študentská mobilita, jazykové a digitálne
kompetencie, výskum a jeho prepojenie na vzdelávanie a apliká−
ciu v spoločenskom živote, najmä v podnikateľskom sektore.
Rovnako dôležitá je aj oblasť stratégií a priorít podpory a orientá−
cie vedy na projekty medzinárodných programov. Dôraz sa
položí na budovanie centier excelentnosti a integrovaných pro−
jektov, ktoré sú predpokladom účasti slovenských vedcov vo
výskumných rámcových programoch Európskej únie. Tieto sa
považujú za hlavné finančné a legislatívne nástroje únie na
implementáciu európskeho výskumného priestoru.
Vláda urobí potrebné kroky na urýchlenie diferenciácie
vysokých škôl na univerzitné a neuniverzitné. V snahe dosiahnuť
rast kvality vysokoškolského vzdelávania zabezpečí systematické
hodnotenie vysokých škôl. Bude dbať, aby nevznikali a nevy−
učovali školy bez platnej akreditácie. Zároveň podporí podstatné
zvýšenie úlohy vysokých škôl v oblasti vedy a výskumu, podporí
univerzitný výskum, zvýši využiteľnosť jeho výstupov v priemysle
a spoločenskej praxi.
Vláda sa sústredí aj na riešenie viaczdrojového financovania
vysokých škôl. Vypracuje novú metodiku financovania štátnych a
verejných vysokých škôl, nakoľko súčasná metodika neprispieva
k racionalizácii hospodárnosti vysokých škôl, ale privádza ich k
podriaďovaniu sa počtu študentov. Najmä v prvých ročníkoch
stúpa takto stav študentov nad možnosti vysokých škôl, klesá
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kvalita výučby a enormne narastá neúspešnosť štúdia. Novú
metodiku financovania vláda prispôsobí ekonomickej náročnosti
štúdia, kvalite vo vzdelávaní a úrovni vo vede a výskume.
Vláda nezavedie spoplatnenie dennej formy vysokoškolského
vzdelávania. Bude legislatívne motivovať podnikateľskú sféru na
investície do vzdelávania, výskumu a vývoja.
Vláda rozšíri podmienky pre vysokoškolské vzdelanie, oso−
bitne v oblastiach informatiky a informačných technológií, nano−
technológií a biotechnológií. Bude ďalej podporovať rozvoj zák−
ladného a aplikovaného výskumu na vysokých školách, ktorý
stimuluje a skvalitňuje vzdelávací proces.
Moderný integrovaný systém má rozšíriť možnosti na ďalšie
vzdelávanie a rekvalifikáciu, predovšetkým strednej a staršej ge−
nerácie, ktoré sa čoraz ťažšie uplatňujú na trhu práce. Na tento
účel budú vytvorené na vysokých školách také legislatívne pod−
mienky, aby systém celoživotného vzdelávania zohľadňoval
potreby Slovenska a pre školy bol ekonomicky výhodný.
Vláda podporí zavedenie nových podporných programov
vzdelávania pre vysokoškolské vzdelávanie prostredníctvom sús−
tavy štipendií, daňových zvýhodnení a úpravou mzdových pod−
mienok. V spolupráci s profesijnými združeniami, zväzmi
a súkromným sektorom bude kreovať novú formu dotácie na pod−
poru vysokoškolských aktivít, ktoré študentom umožnia získať
ďalšiu finančnú podporu na štúdium.
Vláda vytvorí podmienky pre investičné stimuly podporujúce
vznik technologických inkubátorov pri vysokých školách s vyso−
kou pridanou hodnotou. Bude riešiť nízky spoločenský a sociálny
status vedeckovýskumných pracovníkov a vysokoškolských
učiteľov, osobitne vysokoškolských profesorov.
(Upravené podľa časopisu
ACADEMIA, roč. XVII, 3/2006)
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Význam Košickej univerzity v dejinách nášho školstva
350. výročie založenia Košickej univerzity poskytuje príležitosť
k zamysleniu sa nad ideami, na ktorých boli postavené univerzity
európskej minulosti. Univerzity sa v stredoveku vyvinuli z inštitúcie ka−
tedrálnych škôl. Boli slobodnými a samosprávnymi ustanovizňami aka−
demických členov, ktoré mali privilégiá buď zvykové (napr. univerzity
v Bologni, Paríži) alebo boli založené panovníkmi, cisármi a potvrdené
pápežom. Prvé univerzity vznikali v l2. storočí ako studium universale
alebo generale. Boli a dlho zostali korporáciami, ktoré okrem práva
verejne vyučovať mali svoju autonómiu, súdnictvo a samosprávu.
Univerzita si slobodne určovala svoju organizáciu, volila si pred−
stavených, svoje orgány, slobodne prijímala a vylučovala svojich čle−
nov, bola spôsobilá k majetkovým právam a právnym úkonom. Takýto
charakter mala Parížska univerzita, Bolonská, Karlova a ďalšie. Obdobie
reformácie a rekatolizácie znamená novú vlnu zakladania univerzít
a vyšších škôl, napr. v roku 1573 vznikla univerzita v Olomouci, v roku
l635 v Trnave a v roku 1657 v Košiciach. Univerzity vzdelávaním
a pestovaním vied nesmierne prispeli k novodobému rozvoju oby−
vateľstva na území, ktorého existovali.
Košice, dnešná metropola východného Slovenska, boli už v stre−
doveku významným mestom. Mali výhodnú geografickú polohu, čo ich
predurčovalo na to, aby sa stali hospodárskym, politickým a kultúrnym
centrom severovýchodného Uhorska. Košice ležali na dôležitej obchod−
nej ceste vedúcej z juhu do Poľska, Pruska až k Baltu, čo im zabezpeči−
lo významnú úlohu v obchodnej sieti v smere sever−juh. Tranzitný
obchod zabezpečený právnymi výsadami bol základom ich bohatstva.
Košice boli tiež strediskom remeselnej činnosti, pričom najrozvinutejšie
remeslá boli kovospracujúce. Rozvinutá bola aj poľnohospodárska
výroba. Košice boli v stredoveku feudálnou vrchnosťou, pretože vlastnili
množstvo dedín, vinice vo svojom okolí, ale najmä v Tokaji. Po právnej
stránke boli slobodným kráľovským mestom, v oblasti súdnictva patrili
do právomoci taverníka. Spolu s ďalšími kráľovskými mestami Prešo−
vom, Bardejovom, Levočou a Sabinovom tvorili spoločenstvo miest
Pentapolitana, v ktorom mali najpoprednejšie postavenie. Od 16. sto−
ročia boli sídlom centrálnych úradov ako boli Spišská komora, tridsiat−
kový úrad, Soľná komora. Po reorganizácii protitureckej obrany v Uhor−
sku v roku 1562 mal v Košiciach sídlo hornouhorský kapitanát, ktorý
mal brániť hranice Uhorska od Spiša až po Sedmohradsko. Do Košíc sa
začali sťahovať bohatí šľachtici a krajinskí hodnostári.
Bohatstvu a významu Košíc zodpovedal aj rozvinutý cirkevný život
v meste. Okrem množstva kostolov vo vnútornom meste i na predmes−
tiach bolo tu sídlo rádu františkánov a dominikánov. V Košiciach bola
na vysokej úrovni mestská škola, v ktorej pôsobili vzdelaní rektori, napr.
známy humanista Leonard Cox. V 20. rokoch 16. storočia sa v Koši−
ciach šíria myšlienky reformácie. Dialo sa tak prostredníctvom kazate−
ľov, absolventov zahraničných univerzít ako boli Wolfgang Schustel,
Ján Henckel. Reformácia sa v Košiciach ujala v 30. rokoch 16. storočia,
keď bol tu farárom Lutherov žiak Antonius Transylvanus absolvent uni−
verzity vo Wittenbergu. Košice boli mnohonárodnostné, preto každá
národnosť v období reformácie −− nemecká, maďarská alebo slovenská
mali svoj kostol a svojho kazateľa. Nemecký kazateľ bol vždy aj farárom
a nemeckej národnosti ako najvplyvnejšej patril Dóm sv. Alžbety.
Rozhodujúcu úlohu pri upevňovaní evanjelického učenia v meste mala
košická mestská rada, ktorá bránila nové učenie a jeho kazateľov proti
útokom zo strany panovníka a katolíckej hierarchie. Stalo sa tak v roku
1531, keď bol zatknutý nemecký farár Antonius a kazateľ maďarských
veriacich Matej Dévai Bíró, alebo v roku 1560, keď bol zatknutý a inter−
novaný kazateľ maďarských veriacich Gál Huszár. Mestská rada strážila
aj čistotu evanjelického učenia a sústavne vystupovala proti kalvinizmu,
ktorý si našiel v meste svojich prívržencov medzi maďarskými veriaci−
mi. Mestská rada najímala, platila a kontrolovala kňazov, za čo od nich
vyžadovala lojalitu so svojím konaním. Majetky cirkvi a reholí boli pos−
tupne sekularizované, avšak po veľkom požiari, v roku 1556 dominikáni
a františkáni sami opustili mesto. Do konca 16. storočia sa evanjelická
cirkev, ku ktorej patrili okrem niekoľkých cisárskych úradníkov všetci
obyvatelia mesta, upevnila vieroučne aj organizačne. Košice od roku
1546 patrili do seniorátu a od roku 1614 do superintendencie výcho−
doslovenských kráľovských miest, čím sa vyčlenili z kompetencie jáger−
ského biskupstva.
Existencia protestantizmu v Uhorsku nebola bez problémov.
Habsburskí panovníci tak, ako aj vladári väčšiny európskych krajín
v 17. storočí, sa usilovali o centralistickú a absolutistickú formu vlády.
Predpokladom bola politická a ideologická, teda náboženská jednota
krajiny. V Uhorsku tieto snahy Habsburgovcov boli obmedzované
ovládnutím centrálneho Uhorska Turkami a existenciou protestantských
náboženstiev, ktoré vyznávala väčšina obyvateľov krajiny. V snahe
o centralizáciu ríše sa Habsburgovci pokúšali o rekatolizáciu obyvateľ−
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stva už v 16. storočí. V roku 1561 Ferdinand I. na žiadosť ostrihomského
arcibiskupa Mikuláša Oláha povolal do Uhorska jezuitov, ktorí sa
v tomto roku usadili v Trnave. Pokusy jezuitov v roku l563 usadiť sa
v Košiciach boli neúspešné. O Košiciach ako o najvýznamnejšom meste
východného Uhorska z hľadiska protireformácie a rekatolizácie, sa
uvažovalo aj v roku l583 v súvislosti s plánmi na zriadenie jezuitského
kolégia Košiciach.
V roku 1596 Turci dobyli Jáger a Jágerská kapitula sa presťahovala
do Košíc. Jágerský biskup Suhay ako predseda Uhorskej komory sídlil
v Bratislave, avšak v Košiciach našli útočisko péčsky biskup Zalatnoky,
podobne ako Suhay olúpený Turkami o svoju diecézu a predseda
Spišskej komory, varadínsky biskup Mikuláš Mikatius. V protestantských
Košiciach sa katolícki hodnostári cítili ako nevítaní hostia a Jágerská
kapitula sa musela uspokojiť s malou kaplnkou v kráľovskom dome, kde
sídlil hlavný kapitán horného Uhorska. Katolíci sa s takýmto stavom
neuspokojili a tak v roku 1604 bol Dóm sv. Alžbety evanjelikom násilne
odobratý. Situáciu vyostrilo aj vykázanie protestantských kazateľov
z mesta, príchod jezuitov a reštitúcia cirkevných majetkov. V tom istom
roku vypuklo povstanie Š. Bočkaja vedené pod heslami o ochrane slo−
body a viery. Košice sa k povstaniu pripojili a Bočkaj si ich zvolil za
svoju rezidenciu. Povstanie bolo v roku 1606 ukončené viedenským
mierom, ktorý priznával slobodu vyznania protestantom. Tieto mierové
podmienky boli vo východoslovenských mestách často porušované, čo
vháňalo mestá do tábora ďalších vodcov stavovských povstaní Gábora
Bethlena, v roku 1619 alebo Juraja Rákociho, v roku 1643. Nesporným
prínosom reformácie v našich krajinách bolo rozšírenie siete škôl a zvý−
šenie ich úrovne. Vzdelanie a príklon k reči ľudu neznamenali len
dvíhanie vzdelanostnej úrovne, ale súčasne aj boj proti katolicizmu.
Vzdelanie sa muselo stať zbraňou aj v rukách katolíkov, ak chceli nad
protestantizmom zvíťaziť. Politickí a cirkevní predstavitelia krajiny sa
postupne vzdali nádeje rekatolizovať krajinu len násilnými prostriedka−
mi a rozhodli sa pre nepriamy boj symbolizovaný školami a kazateľ−
ňami. Táto úloha bola zverená jezuitom, pretože ich školstvo, organi−
zácia a systém výučby patrili v tom čase k najkvalitnejším.
Významnú úlohu Košíc na východe Uhorska z hľadiska rekatolizá−
cie vybadal už na začiatku 17. storočia profesor univerzity v Grazi Peter
Pázmány. Aj neskôr ako arcibiskup, pri svojich plánoch reštaurácie
katolicizmu v Uhorsku stále počítal s Košicami. V roku 1635, v deň
otvorenia Trnavskej univerzity, sa zišiel Pázmány na porade s predse−
dom kráľovskej komory a predstaveným jezuitského rádu, na ktorej sa
dohodlo, že v záujme bezprostrednejšieho ovplyvňovania nábožens−
kých pomerov v severovýchodnom Uhorsku, je potrebné vytvoriť oso−
bitné diecézy ostrihomského arcibiskupstva, a to biskupstvo spišské
a gemerské a tiež založiť kolégium v Košiciach, ktoré by bolo spravo−
vané jezuitami. Za základinu kolégia Ferdinand III. v roku 1643 určil
majetky opátstva v Myšli a sídliť malo v kráľovskom dome, aby bolo
nezávislé od mesta. Donačnú listinu pre košické kolégium vydal Ferdi−
nand III. vo Viedni v roku 1654. Panovník v nej vyjadril želanie založiť
postupne v Košiciach aj akadémiu slobodných vied a umení. Gymná−
zium bolo šesťtriedne a pôsobili na ňom významní profesori, napr.
Samuel Timon, Juraj Sklenár, Karol Wagner, Andrej Bernolák. Ročne ho
navštevovalo viac ako 200 žiakov. Mnohí nadaní, chudobní žiaci na
ňom študovali zadarmo. Košické jezuitské gymnázium pretrvalo do
roku 1773. Najvýznamnejším počinom jezuitov počas ich prítomnosti
v Košiciach bolo vedenie univerzity.
Plánom založenia univerzity v Košiciach sa zaoberal už arcibiskup
Peter Pázmány, avšak jeho myšlienku realizoval až Benedikt Kišdy,
Pázmánov kolega z rímskeho Collegia germanico−hungaricum. Bene−
dikt Kišdy pochádzal zo Sečian, z Novohradu a bol významným cirkev−
ným činiteľom vtedajšieho Uhorska. Ako jágerský biskup sa postaral
v roku 1649 o vrátenie kapituly z Jasova do Košíc a o vybudovanie
vzdelávacích ústavov v Košiciach. S myšlienkou založenia univerzity
bol oboznámený aj generálny predstaviteľ jezuitskej rehole Gosvitius
Nickel a až keď bola univerzita materiálne zabezpečená, súhlasil s jej
založením. Zakladaciu listinu Košickej univerzity − studia universale
alebo generale vydal 26. febr. 1657 jágerský biskup Benedikt Kišdy vo
svojom sídle v Jasove. Založením univerzity, ako sa v listine píše, sle−
doval dva ciele −− dobro vlasti a výchovu kňazov, pretože nedostatok
vzdelaných kňazov bol hlavným problémom katolíckej cirkvi na Slo−
vensku v 16. a 17. storočí. Univerzita mala vychovávať mládež každej
národnosti, ľudí múdrych a vzdelaných. Kišdyho prianím bolo, aby uni−
verzita sídlila v Košiciach a ak by mala byť prenesená na iné miesto, tak
len v hraniciach jágerskej diecézy. Základinu univerzity tvorilo 60 000
rýnskych zlatých, ktoré venoval biskup Kišdy. Z nich mali byť vybu−
dované vhodné priestory pre študentov, zriadená knižnica a vydržiavaní
potrební profesori. Univerzitu zveril do rúk jezuitom, aby ju viedli podľa
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svojho rehoľného zriadenia a aby bola zabezpečená potrebná úroveň
vzdelávania.
Univerzitu v Košiciach potvrdil Zlatou bulou cisár Leopold I.
7. augusta 1660 v Grazi. Signoval ju aj arcibiskup Juraj Selepčéni.
Biskup Kišdy sa už tejto udalosti nedožil, pretože zomrel v Jasove
22. júna l660. Cisár Leopold v listine vyslovil pochvalu jágerskému
biskupovi Benediktovi Kišdymu za to, že v Košiciach založil Acade−
miam seu Studium generale podľa stanov Spoločnosti Ježišovej a po−
chválil aj voľbu miesta, pretože Košice sú bránou a kľúčom ku všetké−
mu dobrému i zlému. Ďalej Košickej univerzite priznal všetky privilégiá
a imunity, exempcie, prerogatívy, fakulty, práva. Všetky majú byť reš−
pektované v celom cisárstve. Akademické hodnosti, ktoré Košická uni−
verzita udelí, majú byť všetkými a všade uznané, tak ako sú prijímané
hodnosti ktorejkoľvek najstaršej a najslávnejšej univerzity. Košickú uni−
verzitu postavil na jednu úroveň s univerzitami vo Viedni, Prahe, Olo−
mouci, Grazi a Trnave. Cisár v bule vyjadril presvedčenie, že Košická
univerzita je nanajvýš potrebná a bude slúžiť nielen vlastnej krajine, ale
aj susedným kráľovstvám. Profesorom a študentom sľubuje svoju oso−
bitnú ochranu a vyníma ich spod každej vonkajšej jurisdikcie, spod daní
a poplatkov. Zlatá bula venuje pozornosť aj akademickým hodnostiam.
Príslušní činitelia Košickej univerzity majú právo udeľovať hodnosti
doktora, licenciáta, magistra a bakalára po zložení rigoróznych skúšok
a tieto panovník prikazuje rešpektovať každému v oblasti cirkevnej i ob−
čianskej. Nakoniec cisár Leopold I. vyjadruje nádej, že táto nová uni−
verzita prispeje k veľkému dobru a ustanovenia buly zaväzuje dodržia−
vať. Tým bol proces založenia univerzity dokončený.
Štruktúra univerzity zodpovedala štruktúre ostatných európskych
univerzít, ktoré boli pod správou jezuitov. Určoval ju Študijný poriadok
Ratio studiorum záväzný pre celú rehoľu. Košická univerzita mala teo−
logickú fakultu so štvorročným štúdiom, filozofickú fakultu s trojroč−
ným, a šesťtriedne gymnázium. Od roku 1709 mala aj právnickú fakul−
tu, ktorú založil Alexander Kecer z Lipovca. Fakultu medicíny nemala,
čo však nebolo nič zvláštne, lebo máloktorá univerzita bola kompletná.
Najvýznamnejšou fakultou bola fakulta teologická. Nadväzovala na
trojročné štúdium filozofie. Na právnickej fakulte sa veľká pozornosť ve−
novala cirkevnému právu. Košická univerzita sa zamerala predovšetkým
na výchovu kňazov, ale jej činnosť sa neobmedzovala dogmaticky len
na tento jeden cieľ. Bola otvorená pre nové myšlienkové pohyby a prú−
dy. Prednášali sa na nej aj ďalšie disciplíny v oblasti humanitnej a prí−
rodovednej. Bola to napr. literatúra, filológia, história, matematika, fyzi−
ka, astronómia, zemepis, botanika. Košická univerzita držala krok
s európskym vývojom a pokrokom a reagovala naň. Nešlo len o mecha−
nické narastanie vedných odborov, ale aj o prehlbovanie metodologic−
kých postupov v prírodných vedách o experiment, analýzu, výskum,
v histórii o štúdium prameňov.
Na Košickej univerzite pôsobili mnohí vysokokvalifikovaní profe−
sori. Hneď po založení univerzity, v roku 1657 bol do Košíc poslaný
Martin Palkovič, ktorý predtým pôsobil na univerzite v Grazi, vo Viedni
a Trnave. V Košiciach učil najprv v gymnáziu a potom na univerzite his−
torik Samuel Timon, zakladateľ kritickej, t. j. už vedeckej uhorskej his−
toriografie. Väčšinu svojich prác vydal v Košiciach. Na Timona v Koši−
ciach nadviazali mnohí, napr. Štefan Kaprinai, Karol Wagner, Juraj
Sklenár. V jezuitskej tlačiarni v Košiciach vyšlo niekoľko desiatok pra−
menných prác z dejín Uhorska. Samuel Timon a Juraj Sklenár patrili
svojimi národnými obranami k tvorcom ideológie slovenskej feudálnej
národnosti.
Aj v iných vedných odboroch pôsobili významní profesori. V rokoch
1738−1741 tu učil Michal Lipšic matematiku, filozofiu. Teológiu, okrem
Košíc prednášal v Grazi, Kluži, Jágri, Záhrebe a Šoproni. Košické obdo−
bie, v činnosti M. Lipšica, je najvýznamnejšie, pretože tu vyšli jeho tri
práce z algebry, fyziky −− mechaniky a astronómie. Tieto práce prevyšo−
vali vtedajšie vedecké práce a stali sa zdrojom novej fyziky v Uhorsku.
Ovplyvnil i ďalších vedcov ako Františka Kériho, rektora v Košiciach
a Trnave, ktorý zaujíma popredné miesto v dejinách uhorskej filozofie.
Vo fyzike bol uznávaný Ladislav Turóci, taktiež v Košiciach pôsobil
lingvista Andrej Bernolák. Všetci títo učenci predstavovali veľký du−
chovný potenciál, ktorý zaradil Košice v tom čase medzi popredné du−
chovné a kultúrne centrá Slovenska. Výsledkom tejto vedecko−
pedagogickej činnosti boli absolventi univerzity všestranne pripravení
do praktického života.
Hlavným cieľom zostávala výchova kňazov. V Košiciach preto vzni−
kol v roku l665 samostatný seminár, na ktorý pamätal biskup B. Kišdy
vo svojom testamente sumou 30 000 rýnskych zlatých, majetkom v Gy−
ňove a domom v Košiciach. Seminár bol po ňom pomenovaný semi−
narium Kisdianum Sancti Ladislai. Tu boli vychovávaní budúci kňazi
pre diecézu jágerskú, čanádsku, varadínsku a ďalšie. Viedli ho jezuiti.
Seminaristi navštevovali aj prednášky na univerzite. Ročne ich študova−
lo priemerne 40.
Popri univerzite jezuiti spravovali aj zariadenia na ubytovanie
žiakov konviktu. Konvikt alebo kolégium mal účel prostredníctvom za−
kladacích majetkov a príjmov zbaviť študentov a profesorov materiál−
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nych starostí, aby sa mohli venovať vede. Aj keď sa konvikt volal con−
victus nobilium, mohli byť doň prijatí aj nešľachtickí poslucháči.
Košický konvikt zapadal svojou organizáciou do rámca konviktov ostat−
ných jezuitských univerzít. V konvikte boli študenti pod stálym
dozorom pátra regenta, subregenta i prefekta. Pri štúdiu im pomáhali
inštruktori. Okrem výučby sa systematicky pôsobilo na mravné a ná−
boženské cítenie chovancov. Regens konviktu samostatne spravoval
zverený ústav, jeho majetky a dôchodky, pri väčších majetkových
transakciách bol potrebný aj súhlas rektora univerzity. Košický konvikt
bol založený v roku l659, z fundácie Zuzany Balassovej. Táto bola pô−
vodne určená pre užhorodské kolégium, ale arcibiskup Lippai ju pre−
sunul na kolégium košické. Postupne získal konvikt aj ďalšie fundácie,
v roku 1695 mestečko Göncz.
Univerzite slúžila aj tlačiareň. Ako rok jej založenia sa v literatúre
udáva rok 1673 alebo 1674. Táto tlačiareň pravdepodobne zhorela. Až
v roku 1715 kúpil administrátor Spišskej komory Ladislav Senitiváni pre
košických jezuitov tlačiareň, ktorá bola v prevádzke od roku 1715. Do
roku l773 v nej vyšlo viac ako 1000 titulov kníh. Vychádzali v latinčine,
slovenčine, maďarčine a nemčine. Vydávali sa učebné pomôcky, diplo−
mové práce a vedecké diela napísané profesormi univerzity. Tlačiareň
tlačila knihy aj pre františkánov a aj pre nekatolíkov. Vyšlo tu
Komenského dielo Januae linguarum reseratae aureae vestibulum.
Pre potreby profesorov a študentov bola hneď od začiatku zriadená
knižnica. Bola sústavne a starostlivo doplňovaná. Odhaduje sa, že
k roku 1682 mala 2000 diel. V roku 1755 gróf Jozef Andráši zriadil pre
knižnicu základinu 10 000 zl. a v roku 1769 dostalo kolégium od grófky
Sapáriovej na účely knižnice a prírodovedeckého múzea v Košiciach
dom. Z inštrukcie o správe majetku vydanej pre jezuitov vyplýva, že
nesmeli vlastniť žiadnu knihu okrem breviára a všetky knihy museli byť
zinventarizované. Svedčí to o riadnej správe univerzitnej knižnice.
Materiálnou základňou Košickej univerzity a k nej pridružených
ústavov boli majetky darované panovníkom a jednotlivcami a kapitál
fundácií. Aby sa z peňazí zo základiny čo najviac vyťažilo, požičiavali
jezuiti na 5 alebo 6 % úrok peniaze šľachte, mestu Košice a iným. Pre
nevracanie peňazí vznikalo univerzite množstvo súdnych sporov a za
náhradu sa jej dostávali do držby viaceré poddanské obce. Medzi obce,
ktoré Košická univerzita a s ňou združené ústavy vlastnili, patrili celé
dediny alebo ich časti. Na Spiši to bol Smolník, Mlynica, Harichovce,
Žakarovce a Iliašovce. V Šariši Brestov, Janov, Mirkovce, Malá Vieska,
Ploské a Žegňa. V Abovskej a Zemplínskej stolici Vyšná a Nižná Myšľa,
Hyľov, Blažice, Košická Nová Ves a usadlosti v Máde, Tállyi, Szantóve
a iné. V Gemeri patrilo univerzite mesto, hrad a železiarne Jelšava.
Všetky jezuitami spravované ústavy a podniky, ako univerzita s gym−
náziom, konvikt, kňazský seminár, univerzitná knižnica, kníhtlačiareň,
hospodárska správa majetkov, kláštor, tvorili správny celok na čele s rek−
torom. Každý úsek bezprostredne spravoval úradník vo vlastnej kompe−
tencii. Okrem rektora, prorektora a kancelára patrili medzi hodnostárov
Košickej univerzity dekan teológie, dekan filozofie a dekan jazykov. Na
fakulte teologickej a filozofickej prednášali riadni a mimoriadni profe−
sori, v prípravných ročníkoch magistri. V jednotlivých rokoch bol prie−
merný počet poslucháčov 400 až 500. Študenti pochádzali najviac
z východného Slovenska, ale aj zo Zadunajska a Sedmohradska. Pro−
mócie sa konali obyčajne koncom letného semestra. Prvými rektormi
univerzity boli František Topoš, 1658−1659, Martin Palkovič v rokoch
1659−1661, posledným Ján Prileský v rokoch 1771−1773.
V roku 1773 bol zrušený jezuitský rád a univerzita bola poštátnená.
Okrem rektora a kancelára bolo vtedy na univerzite 16 profesorov,
z ktorých časť zostala pôsobiť na univerzite ako svetskí profesori. Škol−
skou reformou Ratio educationis, v roku 1776 sa Košická univerzita
stala filiálkou jedinej uhorskej univerzity v Budíne. Existovala naďalej
ako vysoká škola pod názvom Academia regia s právom promovať svo−
jich absolventov. Akadémia mala dve fakulty filozofickú a právnickú.
V období Bachovho abslutizmu bola Kráľovská akadémia pretvorená na
Právnickú akadémiu. Vládnym nariadením 276 z roku 1921 Právnická
akadémia v Košiciach bola zrušená. Zanikla tak posledná vývojová
etapa Košickej univerzity.
Význam Košickej univerzity pre Košice, ale aj celé severovýchodné
Uhorsko, bol veľký. Košická univerzita počas svojho pôsobenia
vychovala množstvo vzdelaných a múdrych ľudí, ako to bolo želaním
jej zakladateľa. Medzi jej najznámejších absolventov patrí napr. Michal
Baluďanský, organizátor a prvý rektor Petrohradskej univerzity. Bola
otvorená nadaným mladým ľuďom, zo všetkých vrstiev spoločnosti.
Úspešne bol naplnený aj cieľ výchovy kňazov a obnovy katolíckej
cirkvi, Košická univerzita je významná i z hľadiska dejín slovenského
národa tým, že na nej študovali stovky Slovákov a tiež slovenskými
národnými obranami z pera jej profesorov −− historikov Samuela Timona
a Juraja Sklenára. Založila v Košiciach univerzitnú tradíciu kvalitného
vysokoškolského vzdelávania, v čom vidíme jej odkaz pre súčasnosť.
doc. PhDr. M. Bodnárová, CSc.
Štátny archív v Prešove
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350. výročie vzniku Universitas Cassoviensis
Spoločným zasadnutím vedeckých rád univerzít a fakúlt so síd−
lom v Košiciach si 26. 2. 2007 v Košiciach pripomenuli 350. výročie
založenia Košickej univerzity − Universitas Cassoviensis.
„Toto významné výročie ukazuje, že univerzitné vzdelávanie má
na Slovensku veľmi silnú tradíciu a máme pri jeho rozvoji z čoho
vychádzať,“ uviedol podpredseda vlády a minister školstva Ján
Mikolaj.
Podľa vicepremiéra SR Dušana Čaploviča, ktorý sa rovnako
zúčastnil na oslavách, Universitas Cassoviensis vytvárala významný
fenomén vzdelanosti a kultúry. „Múdri ľudia, ktorí mali moc či už
cirkevnú alebo svetskú, podporovali takéto snahy a vytvárali pod−
mienky na vzdelávanie a šírenie vedy, osvety a kultúry v tomto
prostredí“, povedal Čaplovič.
Súčasťou spoločného zasadnutia bola inaugurácia novej −
Filozofickej fakulty košickej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF
UPJŠ), ktorú zriadili k 1. januáru tohto roka. Vznikla z doterajšieho
Ústavu filologických a sociálnych vied UPJŠ. Podľa povereného
dekana prof. Jána Gbúra svojím profilom má doplniť doteraz
prevažujúce technické, exaktné a prírodovedné zameranie košic−
kých vysokých škôl. Symbolické je aj to, že vznikom FF UPJŠ sa
dosiahol v meste stav, aký bol pred 350 rokmi, pretože aj Univer−
sitas Cassoviensis mala popri Teologickej fakulte aj Filozofickú
a Právnickú fakultu.
Akademické slávnosti na počesť 350. výročia Košickej univerzi−
ty sa začali ráno svätou omšou v bývalom univerzitnom kostole,
ktorú celebroval košický arcibiskup Alojz Tkáč. Prítomný bol aj
predseda Konferencie biskupov Slovenska František Tondra.
Košickú univerzitu založil vydaním zakladajúcej listiny 26. feb−
ruára 1657 jágerský biskup Benedikt Kišdy a odovzdal ju jezuitom.
Zlatou bulou zo 7. septembra 1660 ju potvrdil cisár Leopold I., vzal
ju pod svoju ochranu a preniesol na ňu všetky práva a výsady, ktoré
mali ostatné univerzity v monarchii. Univerzita patrila medzi
najvýznamnejšie vysoké školy vtedajšej Európy. Jej hlavnou úlohou
bola príprava kňazov. Mala byť aj protireformačnou univerzitou na
záchranu katolicizmu v Uhorsku a nástrojom Habsburgovcov na
upevnenie ich panstva.
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Košická univerzita mala právo udeľovať doktoráty, licenciáty
a bakalaureáty. Ročne na nej študovalo 400 −− 600 študentov.
V zmysle ustanovenia Ratio educationis Košickú univerzitu v roku
1777 pretvorili na Košickú akadémiu.
Na oslavách sa popri cirkevných hodnostároch a zástupcoch
samosprávy a štátnej správy zúčastnili rektori a dekani UPJŠ, košic−
kej Teologickej fakulty Katolíckej univerzity (TF KU) v Ružomberku,
Technickej univerzity (TU), Univerzity veterinárskeho lekárstva,
bratislavskej Ekonomickej univerzity a najmladšej, len vlani zalo−
ženej Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach. Len
na TU študuje dnes vyše 16 000 poslucháčov.
Na Právnickej fakulte UPJŠ za prítomnosti doc. JUDr. M. Bujňá−
kovej, CSc., novozvolenej dekanky na ďalšie funkčné obdobie
a ostatných vzácnych hostí, vrátane vedenia UPJŠ v Košiciach, otvo−
rili tematickú výstavu k danému 350. výročiu založenia Košickej
univerzity, na inštalácii ktorej sa podieľali pracovníčky univerzitnej
knižnice v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou a Vydava−
teľstvom UPJŠ, kde sa zhotovovali kópie vystavených materiálov
(výstava potrvá do 9. marca 2007).
Akademické oslavy pokračovali vo večerných hodinách koncer−
tom košickej Štátnej filharmónie a v utorok 27. 2. 2007 vedeckou
konferenciou na Teologickej fakulte v Košiciach pod záštitou me−
novanej fakulty a taktiež UPJŠ v Košiciach a Dejepisného spolku
v Košiciach. Na konferencii odzneli medzi inými i nasledujúce
príspevky: Náboženské spoločnosti v Košiciach v 17. a 18. storočí,
Filozofia a filozofi na Košickej univerzite, Vyučovanie fyziky na
Košickej univerzite, Lipsicz a jeho Algebra, Tlačiarne v Košiciach
v čase vzniku a pôsobenia Košickej univerzity a jej pokračovateľov,
Výtvarné umenie v dobe založenia Košickej univerzity, Profesorský
zbor Košickej univerzity a iné.
Pôsobenie Universitas Cassoviensis pripomína dnes v Košiciach
pamätná reliéfna tabuľa na pôvodne kráľovskom, neskôr jezuitskom
dome a premonštrátskom kláštore na Hlavnej ulici č. 67.
Spracoval J. Č.
podľa materiálov TASR
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350. výročie založenia Universitas Cassoviensis

