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Úvod. Vr. 1938 bol na pôde Katolíckej univerzity v Lovani (KUL) založený 
Husserlov archív. Hlavnú zásluhu má na tom františkán H. L. Van Breda. Iste nás 
môže zaujímať, v akej ustanovizni a v akom duchovnom prostredí sa uchovávajú 
Husserlove rukopisy, pripravujú na vydanie jeho Zobrané spisy (Husserlianá), 
o bohatej sekundárnej literatúre v knižnici Husserlovho archívu a ďalších knižniciach, 
ktorej pribúda zo dňa na deň, ani nehovoriac. Malo by to však zaujímať každého, kto 
sa tam chystá na študijný alebo výskumný pobyt.

K dejinám Katolíckej univerzity v Lovani a myslenia v Belgicku. Husserlov 
archív sa nachádza na pôde najstaršej katolíckej univerzity, ktorú vr. 1425 založil 
pápež Martin V. Dvesto rokov predtým tu v historickom Brabantsku pôsobil Siger 
Brabantský (1235 - 1281), zakladateľ tzv. latinského averroizmu, kým sa nestane 
učiteľom v Paríži. Ďalej sa tu vyznamenali takí učenci ako napr. Adrián z Utrechtu 
(budúci pápež Hadrián VI.), Erazmus (asi 1469 - 1536), filozof a historik Lipsius, 
matematik Frisius, kartograf Mercator, lekár A. Vesalius (1514 - 1564), otec moder
nej anatómie, a teológ Cornelius Jansenius (1585 - 1638). Potom nasleduje obdobie 
kultúrnej závislosti, menovite od Francúzska. Pritom až do 18. storočia ponúka Lo- 
vaň útočisko katolíckym intelektuálom z protestantských krajín.

Keď vr. 1831 vzniká Belgicko ako štát na základe zmluvy o neutralite navrhnu
tej vtedajšími veľmocami, je už sformovaný belgický národ, ale nijaká belgická ná
rodná filozofia. Nie je to spôsobené len vplyvom blízkeho Francúzska, ale filozofický 
život v 19. storočí je vôbec intemacionalistický, azda až na Nemecko, ktoré sa vtedy 
v rámci zjednocovania pustilo do rozvoja národnej filozofie. Tá čoskoro ovládne fi
lozofický terén aj v susednom Francúzsku.

Avšak v Belgicku je vtedy závislosť od Francúzska taká veľká, že belgickí pro
fesori, či už v Bruseli, alebo v Lovani, sa ani len neodvážia nemeckú filozofiu študo
vať priamo, ale len z rúk Francúzov. V prvom rade to bol V. Cousin, ktorý bol vtedy 
na výslní. Nepochodili dokonca ani tí nemeckí profesori, ktorí prišli s ponukou vy
učovať nemeckú filozofiu. Pritom už v r. 1830 je založená v Lovani štátna univerzita, 
z ktorej sa o päť rokov stane katolícka univerzita. Odporcovia cirkevného školstva 
a stúpenci voľnej myšlienky budú na to reagovať tým, že dosiahnu, aby Vedecké 
a literárne múzeum v Bruseli bolo nahradené Slobodnou univerzitou. Na túto univer
zitu prídu nemeckí profesori (H. Ahrens, Altmayer a i.), ktorí prinesú so sebou ne
mecký (romantický) idealizmus a vychovajú niekoľko žiakov, spomedzi ktorých vy
nikne G. Tiberghien (1819 - 1901). Nie je to síce originálny predstaviteľ nemeckého
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idealizmu, ale statočne čelí nastupujúcemu pozitivizmu, obhajujúc proti nemeckému 
idealizmu aj tézy klasického spiritualizmu1 a metafyziky.2

Kým Krauseho idealizmus ovládol Brusel, KUL je pod vplyvom iného znalca 
nemeckého idealizmu a taktiež žiaka Fichteho a Schellinga Nikolaia Moellera, nór
skeho protestanta, ktorý prešiel ku katolicizmu. Ďalšie vplyvy prichádzajú z Fran
cúzska a Talianska. Motívom a predmetom filozofovania bol vtedy najmä rozbor 
Veľkej francúzskej revolúcie, ktorá zanechala hlboké stopy, rozbor založený na kriti
ke rozumu. Lebo rozum je slabý, ak sa spolieha len na svoje vlastné sily. Preto 
sa hlásal návrat k tradíciám a viere, ktoré boli popierané práve v jeho mene. Aj bel
gická revolúcia vr. 1830 sa niesla v duchu výzvy k návratu k belgickej národnej 
tradícii.

