
sebaidentifikácii, s. 21-28 (L. J. Veverka); Interpersonálne predpoklady personálnej 
identity, s. 29-34 (L. TkáËik); Etická komunikácia a morálny dialóg - dve cesty vedúce 
k personálnej sebaidentifikácii v dneönej kultúre, s. 35-44 (H. Hrehová); Láska 
v slobode a v zodpovednosti, s. 45-52 (L. Csontos SJ); Pojem identity a hranice jej plat-
nosti, s. 53-58 (C. Diatka); Náboûensk˝ aspekt slobody v osobnej sebaidentifikácii 
dneöného Ëloveka, s. 59-68 (I. Kútny); Vplyv transformácie hodnoty "osebe" na sebai-
dentifikáciu osoby, s. 69-76 (P. Kondrla); Evolúcia vedomia a problém personálnej se-
ba identifikácie v súËasnej kultúre, s. 77-82 (S. Gálik); Problém personálnej 
sebaidentifikácie a krÌza kultúry, s. 83-88 (K. Glasová); Identita a moc, s. 89-94 (B. 
Mot˝æ); Prakticko-sociálna identita slovenského kresùana, s. 95-104 (L. HudáËek); Na-
liehavá potreba celostnej identity súËasného Ëloveka, s. 105-114 (J. Letz); Zvláötnosti 
sebaidentifikácie v súËasnej kultúre, s. 115-125 (A. Ondrejková). 

Vo vöetk˝ch zväzkoch sa uplatÚuje základná teologicko-filozofická medziodborová 
tendencia, ako a j  poctivé úsilie o nájdenie v˝chodiska zo súËasnej postmodemej krÌzy 
kultúry. Je to prÌsæub pre Ôalöie bádanie terajöÌch, no a j  budúcich prispievateæov do 
ÔalöÌch zväzkov série zbornÌkov v rámci Acta Philosophica Tymaviensia. 

Ján Letz 

Prof. Ing. Ján Letz, PhD. 
Katedra filozofie FH TU 
HornopotoËná 23  
918  43  Trnava 
SR 

O "PRV›CH STRETNUTIACH" POLIAKOV S HUSSERLOM 

CZESLAW GLOMBIK: Husserl i Polacy. Pierwsze spotkania, wczesne reakcje. 
Katowice, Wydavnictwo Gnome 1999, 180 s. 

Tvorba súËasného poæského filozofa Czeslawa Glombika' môûe byù  na Slovensku 
vnÌmaná cez jeho pôvodné práce: Poczqtki neoscholastyki polskiej (Katowice 1991), 7b-
mizm czasów nadziei (Katowice 1994), »esk˝ novotomismus t¯icát˝ch let (Preloûil V.  
Burian, Olomouc 1995), Impulsy izblizenia. Siedem szkiców z dziejów czesko-polskich 
kontaktów filozoficznych (Katowice 1996), Filozof i pamiec (Katowice 1997). 

'Czes law Glombik (1935) j e  vedúcim Katedry dejÌn filozofie Inötitútu filozofie Sliezskej 
univerzity v Katoviciach. Bol jedn˝m z iniciátorov a spoluzakladateæov  Górnoslqskiego Towar-
zystwa Przyjaciól Nauk im. W. Rozdzienskiego. V súËasnosti zastáva a j  funkciu podpredsedu Ko-
misie pre filozofiu a sociológiu  Oddzialu Polskiej Akademii Nauk v Katoviciach. V˝skumné 
i pedagogicky sa  orientuje najmä na problematiku poæskej filozofie v j e j  európskom intelek-
tuálnom kontexte. Na katedre filozofie FF PU v Preöove sa  ako hosùujúci profesor prezentoval r. 
1999 prednáökou na tému Filozofia katoliËka w Polsce ostatnÌch stu lat (KatolÌcka filozofia 
v Poæsku v poslednom storoËÌ). 
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Do tohto heuristicko-tematického rámca Glombikovej tvorby plne zapadá a j  jeho 
(zatiaæ) ostatná monografia, ktorá má prÌznaËn˝ názov: Husserl i Polacy. Pierwsze spot-
kania, wczesne reakcje (Husserl a Poliaci. Prvé stretnutia a reakcie). 