Dušan Čaplovič, podpredseda vlády Slovenskej republiky

Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.

Inaugurácia Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Slávnostné kolégium

Vedenia univerzít a fakúlt so sídlom v Košiciach

Slávnostné zhromaždenie

Collegium technicum

UNIVERSITAS Šafarikiana
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Z prejavu ministra školstva SR
pri príležitosti 350. výročia založenia košickej Univerzity

Vážené slávnostné zhromaždenie,
vláda Slovenskej republiky si uvedomuje, ako sme to
uviedli aj vo svojom programovom vyhlásení, že podstatnú
úlohu v rozvoji vedomostnej spoločnosti zohrávajú vysoké
školy. Vysoké školy ako vrcholné vzdelávacie ustanovizne so

svojím vedeckým, ale aj umeleckým potenciálom, majú vo
svojom poslaní rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti,
múdrosť, nezávislosť myslenia, dobro, tvorivosť a schopnosť
presadiť sa. Pri riadení vysokoškolskej inštitúcie je dôležité
mať na zreteli vysoké morálne zásady, občiansku a spoločen−
skú zodpovednosť, hodnoty demokracie, humanizmu a tole−
rancie, ako aj zdravého sebavedomia a národnej hrdosti.
Úlohy vysokých škôl však vnímame ešte širšie. Očakáva sa
od nich spolupráca pri riešení úloh s vedeckými inštitúciami,
podnikmi, ale aj orgánmi samospráv a štátu. Participujú vo
verejných diskusiách o budovaní medzinárodných vzťahov
a perspektív. A tu chcem, ak dovolíte, poznamenať, že
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa zameriava na
kvalitný vedecký výskum, ktorý v niektorých odboroch
dosahuje európsku úroveň a má bohatú medzinárodnú
spoluprácu s partnerskými akademickými inštitúciami. K ta−
kýmto jej snaženiam a úspechom jej môžem iba blahoželať.
A je na nás, štátnych predstaviteľoch, aby sme jej k tomu
vytvárali príslušné legislatívne podmienky a dokázali získavať
aj príslušné zdroje. Ubezpečujem vás, že sa o to úprimne
snažíme.

Zdroj: MŠ SR

Z dejín formovania vysokého školstva v Košiciach
Tradícia univerzitného vzdelávania na území nášho mesta
vznikla už v roku 1657, keď biskup Benedikt Kišdy založil listi−
nou „studium universale“ akadémiu a dal jej do vena 40 tisíc
toliarov. Akadémiu zo začiatku viedli jezuiti a určoval ju študij−
ný poriadok „Ratio Studiorum“.
V roku 1660 vydal cisár Leopold I. zlatú bulu Universitas
Cassoviensis, ktorá zabezpečila prvej košickej univerzite rov−
naké privilégiá ako mali všetky ostatné univerzity habsburskej
monarchie vo Viedni, v Prahe, v Kolíne nad Rýnom, Grazi,
Trnave, Olomouci a v ďalších európskych mestách. Na čele uni−
verzity stáli rektor, vicerektor a kancelár, na čele fakúlt dekani.
Dominantnou fakultou bola v tom čase Teologická fakulta.
Okrem nej tvorili súčasť univerzity aj Filozofická a Právnická
fakulta. Na Filozofickej fakulte sa prednášala filozofia, história,
študovali sa jazyky, ale bol vytvorený aj priestor pre prírodné
vedy ako fyzika, matematika, zemepis a botanika.
Na Universitas Cassoviensis pôsobili vynikajúci profesori ako
Martin Palkovič, Samuel Timon, Štefan Kaprinai, Karol Wágner,
Juraj Sklenár, Michal Lipšic, ktorý bol šíriteľom novej fyziky
v celej monarchii a ďalší. Na univerzite prednášali študentom
všetkých národností vtedajšieho Uhorska riadni a mimoriadni
profesori. Vyučovacím jazykom bola latinčina. Univerzita mala
svoju knižnicu, kostol, tlačiareň a súviseli s ňou aj iné usta−
novizne ako gymnázium, seminár, konvikt, správa poddaných
dedín a iného majetku. Univerzita vlastnila viaceré obce na
Spiši, v Abovskej a Zemplínskej stolici a z gemerských miest jej
patrila Jelšava. Košická univerzita ovplyvnila v 17. a 18. storočí
významným spôsobom rozvoj vedy, vzdelanosti a duchovnej
kultúry.
V roku 1773 prestala univerzita patriť jezuitskému rádu
a stala sa štátnou inštitúciou − Academia Regia Cassoviensis. Na
základe vládneho ustanovenia −− Ratio educationis stratila
samostatnosť a ostala len pobočkou jedinej uhorskej univerzity
v Budíne s právom promovať. V roku 1850 sa Academia Regia
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premenila na Právnickú akadémiu a v tejto podobe pôsobila do
roku 1921.
Košice sa opäť stali sídlom vysokej školy de iure v roku 1937
zriadením Vysokej školy technickej Dr. Milana Rastislava Šte−
fánika. Jej trvanie však bolo veľmi krátke a novým zákonom bola
v roku 1939 zrušená.
Po skončení 2. svetovej vojny bola postupne v Košiciach
zriadená Vysoká škola poľnohospodárska a lesného inžinierstva,
v roku 1947 pobočka Pedagogickej fakulty Slovenskej univerzi−
ty, v roku 1948 pobočka Lekárskej fakulty Univerzity Komen−
ského, v roku 1949 Vysoká škola veterinárska a v roku 1952
Vysoká škola technická.
Zlúčením pobočky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave a Filozofickej fakulty vytvorenej z Filologickej fakul−
ty Vyššej školy pedagogickej v Prešove vznikla v roku 1959
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, ktorá nadviazala na historickú
jezuitskú Košickú univerzitu.
V roku 1964 sa ustanovila Pedagogická fakulta so sídlom
v Prešove a začlenila sa do zväzku Univerzity P. J. Šafárika.
V roku 1963 k nej pribudla Prírodovedecká a v roku 1973
Právnická fakulta. V roku 1990 sa Univerzita P. J. Šafárika
rozšírila o ďalšie dve fakulty − Pravoslávnu bohosloveckú
a Gréckokatolícku bohosloveckú fakultu.
Spoločensko−politické udalosti deväťdesiatych rokov opäť
zasiahli do osudu Univerzity P. J. Šafárika. Zákonom č.
361/1996 Z. z. o rozdelení Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
sa s účinnosťou od 1. januára 1997 rozdelila Univerzita na dva
samostatné právne subjekty Univerzitu P. J. Šafárika v Košiciach
a Prešovskú univerzitu so sídlom v Prešove. Počet fakúlt na
Univerzite P. J. Šafárika sa tak zredukoval na tri − Lekársku,
Prírodovedeckú a Právnickú, ku ktorým pribudli v roku 1998
Fakulta verejnej správy a k 1. 1. 2007 aj Filozofická fakulta.
Spracoval: J. Čipkár
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Výstava Alma Universitas Cassoviensis
V dňoch 26. − 27. februára 2007 sa uskutočnili akademické oslavy
košických univerzít pri príležitosti 350. výročia založenia prvej Košic−
kej univerzity. Súčasťou osláv bolo sprístupnenie tematickej výstavy
„Alma Universitas Cassoviensis − 350. výročie založenia Košickej uni−
verzity“ v priestoroch Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach na Ko−
váčskej 26.
Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 26. 2. 2007 o 15.00 hod. Na úvod
prítomných hostí privítala riaditeľka Univerzitnej knižnice UPJŠ Mgr.
Džuganová, ktorá uviedla niektoré faktografické údaje z histórie prvej uni−
verzity. Následne sa prítomným pár slovami prihovoril člen vedenia UPJŠ,
prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie prof. MUDr. Šulla I., DrSc., ako
aj dekanka Právnickej fakulty doc. JUDr. Bujňáková M., CSc.
Vernisáže výstavy sa zúčastnili mnohí hostia zo všetkých košických
univerzít, zástupcovia médií ako aj kolegovia z partnerských knižníc.
V priebehu nasledujúcich dvoch týždňov do 9. marca 2007 ju mali
možnosť zhliadnuť nielen študenti a zamestnanci UPJŠ, ale aj ostatná
verejnosť Košíc.
Výstavu pripravila Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach (UK UPJŠ)
v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou (ŠVK) v Košiciach. Práve
ŠVK je dnes vlastníkom historického fondu knižnice prvej košickej uni−
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verzity Alma Universitas Episcopalis Cassoviensis. Z tohto rozsiahleho
fondu boli vybrané a zdokumentované jednotlivé diela pochádzajúce
z autorskej dielne mnohých bývalých študentov a profesorov Košickej
univerzity. Zaujímavý bol pohľad, ako na študijnú literatúru vtedajšej
doby, tak i na promočné tlače obsahujúce tézy končiacich študentov.
Unikátom bol katalóg študentov Catalogus studiosorum Almae ac
Episcopalis Academiae Cassoviensis Societatis Jesu, ktorý poskytol
Archív mesta Košice. Obsahoval záznamy o študentoch od roku 1693
po rok 1862.
Konečnej podobe výstavy predchádzalo štúdium z monografií,
článkov, zborníkov.
Poďakovanie za prípravu a realizáciu výstavy patrí Mgr. Slezákovej D.
(ŠVK), Ing. Matušovičovej E. (UK UPJŠ), Mgr. Stahovcovej A. (ŠVK) ako aj
Ing. Hricovovi A. (Vydavateľstvo UPJŠ) za fotografovanie starých tlačí.
Pre tých, ktorí z rôznych dôvodov nestihli prehliadku výstavy, je
dobrou správou, že od 26. 3. 2007 bude výstava sprístupnená v Štátnej
vedeckej knižnici v Košiciach, odkiaľ ďalej poputuje do priestorov
Teologickej fakulty Košice Katolíckej univerzity v Ružomberku na
Hlavnú 91.
Ing. Eva Matušovičová
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Zriadenie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach
Vážení členovia akademickej obce alma mater, ale
i vážení a milí priaznivci našej Univerzity!
Po dlhej a náročnej, takmer dvojročnej príprave, ktorá
začala zriadením Ústavu filologických a sociálnych vied UPJŠ
a akreditáciou viac než tridsiatich študijných programov
z jednoodborovej Filozofie, Psychológie, Anglistiky a ameri−
kanistiky, Nemeckého jazyka, Slovenského jazyka atď., ale aj
ich rôznych kombinácií s prírodovednými disciplínami, sa na−
še sny stali skutočnosťou. Akademický senát UPJŠ v Košiciach
na svojom zasadnutí dňa 14. decembra 2006, po tom, čo
Akreditačná komisia vlády SR prijala pozitívne stanovisko,
schválila návrh rektora UPJŠ na zriadenie Filozofickej fakulty
UPJŠ v Košiciach ku dňu 1. januára 2007. Ide o dejinný
medzník v novodobej histórii alma mater. Pre tých, ktorí sú na
našej Univerzite kratšie, pripomeniem, že 1. januára 2007
uplynie presne desať rokov odo dňa, keď sa naša Univerzita

rozdelila a jej vtedajšia Filozofická fakulta ostala v lone práve
novovzniknutej Prešovskej univerzity. Kvôli správnosti údajov
uverejňovaných v historických letopisoch však treba uviesť,
že po zániku Universitas Cassoviensis vôbec ide o prvú
Filozofickú fakultu so sídlom v Košiciach, pretože prešovská
Filozofická fakulta mala aj pred desiatimi rokmi svoje sídlo
v Prešove. Jedno decénium chýbala našej alma mater filo−
zofická fakulta, ktorá už tradične poskytuje každej univerzite
toľko žiadaný punc klasickosti. Priznajme si v tejto chvíli, že
po spomínané obdobie bol klasický rozmer našej Univerzity
istým spôsobom narušený, a to aj napriek tomu, že Univerzita
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bola vždy všeobecne pova−
žovaná za druhú najstaršiu klasickú univerzitu na Slovensku.
Prof. h. c. prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
rektor UPJŠ

Vážení členovia akademickej obce,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že na základe § 22 ods. 5
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred−
pisov bol rektorom UPJŠ v Košiciach s účinnosťou od
1. januára 2007 poverený výkonom funkcie dekana novo−
zriadenej Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.
Vzdelanie:
Filozofická fakulta v Prešove UPJŠ v Košiciach (1971−1976)
Doktorandské štúdium (Literárnovedný ústav SAV Bratislava)
1995
Habilitačné konanie (Filozofická fakulta v Prešove UPJŠ
v Košiciach) 2000 Vymenúvacie konanie za profesora
(Filozofická fakulta PU v Prešove) 2004
Rozvojové aktivity:
V roku 1992 inicioval založenie Katedry estetiky a vied
o umení na FF UPJŠ z oddelenia estetickej výchovy na
Katedre spoločenských vied UPJŠ v Prešove, od roku 1991
rozvinul novú koncepciu vysokoškolskej umeleckej
tvorivosti, ktorá sa realizovala v medzinárodne známom
podujatí vysokoškolákov − Akademický Prešov.
Vedeckovýskumná činnosť:
Je autorom dvoch vedeckých monografií, štyroch odborných
knižných publikácií, dvoch vysokoškolských učebníc, viac
ako 40 vedeckých štúdií publikovaných v domácich a zahra−
ničných odborných časopisoch a vedeckých zborníkoch,
množstvo popularizačných príspevkov. Organizuje vedecké
konferencie a kolokvia. Na jeho práce je viac ako 100 ohla−
sov v domácej a zahraničnej odbornej literatúre. Vedecko−
výskumné projekty: medzinárodný projekt (1), projekty
VEGA (5), projekt KEGA (1).
Ocenenia za vedeckovýskumnú činnosť:
Za knižnú publikáciu Hviezdoslav a česká poézia (1998)
získal ocenenie medzinárodnej grantovej agentúry Research
Support Scheme so sídlom v Prahe, samostatné heslo
v Slovníku slovenských spisovateľov 20. storočia (2002), člen
kolektívneho medzinárodného diela Dictionary of Literary
Biography (Univesity of New York, 1999).
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Výskumné zameranie:
Dejiny slovenskej a českej literatúry 19. a 20. storočia, verzo−
lógia, literárna komparatistika, literárna estetika, slovesná
a divadelná kultúra, umelecký prednes.
Funkcie a členstvá:
Predseda pobočky Literárnovednej spoločnosti SAV
v Prešove;
Člen výboru Literárnovednej spoločnosti SAV;
Člen Obce spisovateľov;
Člen Slovenskej estetickej spoločnosti;
Člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty PU Prešov;
Člen celoštátnej komisie doktorandského štúdia v odbore
teória a dejiny slovenskej literatúry;
Externý hodnotiteľ rozhlasovej produkcie Slovenského roz−
hlasu, štúdio Košice;
Člen celoštátnych porôt rozhlasových prehliadok pôvodnej
slovenskej rozhlasovej hry a pôvodného slovenského roz−
hlasového humoru a satiry.