Platí to aj pre obnovu školstva, ktoré v r. 1795 - 1835 vlastne nejestvovalo, ob
novu v rámci kritiky rozumu. Rozum sa nepozná, a preto je potrebné vyučovanie, aby 
ukázalo jeho bohatstvá. Dôjde k oživeniu Lovaňskej univerzity, najmä vďaka vyučo
vaniu profesorov filozofie a teológie, ako boli G. C. Ubaghs (1800 — 1875), A. Tits 
(1807 - 1851), Lefebve, kým sa v r. 1866 nedostane pred Sväté ofícium a na Index.

V tej istej dobe sa na ďalších belgických univerzitách rozmáha pozitivizmus 
spojený s rozmachom vied, najmä prírodných. Do tohto vývoja znova zasiahne cir
kev, a to v osobe Leva XIII, bývalého nuncia v Belgicku, encyklikou Aeterni Paths 
(1879), podľa ktorej sa treba vrátiť k učeniu Tomáša Akvinského, ktoré je možné 
zblížiť aj s týmto rozmachom vied a pozorovaním faktov. Na druhej strane pápež 
dúfal, že tento styk tomizmu s modernou vedou a filozofiou obohatí samotný tomiz- 
mus, ktorý bol podľa samotných katolíckych kruhov už neudržateľný.

Na pápežov podnet bola v r. 1880 na KUL zriadená aj katedra na skúmanie fi
lozofie sv. Tomáša, zverená abbému D. Mercierovi (budúcemu kardinálovi). Súčasne 
bolo na tej istej univerzite zriadené jedno z prvých laboratórií experimentálnej psy
chológie na svete, vedené Mercierovým spolupracovníkom D. Nysom. Konfrontácia 
s tomizmom si vyžiada vytvorenie prostredia, v ktorom sa budú môcť stretávať pred
stavitelia vied a filozofie, čo viedlo k založeniu Vysokého filozofického inštitútu 
(ISPh), vlastne fakulty, ktorá pod týmto názvom funguje dodnes. Medzi ďalšie poči
ny patrí založenie orgánu Lovaňskej filozofickej spoločnosti (v r. 1894), Revue Néo- 
scolastique (od r. 1946 Revue philosophique de Louvain) a Knižnice Vysokého filo
zofického inštitútu.

Podľa jedného z budúcich prezidentov Vysokého filozofického inštitútu L. Noe- 
la Mercierov program by sa dal vo všeobecnosti charakterizovať slovami: „V súčas-

1 Niekoľko téz tohto idealizmu : Boh je tvorca sveta, no odlišuje sa od neho; duša je ne
smrteľná...

2 Ahrens (1808 - 1874) bol žiakom K. Chr. F. Krauseho (1781 - 1832), ktorý chodil na 
prednášky ešte k Fichtemu a Schellingovi a ktorý vyšiel z filozofie absolútna v zmysle pante
izmu, ale najviac zapôsobil svojou filozofiou práva a filozofiou dejín. Ako keby chcel kom- 
penzovť svoj život plný sklamaní, zanechal utopický spis osvetovej federácii ľudstva [1], 
inšpirovaný slobodomurárstvom. Jeho učenie rozšíria najmä jeho žiaci vo Francúzsku, Belgic
ku a Španielsku.
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ných diskusiách hľadať body, do ktorých by sa staré tomistické učenie mohlo vsu
núť, a ukázať jeho plodnosť, nadviazať spojenectvá a omladiť ho tým, že sa naplní 
novou miazgou.“ ([2], 101) Konfrontácia s pozitivizmom a vedeckými faktmi si
čoskoro vyžiadala vyrovnávanie sa s Kantom, čoho sa zhostí jezuitský páter J. Maré- 
chal (1878 - 1944) v monumentálnom diele Východisko metafyziky (1922 - 1926) 
[3]. Jedným slovom, ide o porovnanie, či skôr prepis prehĺbenej interpretácie Tomá
šovho učenia v podobe „metafyzického realizmu“ do jazyka Kanta a postkantovcov 
až po fenomenológiu, prechádzajúc cez nemecký idealizmus: medzi podmienky po
znania patrí a priori aj dynamizmus umu (intelektu), čo teoretickému rozumu umož
ňuje dať si nejaký predmet v skúsenosti. Náznaky toho nachádza Maréchal v práci 
Opus posthumum, aj keď Kant v ňom zostane na polceste.