Uvedená monografia implikuje ötyri - sui generis personálne ladené - kapitoly. 
Prvá j e  venovaná Alexandrovi Rozenblumovi (1883-1950) a jeho fenomenologicky inte-
lektuálnemu "rodokmeÚu" (rodowodu). Glombik v nej zdôrazÚuje, ûe A. Rozenblum bol 
pravdepodobne prv˝m poæsk˝m ötudentom Husserla, ktor˝ sa objavil v Gôttingene (po 
jeho boku) uû v roku 1905. V tejto súvislosti autor poukazuje na skutoËnosù, ûe Rozen-
blum navötevoval nielen Husserlom vedené semináre Philosophische Ubungen uber 
Kants Kritik der Vernunft a Ubungen zum Phänomenologie und Erkenntniskritik, ale 
stal sa a j  poslucháËom v kurze jeho prednáöok na tému Einfuhrung in die Logik und Er-
kenntnistheorie. 

V druhej kapitole j e  analyzovan˝ vplyv gôttingenskej tvorby Husserla na fenome-
nologick˝ projekt psychológie Stefana Blachowského (1889-1962). Autor tu argumen-
taËne precÌznym spôsobom dokazuje, ûe "Blachowského úËasù na Husserlov˝ch 
seminároch nemala len epizodick˝ charakter, ale premietla sa a j  do celkového profilu 
Blachowského ako vedca" (s. 84), priËom gôttingenskú tvorbu Husserla aplikoval - ako 
jeden z prv˝ch - a j  na explicitne psychologick˝ v˝skum, v dôsledku Ëoho sa (aspoÚ 
v Poæsku) právom prezentuje ako "autor koncepcie fenomenologickej psychológie" (s. 
85-86). 

Tretia kapitola, ktorú moûno povaûovaù za teoreticky ùaûiskovú, má názov Roman 
Jngarden a gôttingenské fenomenologické hnutie. Gfcimbik tu komentuje fakticky vöetky 
ideovo-relevantné "stretnutia" (kontakty) Ingardena s Husserlom poËas jeho päùse-
mestrálneho ötúdia v Gôttingene, ktoré zaËal v máji roku 1912. HneÔ v úvode tejto kapi-
toly sa konötatuje, ûe v "stretnutiach" Poliakov s Husserlom Ingardenovi prináleûÌ 
vskutku osobitné miesto, lebo práve on "prijal rolu Husserlovho ûiaka so vöetk˝mi kon-
zekvenciami vypl˝vajúcimi z tohto vzùahu... a. . .  vo fenomenologii naöiel nielen 
predmet svojho filozofického záujmu, ale, a j  vlastn˝ nástroj svojho filozofovania" (s. 
108). Glombik to presvedËivo ilustruje jednak na Ingardenovej recenzii druhého vydania 
Husserlovho diela Logische Untersuchungen, a jednak na jeho prvej prednáöke 
o Husserlovej fenomenologii, s ktorou vystúpil na viedenskom zasadnutÌ Polskiego To-
warzystwa Filozoficznego dÚa 19. decembra roku 1914. V danom kontexte sa 
zdôrazÚuje, ûe Ingarden uû v tejto prednáöke reaguje a j  na kritikov formujúcej sa fe-
nomenologie, priËom sa prezentuje ako j e j  naozaj erudovan˝ (a "dobre informovan˝") 
apologét. 

V ötvrtej kapitole sa autor zaoberá reflexiami Husserlovej fenomenologie v tvorbe 
poæsk˝ch filozofov, ktorÌ neötudovali v Gôttingene (a teda nepatrili ani k priamym Hus-
serlov˝m ûiakom ani k jeho vlastn˝m doktorandom), predsa vöak vnÌmali jeho tvorbu 
veæmi intenzÌvne a v˝razne prispievali a j  k j e j  propagácii v Poæsku. Do tejto skupiny 
poæsk˝ch vzdelancov Glombik zaradil Wladyslawa Heinricha (1869-1957), Jana Luka-
siewicza (1878-1956), Bronislawa Bandrowského (1879-1914) a Kazimierza Ajdukie-
wicza (1890-1963). 