Pri výkone tejto náročnej a zodpovednej funkcie mu
želáme pevné zdravie a veľa pracovných úspechov.
redakcia časopisu
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Multifunkčná učebňa Univerzitnej knižnice UPJŠ
ako nástroj skvalitnenia služieb študentom UPJŠ
Akademické knižnice v rámci svojho zamerania pôsobia ako
vedecko−informačné, bibliografické, koordinačné a poradenské
pracoviská vysokých škôl alebo fakúlt. Okrem základných infor−
mačných služieb akademické knižnice zabezpečujú i niektoré špe−
cializované služby (napr. podpora úzkošpecializovaných pracovísk,
nových foriem vzdelávania, informácie o podnikaní, o európskej
integrácii a pod.) z hľadiska obsahu, ale i metód a foriem ich posky−
tovania. V poslednom období akademické knižnice v rámci národ−
ných licencií, rôznych konzorcionálnych projektov, ale aj na zák−
lade vlastnej iniciatívy získali možnosť prístupu k celosvetovým
bibliografickým alebo plnotextovým informačným databázam,
ktoré zachytávajú vysokohodnotné informácie z rôznych oblastí
vedy, techniky, spoločenských vied a i.
Snahou Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach (ďalej len UK) je
nielen sprístupňovať dokumenty z knižničného fondu alebo napr.
prostredníctvom plnotextových databáz, ale hlavne implementovať
také formy ďalších služieb knižnice používateľom, ktoré by
používateľov navádzali a učili samostatne sa orientovať a vyhľa−
dávať relevantné informácie z prístupných odborných interných
i externých informačných zdrojov. Táto aktivita vychádza zo súčas−
ných celosvetových trendov, a tiež aj z informačných požiadaviek
a potrieb používateľov akademickej obce.
Akreditácia nových študijných programov, zámer Univerzity
rozšíriť výučbovú základňu o fakultu humanitného zamerania, čo sa
stalo 1. 1. 2007 realitou, to všetko smeruje nielen ku kvalitatívnemu
zabezpečeniu vysokoškolského vzdelávania na UPJŠ ale aj ku kvan−
titatívnemu rastu počtu študentov. Úsilie UK preto smeruje k za−
bezpečeniu a poskytovaniu nielen informačných zdrojov pre štu−
dentov UPJŠ, ale aj k rozšíreniu služieb knižnice formou infor−
mačnej výchovy pre nich.
Rozvoj informačných a komunikačných technológií má v prí−
pade knižníc dosah na široké spektrum služieb: informačné zdroje
(médium, digitalizácia, metadáta) a prístup k nim (internet, sieťové
zdroje, budovanie virtuálnej knižnice, oblasť ľudských zdrojov
(nové profesie, pružné organizačné štruktúry). Uvedené zmeny
vyvolávajú nároky na informačné vzdelávanie používateľov, a to
najmä v prostredí akademickej inštitúcie, kde sa menia formy štú−
dia, vytvárajú sa nové študijné odbory, zvyšuje sa počet študentov.
Mení sa tým aj poslanie knihovníkov, z ktorých sa stávajú odborní
konzultanti a školitelia. To je súčasný trend v UK.
Rozširovaním svojich služieb a aktivít sa knižnice stávajú aj
komunitnými centrami v mieste svojho pôsobenia. V prostredí aka−
demických knižníc sa táto činnosť prejavuje predovšetkým v spo−
lupráci so študentskými združeniami, spolkami pôsobiacimi na aka−
demickej pôde, čo v podmienkach UK predstavuje spoluprácu so
Spolkom medikov mesta Košice, združením ELSA a pod.
So zreteľom na všetky uvedené skutočnosti sa vedenie UK
rozhodlo pre zriadenie multifunkčnej učebne, ktorá by mala:
! zabezpečiť prístup študentov všetkých foriem štúdia a podľa
požiadaviek aj akademickej komunity (pedagogických,
vedeckých a výskumných pracovníkov, doktorandov UPJŠ)
k informáciám potrebným pre vzdelávací a výskumný proces,
a to prostredníctvom lokálnych a externých elektronických
informačných zdrojov;
! podporiť zavedenie nových služieb pre používateľov UK −
vzdelávacie a školiace aktivity;
! umožniť využívať priestory združeniami študentov UPJŠ
(Spolok medikov mesta Košice, ELSA Košice) v rámci vlastných
i spoločných aktivít s UK.
V roku 2005 UK vypracovala projekt „Multimediálna študovňa
ako nástroj skvalitnenia služieb používateľom“. Realizácia projektu
predpokladala: − prípravné práce spojené so stavebnými úpravami
priestoru, modernizáciou elektroinštalácie, rozšírením počítačovej
siete, obstaraním nábytku; − zriadenie prístupových miest − pracov−
ných staníc pre používateľov, personálne zabezpečenie správy sys−
tému; − technickú, obsahovú a personálnu prípravu kurzov, školení,
vzdelávacích aktivít pre všetky kategórie používateľov.
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Zásluhou finančnej podpory Slovenskej sporiteľne, a. s.,
Ministerstva školstva SR a ďalších sponzorov (Firmy PEVLUMA
s. r. o. Košice, MOLING s. r. o. Košice−Barca) bol projekt úspešne
zrealizovaný v roku 2006.
Multimediálna učebňa bola slávnostne otvorená 27. novembra
2006 za prítomnosti prof. h. c. prof. JUDr. Vladimíra Babčáka, CSc.,
rektora UPJŠ, prof. RNDr. Alexandra Fehéra, DrSc., prorektora UPJŠ
pre vedeckú činnosť a informačné technológie, Ing. Vladislava
Biačka, riaditeľa Mestskej pobočky SlSp, a. s. v Košiciach,
Ing. Jozefa Porvazníka, marketingového manažéra SlSp, a. s.,
Mgr. Daniely Džuganovej, riaditeľky UK UPJŠ, zástupcov Spolku
medikov mesta Košice a ďalších.
PhDr. Zuzana Babicová, UK UPJŠ
zuzana.babicov@upjs.sk

11

Čo nové
v časopise
ACADEMIA?
Z nového čísla (roč. XVII, 3 / 2006)
odporúčame prečítať:
1. Predstavenie prof. Ing. Jána
Mikolaja, CSc., podpredsedu vlády
a ministra školstva.
2. Z programového vyhlásenia vlády
Slovenskej republiky (s. 4) o tom: a)
aký je význam vedomostnej
spoločnosti pre celkové zlepšenie
životnej úrovne občanov Sloven−
ska; b) že vláda uplatní v školstve
viaczdrojové financovanie, aby sa
postupne dosiahlo 5 % hrubého
domáceho produktu; c) že urobí
potrebné kroky na urýchlenú dife−
renciáciu škôl na univerzitné a ne−
univerzitné školy a zabezpečí ich
systematické hodnotenie atď.
3. Aktuálne požiadavky priemyselnej
sféry na vzdelávanie pracovnej sily
(s. 8 − 12). Doc. Ing. Š. Lednár,
PhD. a doc. Ing. J. Buday, CSc., zo
Združenia priemyselných zväzov
Slovenska vo svojom článku
poukazujú na to, že základným
predpokladom úspešného rozvoja
priemyselnej výroby, ale i hospo−
dárstva vôbec, je nevyhnutná
potreba mať zabezpečený dosta−
točný počet vzdelanej pracovnej
sily, a to na úrovni stredných
odborných učilíšť, stredných od−
borných škôl, priemyselných škôl
i gymnázií, a taktiež na úrovni
vysokých škôl (štúdium bakalárske,
magisterské, inžinierske, dok−
torandské), či v rámci celoživot−
ného vzdelávania. Jednoznačne
možno konštatovať, že kvalita
vzdelania pracovnej sily na Slo−
vensku tvorila doteraz jeden
z rozhodujúcich hnacích motorov
rozvoja nášho hospodárstva a vstu−
pu zahraničných investorov do
slovenského ekonomického pries−
toru. Avšak, zmenou kvality štruk−
túry našej priemyselnej podnika−
teľskej sféry a celkovým nárastom
požiadaviek na kvalitne vzdelanú
pracovnú silu, dynamicky vzrastajú
požiadavky na zvýšenie kvalita−
tívnej úrovne celého systému
vzdelávacej sústavy na Slovensku.
V oblasti vysokého školstva dochá−
dza k nezdravému vývoju, keď na
jednotlivých vysokých školách sa
pripravuje nepomerne viac absol−
ventov lekárskych, právnických,
filozofických a ekonomických
študijných zameraní ako absolven−
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Červené srdce Austrálie
Uprostred nekonečnej pustatiny leží skala.
Chrám, aký len príroda dokáže postaviť. Peceň
chleba, len tak položený na pieskovom stole
austrálskeho buša. Mýtické miesto, majúce
hlboký duchovný a kultúrny význam pre do−
morodcov. Významná destinácia pre cestova−
teľov z celého sveta. Symbol Austrálie. Uluru.

Klenoty prírody. Austrália je pre svoje
prírodné krásy výnimočnou krajinou. Slovami
sa nedá opísať tá ušľachtilá nádhera, tá dych
vyrážajúca scéna, ktorá sa otvorí pre oko
nadšeného pozorovateľa takmer kdekoľvek.
Čas sa akoby zastaví
a človeku len ostáva
vnímať pôvab austrálskej
prírody s nemým úža−
som a pokorou v srdci.
Obdiv určite vyvolajú
Modré hory, vzdialené
od Sydney len 200 km,
s magickým modrým
nádychom vytvoreným
výparmi olejov z euka−
lyptových stromov. Pre
toho, kto sa chce vrátiť
do dávnych vekov Ze−
me, bude zážitkom pre−
chádzka v 110 miliónov
rokov starom pralese
v Queenslande. Ak už
máte stromov dosť, mô−
žete si zájsť na jednu
z mnohých piesočna−
tých pláží, pre ktoré je
tento „Sunshine State of
Australia“ taký notoric−
ky známy. A netreba za−
budnúť na Veľkú kora−
lovú bariéru, ktorá očarí
nielen milovníkov pod−
morského života. Bránu
do Ázie predstavuje
Darwin. Pri ňom sa na−
chádza národný park
Mary River, ktorý je do−
movom
najväčšieho
počtu
slanovodných
krokodílov na svete.

Menovať podrobne všetky prírodné atrakcie
Austrálie by som mohol takmer donekonečna.
Ich návšteva je určite neopakovateľným zá−
žitkom. No obzvlášť neopakovateľné je jedno
miesto, nachádzajúce sa takmer v samotnom
srdci Austrálie, kde prírodné sily vytvorili
jeden z najkrajších klenotov, ktorý žiari vo
svetle zapadajúceho
slnka −− Ayers Rock
alebo Uluru.
Uluru je mohutná
pieskovcová formácia,
nachádzajúca sa v tzv.
„Červenom strede“,
v oblasti Severného
teritória. Leží v národ−
nom parku Uluru −−
Katja Tjuta a je vzdia−
lená 440 km na juho−
západ od Alice Springs.
S 94 km obvodom sa
nad okolitú planinu
dvíha do výšky 346 m,
čím dosahuje nad−
morskú výšku 862,5 m.
Ôsmy div sveta.
Počas svojho pobytu
v Austrálii som sa roz−
hodol stráviť niekoľko dní obdivovaním
exotických krás outbacku (vnútrozemia), no
najmä navštíviť niektoré pozoruhodné miesta
v spomínanom národnom parku. Ako výcho−
disková báza mi slúžilo Alice Springs, mesto,
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ktoré som si dovtedy mylne predstavoval ako
typický americký zapadákov zo spaghetti
westernov s Clintom Eastwoodom. Odtiaľ som
sa už skoro ráno vydal autobusom na päťhodi−
novú cestu vyprahnutou krajinou k Uluru.
Z okna autobusu bolo možno zahliadnuť pa−
súce sa divoké kone a ťavy. O kultúrne vyžitie
na austrálsky spôsob sa pri jednej zo zastávok
na občerstvenie postarala talentovaná popová
hviezda −− Dinky. Počas zajedania opečeného
toastu s lekvárom mi hral na klavíri a spieval,
teda, lepšie povedané, zavýjal. Nemal som
mu to ale vôbec za zlé −− bol to totiž psík
dingo, ôsmy div sveta, ako ho označil istý tu−
rista z Islandu.
Keď sa po hodinách cesty zjavila na obzore
hora pripomínajúca kopulu, na vrchu zagu−
ľatená a so strmými svahmi, cítil som sa ako
Ernest Giles, prvý objaviteľ Uluru. So skracu−
júcou sa vzdialenosťou moje nadšenie stúpa−
lo. Skalný masív naberal na impozantnosti, na
úpätiach sa začali črtať ostré ryhy. Nerovnosti
sa stali zreteľnejšie. Keď som sa ocitol tesne
pod skalou, vykreslila sa mi prírodná textúra
v celej svojej kráse a so všetkými jej detailmi.

Vietor, piesok, voda. Terajšia podoba Uluru
je výsledkom pôsobenia prírodných živlov
počas niekoľkých sto miliónov rokov. Dnes je
len veľmi ťažké predstaviť si, že na miestach
obklopujúcich masív, na nedoziernych pie−
sočnatých pláňach porastených stromami
kasuarie, akáciami či trávami spinifexu, bolo
kedysi more. Podľa geológov z usadeného
materiálu z Musgrave Mountains, ktorý bol
predtým vodou odnesený do mora, vznikla
pred 560 miliónmi rokov hornina tvoriaca
základ skalného masívu. Po tom, čo more
vyschlo, vrstvy hornín sa naklonili alebo
zvrásnili. Niektoré časti hornín boli odolnejšie
ako ostatné −− a práve Uluru predstavuje jednu
z tých odolnejších častí. Nápory vetra,
pieskové závany a dažďová voda počas viac
ako 300 miliónov rokov zmenili tvar povrchu
týchto odolných miest a dodali Uluru vzhľad
monolitu vyrastajúceho z roviny.
Avšak pre pôvodných obyvateľov, Anan−
gov, žijúcich na okolitom území tisícky rokov,
je Uluru omnoho viac než výsledok geologic−
kých procesov. Každá puklina, ryha či prie−
hlbina má pre nich dôležitý mýtický význam.
Každý žliabok rozpráva unikátny príbeh −− fan−
tastický a tajuplný.
Čas snívania. V dobách pradávnych, v čase,
keď bol svet ešte beztvarý a jednotvárny, veľké
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stvorenia, napoly ľudia, napoly zvery (či
napoly rastliny), precitli z dlhovekého spánku.
Títo „predkovia“ sa bezcieľne túlali po krajine
dňom i nocou. Z času na čas zložili svoje
boľavé údy pri ohni, ktorý zapálili, udržiavali
a pritom vykonávali rituály. Aby prežili,
hľadali vodu a lovili potravu, skrátka robili
všetko to, čo robia súčasní aborigenci.
Kdekoľvek sa pohli, čokoľvek konali, zane−
chali po sebe nezmazateľné stopy.
Podľa tradície Anangov je Uluru križovat−
kou ciest týchto „predkov“. V mýtickom
období nazývanom Čas snov (Dreamtime
alebo Tjukurpa), obsadil severnú stranu kmeň
Pitjantjatjara (v preklade „Ľud malého klokana
wallaby“). Nepriateľský kmeň z juhu,
Yankukunytjatjara („Ľud jedovatého hada“),
vyčaroval démonickým spevom strašného
netvora Dinga, šíriaceho des a hrôzu v kmeni
Pitjantjatjara. Ľud klokana mu pomocou
fantastických skokanských schopností nako−
niec unikol −− ich stopy možno v jaskyniach pri
základni Uluru pozorovať dodnes.
V piesňach domorodcov je populárny aj prí−
beh o červenej jašterici Tatji, ktorej kali
(bumerang) sa zasekol do jednej zo stien
Uluru. V snahe vybrať
ho zanechala po sebe
sériu okrúhlych rýh.
Nakoniec po nespočet−
ných neúspešných po−
kusoch umrela v jasky−
ni. Jej telo s náčiním
prežilo dodnes −− v po−
dobe dvoch veľkých
kameňov na jaskynnej
podlahe.
Tieto a iné legendy,
odovzdávané domo−
rodcami z pokolenia na
pokolenie, akoby oživi−
li mŕtvu masu kameňa
a už aj ja, po vypočutí
niektorých fascinujú−
cich príbehov, som za−
čal vnímať jednotlivé
útvary inak ako obvyk−
le −− tu som videl
zlovestné oči dávno mŕtveho člena nepria−
teľského kmeňa, tamto zase hlavu mýtickej
beštie. Mnohé z príbehov spojených s Uluru
ostanú naveky tajomstvom pre Piranypa −−
nepôvodné, prisťahovalecké obyvateľstvo. Sú
totiž tajným duchovným bohatstvom Anangu,
ktoré sa za žiadnych okolností nesmie dostať
do uší novousadlíkov a turistov, nerešpektujú−
cich posvätnosť mystickej hory. Podľa mno−
hých turisti narušujú charakter Uluru ako
„križovatky predkov z času snov“, nechápu jej
skutočný význam a degradujú ju na obyčajnú
turistickú atrakciu, na „mŕtvu horu“.
Výstup na Uluru. Anangovia neradi vidia,
ak sa niekto po Uluru štverá. Dokonca ani oni
sami na masív pre svoje náboženské presved−
čenie nevystupujú. Na informačnej tabuli pri
vstupe do parku Katja Tjuta stojí: „Výstup na
Uluru je tradičná cesta, ktorou kráčali pred−
kovia. Anangovia nikomu nezakazujú na
Uluru liezť. Naopak, budú radšej, ak sa ty,
milý návštevník, sám rozhodneš rešpektovať
ich zvyky a kultúru tým, že na Uluru nevstú−
piš. Pamätaj, že si hosťom na území Anangov.
Anangovia majú takisto tradíciou danú povin−
nosť ochraňovať a dozerať na návštevníkov ich
zeme. Cítia veľký smútok, ak niektorý z nich
pokračovanie na str. 14

tov technických smerov − napr.
strojníctva, elektrotechniky, infor−
matiky, baníctva, výpočtovej tech−
niky, chémie, hutníctva, mate−
matiky, fyziky. Výsledkom toho je
spoločensky neefektívny prebytok
jedných vysokoškolsky vzdelaných
absolventov a nedostatok absol−
ventov technických a prírodoved−
ných smerov, čo negatívne ovplyv−
ňuje nielen trh práce, ale aj vývoj
zamestnanosti. Na druhej strane sa
vynára problém, či spoločnosť
vytvára dostatok pracovných prí−
ležitostí aj pre ľudí, ktorým bolo
poskytnuté kvalitné vzdelanie.
4. Možnosti spolupráce univerzít
a priemyslu v doktorandskom
štúdiu (s. 13 − 19).
Prof. Ing. F. Schlosser, CSc.,
(Stavebná fakulta Žilinskej univer−
zity) sa venuje problematike vzťahu
univerzity a priemyslu a upozorňu−
je na nedostatky zapríčiňujúce
malú spoluprácu vyššie uvedených
subjektov (nedostatočná vzájomná
komunikácia vysokých škôl a pod−
nikateľskej sféry, nedostatočnosť
legislatívy, ktorá by bola moti−
vačným a akcelerajúcim faktorom
spolupráce). Príprava študentov
v doktorandskom štúdiu by sa mala
priblížiť potrebám malých a stred−
ných podnikov a mali by sa zlepšiť
podmienky využívania vedecko−
technického potenciálu mladých
vedeckých pracovníkov. Ďalej je
venovaná pozornosť kvalitnej
príprave manažérov nových typov
firiem pri univerzitách, fakultách
Slovenska, ktorá sa môže vykoná−
vať vo výskumných a vzdelávacích
centrách pod názvom VYCEN.
5. Rebríček pripravenosti štátov na
informačnú spoločnosť (s. 21 − 24).
Paed Dr. R. Baranovič (Infovek) nás
informuje o pripravenosti na infor−
mačnú spoločnosť, ide o rebríček
štátov za rok 2006 vytvorený ana−
lytickým oddelením ekonomického
týždenníka The Economist inštitú−
tom IBM pre podnikanie.
Pripravenosťou štátu na informač−
nú spoločnosť (e−readiness) sa
rozumie stav štátu pozostávajúci
z jej informačno−komunikačnej in−
fraštruktúry a schopnosti užívate−
ľov, komerčných a vládnych
inštitúcií využívať túto infraštruk−
túru vo svoj prospech. Predpokladá
sa, že čím viac je štát prítomný
„online“, ekonomika sa stáva pre−
hľadnejšou a efektívnejšou. Reb−
ríček sa vytvára od roku 2000.
Vládam poskytuje spätnú väzbu
o ich technologických iniciatívach
a pomáha im určiť úspech týchto
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iniciatív v porovnaní so zahrani−
čím. Pre komerčné inštitúcie pos−
kytuje prehľad o možných úspeš−
ných lokalitách na úspešné inves−
tície.
6. O kvalite vzdelávania (s. 25 − 29).
Kolektív autorov z katedry inži−
nierskej pedagogiky a psychológie
MTF STU nás oboznamuje s prob−
lematikou tak závažnou, ako je
kvalita vzdelávania. Vo vyhláse−
niach Rady Európy sa zdôrazňuje,
že kvalita vzdelávania sa má stať
jedným z rozhodujúcich cieľov
všetkých druhov a typov škôl a mu−
sí byť zabezpečená na všetkých
úrovniach a vo všetkých oblastiach
vzdelávania (Council of the
European Union, 2000). V školstve
sa pojem kvalita vzťahuje najmä na
niekoľko prvkov:
vzdelávací systém, školu, vyučo−
vanie a učenie sa. Manažérstvom
kvality (Quality Management) sa
spravidla rozumejú koordinované
činnosti zamerané na usmerňo−
vanie a riadenie organizácie s ohľa−
dom na kvalitu. Pre kvalitu vyučo−
vania sú najdôležitejšie tieto prvky:
orientácia na spokojnosť zákaz−
níkov, orientácia na vyučovací pro−
ces, kontinuálne, nepretržité zlep−
šovanie, zdokonaľovanie vyučova−
cieho procesu.
7. Pohľad doktorandov na doktoran−
ské štúdium (s. 30 − 31).
Ing. P. Černek (člen Správnej rady
Asociácie doktorandov Slovenska)
píše o niektorých problémoch,
s ktorými sa doktorandi stretávajú.
Je toho názoru, že súčasné postave−
nie doktoranda, jeho „študentský
štatút“, nie je vždy jasný. Nemožno
jednoznačne tvrdiť, že je študen−
tom a už vôbec nie, že je zamest−
nancom. Pravda o realite je niekde
uprostred, pričom doktorandi majú
pocit, že v ich postavení prevláda−
jú nevýhody − raz študentské,
inokedy zamestnanecké.
8. Uvažovanie o komplexných akre−
ditáciách (s. 31 − 34).
Prof. PhDr. E. Petlák, CSc.
(Pedagogická fakulta UKF v Nitre)
svoj článok píše v súvislosti so
stavom nášho školstva a kritériami
pre pripravované komplexné akre−
ditácie vysokých škôl. Je presved−
čený o potrebe hodnotenia a pros−
tredníctvom neho aj motivovania
a stimulovania do ďalšej výraznej
kvalitnej činnosti. Ale si myslí, že
pripravované komplexné hodnote−
nia nevystihujú to, čo by malo byť
podstatou hodnotenia činnosti
fakúlt. Pripravované komplexné
hodnotenia nezohľadňujú špecifiká
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zomrie alebo sa poraní.“ Je namieste otázka,
prečo Anangovia zvolili takýto benevolentný
prístup. Odpoveď je veľmi jednoduchá − pe−
niaze. Ak by výstupy zakázali, mnoho ľudí by
si rozmyslelo, či má vôbec cenu trmácať sa
takú diaľku. Znamenalo by to menšie tržby na
vstupnom, z ktorých Anangovia ako vlastníci
územia dostávajú podiel. A menej pálenky. Je
smutné, že sa časy menia a tradičné hodnoty
aborigencov ustupujú do úzadia. O tom som
sa presvedčil neskôr aj ja, keď som si kúpil
tradičný bumerang ako suvenír v domnienke,
že ide o pravý výrobok domorodého oby−
vateľstva. Na moje veľké prekvapenie sa na
mňa na zadnej strane škodoradostne usmiala
nálepka s nápisom Made in China.
Spočiatku som nebol odhodlaný na Uluru
vyliezť. Skoro kolmé steny vystupujúce zo ze−
me pôsobili odstrašujúco a nebezpečne.
Uvažoval som len o absolvovaní 9 km dlhej
poznávacej cestičky, vinúcej sa okolo skalnej
základne. Chcel som vidieť staré nástenné
maľby domorodcov a slnko, krásne osvetľu−
júce skalnú stenu nad jazierkom Mutitjula.
Nakoniec ma ale moja zvedavosť a túžba
rozhliadnuť sa z vrcholu na krajinu navôkol
premohla. A tak som sa pobral k jedinej prís−
tupovej ceste na vrchol −− k svahu s najnižším
sklonom. Vracajúci sa dôchodcovia, usmiati
od ucha k uchu, ma utvrdili v mojom úmysle.
Nad tabuľkou s varovaním, že výstup trvá je−
den a pol až dve hodiny, je extrémne namá−
havý a že pri ňom veľa ľudí dušu vypustilo,
som len mávol rukou. Spolu s ďalšími odváž−
nymi kolegami z našej výletnej skupiny som
smelo vykročil vpred. Po chvíli nastúpili reťaze
a sklon svahu sa zväčšil.
Reťazová podpora však čoskoro zmizla
a namiesto nej výstupovú cestičku označovala
už len biela čiara. Chytiť sa už nebolo čoho
a jeden zlý krok by znamenal hrozivý pád
z klzkej skalnej steny. Túto predstavu som sa
rýchlo snažil vyhodiť z hlavy a rovnako aj
pomyslenie na to, ako by asi vyzeral výstup
v povestnej štyridsaťpäťstupňovej letnej horú−
čave, ktorá si v minulosti vyžiadala životy
mnohých nešťastných a hlavne ugrilovaných
lezcov. Kvôli vysokej teplote je v súčasnosti
v letných mesiacoch výstup na Uluru po
ôsmej hodine zakázaný. A to pod hrozbou
mastnej pokuty vo výške 5500 austrálskych
dolárov (zhruba 110 000 korún).
Napriek príjemnému zimnému počasiu
(25 °C) mi dal každý krok poriadne zabrať.
Niekoľkokrát som sa musel zastaviť a nabrať
silu pokračovať nahor.
Aké ale bolo moje
prekvapenie, keď sa
namiesto očakávané−
ho vrcholu pred moji−
mi očami otvorilo
more.