Popri Mercierovi vynikne jeho ďalší spolupracovník Maurice de Wulf, stredo- 
vekár. Zaslúži sa o znovuvzkriesenie nejedného stredovekého autora objavením 
a štúdiom rukopisov: okrem spomínaného Sigera, aj Henriho z Gentu, Sigera z Cour- 
trai, Gilla de Lesines a i. Je autorom prvých systematických dejín stredovekej filozo
fie [4].

Rozvoj spolupráce s inými univerzitami, najmä švajčiarskymi, a skúmanie o- 
rientálnych filozofií (buddhizmu, hinduizmu, arabskej filozofie) prispejú nakoniec 
k vytvoreniu Lovaňskej školy iniciovanej Mercierom, ktorého heslo „Akvinský ako 
maják, nie ako prekážka“ prinieslo svoje ovocie. To už sme ďaleko do bojazlivých 
začiatkov r. 1830.

Mercierovým nasledovníkom bude S. Deploige (1868 - 1927), politický aso
ciálny filozof - založil v r. 1897 Revue sociále catholique -, ktorý tomizmus rozvinie 
do podoby morálnej teórie a otvorí štúdium laikom. Spomeňme ešte dvoch lovaň- 
ských filozofov: A. Mansiona (1882 - 1966), špecialistu na starovek, a najmä Aristo
tela [5], a N. Balthasara (1882 - 1959), zakladateľa lovaňskej metafyzickej školy.

V r. 1930 sa ISPh stal integrálnou súčasťou KUL pod vedením mons. L. Noela 
a o tri roky neskôr sa zavádza kurz filozofie vo flámčine. Dokonca už možno hovoriť 
aj o existencii flámskej filozofickej školy, reprezentovanej A. Doyndenom, L. De 
Raymekerom, H. L. Van Bredom a A. De Waelhensom aj s vlastným časopisom Tjd- 
schrift voor Filosofie, založeným v r. 1939.3

Husserlov archív. V tomto akademickom prostredí je 27. októbra 1938 pri 
ISPh teda založený Husserlov archív po prevezení rukopisov (cca 40 000 neprepísa
ných a 10 000 prepísaných listov) z Prahy4 a nemeckého Freiburgu, Husserlovej kniž
nice (2 700 zväzkov plus 2000 separátov). Najviac sa o to pričinil iniciatívny a od
vážny - v oných vojnových časoch bola odvaha aj potrebná - H. L. Van Breda (1911

3 Zároveň pokračuje laicizácia osadenstva Inštitútu: Kým v 30. - 40. rokoch bol podiel 
kňazov a seminaristov 80 - 90 %, v 60. rokoch to bude len 10 - 20 %, čo svedčí o rapídnom 
úpadku povolaní, takže, dnešní učitelia a študenti sa pýtajú, prečo sa ich Alma mater ešte 
nazýva „katolícka“.

4 Ako vieme, vydávanie začalo v Prahe, kde sa aj podarilo vydať Skúsenosť a súd [6], 
zredigovanú dosť svojsky L. Landgrebem, a preto nepojatú do Zobraných spisov.
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- 1974). L. Landgrebe (1902 - 1975) a E. Fink (1905- 1975) tak budu pokračovať 
v prepisovaní rukopisov na belgickom území, kým aj ďalší spolupracovníci nebudú 
zasvätení do Husserlovho těsnopisu.

V r. 1940 hrozí Husserlovmu archívu to, čo mu hrozilo v Prahe: okupácia. Preto 
je dočasne rozpustený za účelom záchrany. Od r. 1942 sa bude pokračovať v uspo
radúvaní, spracovávaní a prepisovaní rukopisov za novej výdatnej pomoci S. Strasse- 
ra. Po skončení prepisu rukopisov do strojopisnej podoby sa jednotlivé kópie stanú 
základom ďalších, „sesterských“ archívov vo Freiburgu im Breisgau, Kolíne nad 
Rýnom, v Paríži, v Buffale, N. Y. (v r. 1947) a v New Yorku na New School for 
Social Research (v r. 1966). O medzinárodnom význame hlavného Husserlovho ar
chívu vLovani svedčí aj skutočnosť, že v rokoch 1947 - 1969 je financovaný 
UNESC-om. To už je archív nielen dokumentačným strediskom, ale aj vedecko
výskumným pracoviskom.

