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RUDOLF DUPKALA: Preöovská ökola. Filozofia na evanjelickom kolégiu v Preöove. 
Preöov 1999, 138 s. 

Ideov˝ exkurz do histórie myslenia na Slovensku, a filozofického osobitne, pred-
stavuje odkr˝vanie mnoh˝ch, Ëasto zatiaæ len parciálne zmapovan˝ch problémov. N i e j e  
to inak ani v prÌpade recenzovanej monografie R. Dupkalu, ktor˝ si pre svoje bádanie 
z hæadiska dejÌn filozofického myslenia na Slovensku zvolil skutoËne predmetne rele-
vantnú tému - problematiku filozofovania a filozofie na pôde evanjelického kolégia 
v Preöove. Napriek tomu, ûe filozofia "preöovskej ökoly" nie j e  v naöom historickom 
v˝skume ûiadna tabula rasa, Ëo pripúöùa i autor práce, doposiaæ v naöej odbornej lite-
ratúre monografická práca ucelenejöieho, syntetického charakteru absentovala. Túto 
skutoËnosù autor práce citlivo vnÌmal a pokúsil sa svojou prácou o j e j  pozitÌvne preko-
nanie. E. Dupkala so svojÌm v˝skumn˝m tÌmom úspeöne realizoval bádanie v oblasti 
grantovej úlohy VEGA s názvom Preöovské evanjelické kolégium v kontextoch 
európskeho intelektuálneho v˝vinu. 

Ako autor publikácie prÌzvukuje, parciálne historické anal˝zy diela a pôsobenia 
Ëiniteæov preöovskej ökoly uû existovali a j  predt˝m - v nedávnom obdobÌ to boli najmä 
anal˝zy J. Bodnára, T. MUnza, O. Mészárosa, J. Soökovej a in˝ch bádateæov pôsobia-
cich v tejto oblasti v˝skumu. Cieæom monografie R. Dupkalu j e  v nadväznosti na dote-
rajöie v˝sledky bádania "predstaviù filozofovanie na evanjelickom kolégiu v Preöove 
nielen v jeho historickej genéze, ale tieû v celej jeho ideovo-tematickej öÌrke (Teda: od 
metafyziky cez gnozeológiu, metodológiu a logiku aû k prv˝m - relatÌvne ucelen˝m -
koncepciám etiky, estetiky a dejÌn filozofie)" (s. 11). Z takto pomerne nároËné formulo-
vaného cieæa práce logicky konzekventne vyplynula i ötruktúra monografie, ktorá sa 
vnútorne ËlenÌ na ötyri relatÌvne ucelené kapitoly venované jednotliv˝m problémov˝m 
okruhom, Ôalej na úvod a záver. 

Prvá kapitola knihy COLLEGIUM STATUUM EVANGELICORUM SUPERIOR1S 
HUNGARJAE s podnázvom Osudy "preöovskej ökoly" od jej zaloûenia do polovice 20. 
storoËia predstavuje v skutoËnosti historick˝ exkurz do obdobia vzniku a peripetiÌ v˝vi-
nu evanjelického l˝cea, resp. kolégia. Podrobne sa tu mapujú podmienky a okolnosti 
jeho poËiatkov, ktoré sa datujú do 70-tych rokov 16. storoËia. Evanjelické l˝ceum sa 
vytvorilo transformáciou mestskej ökoly v Preöove najmä zásluhou J. Bayera. Ján Bayer, 
ktor˝ bol posledn˝m rektorom preöovskej mestskej ökoly pred zaloûenÌm (aj nÌm inicio-
vaného) l˝cea pre realizáciu zámeru kreácie a konötituovania v˝znamného vzdelávacie-
ho zariadenia, vypracoval v roku 1664 prÌsluön˝ projekt. 

Z dneöného hæadiska j e  zaujÌmavá práve racionalita argumentácie, ktorou dôvodil 
v prospech zaloûenia kolégia (l˝cea) práve v Preöove. Okrem optimálnej geografickej 
a ekonomickej polohy mesta za dôleûit˝ faktor povaûuje J. Bayer multilingválnosù 
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súdobej preöovskej komunity, Ëo vzhæadom na ötruktúru potenciálneho Studentstva 
z multietnického Uhorska bol ozaj zreteæahodn˝ argument. Paradoxom v tejto súvislosti 
vöak zostáva, ûe napokon evanjelické kolégium, ktoré bolo oficiálne otvorené v októbri 
1667, nevzniklo podæa projektu jeho popredného iniciátora. V tejto kapitole monografie 
sa dejiny preöovskej ökoly Ôalej sledujú aû do roku 1945, kedy slovenské evanjelické 
kolegiálne gymnázium zaniká a jeho história pokraËuje aû po revitalizácii od roku 1996. 