po krútiacej a vlniacej sa skale, okolo desiatok
žľabov a dier, vyhľadených prírodnými silami.
Nakoniec som sa unavený „dobatolil“ s ostat−
nými až k betónovému stĺpiku s kamennou
smerovou tabuľou označujúcou vrchol.
Pohľad zo skaly na krajinu navôkol ma naplnil
pocitom nekonečného úžasu a radosti.
Panoráma rovinných púštnych diaľok zaplnila
celý môj horizont. Len monolity Olgas a Mt.
Conner, útvary akoby z iného sveta, narušo−
vali „červeno−zelenú tabuľu“ podomnou. Na
akej planéte som sa to len ocitol? Nie, to pred−
sa nemôže byť Zem... hovoril som si.
Svetelná show. Uluru je notoricky známa
pre svoje rozdielne sfarbenie, ktoré nadobúda
v priebehu dňa pôsobením slnečných lúčov
na jedinečnú geologickú stavbu. Nevšedné
premeny farieb sú dôsledkom výrazného
zastúpenia živca a oxidov železa v zložení
masívu. Navyše, čiastočky prachu a vodné
pary nachádzajúce sa v atmosfére slúžia ako
akýsi filter, ktorý zachytáva časť modrého
spektra z dopadajúcich slnečných lúčov. Ráno
a večer, keď je slnko nízko nad obzorom,
musia slnečné lúče prejsť cez hustejšiu
„filtračnú“ vrstvu ako napoludnie, kedy slneč−
né lúče dopadajú na Uluru priamo. Preto je
východ a západ slnka pri Uluru taký uchvacu−
júci −− červené spektrum lúčov a jeho odraz
od skaly a mrakov na oblohe ponúkajú sku−
točnú „svetelnú show“.
Môj výlet na Uluru sa skončil na špeciál−
nom parkovisku, určenom pre večerné
fotografovanie osvetľovanej skaly. Čakanie na
západ slnka nám spríjemnil pohodový piknik,
ktorý po namáhavom výstupe prišiel vhod.
Žujúc studené kuracie stehno som sledoval,
ako sa obrovské parkovisko rýchlo zapĺňa
výletnými autobusmi. K turistom z celého
sveta, hľadajúcim vhodné miesto na pekný
záber som sa pridal aj ja. Do poslednej chvíle
nebolo jasné, či očakávané divadielko vôbec
nastane. Slnečný kotúč sa totiž skryl za hustý
závoj mračien, ktoré bránili lúčom cez ne
preniknúť. Nakoniec som mal šťastie −− mraky
ustúpili a Uluru, dávnoveká križovatka pred−
kov Anangov sa razom rozžeravila na veľko−
lepú ohnivočervenú masu. Táto chvíľa trvala
len veľmi krátko, no bola dosť dlhá na to, aby
som ju zvečnil na fotografii. A možno to ani
nebolo potrebné, pretože sa mi navždy
zapísala do pamäti.
Mgr. Ján Čipkár

Misia na Mars.
Samotný vrchol Uluru
nie je plochý, ako sa
môže pozorovateľovi
zdať z nížiny. Naopak,
tvorí ho nespočetné
množstvo skalných
vĺn, od niekoľko met−
rových až po skutočné
minivlnky. Sledujúc
prerušovanú bielu čia−
ru som postupoval
(niekedy štvornožky)
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Prednáškový pobyt
rabína Racona Arrusiho, PhD.,
na UPJŠ − Právnickej fakulte
Medzinárodný akademický projekt ,,Pramene židovského práva“ má za sebou
svoj tretí ročník. Tak ako aj v predchádzajúcich dvoch, aj v tomto akademickom
roku sa jeho výučba delila na dve časti: teoretickú (doc. PhDr. Mária Mičaninová,
CSc.) a praktickú, ktorú zabezpečuje hosťujúci profesor z Izraela. Študenti 2. roční−
ka Právnickej fakulty, ktorí si zapísali na akademický rok 2006/07 výberový pred−
met ,,Pramene židovského práva", si v dňoch 15. − 18. októbra 2006 vypočuli cyk−
lus štyroch prednášok rabína Racona Arrusiho, PhD., člena Hlavného rabinátu
štátu Izrael, predsedu a zakladateľa Halichot Am Organisation a člena Talmudic
Department of the Bar − Ilan University. Prvú z nich predniesol rabín Racon Arussi
na Teologickej fakulte v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku, spoluor−
ganizátora projektu. Celý cyklus bol tematicky zameraný na typy rabínskych súdov
a ich agendu.
Súčasťou pobytu rabína Racona Arrusiho, PhD., bolo jeho prijatie u primátora
mesta Košice, pána Ing. F. Knapíka a predsedu Košického samosprávneho kraja
JUDr. Z. Trebuľu. Obidve stretnutia sa uskutočnili 17. 10. 2006. V ten istý deň
popoludní sa na Teologickej fakulte konalo aj stretnutie prodekana Právnickej
fakulty pre zahraničné vzťahy, doc. JUDr. Vladimíra Vranu, CSc., s pánom
rabínom. Jedným z výsledkov výučby Prameňov židovského práva sú príspevky
jeho študentov na rôzne témy z oblasti halachy, vďaka ktorým sa stali pravidelný−
mi prispievateľmi novín Delet. Druhým, nemenej dôležitým, je list pána rabína rek−
torovi Bar− Ilan University v Ramat Gane obsahujúci návrh nadviazať spoluprácu
s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Doc. PhDr. Mária Mičaninová, CSc.,
autorka a vedúca projektu

Letný kurz právnej teórie organizovaný
Európskou akadémiou právnej teórie
Európska akadémia právnej teórie so síd−
lom v Bruseli organizuje od roku 1999 letné
kurzy zamerané na problematiku právnej teó−
rie. Európska akadémia právnej teórie je
medzinárodnou asociáciou a sieťou univerzít
a výskumných centier spolupracujúcich pri ší−
rení právnej teórie. Bola založená v roku 1989.
Letný kurz právnej teórie trvá tri týždne od
konca augusta do polovice septembra a jeho
cieľom je predstaviť účastníkom vedecké práce
a ich výsledky od rôzne zameraných vedecky
pôsobiacich právnikov, ako aj prezentovať
hlavné školy a tvrdenia v právnej teórii tak vyš−
tudovaným právnikom ako aj študentom prá−
va, ktorí pociťujú nedostatok vedomostí v ob−
lasti právnej teórie. Kurz umožňuje jeho účast−
níkom rozšíriť si svoje poznatky a zdokonaliť sa
tak v právnom myslení. Keďže podstata kurzu
nespočíva len v pasívnom nasávaní vedomostí,
ale v aktívnom zapájaní sa do priebehu pred−
nášok, účastníci kurzu tak majú možnosť pre−
zentovať svoje poznatky o práve a pohľady naň
na medzinárodnom fóre. Forma výučby pozo−
stáva z prednášok, odporúčaného čítania a dis−
kusie. Komunikatívnym jazykom sú angličtina
a francúzština. Minuloročný letný kurz právnej
teórie prebiehal v dňoch 28. augusta až
15. septembra a možnosti zúčastniť sa na ňom
bolo dopriate aj mne.
Program letného kurzu právnej teórie
pozostával jednak z prednášok zameraných na
rozličné témy z rôznych oblastí práva a jednak
zo základných prednášok zameraných na práv−
nu filozofiu. Denný program pozostával z doo−
bedňajšej prednášky, ktorá prebiehala v čase od
10.00 do 12.30 a poobedňajšej prednášky
v čase od 14.30 do 17.00. Druhý a tretí týždeň
však poobedňajšia prednáška trvala do 18.00.
V nasledujúcich riadkoch by som sa pokúsil
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čitateľom priblížiť témy a stručný obsah jednot−
livých prednášok.
Prvou prednáškou na letnom kurze právnej
teórie bola prednáška od dánskej právnej teo−
retičky Lisbet Christoffersen na tému Právo
a náboženstvo: dánske karikatúry. Dvanásť
karikatúr proroka Mohameda uverejnených
v dánskych novinách prinieslo vojnu medzi
radou islamských krajín a Dánskom v zime na
prelome rokov 2005 a 2006. Prednáška pou−
kázaním na konkrétny prípad sa zamerala na
konflikt v chápaní slobody náboženského vyz−
nania a slobody prejavu v rôznych právnych
kultúrach vo vnútri ako aj mimo Európskej
únie. Diskusia sa týkala otázky, či riešenie
tohto konfliktu v nesekularizovanej Európe
môžeme nachádzať v náraste sekularizmu na
strane jednej a náraste teokratických režimov
alebo teokratických prvkov obsiahnutých
v štruktúre práva na strane druhej, alebo
poznáme určité možnosti riešenia tohto kon−
fliktu mimo tejto dichotómie.
Ďalší teoretik pôsobiaci v belgickom
Bruseli Pierre−Arnaud Perrouty sa venoval
téme Neposlušnosť a demokracia. Právo sa
vyznačuje tým, že požiadavky, ktoré kladie na
správanie ľudí sa vyznačujú všeobecnou
záväznosťou. Prednáška bola zameraná na
analýzu vzťahu medzi poslušnosťou a nepo−
slušnosťou v práve. Aké sú dôvody, ktoré za−
kladajú našu poslušnosť? Kedy je pre nás pos−
lušnosť obmedzením a aké je napätie medzi
dôvodmi obmedzenia a individuálnou slobo−
dou? Perrouty sa pokúsil presne vymedziť
pojem občianskej neposlušnosti skúmaním jej
základu a príčin (právnych, morálnych, politic−
kých?) a hodnotením jej miesta a úloh v demo−
kratickej spoločnosti.
pokračovanie na str. 16

prípravy učiteľov. V príprave uči−
teľov ide aj o čosi iné, nielen o ve−
du, ale aj o úzke prepojenie s pra−
xou, o skutočné formovanie vzťahu
k mládeži. Autor sa okrem iného
zamýšľa nad otázkou atribútu výs−
tupu, nad posudzovaním publi−
kačnej činnosti. Nie je mu celkom
jasné, čo sa má hodnotiť, či sa
uprednostní množstvo alebo kvali−
ta. Podľa popisu atribútov vystupu−
je do popredia kvantita. Lenže −−
celkom prirodzene, sú publikácie
a štúdie úzko špecializované a na
štúdium poslúžia len neveľkému
počtu čitateľov, a sú knihy a štúdie,
ktoré sú zásadnejšou a vyhľadá−
vanou študijnou literatúrou. Komi−
sia vraj bude publikácie a dok−
torandské práce študovať a fakultu,
katedru či učiteľa hodnotiť podľa
ich kvality. Ale −− každá práca preš−
la recenziou, doktorandské práce
sú oponované troma oponentmi
a prechádzajú obhajobou −− majú
byť opätovne hodnotené? A kto
a ako posúdi objektivitu akredi−
tačného hodnotenia? Autor sa
zamýšľa aj nad takým faktom hod−
ného zamyslenia sa, ako je ten, že
„za posledných päť rokov stúpol
počet vysokoškolských profesorov
približne na 2,5− násobok, ale „cel−
ková“ publikačná činnosť sa nezvý−
šila“. Podľa autora ostáva veriť, že
nárast profesorov (napríklad v po−
rovnaní s Českom možno hovoriť
priam o masovosti) sa prejaví nie−
len v samotnej publikačnej činnos−
ti (tá je v súčasnosti veľmi význam−
ným, a temer rozhodujúcim krité−
riom), ale predovšetkým v kvalite
práce, v kvalite absolventov opúš−
ťajúcich fakultu, v čom by mala byť
kvalita a výsledný efekt činnosti
katedier a fakúlt.
9. Poznámky ku kvalite elektronic−
kého vzdelávania (s. 35 − 37).
E− learnig predstavuje veľmi mladé,
rôznorodé a súčasne ambiciózne
aktivity. Elektronické vzdelávanie
vytvára medzi učiteľom a študen−
tom nový vzťah. Prináša, okrem
iného novú metodiku sprostredko−
vania informácií študentom i nové
formy overovania vedomostí, ktoré
získali. Zvýšené nároky sa kladú aj
na učiteľov. Úspech vysokej školy
ako vzdelávateľa v e−learningu
súvisí s jej schopnosťou predvídať
a pružne sa adaptovať na zmeny
situácie. Predvídavosť predpokladá
vytvorenie vízie. Vzdelávaciu funk−
ciu vysokej školy treba chápať širšie
ako doteraz, keď sa často za jediný
dominant považuje klasické vzde−
lávanie a e−learning je trpenou for−
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mou, či možným alternatívnym
zdrojom príjmu inštitúcie.
10. Mobilita študentov v programe
Socrates−Erasmus (s. 37 − 38).
V budúcom roku si bude program
ERASMUS pripomínať dvadsať ro−
kov svojej európskej existencie. Za
ten čas v tomto programe vycesto−
valo „na mobilitu“ 1, 3 milióna vy−
sokoškolských študentov. Sloven−
sko sa do programu ERASMUS
začalo zapájať od roku 1998 a do
roku 2005 v ňom vycestovalo do
zahraničia temer štyritisíc vyso−
koškolákov. Zoznam zúčastnených
vysokých škôl, spolu s koordinátor−
mi a kontaktnými osobami pre pro−
gram, možno nájsť na webovej
stránke www.saaic.sk/socrates.
11. Štátne vyznamenania aj na vysoké
školy (s. 39).
Pri príležitosti štátneho sviatku −−
Dňa Ústavy −− ocenil prezident re−
publiky na návrh vlády najvyšším
štátnym vyznamenaním aj osob−
nosti, ktoré výrazne pôsobili alebo
pôsobia na vysokých školách.
12. Ocenenie Vedec roka 2005 a výňa−
tok z debaty pri udeľovaní cien
(s. 40).
Anketa Vedec roka si kladie za cieľ
oceňovať a propagovať prínosy
vedeckého bádania, úspešné výs−
kumné práce, zavádzanie nových
technológií a informovať verejnosť
o výsledkoch slovenského výsku−
mu a vývoja. Je to akcia Journaliste−
Studia Klubu vedecko−technických
žurnalistov Slovenského syndikátu
novinárov. Garantom odbornej
stránky ankety je účasť zástupcov
SAV, MŠ a Zväzu slovenských
vedecko−technických spoločností
v riadiacom výbore. Pri príležitosti
udeľovania ocenení v ankete −−
Vedec roka 2005 − bola debata
o poslaní vedy, o vedeckej práci,
o tom, čo slovenská veda dáva a čo
môže dať Slovensku a svetu. Zo
stručného výberu z tejto debaty
vyberáme nasledujúce myšlienky.
Prof. Ing. Š. Luby, DrSc. (predseda
SAV): „...Kvalitná európska veda
zaostáva voči USA a Japonsku
v tom, že nie je schopná prekonať
intelektuálnu bariéru, ktorá ju
oddeľuje od podnikateľskej sféry.
Z toho vyplynula idea vybudovať
Európsky inštitút technológie (v ro−
koch 2008 až 2010), pretože v ne−
súrodom európskom prostredí sa
riešenie problémov tradične opiera
o kreovanie nových komisií, orgá−
nov a inštitúcií. Čo Európe chýba,
je malá miera koncentrácie na ve−
deckú špičku. Chýba aj inovačná
kultúra v malých a stredných pod−
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Témou prednášky Georga Mousourakisa
z Nového Zélandu bola Restoratívna spravod−
livosť. V uplynulých dvoch dekádach myšlien−
ka restoratívnej spravodlivosti získala svojich
priaznivcov po celom svete a postupne sa
začína vo veľkej miere uplatňovať v oblasti
trestnoprávnej teórie a praxe. Restoratívna
spravodlivosť predstavuje jednak nový spôsob
nazerania na trestný čin ako aj proces zame−
raný na hľadanie odpovedí na problémy, ktoré
s trestným činom súvisia. Ide o alternatívny
systém myslenia o trestných protiprávnych
činoch, ktorý spoločne s hodnotami a princíp−
mi podporujúcimi tento systém, navrhuje nový
spôsob pohľadu na pozíciu osoby páchateľa
trestného deliktu a osoby obete v trestnom pro−
cese. Právne filozofický rozmer restoratívnej
spravodlivosti bol doplnený aj pohľadom na
jej súčasné praktické uskutočňovanie. Kon−
krétnym príkladom uplatnenia restoratívnej
spravodlivosti v podmienkach Nového Zélan−
du je Family Group Conferencing, čo by sme
mohli voľne preložiť ako zasadanie rodinnej
skupiny. Mousourakis prezentoval informácie
o pôvode, procedúre a cieľoch tejto praktiky.
Z jeho pozornosti neušla ani identifikácia
mnohých problémov, ktoré je nutné v záujme
rozvoja tejto praktiky riešiť.
Rektor Katolíckej univerzity v Bruseli Mark
Van Hoecke obohatil kurz právnej teórie
o prednášku na tému Európska právna integrá−
cia. Prednáška bola zameraná na niektoré teo−
retické problémy porovnávacieho práva týka−
júce sa harmonizácie súkromného práva v Eu−
rópe. Poukázala na potrebu zapojenia tradič−
ných problémov právnej teórie (ako napr. defi−
novanie a štruktúra právneho poriadku, pod−
stata a štruktúra právnych noriem, atď.) do dis−
kusie týkajúcej sa procesu európskej právnej
integrácie. Po uvedenej problematike nasle−
dovala diskusia zameraná na rozličné možné
cesty smerujúce k harmonizácii súkromného
práva v Európe (napr. právna veda a právna
prax, legislatíva a sudcovská tvorba práva atď.).
Erik Claes z právnickej fakulty v Leuven sa
vo svojej prednáške venoval téme Trest, ľudská
dôstojnosť a trestné právo. Prednášku začal
analýzou trestného aparátu, v ktorom videl
komplexný sociálny jav slúžiaci rozmanitým
spoločenským funkciám. Funkcie, ktoré plní
trestné právo sú v stálom napätí so základnou
hodnotou akou je ľudská dôstojnosť, čo nás

privádza k jednému z hlavných problémov
teórie trestného práva, ktorým je: v akej miere
trestné právo disponuje dostatočnými kon−
cepčnými a normatívnymi zdrojmi, ktoré by
umožnili prekonať vyššie spomenuté napätie
medzi funkciami trestného práva na strane
jednej a hodnotami ľudskej dôstojnosti na
strane druhej.
Radbruchovu formulu vo svojej prednáške
priblížil Christoph Scheuren−Brandes z ne−
meckého Kolína. Konflikt medzi nespravodli−
vým pozitívnym právom a ideou spravodli−
vosti bol predmetom diskusie v právnej filo−
zofii celé stáročia. V modernej nemeckej
právnej filozofii „Radbruchova formula“,
pomenovaná po profesorovi právnej filozofie
Gustavovi Radbruchovi, predstavuje medzník
v povojnovej diskusii o rasistickom a nehu−
mánnom práve nacistického Nemecka. Publi−
kovanie Radbruchových myšlienok v r. 1946
sa zdá byť začiatkom renesancie prirodzeného
práva v povojnovom Nemecku. Prednáška bo−
la zameraná na históriu a pôvod myšlienky
„nespravodlivého“ pozitívneho práva s dôra−
zom na diela Tomáša Akvinského, Gustava
Radbrucha ako aj niektorých jeho súčasných
učencov.
Christoph Eberhard pôsobiaci na univer−
zitách v Bruseli a Paríži svoju prednášku ve−
noval téme Medzikultúrna právna teória.
Súčasná diskusia týkajúca sa globalizácie,
vládnutia a ľudských práv stále viac dáva za
pravdu myšlienke, že koncepcia práva západ−
ných krajín by mala vychádzať z interkultura−
lizmu. Potieranie kultúrnej diverzity dokázalo
zabrániť úspešnému transferovaniu západných
právnych inštitúcií smerom ku zvyšku sveta.
Výzva interkulturalizmu sa stáva čoraz viac
zreteľnejšia aj v oblasti teoretického výskumu
v práve. Antropológia práva, jedným z cieľov
ktorej je definovať právo prostredníctvom
porovnávania našich rozličných kultúrnych
skúseností, predstavuje zmysluplnú cestu
k prehodnoteniu nášho konceptu práva ako aj
právnej praxe.
Súdny aktivizmus bol ústrednou myšlien−
kou prednášky Reného Foquea z právnickej
fakulty v belgickom meste Leuven. O extenzii
súdnej moci a rastúcom používaní súdneho
rozhodovania ako nástroja na dosiahnutie po−
litických, morálnych alebo sociálno−ekono−
mických zmien v spoločnosti sa toho poveda−
lo a napísalo už mnoho. Môže interpretačná

Pohľad na Katolícku univerzitu v Bruseli, v priestoroch ktorej letný kurz právnej teórie prebiehal
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Príjemným prekvapením pre nás bol spoločný obed na uvítanie s rektorom Katolíckej univerzity
v Bruseli, prof. Markom Van Hoeckeom, ako aj s niektorými ďalšími prednášajúcimi