Pri posudzovanÌ (a hodnotenÌ) Glombikovej monografie o "prv˝ch stretnutiach" 
Poliakov s Husserlom musÌme maù na zreteli skutoËnosù, ûe táto problematika sa zatiaæ 
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v Poæsku skúmala len parciálne a sporadicky. Vöetky filozofické kontakty Poliakov 
s Husserlom sa pritom (zväËöa) redukovali len na recepciu fenomenologie v tvorbe R. 
Ingardena prÌpadne K. Ajdukiewicza. Gtombik v tejto súvislosti presvedËivo dokazuje, 
ûe takáto redukcia j e  zjavne neadekvátna, ba aû zavádzajúca. Na viacer˝ch unikátnych 
archÌvnych materiáloch (ide najmä o materiály z archÌvu Poæskej akadémie vied, 
archÌvov varöavskej, poznaÚskej a krakovskej univerzity, archÌvu univerzity 
v Gôttingene atÔ.) dokumentuje skutoËnosù, ûe "filozofické stretnutia" Poliakov 
s Husserlom mali a j  tzv. predingardenovskú etapu, ktorá bola inöpirujúcou tak 
z hæadiska Ôalöieho v˝vinu filozofického myslenia v Poæsku, ako a j  z hæadiska for-
mujúcej sa Husserlovej fenomenologie. 

Z Gtombikovho v˝skumu jasne vypl˝va, ûe Poliaci (reprezentovanÌ uû prv˝mi 
poæsk˝mi ötudentami Husserla) nepatrili len k pasÌvnym percipientom jeho fenome-
nologie, ale - naopak - "stáli" uû pri j e j  zrode, priËom boli doslova "spoluúËastnÌkmi" 
procesu j e j  formovania. Recenzovali a komentovali Husserlovu ranú tvorbu, propagova-
li a obhajovali j u  doma i v zahraniËÌ a pod. 

Hoci GJombikova monografia nemapuje filozofické kontakty (Ëi "stretnutia") Polia-
kov s Husserlom poËas celého Husserlovho ûivota, ale "programovo" (t.j. z hæadiska 
konkrétneho cieæa v˝skumu) sa obmedzuje len na obdobie do I. svetovej vojny, j e  nepo-
chybne prÌnosom najmä z hæadiska poznania viacer˝ch nov˝ch skutoËnostÌ, ktoré 
sprevádzali v˝vin poæského filozofického myslenia na prelome 19. a 20. storoËia. Do 
istej miery (a ist˝m spôsobom) vnáöa nové svetlo, ba dokonca lux mentium, a j  do 
vlastného procesu formovania Husserlovej fenomenologie, konkrétne kreovania j e j  me-
todologick˝ch v˝chodÌsk na úrovni Logische Untersuchungen. 

Tieto a Ôalöie skutoËnosti umoûÚujú odporúËaù Glombikovu monografiu do pozor-
nosti vöetk˝m Ëitateæom, ktorÌ sa zaujÌmajú o dejiny európskeho filozofického myslenia 
s osobitn˝m zreteæom na vznik, v˝vin a "osudy" Husserlovej fenomenologie 
v kontextoch j e j  poæskej reflexie a recepcie. 

Rudolf Dupkala 

Doc. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc. 
Katedra filozofie FF PU 
ul. 17. novembra 1 
080 78 Preöov 
SR 

O STATUSE TEORETICKÉHO POZNANIA 

ANDRZEJ L. ZACHARIASZ: Poznanie teoreticzne, jego konstytucja i status 
(Teoretické poznanie, jeho zloûenie a status). Rzeszow, Vydavateæstvo vyööej ökoly pe-
dagogickej, II. vydanie 1999, 272 s. 

Predmetom náöho záujmu j e  druhé vydanie práce popredného poæského episte-
mológa A. L. Zachariasza Teoretické poznanie, jeho zloûenie a status. U samotn˝ fakt, 
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