V druhej kapitole práce REFLEXIE EURÓPSKEJ FILOZOFIE NA "PREäOVSKEJ 
äKOLE" V 17. STORO»Í sa autor bliûöie venuje anal˝ze t˝chto reflexiÌ vymedzen˝ch 
v názve kapitoly, ktoré boli do znaËnej miery jedineËn˝m fenoménom v kultúrnom ûi-
vote súdobého Slovenska. Autor tu prichádza k relevantnému poznatku, ûe medzi 
súdobé najv˝znamnejöie reflexie európskej filozofie na preöovskom kolégiu treba zara-
diù najmä: "1. ohlas Baconovej a Komenského filozofie v tvorbe J. Bayera, 2. Cabanovu 
recepciu Sennertovej, resp. Gassendiho atomistickej koncepcie, 3. Ladiverovu apológiu 
Melanchtonovho protestantského aristotelizmu a Ôalöie." (s. 27) Podæa R. Dupkalu pre-
zentácia t˝chto troch filozofick˝ch koncepciÌ na preöovskej kolégiu viedla 
k diferencovanej reflexii, k vzniku ideov˝ch pnutÌ a sporov, Ëo Ôalej evokovalo zanie-
tené dialógy zúËastnen˝ch predstaviteæov, ako to autor v druhej kapitole vecne argumen-
tuje. Jednou z prÌËin diskusiÌ bola i skutoËnosù, ûe "zatiaæ Ëo Bayer a Caban inklinovali 
k tradÌciám nominalistického spôsobu filozofovania, Ladiver sa vcelku jednoznaËne 
identifikoval s pozÌciou scholastického realizmu" (s. 56). 

Tretia kapitola knihy METAMORFÓZY FILOZOFOVANIA A FILOZOFIE NA 
EVANJELICKOM KOLÉGIU V PREäOVE V 18. A 19. STORO»Í venuje pozornosù 
pôsobeniu súdob˝ch popredn˝ch predstaviteæov filozofického myslenia v chronologic-
kom postupe, medzi ktor˝ch patria J. Karlovsk˝, é. Karlovsk˝, M. Greguö, A. Vandrák, 
º. Szerédi a M. Szlávik. Zvláötnu pozornosù venuje autor monografie problému vte-
dajöieho v˝skumu dejÌn filozofie, ktor˝ zaujÌmal v˝znamné miesto najmä v teoretickom 
pôsobenÌ oboch posledne uveden˝ch pedagógov. Ich Ëinnosùou - bádanÌm v dejinno-fi-
lozofickej oblasti sa na preöovskom kolégiu uzatváralo "filozofovanie charakteristické 
pre celé 18. a 19. storoËie. Bolo to filozofovanie relatÌvne pohotovo a (intenzÌvne) re-
flektujúce viaceré vrcholné koncepcie dobovej európskej filozofie" (s. 84). Dominantn˝ 
vplyv si v tomto obdobÌ na preöovskom kolégiu udrûali idey Kantovej filozofie, ktoré 
mali dlhodobo evokujúci vplyv i na rozvoj samotného filozofického myslenia na preöov-
skom kolégiu. 