úloha súdou postaviť sudcu do pozície (kvazi)
legislátora? Ako ďaleko môže sudca zájsť pri
vykonávaní uváženia, keď musí interpretovať
právo tak, aby zodpovedalo meniacim sa pod−
mienkam spoločnosti? Tieto otázky boli
v prednáške predmetom analýzy z pohľadu
klasickej teórie Ch. L. Montesquieua. Vyváže−
nosť mocí predstavuje nevyhnutnú podmienku
moderného, demokratického, právneho štátu.
Belgičan Bart Du Laing sa vo svojej pred−
náške zameral na Evolučnú analýzu v práve.
Cieľom práva je regulácia a ovplyvňovanie
ľudského správania. Právna veda sa preto za−
meriava na štúdium podstaty ľudského správa−
nia, všíma si dôležitosť začlenenia evolučných
teórií správania (ktoré poskytujú základné vys−
vetlenie skúmaného ľudského správania) do
teoretickej právnej analýzy. Prednáška poskyt−
la prehľad rozličných evolučných prístupov ku
skúmaniu ľudského správania ako aj možných
spôsobov uplatnenia týchto prístupov v spo−
ločenských vedách akou je aj právo.
Právo vzťahujúce sa na demokraciu bolo
predmetom diskusie pod vedením Ahmeda
Ziauddina (Dhakka, Bangladesh). Demokracia
dlho bola a stále je pre mnohých známym ter−
mínom a možno aj jednoznačne chápaným, aj
keď ju možno chápať rozlične, teda mnohými
spôsobmi. Pre mnohých demokracia v súčas−
nosti predstavuje všeobecný štandard vládnu−
tia, no stále neexistuje žiadna medzinárodná
zmluva, resp. nejaká medzinárodná norma
vzťahujúca sa na demokraciu. Ak by sme skú−
mali medzinárodné, regionálne alebo národné
organizácie, organizácie zamerané na obranu
a bezpečnosť, alebo ekonomické spoločenstvá
či organizácie, všimli by sme si časté odkazy
na demokraciu a v niektorých prípadoch aj
určité formy mechanizmu fungovania demo−
kracie, ale v súčasnosti stále neexistuje globál−
ny mechanizmus na zabezpečenie rešpektova−
nia princípov demokracie, o existencii nejakej
všeobecnej normy vzťahujúcej sa na demo−
kraciu nehovoriac. Takže otázka stojí, prečo
neexistuje medzinárodné právo vzťahujúce sa
na demokraciu? Je vôbec možné ho vytvoriť?
Čo by mala zahŕňať prípadná Medzinárodná
zmluva o demokracii? Je možné vytvoriť ne−
jaký medzinárodný mechanizmus, ktorý by
zabezpečil rešpektovanie demokracie s jej
hodnotami? Mohla by Svetová Demokratická
Organizácia byť odpoveďou na predošlé otáz−
ky? Hľadanie odpovedí na uvedené otázky
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rozprúdilo medzi účastníkmi kurzu veľmi živú
a konštruktívnu diskusiu.
Paolisa Nebia z univerzity v Oxforde pred−
nášala na tému Tradícia a interpretácia v prá−
ve. Pri skúmaní podstaty práva Krygier (1986)
poznamenal, že do akejkoľvek zmeny (dokon−
ca aj radikálnej v legislatíve vstupuje tradícia,
ktorá pravdepodobne ovplyvňuje akým spô−
sobom sa zmena prijíma a určite ovplyvňuje
spôsob čítania a aplikácie následného výsled−
ku legislatívnej činnosti. V prednáške bol uve−
dený príklad z oblasti zmluvného práva, ktorý
poukázal na neuniknuteľnosť tradície pri prijí−
maní a výkladu práva. Konkrétne bola pred−
náška zameraná na skúmanie ako tradícia
ovplyvnila implementáciu a interpretáciu
smernice Európskych spoločenstiev 93/13
v dvoch krajinách (Taliansku a Anglicku)
s rozdielnym právnym myslením, hodnotami,
metódami, ako aj odlišným vnímaním úlohy
sudcu v spoločnosti, čo viedlo k presadeniu
dvoch odlišných spôsobov preventívnej či
následnej kontroly pri zmluvnom zakotvení
nerovných obchodných podmienok.
Julie Ringelheim pôsobiaca v New Yorku
prednášala na tému Individuálne práva a kul−
túrne menšiny. Klasická liberálna odpoveď na
otázku kultúrnej rôznosti, odlišnosti spočíva
na dvoch princípoch: na začlenení výrazu
odlišností výlučne do sféry súkromnej a na
jeho vylúčení zo sféry verejnej, na strane jed−
nej, a na princípe rovnosti mienenom ako
požiadavka rovnakého zaobchádzania na
strane druhej. Rozhodnutia Európskeho súdu
pre ľudské práva nám ukazujú, že ponímanie
individuálnych práv sa vyvíja smerom k pre−
hodnoteniu tejto klasickej schémy. Individu−
álne práva sú interpretované dynamickým spô−
sobom v kontexte rozhodnutí Európskeho sú−
du pre ľudské práva, vo svetle princípov, ktoré
zakladá. Ľudské práva indikujú, v určitých
medziach, povinnosť rešpektu a usporiadania
kultúrnych odlišností, a to aj vo sfére verejnej.
Valentin Petev sa vo svojej prednáške ve−
noval téme Individuálne práva v kontexte
globalizácie. Vývojové zmeny práva v priebe−
hu 20−teho storočia si vyžiadali potrebu pre−
hodnotenia chápania individuálnych práv.
Postmoderné paradigmy (pragmatizmus, plu−
ralizmus účelnosti, polycentrizmus, kom−
plexnosť) silne zrelativizovali východiskové
pokračovanie na str. 18

nikoch a brzdou je byrokracia.
Slovensko investuje stále zlomok
toho, čo rozvinuté európske štáty.
Pritom z hodnotení výstupov SAV
voči analogickým výskumným cen−
trám v zahraničí v prepočte na
kapacitu a finančné vstupy vyplý−
va, že efektívnosť je podobná alebo
vyššia. Chýba koncovka, ktorá
vyžaduje väčšiu koncentráciu zdro−
jov...“. Doc. Ing. J. Gaduš, PhD.
(Mechanizačná fakulta SPU v Nit−
re): „Postavenie vedy na Slovensku
je dlhodobo na jednom z posled−
ných miest záujmu spoločnosti ako
celku. S tým súvisí jej neuspokojivé
financovanie, nedostatočná mate−
riálovo−technická základňa a množ−
stvo nedoriešených otázok organi−
začného charakteru. Z takéhoto
postavenia vedy vyplýva aj pos−
tavenie vedcov −− úspešní vedeckí
pracovníci sa len výnimočne stáva−
jú spoločensky uznávanými cele−
britami, ktorých práca a osobnosť
by bola prezentovaná v médiách
a slúžila ako vzor hodný nasle−
dovania. Veda sa však aj v histórii
málokedy tešila hlučným ováciám.
Vždy sa spájala skôr s tichou,
solitérnou atmosférou, s nadšením
a obetavou prácou jednotlivcov,
ktorí sa nehnali za peniazmi, ale
fascinovalo ich nepoznané a sa−
mostatné spoznávanie bolo naj−
väčšou odmenou a satisfakciou.
Dnešná veda sa však čoraz viac
stáva tímovou, ako individuálnou
prácou. Aj keď za každým kúskom
vykonanej práce treba vidieť aj
osobný prínos každého tvorivého
jedinca... Úspešnosť vedeckej
práce je ťažko merateľná −− nestačí
ju len vyjadriť objemom spotrebo−
vaných finančných prostriedkov
alebo počtom vynálezov, či pri−
jatých patentov. Vedecký pokrok sa
len málokedy udeje za „veľkého
tresku“...V ostatnom čase akoby sa
vede začalo venovať viac pozor−
nosti tým, že boli vytvorené rôzne
agentúry na podporu vedy, práca
sa pre vedcov vôbec neuľahčila
a nestala sa radostnejšou. Naopak,
v záplave tých, ktorí sa na vede
chcú len priživovať a vykazovať
prehľady o výsledkoch tých, ktorí
vedu skutočne ešte robia, sú vedci
nútení „rekvalifikovať sa“ za admi−
nistrátorov, ktorí väčšinu svojho
času trávia hľadaním a študovaním
konkurzných podmienok a ter−
mínov tej−ktorej agentúry, písaním
projektov a správ, po posúdení
ktorých im príslušné agentúry ani
len neoznámia stanovisko hod−
notiteľov, a ak už aj v konkurencii
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uspejú, nasleduje ďalšia tortúra so
zdolávaním rôznych administra−
tívnych obmedzení pri nákupe
potrebnej techniky. Vedecká práca
sa takto stáva aj sizyfovskou prá−
cou. Zákony a nariadenia sa inak
vidia z poslaneckých lavíc ako
z pozície človeka, ktorý ich má
uplatňovať v reálnom živote, resp.
sa im podrobovať. Veda a vedecký
pokrok sa však nedá nariadiť, ani
riadiť zo zákona. Vedec musí mať
najprv sám vieru v seba a v svoje
schopnosti, ale musí mať aj dôveru
spoločnosti v to, čo robí. Pretože
ako už pred mnohými rokmi
povedal Albert Einstein „hodnote−
nie človeka má vychádzať z toho,
čo dáva, nie z toho, čo je schopný
získať“ (s. 46).
Inauguračný prejav pri udeľovaní
titulu doctor honoris causa (s. 47).
Ing. J. Figeľ vo svojom prejave (TU
v Košiciach, 19. 6. 2006) okrem
iného uviedol, že „súčasnosť vkla−
dá do univerzitného sektora veľké
nádeje, ktoré generujú zároveň aj
veľkú zodpovednosť. Univerzity
majú jedinečnú šancu i úlohu roz−
vinúť svoj potenciál a postaviť sa na
miesto v spoločnosti, ktoré im prá−
vom patrí, a z ktorého sa nechali už
pred dávnym časom postupne vy−
tlačiť. Univerzity sa musia stať cen−
trom poznania, vzdelanosti, výsku−
mu, ale aj humánnosti a kultúrnos−
ti svojho regiónu. Áno, aj od uni−
verzít totiž záleží, či sa bude
intelektuálny potenciál a kultúrnosť
Slovenska oslabovať a vyprázdňo−
vať, či u nás budú dominovať reali−
ty show a narastať právny a mravný
relativizmus, alebo nás bude
charakterizovať predovšetkým etika
zodpovednosti, solidarity s člove−
kom a úcty k ľudskej dôstojnosti“.
Národný tím bolonských promó−
torov (s. 52).
Aj na Slovensku pracuje národný
tím bolonských promótorov. Jeho
poslaním je poskytovať vysokým
školám, ich súčastiam i jednot−
livým členom akademickej obce
konzultácie pri aktivitách v bolon−
skom procese.
Kultúra slova: O používaní spája−
cieho výrazu a/alebo (s. 53)
Knihy, ktoré nás zaujali (s. 54).

pokračovanie zo str. 17

pozície a filozofické predpoklady liberalistic−
kej tradície, individualistu. Súčasnú právnu
kultúru charakterizujú inštitúty ako „mäkké
právo“, vyjednávacie právo, alternatívne spô−
soby riešenia konfliktov (napr. mediácia), či
polycentrizmus práva (znamenajúci, že ne−
existuje iba jediné centrum tvorby práva, ale
existujú viaceré zdroje jeho tvorby). Právo je
tvorené nielen na úrovni jednotlivých štátov,
ale aj na medzinárodnej úrovni. Subjektami
tvorby medzinárodného práva sú okrem štátov
aj medzinárodné organizácie, ktoré tvoria prá−
vo odlišnej kvality. Existencia veľkého počtu
medzinárodných organizácií a tvorba ich
práva vytvárajú obraz o zmedzinárodnení spo−
ločnosti. Ako sa môžu jednotlivci zúčastňovať
na procese tvorby politickej vôle vo svete glo−
balizácie? V diskusii, ktorú prednáška vyvo−
lala, sme sa pokúšali nájsť odpoveď na uve−
denú otázku. Riešenie spočíva v hľadaní no−
vých a širších spôsobov politickej účasti oby−
vateľov. Odpoveďou na globalizáciu je posil−
nenie stavu občianskej spoločnosti. V občian−
skej spoločnosti jednotlivci vykonávajú svoje
práva za hranicami reprezentatívnej demokra−
cie. Hľadanie nových spôsobov participácie sa
uberá pozitívnym smerom. Príkladom riešenia
verejných záležitostí v občianskej spoločnosti
môže byť napr. v oblasti vzdelania prípad, ak
o spôsobe vzdelania detí rozhodnú po vzá−
jomnej dohode učitelia spolu s rodičmi.
Poslednou prednáškou zameranou na oso−
bitnú tému bola prednáška Luca Wintgensa
pôsobiaceho v Bruseli na tému Uznanie lega−
lizmu −− alebo: prečo sú to práve pravidlá,
čomu sa podriaďujeme? Diskusia týkajúca sa
otázky prečo sú pravidlá zaväzujúce, otvára
ďalšiu otázku. Tou otázkou je, prečo ide práve
o pravidlá, ktoré sú záväzné a nie niečo iné?
Formulovanie tejto otázky nás vedie k samot−
nej podstate stredovekej diskusie na prob−
lematiku universalia. Zámerom prednášky
bolo ukázať, prečo modernosť začína Ockha−
mom a nie, ako sa často vravelo, Descartom.
Dielo Cosmopolis od Toulmina dáva počia−
točnú orientáciu pre túto prednášku. Na po−
čiatku je sloboda. Ľudia si nie sú navzájom
rovní, ale sú slobodní. Poslúchať právo zna−
mená rešpektovať slobodu ľudí navzájom.

Okrem prednášok zameraných na rozličné
témy, ktoré som sa snažil priblížiť v predchá−
dzajúcich riadkoch, sme absolvovali aj pred−
nášky z právnej filozofie. Prednášajúcim všeo−
becného kurzu z právnej filozofie bol Frank
Fleerackers. Jeho zámerom bolo priblížiť
poslucháčom problematiku právnej filozofie.
Zameral sa predovšetkým na právnu filozofiu
20. storočia. Dôraz bol kladený na všeobecné
problémy (ako napr. definícia, rozsah a metó−
dy právnej teórie; prirodzené právo a poziti−
vizmus; legalizmus), osobitné smery a školy
(čistá teória práva, americký a škandinávsky
realizmus, kritické právne štúdie, právo a eko−
nómia, argumentácia a legitimácia) a taktiež
na práce lídrov právnej vedy (Kelsen, Hart,
Dworkin, Raz, Alexy a ďalší).
Európska akadémia právnej teórie pre
účastníkov letného kurzu zorganizovala okrem
kvalitných prednášok aj spoločenský program,
ktorý spočíval v prehliadke niektorých pamäti−
hodností Bruselu. Na uvítanie bol pre nás tak−
tiež pripravený spoločný obed s riaditeľom tej−
to inštitúcie ako aj s niektorými prednášajúci−
mi. Okrem bohatého študijného programu,
nám však zostal aj nejaký ten voľný čas, ktorý
sme trávili potulkami po meste, návštevou mú−
zeí, kráľovského paláca, sídel inštitúcií Európ−
skej únie (napr. Európskeho parlamentu, Eu−
rópskej komisie), či iných turisticky lákavých
miest (napr. Atómia). Nechýbali ani priateľské
posedenia pri pohári piva (Belgicko je okrem
čokolády a ručných výšiviek známe hlavne
dobrým pivom), či nejaká tá diskotéka. Mesto
Brusel vie svojim návštevníkom ponúknuť
mnohé možnosti trávenia voľného času. No
napriek tomu mnohí z nás neodolali ani
návšteve iných miest, ako napr. Bruggy,
Antverpy, či Leuven. Absolvovať Letný kurz
právnej teórie organizovaný Európskou akadé−
miou právnej teórie, ako sa hovorí, stálo ozaj
zato. Odporúčal by som ho každému. Pre prí−
padných záujemcov na záver uvádzam aj
internetovú adresu Európskej akadémie práv−
nej teórie. Na stránke http:/www.legaltheo−
ry.net nájdete podrobnejšie informácie a pod−
mienky účasti na rôznych aktivitách tejto
inštitúcie.
JUDr. Radoslav Benko,
interný doktorand na Katedre teórie štátu a práva
Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach

Spracoval:
PhDr. Ján Čipkár, PhD.

===
Letný kurz spojil na 3 týždne absolventov právnických fakúlt z celého sveta. Spolu sme vytvorili skvelý
kolektív
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OSOBNOSTI V DEJINÁCH A ICH VÝROČIA
PIERRE TEILHARD DE CHARDIN (1881 − 1955)
( K 125. výročiu narodenia)
P. Teilhard sa narodil v Sarcenate vo Francúzsku v roku
1881. Po otcovi zdedil túžbu pochopiť vývoj prírody a po
matke schopnosť oceniť prirodzenú krásu. Už od detstva sa
v ňom prejavovalo spojenie vedca a básnika. Po absolvo−
vaní jezuitskej školy vo Villenfranche nastúpil na jezuitský
noviciát v Aix−de−Provence. Vo svojom štúdiu francúzštiny,
latiny a gréčtiny pokračoval v Lavale a neskôr v Jersey, kde
študoval aj scholastickú filozofiu.
V roku 1905 sa zúčastnil výpravy do Kahiry a rozšíril si
vedomosti z oblasti geológie a paleontológie. V Egypte sa
po prvýkrát stretol s Východom, ktorý ho fascinoval po celý
život. Začal publikovať svoje prvé vedecké práce. Avšak
vedecká práca ustúpila do pozadia, keďže odišiel do
Anglicka a pripravoval sa pre vstup do kňazského stavu.
V roku 1914 vstupuje do armády a až v roku 1919 pokraču−
je vo vedeckom bádaní. V roku 1922 sa habilitoval a o rok
neskôr odchádza do Číny za francúzskym paleontológom −
otcom Emilom Licentom, kde sa podieľal na objavoch
v oblasti púšte Ordos. Svoje spiritualistické reflexie z tohto
pobytu publikoval v práci Hymnus na vesmír (1955).
Jeho návrat do Francúzska na jeseň 1924 predstavoval
prvú z mnohých komplikácií zo strany rádových pred−
stavených kvôli svojím teologickým interpretáciám. A nako−
niec celý jeho život bol poznačený tragickým zistením, že
jeho kresťanská vízia plná sily a viery, ktorá sa zrodila z jeho
lásky k Bohu a svetu, zostáva v očiach cirkvi podozrivá
a podlamuje i jeho spoľahlivosť ako kňaza. V ďalších
rokoch cestuje do Indie, Ameriky a Číny, kde žil počas
japonskej okupácie a odišiel odtiaľto až v roku 1946. V ro−
ku 1951 odchádza do New Yorku, kde sa venoval antropo−
logickým štúdiám. V roku 1955 tu končí aj svoju životnú
púť. Medzi jeho hlavné diela patria: Božské prostredie
(1957), Fenomén človek (1955, česky: Vesmír a ľudstvo).
Spis Fenomén človek bol dokončený v roku 1938, avšak
publikovaný bol až po autorovej smrti. Ako Teilhard v pred−
slove z roku 1947 vysvetľuje, titul diela súvisí s tým, že
človek má v prírode prvoradý význam a ľudstvo má organic−
kú povahu. Príbeh evolúcie je jedinečný svojím dôrazným
tvrdením, že človek je kľúčom pre pochopenie evolúcie.
Medzi prioritné termíny Teilhardovho slovníka patria
dva: kozmogenéza a ortogenéza. Prvý termín indikuje roz−
sah evolúcie, teda to, že berie do úvahy nielen jej určitý
aspekt, ale evolúciu vcelku ako kozmickú udalosť. Ortoge−
néza je termín, ktorý prvýkrát použil biológ Wilhelm
Haacke v roku 1893 a ktorý neskôr definoval Gustav Eimer
ako všeobecný zákon, podľa ktorého evolúcia prebieha
pozorovateľným smerom. Evolúcia začína faktom prvotnej
hmoty, v ktorej potenciálne existuje všetko stvorené.
Evolúcia vystupuje v štyroch štádiách, v štyroch sférach.
Geogenéza je
v geosfére. V tejto
lišovania do stavu
komplexnej formy

evolúcia kozmu vo forme praživota
fáze sa hmota presúva zo stavu neroz−
usporiadaných foriem (napr. od menej
nukleónu ku komplexnejšiemu atómu
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a odtiaľ k molekule). Každý prejav, či je to elektrón, protón,
atóm alebo molekula, je uzavretým celkom s jedinečnými
vlastnosťami.
Zrodenie kozmu pokračuje v biogenéze, čo predstavuje
evolúciu života v biosfére. Ide o proces prejavujúci sa
evolúciou od jednoduchých buniek až k zložitým bunkám,
plazom a cicavcom.
„Noosféra“ a „noogenéza“ sú termíny, ktoré Teilhard
používa pre označenie evolučnej fázy prestavujúcej vznik
človeka a zrodenie myslenia. Fenomén človeka so schop−
nosťou myslieť predstavuje nový a kritický bod evolúcie,
pretože podľa Teilharda v tejto chvíli zem nachádza svoju
dušu a rozum človeku umožňuje chopiť sa kormidla evolú−
cie a obmedziť pôsobenie náhody.
Štvrtú fázu predstavuje kristogenéza, ktorá predstavuje
duchovnú povahu evolúcie. Ide o proces, ktorý je priťaho−
vaný zhora: to, čo priťahuje, je Omega, cieľový bod, o kto−
rého zrodenie kozmos zápasil a zápasí. Omega je to,
k čomu vystupuje všetko stvorené a čo je mimo procesu,
napriek všetkému svojou príťažlivou silou mu dodáva
energiu. Omega je Kristus, ktorého nazýva aj kozmický
Kristus. Omega sa prejavila už v historickom fakte Kristovho
narodenia, avšak premena kozmogenézy na kristogenézu
môže zabrať jeden až dva milióny rokov.
Touto fázou sa dostal Teilhard do fikcie vo vede a do
škandálu na pôde teológie. Teilhard odmietal chápať svet
ako stvorený v dokonalosti, úplne, v ktorom ľudské bytosti
odpadli od dokonalosti a boli vykúpené Spasiteľom. Podľa
tohto názoru vykúpenie znamená návrat k predchádzajúcej
dokonalosti. Vo svete, ktorý sa vyvíja, takýto statický názor
nie je prijateľný. Preto Teilhard vykresľuje kozmogenézu
ako prechod od mnohosti a chaosu k cieľovému bodu jed−
noty a harmónie. Geometrickým modelom tohto vzostupu
je kužel, v ktorom sa stúpajúce línie evolúcie zbiehajú do
bodu Omega. V tomto procese je Kristus nielen v ňom, ale
aj mimo neho: Kristus je vo vnútri ako historický Kristus,
ktorý predznamenáva vedomie kristogenézy, a ako ten,
ktorý je stvárnený (kozmogenéza − kristogenéza) a Kristus je
mimo tohto procesu ako Kristus−Omega, ktorý vo svojej
dokonalosti proces priťahuje. Kristus teda vystupuje ako
Kristus−Omega i ako proces/vývoj − kristogenéza.
Vo vyššie uvedenej vízii nie je obsiahnutý žiadny pád
z dokonalosti, ani vykúpenie chápané ako návrat k doko−
nalosti. Kristus je vykupiteľom ľudstva v tom zmysle, že on
spolu s ľudstvom sú spolustvoritelia pri kristogenéze.
Dôsledkom tejto kristológie je nevyhnutnosť novej inter−
pretácie hriechu. Podľa Teilharda ľudia hrešia vtedy, ak si
uvedomujú kozmogenézu a odmietajú sa tohto procesu
zúčastniť. Odmietnuť evolúciu znamená odmietnuť Boha −−
čo predstavuje teológiu hriechu, ktorá znie povedome
a zaodetá do svojrázneho jazyka vyznieva zvláštne.
Spracoval: PhDr. Ján Čipkár, PhD.
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Erwin Schrödinger
(1887 −− 1961)
(K 120. výročiu narodenia)
Erwin Schrödinger sa zapísal do dejín nielen v odbore teore−
tickej fyziky, kde jeho práca zahrňovala termodynamiku, kvan−
tovú mechaniku a všeobecnú teóriu relativity, ale tiež aj v oblasti
filozofie a histórie vedy. Plynulo hovoril štyrmi jazykmi, písal
poéziu a populárne články z modernej fyziky a jej dôsledkov pre
teóriu poznania a pre odhalenie vzťahu ducha a hmoty.
Odmietal úzku špecializáciu a vysoko vyzdvihoval vedu ako
spôsob syntézy akéhokoľvek poznania i ako odpoveď na otázku,
kto sme.
Schrödingerov otec, zámožný továrnik s vedeckými záujma−
mi (zverejnil niekoľko článkov z oblasti genetiky rastlín), mal na
svojho syna prvoradý vplyv. Erwin nenavštevoval verejnú zá−
kladnú školu, ale prešiel domácou výučbou a na gymnázium
nastúpil ako dvanásťročný. Po jeho skončení študoval na
viedenskej univerzite teoretickú fyziku u Friedricha Hasenörla a
Franza Exnera. Počas prvej svetovej vojny slúžil ako delo−
strelecký dôstojník na talianskom fronte.
V roku 1921 prijal v Zürichu po Einsteinovi miesto profesora
fyziky. Počas tohto obdobia napísal mnoho článkov z oblasti
fyziky. Hlavným jeho prínosom boli články z oblasti mechaniky
vlnenia. Schrödinger sa inšpiroval francúzskym fyzikom
Louisom de Broglie, jeho hypotézou, že elementárne častice sú
spojené s vlnením, ktorého frekvencia je mnohonásobok h
(Planckova konštanta). Schrödinger vyslovil postulát, že fyzikál−
ny systém (hmota alebo energia) je kontinuum, ktoré má vlastnú
náležitú vibráciu, ktorej frekvencia je základnou fyzikálnou enti−
tou. Hmota je analogická svetlu a oba vykazujú zároveň
fenomény vlnenia (interferenčné účinky, lom) i fenomény častíc.
Niektoré dĺžky vlnenia sú v atóme možné, iné nie. Bolo uznané,
že Schrödingerove rovnice vlnenia sú logicky rovnocenné
Heisenbergovej maticovej mechanike, avšak ich využitie sa po−
važovalo za jednoduchšie.
Schrödinger nastúpil na miesto Maxa Plancka v Berlíne,
avšak v roku 1933 odchádza do Oxfordu, kde zistil, že mu bola
udelená Nobelova cena za fyziku. V roku 1840 sa stáva ria−
diteľom Školy pre teoretickú fyziku v dublinskom Inštitúte
odborných štúdií, kde zostal sedemnásť rokov. Toto obdobie
považuje za najplodnejšie obdobie v oblasti svojich filozofic−
kých úvah.
Schrödinger mal nepriateľský postoj k pozitivizmu, ktorý ilus−
trovala definícia vedy daná Ernstom Machom: „Popis faktov
s maximom úplnosti a maximálnou úspornosťou myšlienok“.
Podľa neho takýto cieľ je banálny, neschopný udržať v chode
bádateľskú prácu. Schrödinger už od mladosti pociťoval potrebu
metafyziky vedy, ktorej súčasťou bola okrem iného aj skúsenosť,
poskytujúca kľúč k povahe skutočnosti: hodnotiace súdy, filo−
zofický údiv, riešenie záhad, vedomie „vzťahov, ktoré nikdy
neboli osvojené formálnou logikou, ani exaktnou vedou...
vzťahov, ktoré nás stále ženú späť k metafyzike, t. j. k čomusi, čo
prekračuje oblasť bezprostredne prístupnej skúsenosti“.
Metafyzika pre neho znamenala nevyhnutnú bázu poznania.
Schrödingera zaujímali najmä nasledujúce dva problémy,
ktoré sa dotýkali základov vedeckého myslenia. Bola to prob−
lematika zrozumiteľnosti, hypotéza, že spoločným ľudským
úsilím môžeme porozumieť hmotnej realite, že všetko prebieha
v procesoch ovládaných prirodzeným zákonom. A ďalej to bola
problematika objektivácie, odstránenia pozorovateľa zo sveta,
ktorý sa podroboval skúmaniu. Schrödinger reagoval špecificky
na názor, že na úrovni atómu je hmota v podstate nepocho−
piteľná. Udalosti−častice v tomto prípade majú probabilistickú
a neurčitú povahu: nie je možné ich bezprostredne pozorovať
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a nie je možné ani určiť polohy jednotlivých častíc, vzťah
príčiny a účinku tu neplatí.
Objektivácia − viera, že pri realizácii výskumu musí byť príro−
da umiestnená „vonku“, na „druhej strane“ − je druhou zák−
ladňou konvenčnej vedy. Objektivácia je dokonca nevyhnut−
ným predpokladom zrozumiteľnosti. Pokiaľ sa subjekt−pozo−
rovateľ stane súčasťou pozorovaných objektov, potom musí
každý pozorovateľ vidieť niečo iné a zrozumiteľnosť odpadá.
Tento princíp činí z pozorovania osobnosti čosi vnútorne roz−
porné: pozorovateľ by pozoroval sám seba. Pre skúmanie osob−
nosti, toho, „čo sme“, styčného bodu ducha a hmoty, je potreb−
né zrozumiteľnosť a objektiváciu modifikovať.
Schrödinger vo svojom spise Čo je život (1944) aplikoval
fyziku v oblasti biológie a navrhol, že chromozóm je iba zakó−
dovaná správa. O niekoľko rokov neskôr toto dielo podnietilo
výskum DNA, realizovaný Jamesom Watsonom a Francisom
Crickom.
Schrödinger sa vrátil do Rakúska v roku 1956 a pôsobil ako
profesor na viedenskej univerzite.
Spracoval: PhDr. Ján Čipkár, PhD.

Pierre Bayle
(1647 −− 1706)
(K 360. výročiu narodenia)
Pierre Bayle sa dostáva do nášho povedomia aj po
niekoľkých storočiach nielen svojou najrozsiahlejšou vzde−
lanosťou na svoju dobu, ale aj svojím nachádzaním nespočet−
ných paradoxných argumentov proti teóriám všetkého druhu,
starovekým i novovekým. Snažil sa poukázať na to, že filozofia
minulosti i nové systémy Descarta, Spinozu, Leibniza,
Malebrancha a iných sú sporné a absurdné. Akýkoľvek pokus
o predloženie základov pre racionálne poznanie filozofické či
teologické u neho padá, ak je preskúmavaný vo svetle skeptic−
kých argumentov.
Podľa Bayla rôzni sokovia v boji o intelektuálnu moc, či
rôzne cirkvi a dogmatické filozofické smery sa navzájom vyvra−
cali a prenasledovali, bez toho aby boli schopní ospravedlniť
svoje vlastné názory. Kto z nich mal vlastne pravdu? Určite tu
chýbalo viac tolerancie jedného voči druhému. A prichádza
k záveru, že medzi náboženskou vierou a mravným konaním
nie je žiadna racionálna spojitosť. Zdôvodňuje to starostlivým
preskúmavaním historických záznamov, na základe ktorých je
možné zistiť, ako mnoho zbožných ľudí od biblických dôb až po
jeho súčasnosť napáchalo veľa nemravnosti.
Zdá sa, akoby tieto jeho názory boli determinované jeho
vlastnými skúsenosťami. Pierre Bayle bol synom protestantského
pastora a vyrastal v dobe katolíckeho prenasledovania hugeno−
tov. Keďže v južnom Francúzsku boli protestantské školy zatvo−
rené, študoval u jezuitov v Toulouse. Tu sa stretával s argument−
mi svedčiacimi o tom, že protestantská viera nemá žiadnu oporu
v rozume. Na základe intelektuálnych úvah konvertoval ku
katolicizmu, avšak po čase sa vracia k pôvodnej viere.
Odchádza z Francúzska na kalvinistickú univerzitu v Ženeve.
Vyučoval filozofiu v Sedane a neskôr utiekol do Holandska, kde
učil na Hugenotskej akadémii. V tejto dobe začína písať
množstvo publikácií, kritizujúcich názory všetkého druhu −
náboženské, teologické, filozofické i vedecké.
Jeho najdôležitejším dielom sa stal biografický slovník. Stal
sa najdôležitejšou príručkou svojej doby a Voltaire ho nazval
„arzenálom osvietenstva“. Uvedené dielo (prvýkrát publikované
v roku 1697 vo dvoch zväzkoch a v roku 1702 už v štyroch
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zväzkoch) pôvodne vzniklo ako pokus opraviť všetky omyly
v predchádzajúcich slovníkoch a encyklopédiách i ako
prostriedok kritickej reflexie teologických, filozofických a his−
torických názorov.
Slovník tvorili iba heslá o mŕtvych jedincoch a hnutiach.
Vynechané boli mená mnohých slávnych osobností, ako napr.
Platón, Shakespeare a Descartes. Avšak sú tu mená mnohých
neznámych osôb. Bayle heslá graficky rozvrhol ako životopisy
v hornej časti strany s dlhými poznámkami dole a s poznámka−
mi k poznámkam z boku na jednotlivých stranách. Stránky sa
podobali vydaniu Talmudu: text je vnorený do poznámok
a poznámky do ďalších poznámok. Jadrom slovníka sú anotácie,
kde Bayle odbočuje od hlavnej tematiky a preberá, či kritizuje
staroveké i novoveké teórie o mnohých rôznych otázkach.
Bayle predložil skeptické argumenty proti scholastike, proti
karteziánstvu i proti súčasným v jeho dobe teóriám Leibniza,
Malebrancha, Cudwortha, Locka, Newtona a Spinozu (ktorý mal
najdlhšie heslo z celého slovníka), ako aj proti dnes už zabud−
nutým mysliteľom.
V heslách od „Aarona“ po „Zuerida“ neustával v skeptických
útokoch proti starovekým i novovekým teóriám ľudskej
prirodzenosti, dejinám i náboženstvu. Tvrdil, že poukazuje na
neprimeranosť ľudského rozumu získať odpovede na mnohé
otázky. V rámci spochybňovania novovekej predstavy o sub−
stancii a rozlišovania primárnych kvalít rozľahlosti a pohybu
a sekundárnych kvalít zvuku, chuti, vône a farby Bayle sfor−
muloval kritické argumenty, ktoré neskôr využil Berkeley
a Hume pri odvrhovaní nových metafyzických teórií Descarta
a Locka.
Bayle tvrdil, že jeho skepticizmus podkopáva ľudskú rozu−
movú aktivitu vrátane filozofického skepticizmu a že demolo−
vaním rozumu vytvára priestor pre vieru.
Vydaním slovníka šokoval intelektuálne i náboženské kruhy.
Útoky i zákazy spôsobili, že z tohto diela sa stal bestseller.
Mnohí v ňom videli skrytého ateistu, či radikálneho deistu,
ktorého snahou bolo zničiť náboženstvo, zatiaľ čo navonok
predstiera snahu o jeho záchranu.
Je pravdou, že Bayle skúmal a napádal teórie každého druhu
a poukazoval na slabosti každého dogmatického názoru. Jeho
kritika sa stala ústrednou témou osvietenských diskusií. Leibniz
napísal svoju Teodíceu ako odpoveď na Baylovu otázku
o pôvode zla. Berkeley, Shaftesbury, Hume, Voltaire, Diderot
a iní sú mu vďační. I Kant rozvinul svoje antinómie na základe
niektorých Baylových argumentov. Thomas Jefferson odporúčal
kompletnú sadu Baylovho slovníka ako jeden z prvých nákupov
pre Knižnicu Kongresu.
Pierre Bayle ovplyvňoval celé 18. storočie a zasial semeno,
z ktorého vyrastalo moderné tolerantné stanovisko. Jeho slovník
nahradili novšie encyklopédie, ktoré už neboli dielom jednotliv−
ca, ale celých kolektívov autorov. Nakoniec i Baylov skepticiz−
mus bol nahradený modernými pozitivistickými vedeckými
názormi. Napriek tomu, ešte i dnes, ak máme pochopiť
myšlienkový svet osvietenstva, musíme sa vrátiť k jednému
z jeho najbohatších zdrojov.
Spracoval: PhDr. Ján Čipkár, PhD.