V ötvrtej kapitole nazvanej PODOBY FILOZOFOVANIA A FILOZOFIE NA 
EVANJELICKOM KOLEGIÁLNOM GYMNÁZIU V PREäOVE V PRVEJ POLOVICI 
20. STORO»IA autor monografie upozorÚuje, ûe súbeûne so vznikom I. »eskosloven-
skej republiky nastali i v organizaËnej ötruktúre preöovského kolégia zmeny, ktoré viedli 
k tomu, ûe kolégium stratilo svoj zvláötny charakter, ktor˝m sa priraÔovalo skôr 
k vysok˝m ökolám, a zmenilo sa na ökolu skôr gymnaziálneho typu. Napriek tomu záslu-
hou viacmenej kontinuálneho pôsobenia popredn˝ch teoretikov a pedagógov filozofie 
a logiky, ak˝mi boli J. KoreÚ, S. Treybal, J. »ervenka, St. Felber a J. Mikleö, v˝uka filo-
zofick˝ch disciplÌn tu mala naÔalej vysokú úroveÚ. Vöetk˝m t˝mto osobnostiam, ich 
dielu, ale najmä etape ich v˝znamu a pôsobenia na evanjelickom kolégiu R. Dupkala 
v 4. kapitole svojej monografie venuje prÌsluönú analytickú pozornosù. Opiera sa tu 
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pritom a j  o v˝skumy realizované uû  skôr V .  Bakoöom, J. Bodnárom, T. Milnzom, 
O. Mészárosom, J. VicenÌkom a ÔalöÌmi predchodcami. 

Na záver moûno uviesù, ûe  zaujÌmavá a na vysokej profesionálnej úrovni spraco-
vaná publikácia R. Dupkalu j e  jednoznaËne pozitÌvnym prÌnosom do poznatkového 
fondu z v˝skumu dejÌn filozofického myslenia na Slovensku. ZároveÚ j e  prvou prácou 
tohto druhu, ktorá sa systematicky a ucelene zmocÚuje problematiky filozofovania 
a reflexiÌ európskej filozofie na preöovskom kolégiu a zároveÚ poskytuje pomerne 
prehæadn˝ obraz o historick˝ch peripetiách tejto unikátnej inötitúcie v dlhom obdobÌ j e j  
existencie. Pokiaæ ide o zásadn˝ poznatok vypl˝vajúci z práce, j e  to najmä poznanie, ûe 
na územÌ Slovenska, konkrétne v kultúrnom centre v˝chodného Slovenska v Preöove, sa 
viac ako tri storoËia pestovalo a kultivovalo filozofické myslenie. Prezentovali, reflekto-
vali, diskutovali i oponovali sa tu idey súdobej európskej filozofie. Pestovanie ökolskej 
i akademickej filozofie na preöovskom kolégiu v uvedenom obdobÌ patrÌ k tak˝m teore-
tick˝m a ideov˝m aktivitám, ktoré sú charakteristické pre krajiny európskeho kultúrneho 
kontextu. 

Karol Kollár 

PhDr. Karol Kollár, CSc. 
Fi lozofick˝  ústav S A V  
Klemensova 19 
813 6 4  Bratislava 
SR 

ZÁKLADY ENVIRONMENTÁLNEJ FILOZOFIE 

DUäAN äPIRKO: Základy environmentálnej filozofie. Bratislava, Slovenská technická 
univerzita 1999, 148 s. 

Posledné desaùroËie v Slovenskej republike charakterizujú r˝chle zmeny podmie-
nok formujúcich ûivot spoloËnosti. Tieto r˝chle zmeny sprevádzajú dosiaæ  nepoznané 
sociálne, ekonomické a environmentálne fenomény a prejavujú sa o.i. a j  v hodnotovej 
dezorientácii jednotlivcov i cel˝ch spoloËensk˝ch skupÌn. 

Práca D. äpirku Základy environmentálnej filozofie sa snaûÌ reflektovaù  súËasné 
problémy a procesy z pohæadu environmentalistov. Zameriava sa na anal˝zu sociálno-
ekonomick˝ch faktorov a hodnotov˝ch preferenciÌ Ëloveka. 

Práca j e  jednou z prv˝ch systematick˝ch prác na slovenskom filozofickom poli 
zameran˝ch na filozofickú reflexiu environmentálnych problémov. Autor skromne na-
znaËuje, ûe cieæom jeho práce j e  uviesù  Ëitateæa do problematiky environmentálnej filo-
zofie. Samotn˝ obsah práce Ôaleko presahuje tento cieæ. Na základe znalosti bohatého 
materiálu domácej a j  zahraniËnej proveniencie analyzuje D. äpirko nosné problémy 
environmentálnej filozofie, princÌpy a historické korene hodnotového systému, stojace 
v pozadÌ naöich prÌstupov k ûivotnému prostrediu. Pozornosù venuje alternatÌvnym 
návrhom a rieöeniam, ktoré zohæadÚujú ochranu ûivotného prostredia. 

594 