William Blake
(1757 −− 1827)
(K 250. výročiu narodenia)
William Blake sa narodil v Londýne ako druhé dieťa finančne
celkom úspešného výrobcu punčoch a ako desaťročný študuje
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v maliarskej škole Henryho Parsa, ktorá bola v tom čase
najlepšou prípravnou školou pre mladých umelcov. Ako
štrnásťročný nastupuje na štúdiá k Jamesovi Basirovi, rytcovi pre
Starožitnú spoločnosť. Vďaka tam nadobudnutým umeleckým
skúsenostiam bol ovplyvnený starovekom a jeho mytológiami,
gotickým umením a architektúrou. Blake bol aj vášnivým
čitateľom: okrem iného poznal dobre Bibliu, Danteho, Miltona,
Spensera, Shakespearea, Graya, Chattertona, najstaršie britské
dejiny a Percyho Pamiatky starej anglickej poézie. Čítal
francúzsky, latinsky, grécky a hebrejsky písané diela.
V priebehu štúdia na Kráľovskej akadémii si obľúbil skôr
diela takých umelcov, ako boli napr. Michelangelo a Raffael,
umelcov, ktorí zachytili „božstvo ľudskej podoby“, než modely
diktované oficiálnymi predstaviteľmi Akadémie.
V roku 1779 sa stáva rytcom pre kníhkupca Josepha
Johnsona, ktorý bol z hľadiska náboženstva nonkonformistom
a vyznačoval sa radikálnymi politickými názormi. Blake sa rých−
lo včlenil do radikálneho krúžku intelektuálov, ktorí sa u John−
sona schádzali každý týždeň.
Blake sa vyhýbal empirickej a racionalistickej filozofii osvie−
tenstva (Bacon, Newton, Locke, Berkeley), pretože veril, že život
nie je možné zachytiť v tabuľkových meraniach, či v prírodných
zákonoch. Jeho kresby a poézia zavrhujú rozum, zmyslové vní−
manie, absolútne dogmy i vedeckú analýzu; vraj všetko uvedené
spútava myseľ a zotročuje imagináciu. Jeho diela odmietajú tyra−
niu v akejkoľvek podobe: kráľa, kňaza, rodiča, pestúnky, učiteľa,
zákonodarcu, či obchodníka.
William Blake žil v revolučnej dobe a jeho samého pova−
žovali za revolucionára. Zaujímal však skeptický postoj ku
každému systému, či už k republikánskemu alebo monarchi−
stickému, ktorý obmedzoval ľudskú imagináciu. Podľa neho
ľudstvo musí najskôr zmeniť svoje myslenie a až potom môže
dúfať v zmenu spoločenského, či politického poriadku.
Medzi jeho hlavné diela patria: Sobáš neba a zeme (1793),
Vízia dcér Albionských (1793), Amerika, proroctvá (1793),
Európa, proroctvá (1794), Spevy nevinnosti a skúsenosti (1794),
Kniha Urizena (1794), Štyri zoa (1797), Milton (1804),
Jerusalem (1804).
Blake bol proti každému systému, ktorý uplatňoval
akékoľvek obmedzenia, záväzky, zvyklosti, či nátlaky voči
telesným, rozumovým a duchovným činnostiam. Blakeove diela
sú prevratné svojím obsahom i formou: podvracia tradične prijí−
mané súvislosti, rúca očakávania, popiera konvencie s cieľom
donútiť čitateľa znovu si vytvoriť poriadok a zmysel, rozbiť „lživé
putá myslenia“, ktoré zväzujú jeho imagináciu. Ako alternatívu
ponúka svoju „víziu imaginácie“, tvorivú energiu, ktorá mieri
k súladu a nekonečnu.
Blakeova filozofia je vrastená do jeho mytológie a prepletená
s jeho symbolikou. V jeho satirách a piesňach, v jeho politických
a výtvarných proroctvách a nakoniec v jeho záverečných pro−
rockých eposoch je možné nájsť myšlienkové štruktúry, ktoré sa
opakujú. Blake odmieta filozofické, náboženské, vedecké a poli−
tické fikcie, z ktorých sa vplyvom tradície stali pravdy.
Spochybňuje zavedené hodnoty, diskredituje status quo a pra−
nieruje pretvárku. Zaoberá sa problémami svojej doby.
Revolučné myslenie sa prejavuje už v jeho ranej poézii.
V dramatickom dielku Kráľ Eduard III. (1783) podrobuje kritike
zmysel obsahu spojeného so slovom „sloboda“. Poukazuje na
to, ako anglickí šľachtici, ktorí slobodu vymedzujú ako majet−
nosť, feudalizmus a moc, ju využívajú k tomu, aby zabezpečili
statočnosť a lojalitu armády.
Podobne i v satire Ostrov na Mesiaci (1784) Blake poukazu−
je na to, ako je otroctvo, chudoba a nerovnosť medzi pohlavia−
mi udržiavaná pomocou rétoriky, ktorá tento stav predvádza ako
nevyhnutnú podmienku večného blaha.
V prorockej knihe Sobáš neba a zeme Blake tvrdí, že „všetko,
čo žije, je sväté“. „Pieseň slobody „ na konci tejto knihy sa nesie
v duchu francúzskeho vzdoru a prorokuje koniec všetkého
útlaku.
Spracoval: PhDr. Ján Čipkár, PhD.
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ZABUDNUTÉ OSOBNOSTI A IDEY V DEJINÁCH
ĎALŠÍ Z PRÍPADOV HĽADANIA A NACHÁDZANIA
SVOJBYTNOSTI FILOZOFIE (II)
K problematike „ruskej náboženskej filozofie“
Známy ruský bohoslovec G. V. Florovskij (1893 − 1979) v jed−
nej zo svojich prác poznamenal, že o súčasnej ruskej náboženskej
filozofii sa zvykne hovoriť ako o akomsi svojráznom vzniku ruského
ducha. Pritom často dochádzalo k zámene bohoslovia za
„náboženskú filozofiu“, čo bolo charakteristické pre západný
(najmä nemecký) romantizmus a v nemalej miere sa to prejavilo aj
v ruskom myslení. Aj dnes mnohí považujú tzv. „sofiológiu“ a ana−
logické „nábožensko−filozofické“ konštrukcie aj keď nie za celkom
ortodoxné, avšak tým skôr za tvorivé, originálne. Ozývajú sa však
aj hlasy, ktoré sú kriticky zaujaté voči prílišnému záujmu o takúto
„ruskú náboženskú filozofiu“, ktorá vraj nakoniec nielen odvádza
pozornosť od pravoslávia do iných „duchovných sfér“, ale aj ubíja
záujem o skutočnú filozofiu (Iljin, 1998, s. 73). Ako príklad môže
poslúžiť samotný G. V. Florovskij. Vďaka záujmu o „ruskú
náboženskú filozofiu“, začal podozrievavo hľadieť na filozofiu ako
takú, s prisúdením jej druhoradej úlohy v porovnaní s čistým
bohoslovím. Podobný názor mal aj V. N. Losskij (1903−1958), syn
známeho „náboženského filozofa“ N. O. Losského (1870−1965),
tvrdiac, že pre neho je prijateľná iba tá filozofia, ktorá je priamo
odvodená z dogiem cirkvi. A nakoniec podľa L. M. Lopatina, „filo−
zofia sa mení na aplikované bohoslovie“ (Lopatin, 1911, s. XIX).
A v tejto súvislosti sa stáva nemožnou skutočná spolupráca
bohoslovia a filozofie, tá spolupráca, ktorá odráža v podstate syner−
giu Boha a človeka. Ak prameňom bohoslovia je Božie slovo, potom
aj človek má právo na svoje slovo, najmä v tom prípade, ak je reč
o ňom samom. A takým slovom je filozofia. Samostatnosť filo−
zofického poznania vyzdvihovali aj klasici ruskej filozofie. Nie
menej dôležitou pre nich bola aj skutočná spojitosť s bohoslovím.
Avšak v „náboženskej filozofii“ takáto spojitosť bola už od samého
počiatku skreslená, čo sa prejavilo aj v tvorbe tých ruských mys−
liteľov, ktorí sa „dištancovali“ od týchto skreslení, ale neuvedo−
movali si ich samotný dosah. Z tohto dôvodu je potrebné rozlišovať
medzi ruskou národnou filozofiou a jej „dvojníkom“ v podobe
„ruskej náboženskej filozofie“. V tomto prípade nejde ani tak
o obsah „ruskej náboženskej filozofie“, ako skôr o jej logiku, ktorej
sa podriaďovali všetci „náboženskí filozofi“.
Čo sa skrýva za pojmom „ruská náboženská filozofia“? Ak sa
pozrieme na „dejiny ruskej filozofie“ od N. O. Losského a S. A.
Levického, dochádzame k tomu, že uvedení autori nedávajú
odpoveď na to, čo považovať za „náboženskosť“ filozofie celkove
a ruskej filozofie konkrétne. Naopak, V. V. Zeňkovskij zdôrazňuje,
že „všeobecným faktom v dejinách filozofie je vznik filozofie ako
samostatnej a slobodnej formy duchovnej tvorby z hlbín
náboženského svetonázoru“ (Zeňkovskij, 1991, s. 11). Tento názor
na genézu filozofie je všeobecne známy. Jeden z prvých o tom tvrdil
aj Hegel, keď spomína mytológiu. Avšak napriek tomu, nie je možné
tvrdiť, že vďaka tomu je filozofia náboženská alebo mytologická.
Veľkým nedostatkom u Zeňkovského nie je to, že hovorí
o „náboženskom pôvode“ filozofie, ale to, že nijakým spôsobom
neodokrýva (hoci aj všeobecne) ten zložitý proces, vďaka ktorému
filozofia nadobudla postupne samostatnosť. Podstatu veci
nevysvetľuje ani Zeňkovského prechod k náboženskosti ruskej filo−
zofie. Jednoducho deklaruje: „ruské myslenie vždy (i navždy)
zostane spojené so svojou náboženskou živelnosťou, so svojím
náboženským zázemím“ (Zeňkovskij, 1991, s. 12). Pravdepodobne
má na zreteli pravoslávie − veď aké náboženstvo môže byť tým
pravým pre ruského človeka? Alebo má na mysli akési „náboženstvo
všeobecne“? Je zaujímavé u Zeňkovského to, že vo svojich prácach,
všeobecne − teoretického charakteru často hovorí o „kresťanskej filo−
zofii“, avšak v historickom kontexte, vo svojich Dejinách ruskej filo−
zofie sa striktne pridržiava predikátu − náboženská. Podobne aj N.
O. Losskij i N. Berďajev vo vzťahu k „ruskej náboženskej renesancii“
na zač. 20. storočia hovoria o anonymnej náboženskosti ruskej filo−
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zofie. Problém by bol vyriešený, ak by sa pojem „náboženská filo−
zofia“ nezamieňal za pojem − filozofia náboženstva. Veď ide o dve
rôzne veci.
Jeden z predstaviteľov „nábožensko−filozofického obrodenia“
v Rusku na začiatku 20. storočia S. N. Bulgakov vo svojej práci −
Svetlo nehasnúce (1917) si kladie otázku: „V akom zmysle je možná
náboženská filozofa“? (Bulgakov, 1994, s. 69). Kľúč pre ponímanie
možnosti i nevyhnutnosti „náboženskej filozofie“ hľadá v pojme
transcendentné. Podľa neho: „Náboženstvo je prežívanie transcen−
dentného“...“Boh je Transcendentno“ (Bulgakov, 1994, s. 12, 24).
Na prvý pohľad sa zdá, že je tu čosi, čo spája filozofiu
s náboženstvom − problém transcendentného je aj dôležitým prob−
lémom filozofie, jej metafyzický problém. Ale vzniká otázka, či je
možné stotožňovať „transcendentné“ s Bohom, ako to robí
Bulgakov? Pojem o transcendentnom je širší, než pojem o Bohu.
Navyše, každý človek prichádza do styku s transcendentným, ktoré
nepredstavuje vzťah k Bohu.
Súčasťou problematiky transcendentného je v podstate aj prob−
lém vnútorného života inej bytosti. Napr. L. M. Lopatin tvrdil:
„Vedomie iných ľudí je pre nás transcendentné; nevidíme a ani pria−
mo nevnímame ani cudzie myšlienky, ani cudzie želania; my ich
môžeme iba predpokladať na základe cudzích slov a cudzích činov;
o cudzom duševnom živote môžeme mať iba rôzne dohady, pred−
stavuje pre nás iba uzavretú vnútornú skutočnosť“ (Lopatin, 1917,
s. 17).
Filozofia pri nastolení tohto problému vôbec nemusí byť
„náboženskou“ − musí si iba uvedomovať svoj metafyzický charak−
ter. A Bulgakov zamieňa ideu metafyziky ideou „náboženskej filo−
zofie“. Po deklarovaní, že Boh je čisto „transcendentný“, dokazuje
relatívnosť pojmov „transcendentné“ a „imanentné“, stiera medzi
nimi zreteľnú hranicu. Samotného Boha už nazýva „transcendent−
no−imanentným“. Aj keď je to sčasti pravda, avšak čo zostalo z argu−
mentov Bulgakova v prospech „náboženskosti“ filozofie? Veď
„transcendentno−imanentným“ môže byť akýkoľvek predmet pozna−
nia, či vnútorný svet samotného poznávajúceho subjektu, sčasti mu
známy a sčasti ukrytý v hĺbke jeho podvedomia (alebo bezvedo−
mia).
S. N. Bulgakov síce správne uviedol jeden z bodov dotyku filo−
zofie a náboženstva (metafyzický pátos je príbuzný pátosu
náboženských hľadaní, hoci sa s ním nestotožňuje). Danou prob−
lematikou sa pred štvrťstoročím zaoberal aj P. J. Astafjev v práci −
Viera a poznanie v jednote svetonázoru (1893), avšak Bulgakov ju
ani nespomína, ide svojou cestou, až nakoniec dáva definíciu
„náboženskej filozofie“: „Umelec pojmov, to je náboženský filozof“
(Bulgakov, 1994, s. 81).
Vrcholový predstaviteľ „náboženskej filozofie“ S. L. Frank vo
svojej práci Úvod do filozofie (Sankt Peterburg, 1922) definuje filo−
zofiu nasledujúcim spôsobom: „Filozofia je racionálne alebo
vedecky zdôvodnené učenie o ucelenom svetonázore“ (Frank,
1993, s. 6). Ďalej v texte sa objavuje nasledujúce: „celostný filo−
zofický systém, ktorý je vždy (nezávisle od obsahu svojich ideí)
náboženskou filozofiou (tak ako ateizmus je tiež svojráznou, hoci
iba negatívnou náboženskou filozofiou)“ (Frank, 1993, s. 14). Teda,
akoby akákoľvek univerzálna filozofická doktrína, vrátane ateistic−
kej, bola automaticky „náboženskou“. Frank o rok neskôr v emig−
rácii vydáva prácu pod názvom − Filozofia i náboženstvo (Berlín,
1923), kde píše: „Jediným predmetom filozofie je Boh“, a ďalej:
„Filozofia v podstate, podľa svojej celistvej a univerzálnej úlohy, nie
je logikou, ani teóriou poznania, ani osvojenie sveta, ale poznanie
Boha“ (Frank, 1990, s. 321). Vznikla situácia, kedy v jednom prí−
pade práve vďaka univerzálnosti filozofie sa stáva náboženskou
(nezávisle od vzťahu k Bohu) a v druhom prípade, vyčleniac Boha
za „jediný predmet filozofie“, nadobúdame univerzálne poznanie
(zahrňujúce podľa všetkého i „pojmy špeciálnych vied“). A výsledok
týchto definícií je v podstate jeden: pojem filozofie je fakticky zby−
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točný. V jednom prípade ho zamieňa pojmom veda a v druhom −
bohoslovie, alebo teológia. Avšak Frank dáva prednosť v danom prí−
pade slovám − „náboženská filozofia“ alebo „filozofia náboženstva“.
Logika problematiky hľadania podstaty filozofie v prácach pred−
staviteľov „náboženskej filozofie“ je zrejmá: táto problematika sa
mení na problematiku o „vedeckosti“ alebo „náboženskosti“ filo−
zofie. Máme na výber: alebo je filozofia − vedeckou alebo nábožen−
skou, alebo jedno i druhé spolu. Ruská filozofia sa ocitla na rázces−
tí: byť filozofiou na základe vlastných zdrojov (ako metafyzika),
alebo na úkor úspechov vedy a zjavení náboženstva (ako vedecký,
či náboženský druh pozitivizmu).
Tvorba V. Solovjova, ktorá sa stala určitým vzorom pre celú
ďalšiu „náboženskú filozofiu“ sa začala akousi kapituláciou pred
pozitivizmom − osvojením si názoru na filozofiu, ktorý predkladal
pozitivizmus, nie negujúc jej právo na existenciu ako takú, ale práve
právo na jej samostatnú existenciu. Solovjov ponúka „syntézu“
náboženstva, vedy a filozofie v podobe slobodnej a vedeckej
teosofie. „Slobodný charakter“ teosofie znamená jej slobodu od
„dogmatického bohoslovia“ Pravoslávnej cirkvi. V jeho prípade filo−
zofia ako zložka „syntézy“ predstavuje premenu teológie na
teosofiu. Neživotnosť solovjovského projektu „slobodnej a vedeckej
teosofie“ sa skoro preukázala nielen v jeho ďalších prácach, ale
i v prácach jeho nástupcov. Používanie termínu „náboženská filo−
zofia“ je tomu dôkazom.
Najväčším úderom zo strany pozitivizmu bolo to, že odvrhujúc
svojbytnosť filozofie, ponúkal jej univerzálnosť, čo sa preukázalo
ako efektívne pri ovplyvňovaní ruskej duše.
V každom prípade pozitivizmus uviedol filozofiu do úlohy
funkcie pre potreby jednotlivým vedám. Takúto funkciu filozofie
nachádzal aj Solovjov. Nakoniec jeho „náboženská filozofia“ bola
zrkadlovým odrazom „vedeckej filozofie“ A. Comta, G. Spencera
a iných. Ak veda u Comta zásobovala filozofiu „pozitívnymi“ fakta−
mi o „pozorovanom“ svete, tak v našom prípade náboženstvo malo
zásobovať filozofiu „pozitívnymi“ informáciami o „nadprirodzenom“
svete. V očiach pozitivistu nastáva nešťastná situácia pre nábožen−
stvo (podobne ako aj pre vedu); je nám známe nie jedno nábožen−
stvo, ale celé množstvo náboženstiev, každé so svojimi „pozitívnymi
faktami“, s krajne rôznorodým materiálom mytologického, mystic−
kého a dogmatického charakteru. A ak je tomu tak, potom úlohou
filozofie (podľa Comta a Solovjova zbavenej svojho obsahu a preto
predstavujúcej iba prázdnu „formu“ alebo „funkciu“) je usporiadať
celý tento konglomerát náboženstiev (keďže každé z nich vyjadruje
určité „konkrétne poznanie“ o Bohu, podobne ako jednotlivé vedy
o prírode) do nejakej „všejednoty“, vytvoriť jediné univerzálne
náboženstvo podľa analógie s jedinou univerzálnou vedou.
V tejto súvislosti vzniká otázka o tom, aký prínos mala „ruská
náboženská filozofia“ pre filozofiu ako osobitú oblasť národnej
kultúry? Filozofia, ktorá s veľkými ťažkosťami sa prebojovávala na
začiatku 19. storočia, bola považovaná za vnútorne zbytočnú.
Z ruskej kultúry bola odstránená metafyzika a tým bola zbavená aj
svojho dôležitejšieho orgánu −− sebauvedomenia. Ako náhrada bol
ponúkaná „univerzálna syntéza“ filozofie, vedy a bohoslovia.
Syntéza nespája rôzne rozmery ľudského poznania, ale ich mení
do ďalšieho „štvrtého poznania“, so svojím špecifickým, okultno−
teosofickým charakterom. Ak spojitosť jednotlivých kultúr zachová−
va ich svojbytnosť (pri dodržaní určitých podmienok, umožňuje
každej z nich sa naplno rozvíjať v rámci vzájomných vzťahov
rôznych kultúr), tak „syntéza kultúr“ označuje práve vznik inej
kultúry, ktorá sa snaží vytesniť „staré“ kultúry, dokázať ich
„nepotrebnosť“ ako samostatne účinných činiteľov. Inými slovami
povedané, skutočná spojitosť vždy predstavuje vzájomnú súčinnosť
zložiek, zachovávajúcich svoju činnú svojbytnosť; syntézou vzniká
pokus o vytvorenie z týchto zložiek nového činiteľa. A skutočná filo−
zofia, či veda alebo bohoslovie neschádzajú zo scény vďaka tej
„syntéze“, ktorú ponúka pozitivizmus. Vďaka tejto syntéze sa
nakoniec objavujú dvojníci bez akejkoľvek schopnosti ku skutočne
tvorivej spolupráci a stávajú sa nakoniec akousi brzdou v duchov−
nom živote spoločnosti (Iljin, 1998, s. 93). Je viac ako pravde−
podobné, že najväčší vplyv pozitivizmu na ruské myslenie si našiel
cestu prostredníctvom vzniku a presadzovania „náboženskej filo−
zofie“. Týmto sa oslabilo formovanie svojbytnej ruskej filozofie v jej
čisto národnej podobe ako ruského typu kresťanskej filozofie. V čom
spočívala podstata tohto typu kresťanskej filozofie?
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O ruskom type kresťanskej filozofie
„Učenie o charaktere premeneného Božieho slova tvorí základ,
počiatok i podstatu kresťanstva“ (Snegirjov, 1870, s. 5). Tieto slová
vyriekol V. A. Snegirjov v úvode svojej dizertačnej práce. A v ko−
nečnom dôsledku, celý svet ruskej filozofie sa krútil okolo týchto
slov. Podľa autora týchto slov, filozofia ako učenie o človeku patrí
do „podstaty kresťanstva“ podobne, ako aj učenie o Bohu
(bohoslovie). Vyplýva to z toho, pretože Kristus spojil v Sebe
nerozdeliteľne Boha a človeka, teda poznanie podstaty človeka je
dôležité pre ucelenosť kresťanstva, pre náboženstvo Bohočloveka.
Pravda o božskej premene je pravdou zjavenou, človek ju prijí−
ma ako niečo dané. Avšak ľudia sa vždy snažia pochopiť a osvojiť si
akúkoľvek pravdu, danú z vonku, podľa zákonov logiky svojho
myslenia. Snegirjov tento prístup považuje za oprávnený. Podľa
neho úlohou kresťanskej filozofie je pochopiť, vnútorne si osvojiť
„dôležitú pravdu kresťanstva“ prostredníctvom poznania človeka.
Sám sa vydal na túto cestu, čím pozdvihol ruskú národnú filozofiu
na kvalitatívne novú, kresťanskú úroveň. Ruská filozofia sa stala
kresťanskou práve preto, že zostávala národnou, presnejšie
povedané, preto, lebo prehlbovala svoj národný charakter.
Ako sa vlastne formoval ruský typ kresťanskej filozofie? V čom
sa odlišuje od náboženskej filozofie? Pri hľadaní odpovede na tieto
otázky sa môžeme oprieť o tvorbu V. A. Snegirjova, jeho žiaka
V. I. Nesmelova a ďalších mysliteľov, ktorí najdôslednejšie vyjadrili
kľúčovú ideu kresťanskej filozofie.
M. F. Dostojevskij (1821 −− 1881) si raz položil otázku: „Ako je
možná pravdivá predstava o Kristovi bez učenia o viere?“ Snegirjov
v tejto súvislosti odpovedal: „Ako súčasť procesu sebauvedomova−
nia“ (Snegirjov, 1893, s. 600). Z uvedeného môžeme vysloviť
kľúčovú ideu: okrem vierouky, či presnejšie, Zjavenia, vedomie
o Bohu človek nadobúda iba v nerozdeliteľnej spojitosti so svojím
osobným sebauvedomením. Snegirjov neoddeľuje vierouku od fak−
tov sebauvedomovania, nepovažuje pozitívne Zjavenie za čosi
„druhotné“. Podstatné je to, že zrnko Zjavenia sa vynára iba na zá−
klade sebauvedomenia. Píše: „Zjavenie predpokladá v človeku dis−
pozíciu i schopnosť pre osvojenie si jeho obsahu“, predpokladá
„osobité duchovné činnosti, idúce v ústrety zjavenej pravde“
(Snegirjov, 1893, s. 596). Pre Snegirjova náboženská pravda sa týka
iba Zjavenia, a človek v akte svojho sebauvedomenia ide v ústrety
tejto pravdy. Uvedené nám ešte nevysvetľuje to, prečo sa človek
stáva náboženskou bytosťou. Snegirjov nás zároveň usmerňuje:
„Základom náboženstva je idea o všemohúcej osobnej sile, alebo
o všemohúcej Osobnosti“ (Snegirjov, 1893, s. 599). Na ďalších
stránkach upresňuje a hovorí nie o „všemohúcej“, ale o „naj−
dokonalejšej Osobnosti“ (Snegirjov, 1893, s. 595, 608).
Podstata veci je pochopiteľná, veď pre človeka predmetom sku−
točného náboženského citu je iba Osobnosť v jej vyššom, naj−
dokonalejšom stvárnení, a „náboženstvo s neosobným Bohom nie
je náboženstvom vo vlastnom zmysle slova, a iba jeho náhrada“.
A iba takéto chápanie náboženstva umožňuje vysvetliť, prečo je
človek otvorený voči Zjaveniu, má voči nemu sklon práve ako
človek. „Podstata veci spočíva v tom, že táto idea (všedokonalej
Osobnosti) je nevyhnutne a bezpodmienečne spojená s uve−
domením seba ako človeka, s ideou jeho vlastnej osobnosti“, „s jeho
priznaním seba samého ako konečnej a obmedzenej osobnosti“
(Snegirjov, 1893, s. 600, 604).
Základný kameň kresťanskej filozofie bol všeobecne načrtnutý
Snegirjovom: učenie o spojitosti medzi uvedomením seba ako
človeka a jeho vedomím o Bohu, o tom, že idea všedokonalej
Osobnosti vzniká v človeku nevyhnutne a je pre neho charakteris−
tická (otvorene alebo skryte) vďaka podstate jeho ducha, vďaka
zostave jeho vnútorného života a činnosti.
A čím sa odlišuje ruský typ kresťanskej filozofie od „náboženskej
filozofii“, aj napriek tomu, že Snegirjov, Astafjev, Kozlov a iní,
nehovoria priamo o kresťanstve, ale o náboženstve, náboženskom
cite, náboženských náladách?
Už prvotné oddeľovanie sa od náboženskej filozofie v duchu
V. Solovjova a jeho prívržencov je zadané princípom sebauvedo−
movania. V. V. Zeňkovskij vo svojom diele −− Základy kresťanskej
filozofie (Frankfurt n/M, 1961) tvrdí, že sila kresťanského poznania
dáva počiatok dvom rozličným perspektívam − jedna je obrátená
k Bohu (vedomie o Bohu, alebo poznanie o Bohu) a druhá k svetu
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(poznanie sveta), teda vidí perspektívu pre teológiu (vedomie
o Bohu) a pre náuku (vedomie o svete). Samostatná perspektíva pre
kresťanskú filozofiu podľa Zeňkovského neexistuje. Všade hovorí
len o „vedomí o Bohu“ a „vedomí o svete“. Zaujímavé je to, že
odkazuje na A. A. Kozlova. V jeho článku − Vedomie Boha a poz−
nanie o Bohu (1895) sa dokazuje nevyhnutnosť „porovnávať
vedomie o Bohu s vedomím nášho individuálneho bytia (Kozlov,
1895, s. 460). Alexej Kozlov ešte píše: „Vytvárať pojem o reálnych
vlastnostiach a konaní Boha najlepšie môžeme prostredníctvom
nášho vedomia o našej individuálnej substancii a našich slobod−
ných činnostiach, daných vedomiu každého jednotlivca“. Ako
vidíme, cesta k poznaniu Boha je neoddeliteľne spätá so sebauve−
domovaním, vedie do hĺbky ľudského sebauvedomovania. Je zrej−
mé, že Zeňkovskij si asi neuvedomoval význam podstaty sebauve−
domovania pre jeho ruskú náboženskú filozofiu.
Ešte dávnejšie predtým Pavel Bakunin tvrdil, že sebauvedome−
nie človeka je bezprostredný vzťah, t. j. názor na svoje bytie z cen−
tra tohto bytia. „Nazerajúc na seba samého, každý sa nachádza
v sfére sebauvedomenia seba i vidí svoje bytie zo svojho centra...
preto jeho pohľad na seba je priamy, bezprostredný pohľad, vďaka
ktorému ním nazerané ...nepodlieha nijakému skresleniu zo strany
perspektívnosti: to isté i práve tak ako je, a nie inak, bez klamstva
vidí (Bakunin, 1886, s. 166−167).
Východisková intuícia kresťanskej filozofie spočíva v nasledu−
júcej téze: spojitosť sebauvedomenia človeka s vedomím o Bohu je
daná spojitosťou živej osobnosti človeka a živej Osobnosti Boha.
Teda, kresťanská filozofia „sa nesie v znamení človeka“, snaží sa
stanoviť práve pravdu o človeku, v celej jej komplexnosti. Filozofia,
ponímajúc svoju úlohu, podobné nároky na pravdu o Bohu mať
nemôže, inak by zastupovala bohoslovie, so všetkými z toho vyplý−
vajúcimi dôsledkami. Úloha kresťanskej filozofie nespočíva v poz−
naní Boha ako takého, ale „zachytení ľudského v človeku“ a vo svet−
le tohto zachytenia zrozumiteľne pochopiť, v čom spočíva záhada
človeka. Táto záhada, riešenie ktorej už nemôže byť špekulatívne, je
mimo sféry filozofie.
N. N. Strachov to vyjadril takto: „Človek − hľa najväčšia záhada,
uzol vesmíru“ (Strachov, 1892, s. XI). A následne vo svojej práci −
Svet ako celok, prevažnú časť obsahu ktorej venoval filozofickému
učeniu o človeku, písal: „Ona (záhada) nepredstavuje riešenie veci,
ale môžeme ju pomenovať...ako konkrétne položenie otázky“.
Z týchto slov vyplýva, že Strachov si uvedomil a priznal svoje
nedostatky a nedokončenosť svojho bádania v danej práci (Iljin,
2000, s. 128). Došiel k tomu, že filozofické skúmanie človeka nepri−
nesie konečnú a úplnú odpoveď na takto položenú konkrétnu
otázku o „veľkej záhade“ človeka. Riešenie tejto záhady je možné
iba v kresťanstve.
Svoje vysvetlenie tejto otázky podáva V. I. Nesmelov vo svojej
práci − Náuka o človeku (1898). Filozofia, nadobúdajúca status
kresťanskej filozofie, vychádza zo sebauvedomovania človeka,
z dôkazov sebauvedomenia, a nie z dôkazov, ktoré poskytuje
Zjavenie. Prácou s materiálom, ktorý poskytuje sebauvedomovanie,
končí podstatná práca filozofa − ustanovuje sa základný charakter
ľudskej existencie a vniknutie do podstaty človeka.
Najdôležitejším záverom tejto práce nie je odpoveď, ale otázka.
Otázka s nádychom záhady len pre filozofickú reflexiu a predstavu−
júca zároveň hranice tejto reflexie. Ide o to, že na vyššej úrovni
sebauvedomenia človek nadobúda zreteľné ponímanie toho, čo
znamená žiť opravdivý život a zároveň sa presvedčuje o tom, že
takýto život pre neho nie je možný.
A pretože „žiť v pravde“ znamená pre človeka žiť „podľa vzoru
Boha“, preto i Nesmelov si kladie nasledujúcu otázku: „A azda nie
preto, samozrejme, existuje človek, aby znevážil vo svete obraz
Boží?“ (Nesmelov, 1898, s. 465). A v tom sa ukrýva tá záhada
o človeku, ktorej súčasťou je aj tragédia človeka v jej najvyššom
obsahovom význame.
Je zrejmé, že tragickosť existencie človeka je možné reflektovať
aj mimo kresťanstva. Avšak blaho poslania kresťanskej zvesti
nespočíva v napomínaní tragickosti existencie človeka, ale v upove−
domení „bohoľudského skutku Krista“ (Nesmelov, 1898, s. 408), to−
ho skutku, ktorý i predstavoval riešenie „záhady o človeku“, rozuz−
lenie tragédie človeka (aj keď toto rozuzlenie neznamená jej elimi−
náciu; aj po Kristovi život človeka ostal naďalej tragickým, avšak
život nadobudol svoju „pravdu tragizmu“). V kresťanstve sa hovorí

24

práve o tomto „výnimočnom skutku“, pretože „ohlasuje zvesť
o premene Syna Božieho pre spásu ľudí, o smrti Bohočloveka
ukrižovaním za ľudské hriechy i o Jeho vzkriesení z mŕtvych pre
potvrdenie večného ľudského života“ (Nesmelov, 1898, s. 404).
A túto blahú zvesť kresťanstva nemôže si filozofia „vymyslieť“
sama, len na základe ľudského sebauvedomenia. Potrebná je najmä
vierouka, založená na Zjavení Boha, a nie na základe sebauve−
domenia človeka. Filozofia pristupuje ku kresťanskému učeniu
o Bohočloveku ako k jedinému riešeniu svojho vlastného hranič−
ného problému − „záhady o človeku“.
Filozofia akoby „preverovala“ kresťanstvo jedným jediným spô−
sobom: presviedčajúc ho, že skutočne rieši tú záhadu, ktorú filo−
zofia nie je schopná samostatne riešiť, hoci je schopná ju
samostatne sformulovať. A v spojitosti s týmto riešením filozofia pri−
jíma (a nemôže neprijať) aj to nepostihnuteľné, čo sa nachádza
v Zjavení (napr. dogma o Sv. Trojici); takýmto spôsobom sa otvára
„logicky správna cesta k reflexii pravdy o nepostihnuteľnom“,
„apoštolská cesta poznávajúcej viery“ (Nesmelov, 1898, s. 131).
A teda, na základe hore uvedeného, môžeme zreteľnejšie sfor−
mulovať ideu kresťanskej filozofie v takej podobe, v akej ju vyjadrili
ruskí myslitelia (vrátane V. Nesmelova, ktorý fakticky dovŕšil prácu
načatú už dávnejšie pred ním a tým zostrojil svoju koncepciu na
základe ruskej národnej filozofie ako takej). Filozofia nadobúda sta−
tus kresťanskej vtedy, ak odokrýva v Bohočloveku Ježišovi Kristovi
riešenie záhady o človeku. Pristupuje ku Kristovi, vychádzajúc
z hlbinných problémov ľudskej existencie, snažiac sa vyriešiť
všetko, čo je možné riešiť i nachádzajúc svoju hranicu v zreteľne
uvedomovanej a presne vyjadrenej záhade, alebo tragédii človeka.
Iba takto filozofia, nestrácajúc svoju filozofickú dôstojnosť, môže
nadobúdať svoju kresťanskú dôstojnosť (Iljin, 2000, s. 130).
Po krátkom vysvetlení toho, v čom spočívala idea kresťanskej
filozofie, vyplývajúca z jej chápania niektorých ruských mysliteľov,
je potrebné si položiť otázku spätosti formovania kresťanskej filo−
zofie v Rusku v 19. storočí s duchovnou situáciou tej doby.
Stretávame sa so situáciou, kedy pravoslávna vierouka vo svojom
celkovom rozsahu neuspokojuje potreby človeka v poznaní seba
samého. Ide o obdobie z konca 18. a začiatku 19. storočia, kedy
časť ruských vzdelancov sympatizovala s voltairiánstvom a so slo−
bodomurárstvom. Každý takýto fenomén má za sebou aj nejaké
príčiny svojho vzniku. Aj keď našou úlohou nie je hľadanie týchto
príčin, je potrebné uviesť aspoň to, že uvedené fenomény mohli
vzniknúť v dôsledku vnútornej krízy národa, kedy pre jeho fungo−
vanie je zrazu dôležitá nejaká zložka − a tou je práve filozofia, bez
ktorej doteraz ako tak fungoval. Voltairiánstvo a slobodomurárstvo
sa stalo akousi jej náhradkou. Napriek rozšírenému dnes názoru,
ruský človek hľadal v týchto fenoménoch nie to, čo protirečilo
pravoslávnej vierouke, ale to, čo sa mu v ňom nedostávalo − hľadal
práve „náuku o sebauvedomovaní“ (sebareflexiu), to, čo mu nebol
schopný priniesť katechizmus.
Ruské slobodomurárstvo je tomu príkladom. „Ruská duša“ sa
hľadala v ňom nájsť. Napriek tomu, že vo „filozofii“ slo−
bodomurárstva boli všeobecne nachádzané slová o „vnútornom
človeku“, všeobecné tézy o „vnútornom zomknutí sa duší“, slo−
bodomurárstvo neponúklo skutočnú filozofiu.
Filozofická metóda sebareflexie (sebauvedomovania) bola
zamieňaná nejakým „zasvätením“, odhaľujúcim cestu k „tajnému
poznaniu“ (akémusi Veľkému tajomstvu, ukrytého v symboloch a
alegóriách), chráneného ešte od starovekých čias. Podľa tvrdenia
N. I. Novikova (1744 − 1818) ruský človek nehľadal v slo−
bodomurárstve globálne „Tajomstvo“, ani kľúč ku všetkým
pravdám, ale len poznanie o človeku, poznanie, umožňujúce
pochopiť podstatu osobnosti, poznanie vzťahu človeka k sebe samé−
mu i svojmu blížnemu. 1
Slobodomurárstvo, napriek svojim úspechom navonok, sa ocit−
lo slabé v úsilí o získanie si umu i rozumu ruského človeka. A to
najmä preto, lebo duši ruského človeka, bolo cudzie hľadanie „ezo−
terickej stránky“ kresťanstva (hľadanie, ktoré nevyhnutne sa spájalo
so skresľovaním pravoslávia). Slobodomurárstvo lákalo nie tak
náboženskou stránkou veci (aj keď táto sa stala pre mnohých lákad−
lom), ako skôr prísľubom „skutočnej sebareflexie“ (pravdivého
sebauvedomenia), t. j. prísľubom filozofie.
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A tak v polovici 19. storočia, kedy sa ruské myslenie vydáva na
cestu smerom k formovaniu ozajstnej filozofie, kedy sa čoraz
zreteľnejšie definoval jej kresťanský zmysel, slobodomurárstvo ostá−
valo čoraz viac v tieni, dajúc o sebe vedieť v druhej polovici
storočia iba prostredníctvom „teosofie“ V. S. Solovjova.
Kresťanská filozofia, podľa chápania ruských mysliteľov, môže
klásť najožehavejšie otázky nielen ohľadom človeka, ale aj vo
vzťahu k Bohu − avšak len v tom prípade, ak tieto otázky budú vyplý−
vať z ľudského sebauvedomovania, ak budú vyjadrovať spojitosť
ľudského sebauvedomovania s ľudským vedomím o Bohu. Preto vo
všetkých týchto otázkach bude kresťanský filozof vyslovovať pravdu
o človeku; takáto pravdivosť filozofa nie je menej dôležitá, než
pravovernosť bohoslovca.
Vyššie uvedené je aplikovateľné aj v tej spojitosti, ktorá jestvuje
medzi sebauvedomením a uvedomovaním sveta. Filozofia
nezatvára oči pred svetom, tak ako ani pred Bohom, avšak i svet
berie v podstate ako sub speciae hominis. V tomto zmysle ona
nepoznáva „svet ako taký“, ale svet človeka, a v tomto je jej
najväčšia odlišnosť od vedy, pre ktorú základný význam má to, čo
je možné nazvať „zjavenie prírody“. A základom pre filozofiu je to,
ako človek prežíva svoje bytie vo svete. V tomto prípade sa z filo−
zofického hľadiska vynára kardinálny problém: problém početnosti
svetov paralelne s početnosťou ľudských Ja. Vo vede tento problém
nevzniká, pretože skúma svet ako v podstate ako jednotný a jediný;
jej „možné svety“ vystupujú ako doteraz ešte neprebádané časti jed−
notného sveta, alebo ako čisto hypotetické konštrukcie. Pre filozofiu
daná vec vystupuje principiálne inak; na základe individuálneho
uvedomovania si sveta sú reálne práve rozličné svety a pritom je
ešte potrebné dokazovať to, že sú iba „obrazmi“ jediného jednot−
ného sveta.
A tak sa filozofia, verná princípu ľudského sebauvedomenia,
nikdy neizoluje od bohoslovia a vedy (pretože sebauvedomenie nie
je možné izolovať od uvedomovania Boha i uvedomovania sveta),
ani nesplynie s nimi za cenu straty svojej svojbytnej tváre (Iljin,
2001, s. 139).
Sumarizujúc obsah našej reflexie špecifickosti svojbytnosti
vývoja ruskej filozofie bola pred nami postavená úloha pokúsiť sa
o náčrt najvšeobecnejších vlastností ruského typu kresťanskej filo−
zofie. Táto úloha vyplývala najmä z toho, že v doterajších vyššie
nami uvedených „dejinách ruskej filozofie“, tento ruský typ
kresťanskej filozofie sa jednoducho ignoroval i naďalej ignoruje, prí−
padne eliminuje „náboženskou filozofiou“, ktorá sa význačnou
mierou od nej odlišuje. Naša predstava o vývoji ruskej filozofie
najmä v 19. a na začiatku 20. storočia (marxistická filozofia nebola
predmetom našej reflexie) by nebola ucelená, ak by sme zabudli na
tento typ ruskej filozofie.
Reflexia ruskej svojbytnej národnej filozofie sa tiež môže zakla−
dať na jej vlastnej metóde − na špekulácii (na abstraktnej predstave
o skutočnosti). Týmto sa potvrdzuje aj tvorivá kontinuita voči ruskej
filozofii, jej uznanie za skutočne ruskú filozofiu a naopak, týmto sa
ruská filozofia predstaví ako živá filozofia, prebývajúc v našom
myslení a nazeraní. Ide o výnimočne dôležitý moment: závetom
ruskej filozofie, ktorá nestihla vytvoriť svoju historiografiu, sa stala
nasledujúca metóda filozofického poznania všeobecne a his−
toricko−filozofického poznania konkrétne: poslanie (pravdu) ruskej
filozofie je možné odhaliť iba vzhliadnutím do jej osudu (sku−
točnosti); osud ruskej filozofie je možné pochopiť, iba reflektujúc jej
predurčenie. Týmto sa formuje prvý princíp ponímania ruskej filo−
zofie, ktorý predstavuje východisko pre našu možnú reflexiu −
princíp tragickosti.
Stanovujúc si tento princíp tragickosti (tragédie) v rámci reflexie
ruskej filozofie, dostávame sa akoby ku skutočnej realite jej vývoja,
stávame sa divákmi, alebo spoluúčastníkmi tejto reality, pretože
pred nami sa odokrýva jej skutočná hĺbka. Tragédiou boli popretká−
vané celé dejiny Ruska, čo sa nemohlo neodraziť na vývoji filozofie.
P. A. Bakunin poznamenal ohľadom idey tragickosti: „Poslanie
a osud vedú medzi sebou spor o existenciu každej bytosti“
(Bakunin, 1881, s. 170).
Tragika ruskej filozofie vyplývala z tragickej existencie človeka,
existencii, ktorú sa snažili ruskí myslitelia pochopiť (duchovne
prežiť) v celej jej úplnosti. „Silové pole“ tragédie sa nachádza medzi
pólom osudu (skutočnosti) a pólom poslania (pravdy) človeka;
medzi týmito pólmi sa prelína celý život človeka, od narodenia až
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po smrť. Toto konštatovanie platí nielen pre jednotlivého človeka,
ale pre národnosť, národ ako taký, ale aj pre jeho filozofiu, v našom
prípade národnú filozofiu, ktorej tragika vyplýva z osobnej a národ−
nej tragédie.
Rozhodné slovo v spore medzi osudom a poslaním patrí samot−
nému človeku. V podstate od neho závisí celý priebeh tragédie a jej
rozuzlenie. Iba človeku sa stáva tragédia vlastnou, pretože si ju uve−
domuje.
V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že na tento princíp
tragickosti nadväzuje princíp sebauvedomenia, ktorý tvorí domi−
nantu reality ruskej filozofie v priebehu celého 19. storočia. Podľa
slov F. A. Golubinského, profesora Moskovskej duchovnej
akadémie, ruskí myslitelia v priebehu 19. storočia hľadali vo filozofii
práve ucelené sebauvedomenie (Golubinskij, 1871, s. 16).
Filozofický obsah tohto princípu bol skoncentrovaný v nasledujú−
cich slovách V. I. Nesmelova: „V akte môjho sebauvedomenia moje
bytie i moje vedomie seba samého sa nielen zhodujú, ale sú jedno
a to isté; uvedomujem si seba samého preto, že som, pretože, ak by
som nebol, nemohol by som sám seba uvedomovať; a ja som práve
preto, lebo si uvedomujem seba, pretože, ak by som sám seba
neuvedomoval, nebol by som, bolo by všetko, čokoľvek, ale iba nie
ja“ (Nesmelov, 1905, s. 122 −− 123).
Sebauvedomenie sa stáva skutočným základom filozofie, zák−
ladom, bez ktorého živý strom filozofie vyschýna, mení sa na mŕtvu
scholastiku „všejednoty“ alebo iné umelé „syntetické“ učenie. Ako
príklad môže poslúžiť „sovietska filozofia“ s jej prvotnosťou bytia
a druhotnosťou vedomia, či „náboženská filozofia“ s jej stálym
zdôrazňovaním prvotnosti ontológie a druhotnosti gnozeológie
(Iljin, 1998, s. 102). Jedna i druhá boli krokom dozadu v porovnaní
s tvorbou dnes už skoro zabudnutých klasikov ruskej filozofie (napr.
N. N. Strachov, P. J. Astafjev, L. M. Lopatin, P. A. Bakunin, N. G.
Deboľskij, V. A. Snegirjov, V. I. Nesmelov), jasne ponímajúcich ten
fakt, že „akýkoľvek vzťah vedomia k bytiu určite vyžaduje svoje
odôvodnenie, jedine iba samo bytie ako vedomie nevyžaduje pre
seba nijaké zdôvodnenie, a naopak, samo slúži ako bezpod−
mienečný základ každého rozumného zdôvodnenia“ (Nesmelov,
1905, s. 122).
Tento princíp sebauvedomenia zahŕňa v sebe skutočnú oprav−
divosť ruskej filozofie podobne ako princíp tragédie odráža jej prav−
divú skutočnosť. Tento druhý princíp je priamo spojený s poslaním
ruskej filozofie − byť orgánom sebauvedomenia v duchovnom orga−
nizme národa, odhaľujúc ruskému človeku zreteľnú a vernú cestu
k sebe samému. Negácia tohto princípu (charakteristická v 19.
storočí pre P. J. Čaadajeva a V. S. Solovjova) vyúsťovala do negácie
nielen osobnej, ale aj národnej svojbytnosti. Táto negácia sa ukáza−
la ako absurdná, pretože ruská filozofia (ako aj celá ruská kultúra)
práve v 19. storočí preukázala veľkú silu svojej svojbytnosti.
Dokázala ju nie izolovaním sa od kultúrnych vplyvov Západu, ale
idúc v ústrety voči nim, prijímajúc ich výzvu a čerpajúc z nich sti−
muly pre tvorivú sebarealizáciu.
Táto reflexia sebauvedomenia a svojbytnosti nie je náhodná.
Určiac poslanie ruskej filozofie, môžeme lepšie pochopiť jej osud.
Osud, v ktorom „najpodstatnejšou zo všetkých otázok, bola otázka
o našej duchovnej svojbytnosti“ (Strachov, 1887, s. I), t. j. otázka o
schopnosti k samostatnej tvorivej činnosti v súčinnosti s európskou
kultúrou. 2
A tak, z tohto dôvodu je opodstatnené, v poradí ako tretí princíp
reflektovania ruskej filozofie, vymedziť princíp otvorenej svojbyt−
nosti (otvorenej pre tvorivé osvojenie si príbuzných a pre aktívne
eliminovanie cudzích západných ideí).
Nasledujúc logiku abstraktnej špekulatívnej úvahy, je potrebné
sa znovu vrátiť od analýzy skutočnej reality ruskej filozofie k jej
pravdivosti, a najmä, k presnému definovaniu tej formy, ktorú klasi−
ci ruskej filozofie považovali za najadekvátnejšiu pre vyjadrenie
pravdy. V tomto prípade sa najmenej snažili o originalitu a jedno−
značne uprednostnili formu racionálnej metafyziky, t. j. také roz−
vinutie svojho myslenia, pri ktorom je umožnený logicky zdôvod−
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Ruskí myslitelia reflektovali všetko hodnotné v metafyzickej tradícii
kresťanského Západu a osvojili si to, čo bolo súzvučné a blízke pre ruského
ducha. Zároveň sa vyhýbali všetkému, čo bolo vnímané ako cudzie. Pre for−
movanie a rozvoj ruskej národnej filozofie to malo svoj principiálny význam.
Nebol dôvod považovať ich za "provinčných filozofov", hrdých na to, že objavili
to, čo už bolo objavené dávnejšie predtým pod iným názvom.
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nený prechod od daného (faktu) v skúsenosti k nadskúsenostnému
(transcendentnému).
A teda, forma racionálnej metafyziky sa javí ako najprirodzenej−
šou pre filozofické špekulatívne myslenie (ako to napr. preukázal
L. M. Lopatin v prvej časti „Pozitívnych úloh filozofie“). Umožňuje
odlišovať „žáner filozofie“ od iných literárnych žánrov, ktoré majú
filozofický obsah, avšak bez adekvátnej formy voči nemu (napr.
umelecká próza, publicistika F. M. Dostojevského).
V zmysle vyššie uvedeného je možné vyčleniť princíp racionál−
nej metafyziky ako štvrtý princíp ponímania ruskej filozofie.
Uplatnenie tohto princípu v reflexii pravdivosti ruskej filozofie
(v danom prípade z hľadiska jej formy) umožňuje analýzu ruskej
filozofie v takej jej podobe, v akej bola v reálnej skutočnosti.
A nakoniec pojem metafyzika nadobúda nielen formálny charakter,
ak budeme mať na zreteli konkrétnu metafyziku človeka, ktorá pred−
stavuje filozofiu v jej vlastnom zmysle slova.
Ruská filozofia v jej skutočnej realite predstavuje stret medzi
metafyzikou človeka a dvomi formami pozitivizmu − „náboženskou
filozofiou“ a „vedeckou filozofiou“. Napriek tomu, že tieň pozi−
tivizmu (náboženského i vedeckého) doľahol na ruskú filozofiu
vďaka západnej filozofii, tento stret sa stal vnútornou záležitosťou
ruskej kultúry, stal sa zápolením filozofie o jej právo nájsť si svoje
osobité miesto a nadobudnúť samostatný význam vo vzťahu k boho−
sloviu a vede. Pozitivizmus mal určitú taktickú prevahu (ktorá vyplý−
vala fakticky z jeho základného nedostatku) − nebol zaťažený úlo−
hou skutočného filozofického sebaurčenia, odvolávajúc sa na „reli−
giozitu“ a (alebo) „vedeckosť“ ako na svoje oporné body, nevyžadu−
júce ďalšie vysvetľovanie. Týmto pripútaval pozornosť tých, ktorých
lákala výzva utiecť od seba samých, od filozofického uvedomenia,
či výzva splynutia v bezvedomej mase živelnosti sveta alebo
„nadvedomom“ pleróme božstva.
Uvedené nie je možné len tak nebrať do úvahy v osude ruskej
filozofie. Naopak, zreteľné rozlišovanie medzi filozofiou v jej vlast−
nom zmysle slova (filozofiou, schopnou k svojmu sebaurčeniu ako
filozofie) a dvomi formami pozitivizmu (náboženského a vedeckého)
tvorí piaty princíp ponímania ruskej filozofie − princíp sebaurčenia.
Význam tohto princípu je aktuálny najmä preto, lebo „náboženský“
a „vedecký“ pozitivizmus (napr. aj v podobe „ruského kosmizmu“)
zatieňuje ruskú filozofiu v jej vlastnom zmysle slova.
V danom prípade nejde len o osud, ale aj o poslanie ruskej filo−
zofie. „Náboženská filozofia“, nedisponujúca schopnosťou správne
pochopiť toto poslanie, vyzdvihla úlohu vytvorenia umelého „nad−
konfesionálneho náboženstva“ s jej adekvátnym „syntetickým
bohoslovím“, ukrytým pod rôznymi názvami: teosofia, sofiológia,
panenteizmus (u L. P. Karsavina) atď. Týmto od počiatku bola
nesprávne interpretovaná skutočná pravoslávno−bohoslovecká per−
spektíva, ktorú odokryli klasici ruskej filozofie. Ich zásluha spočívala
nielen v ich aktivite za samostatnosť filozofického poznania, ale aj
za ustanovenie jeho reálnej spojitosti s pravoslávnym bohoslovím,
vyzdvihujúc do popredia úlohu vytvorenia kresťanskej filozofie.
Základom pre kresťanskú filozofiu sa stal nimi vyzdvihnutý
princíp „záhady o človeku“. Podobnú záhadu je schopná sformulo−
vať iba filozofia, ktorá prenikla do hlbín ľudskej existencie, do hlbín
osobnosti i národnosti (čo sa často pomenúva ako „podstata“ člove−
ka). Riešenie tejto záhady neumožňuje „náboženstvo ako také“, ani
„syntetické náboženstvo“, ale iba náboženstvo Bohočloveka, t. j.
kresťanstvo (ucelené ponímanie tragédie človeka nie je možné bez
osvojenia si, v miere a stupni adekvátnom človeku, tragédie
Bohočloveka Ježiša Krista) podáva riešenie v tých kristologických
dogmách, ktoré stanovila pravoslávna cirkev.
A v tejto jednote záhady a jej riešenia (formou otázky a od−
povede) nadobudol svoje zreteľnejšie črty ruský typ kresťanskej filo−
zofie. Odpoveď nejestvuje sama osebe bez otázky, správna odpoveď
bez správnej otázky. A ak otázka patrí do sféry svetskej kultúry,
a odpoveď sa nachádza v učení Cirkvi, potom problém „sekuralizá−
cie“ odpadá (ale nie na úkor vzájomného pohltenia cirkevného
a svetského, ale prostredníctvom ich skutočnej dvojjednoty).
Vyššie vyčlenené princípy nachádzajú svoje adekvátne uplatne−
nie v analýze ruskej národnej filozofie, predovšetkým pri skúmaní
tvorby jej klasikov. Tieto princípy zodpovedajú základnému charak−
teru ruskej národnej filozofie 70. − 90. rokov 19. storočia, tvorbe
tých, kto chápal filozofiu ako učenie o človeku. 3
PhDr. Ján Čipkár, PhD.
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Metafyzikou človeka sa zaoberali najmä N. N. Strachov, P. J Astafjev, L. M.
Lopatin, P. A. Bakunin, N. G. Deboľskij, V. A. Snegirjov, V. I. Nesmelov.
Pozitívnu úlohu pri formovaní ruskej národnej filozofie zohrala aj tvorba, napr. I.
V. Kirejevského, A. S. Chomjakova. P. D. Jurkeviča, A. A. Kozlova, N. J.
Danilevského a ďalších.
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NÁVŠTEVA NA SÚDNOM DVORE EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Keby sa niekto z vás, čitateľov, ocitol 7. 11. 2006 na frankfurt−
skom letisku Hahn, mohol by okrem stoviek ďalších ľudí zhliadnuť
i skupinu mladých ľudí sediacich na sedadlách striedavo debatujú−
cich a zamyslených.
Túto našu skupinku tvorilo 14 študentov Právnickej fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a každý z nás bol plný
dojmov zo skončenej návštevy na Súdnom dvore Európskych
spoločenstiev v Luxemburgu. Vďaka čulej spolupráci medzi
Ústavom európskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ a Súdnym
dvorom, respektíve Kabinetom slovenského sudcu, profesora JUDr.
Jána Klučku, CSc., sa toto poučné podujatie podarilo uskutočniť už
druhý raz.
Na základe výberového konania vyselektovaní študenti tretieho,
štvrtého a piateho ročníka sa v nedeľu 5. 11. 2006 pod
vedením JUDr. Jánošíkovej vybrali spoznať aspoň fragment z práce,
náplne a fungovania ohromného kolosu. Napriek faktu, že pán pro−
fesor Klučka nemohol byť z dôvodu nečakaného ochorenia na
exkurzii osobne prítomný, bol program plný zaujímavých pred−
nášok a bol popretkávaný priateľským prístupom (nielen) sloven−
ských zástupcov na Súdnom dvore.
Hneď v deň príchodu, 6. 11. 2006 nás vrelo privítala Mgr. Juliana
Pogáčová D.E.A. (asistentka na Súdnom dvore). Spolu s refe−
rendárom
sudcu
Klučku
Alainom
Scaramuccim nás oboznámili s náplňou ich
práce, ako aj práce celého kabinetu sudcu.
Keďže od 6. 10. 2006 na Súdnom dvore
pôsobí ako generálny advokát aj doc. JUDr.
Ján Mazák, PhD., aj on zo svojho nabitého
programu odkrojil kúsok času a vtipne, múdro
a prívetivo sa podelil o svoje dojmy z nového
pôsobiska. O práci generálneho advokáta sme
si my študenti mohli urobiť ešte lepší obraz
z výkladu jeho referendára.
V čase medzi 12. −− 14. hodinou sa podľa
francúzskeho vzoru na Súdnom dvore
nepracuje, respektíve sa tento čas využíva ako
obedňajšia prestávka, mali sme teda možnosť
zoznámiť sa so súdnou jedálňou a gas−
tronómiou (za vegetariánsku časť našej sku−
piny môžem konštatovať veľkú spokojnosť)
a zároveň poobedovať s Mgr. Pogáčovou
a generálnym advokátom Mazákom.
Jednou z ťažiskových činností Súdneho
dvora je i rozhodovanie v konaní o prejudi−
ciálnej otázke. So spomínanou problematikou
nám pomohol svojím pútavým rozprávaním
referendár Súdneho dvora Peter Pecho.
Zároveň načrtol i úvahy o mieste a úlohe
advokátov v konaní o prejudiciálnej otázke.
Súčasťou komunitárneho súdneho systému
je i Súd prvého stupňa. Slovenský sudca JUDr.
Daniel Šváby a jeho referendár Andrej Štec
nám poskytli hlbší náhľad do jeho činnosti,
možností a poľa pôsobnosti novovytvoreného
Súdu pre verejnú službu. Zároveň prebrali
niektoré mediálne známe kauzy Súdu prvého
stupňa (napríklad Microsoft).
Vo večerných hodinách sme spoznali aspoň
kúsok Luxemburgu. Ani tma a chladnejšie
počasie nás neodradilo a tak sme objavili
viaceré príjemné zákutia hlavného mesta
veľkovojvodstva. Historické budovy a veľké
množstvo sôch mu pridávajú na kráse rovnako
ako starobylé hradby a rázovitý terén s nád−
herným výhľadom. Len škoda, že okolo 18. −
19. hodiny je v ňom prakticky všetko (okrem
reštaurácií) zatvorené.
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Utorková časť exkurzie nám doniesla možnosť zúčastniť sa
reálneho konania −− pojednávania priamo pred veľkou komorou,
zloženej z 13 sudcov. Posedenie v kancelárii sudcu Klučku spolu
s celým tímom jeho spolupracovníkov a generálnym advokátom
Mazákom sa skončilo príjemnou diskusiou. Po obede sme získali
i predstavu o činnosti prekladateľskej sekcie pod vedením
Branislava Kapalu a veľkosti i bohatosti súdnej knižnice. Neostalo
nám už nič iné, iba sa rozlúčiť a poďakovať sa všetkým milým
ľuďom, ktorí sa nám prívetivo a s veľkým nasadením venovali
a vďaka veľkorysosti a priateľskosti premenili našu návštevu na prí−
jemný zážitok, o ktorom sme sa ešte dlho ďalej rozprávali.
A po tom všetkom sme sa teda ocitli na spomínanom letisku
Hahn−Frankfurt. Sedeli sme na sedadlách a striedavo sme debato−
vali, zamýšľali sa na práve prežitými zážitkami a opakovali si starú
známu pravdu, že lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť.
Predstavovali sme si ďalších niekoľko hodín strávených letom do
Bratislavy a roztomilou jazdou v exkluzívnom, extra rýchlom rých−
liku Zemplín. A viacerí sme si istotne dali predsavzatie, že sa čo
najskôr dáme na štúdium francúzštiny. Prečo? Hmm... Nuž len tak,
pre istotu.
Silvia Šulcová
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Informácie zo zasadnutia akademických orgánov
O Schválenie Zakladateľskej zmluvy záujmového združenia právnic−
kých osôb Košice IT Valley z. p. o. medzi UPJŠ v Košiciach,
Technickou univerzitou v Košiciach, Košickým samosprávnym kra−
jom, T−Systems Slovakia s. r. o. v Košiciach, Siemens Program and
System Engineering s. r. o. v Bratislave, Ness Slovakia s. r. o. v Bra−
tislave, VSE IT Služby s. r. o. v Košiciach, Cisco Systems Slovakia
s. r. o. v Bratislave, Microsoft Slovakia s. r. o. v Bratislave a Slovak
Telekom a. s. v Bratislave. Neoddeliteľnou súčasťou Zakladateľskej
zmluvy je príloha č. 1, ktorú tvoria Stanovy záujmového združenia
právnických osôb.
O Schválenie návrhu na vyhlásenie výzvy na podávanie projektov
Vnútorného vedeckého grantového systému Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach pre mladých vysokoškolských učiteľov a výs−
kumných pracovníkov do 35 rokov a doktorandov v dennej forme
štúdia (VVGS).
O Prerokovanie návrhu harmonogramu akademických činností pre
prípravu akademického roka 2007/2008 na UPJŠ v Košiciach.
O Prerokovanie návrhu na zmenu a doplnenie Volebného poriadku
pre voľby do Študentskej internátnej rady.

O Informácia o slávnostnej „Zlatej“ promócii absolventov Lekárskej
fakulty UPJŠ ročníkov 1949 − 1957 dňa 7. 2. 2007
O Prerokovanie návrhu na udelenie Zlatej medaily UPJŠ Ing.
Philippovi Galvezovi pri príležitosti otvorenia akademickej
videokonferenčnej siete na báze EVO, garantom projektu ktorého je
UPJŠ v Košiciach.
O Prerokovanie návrhu Štatútu UPJŠ v Akademickom senáte UPJŠ.
O Súhlas Akademického senátu UPJŠ so zriadením Filozofickej fakulty
UPJŠ od 1. 1. 2007.
O Schválenie Dodatku č. 4 k Organizačnému poriadku UPJŠ v Ko−
šiciach.
O Schválenie Dodatku č. 1 k Zásadám volieb do Akademického sená−
tu UPJŠ.
O Prerokovanie návrhu na udelenie čestného titulu „Doctor honoris
causa“ prof. Harvey B. Newmanovi pri príležitosti otvorenia
slovenskej akademickej videokonferenčnej siete na báze EVO.

O Schválenie Smernice o bibliografickej registrácii, uchovávaní, sprís−
tupňovaní a základných náležitostiach záverečných prác platných
pre UPJŠ v Košiciach a jej súčastí.

O Prerokovanie Žiadosti o vyjadrenie o spôsobilosti vysokej školy
uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profe−
sorov v študijnom odbore „Biochémia“ na Prírodovedeckej fakulte
UPJŠ.

O Prerokovanie správy o súčasnom stave, problémoch a zámeroch
Právnickej fakulty UPJŠ.

O Schválenie návrhu na zrušenie Ústavu filologických a sociálnych
vied UPJŠ dňom 31. 12. 2006.

O Prerokovanie správy o súčasnom stave, problémoch a zámeroch
Fakulty verejnej správy UPJŠ.

O Schválenie návrhu zmien Štatútu Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.

O Prerokovanie návrhu na vydanie dvojjazyčného PhD. diplomu
podľa § 54 ods. 15 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred−
pisov.
O Schválenie programu jarnej časti Akademických dní UPJŠ.

O Schválenie Študijného poriadku UPJŠ ako samostatný vnútorný
predpis Univerzity.
O Schválenie Zásad výberového konania UPJŠ na obsadzovanie pra−
covných miest VŠ učiteľov, pracovných miest výskumných pracov−
níkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnan−
cov ako samostatný vnútorný predpis Univerzity.

O Informácia o slávnostných promóciách absolventov magisterského
OOO
a bakalárskeho štúdia na Fakulte verejnej správy UPJŠ dňa 9. 2. 2007.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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