V r. 1950 začína vydávanie Husserlových Zobraných spisov pod názvom Hus- 
serliana Karteziánskymi meditáciami [7], vydanými S. Strasserom.5 V r. 1958 začína 
vychádzať, taktiež zásluhou Van Bredu, edícia Phaenomenologica prácou E. Finka 
Bytie, pravda, svet [8].6

V r. 1968 v súvislosti s procesom federalizácie Belgicka dochádza k rozdeleniu 
Katolíckej univerzity v Lovane na dve univerzity, na flámsku, v Leuven - francúzsky 
študijný program bude nahradený anglickým7 - a valónsku, v Louvain-la-Neuve. Ten
to proces sa ukončí vyhlásením federácie parlamentom r. 1970.8 10 rokov neskôr 
dôjde aj k sťahovaniu valóskej KUL do nových priestorov v najmladšom belgickom 
(a možno aj európskom) meste Louvain-la-Neuve s najmladším Husserlovým archí
vom (Centre ďétudes phénoménologiques).

V r. 1980 začína vydávanie anglickej verzie Husserlián (Collected papers), zv. I 
[9]. V rámci samotných Husserlián sa ešte zavedú dve edície: Husserliana - Doku
mente [10] v r. 1981 a Husserliana-Materialienbände [11] vr. 2000. Poslaním tej 
prvej je zhromažďovať životopisné a bibliografické údaje oHusserlovi a jeho žia
koch a tej druhej zas priblížiť Husserlovu prednáškovú činnosť.

Aktuálnosť a perspektívy fenomenologických výskumov v podaní niekto
rých súčasných fenomenológov.9 Podľa R. Bemeta, profesora na KUL švajčiarske-

5 Doteraz vyšlo takmer 40 zväzkov a plánované sú ďalšie.
6 Počet vydaných zväzkov sa už pohybuje okolo 180.
7 Učiteľ na flámskej KUL musí tak odučiť rovnaký počet hodín vo flámčine a v angličti- 

tine. Táto jazyková separácia dospela až tak ďaleko, že v r. 2001 dôjde k zrážke vlakov, spô
sobenej dvomi rušňovodičmi ocitnuvšími sa najednej koľaji, ktorí si nerozumeli. V súčasnosti 
dochádza k istej korekcii jazykovej politiky vo Flámsku zavádzaním programov na posilnenie 
francúzštiny.

8 Belgická federácia pozostáva z Bruselu - hlavného mesta, Flámska, Valónska a z ne
mecky hovoriacej oblasti.

9 Budeme pritom vychádzať zo zvláštneho čísla Magazine littéraire venovaného feno- 
menológii [12].
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ho pôvodu, terajšieho riaditeľa Husserlovho archívu v Lovani a autora Života subjek
tu [13], by sa dnešná fenomenológia mala „podrobiť skúške a dať sa do služieb 
,vecí samých1, vyslovovať to, čo je ešte bez slov a bez významu, nechať sa ožiariť 
tým, čo skúmajúcemu pohľadu uniká.“

Pre M. Richira, profesora na Slobodnej univerzite v Bruseli a autora Fenomeno
logie v profiloch [14] „fenomenológia prezentuje tak proti scholasticky zaťaženej 
analytickej filozofii, ako aj proti naivnej ideológii kognitivistickej metafyziky toľko 
stanovísk hodných analýzy, koľko je otázok a problémov týkajúcich sa ľudského 
údelu.

Podľa slov J.-F. Courtina, profesora na 4. parížskej univerzite a riaditeľa Hus
serlovho archívu v Paríži, autora Heideggera a fenomenologie [15], fenomenológia 
predstavuje „výnimočné bohatstvo a rozmanitosť skôr práce než diela (v súlade 
s postavou Husserla ako ,večne začínajúceho1), ktorý dokázal zrodiť mimo systema
tických projektov, ktoré sa nikdy neuskutočnili, a radikálneho znovuzaloženia (trans
cendentálneho idealizmu) množstvo foriem disidentstva“.10

M. Henry (1922 - 2002), bývalý profesor na Univerzite v Montpellier, autor 
Materiálnej fenomenologie [16] a Inkarnácie, filozofie telovosti [17] videl konečný 
cieľ fenomenologie vo filozofii života: „Prístup k životu máme práve v živote, je to 
on, ktorý pristupuje k sebe samému. Pôvodná fenomenalizácia nie je prejavenie (sa) 
niečoho iného, ale sebazjavenie. Život sa zjavuje - bez posunu, bez vzdialenosti, bez 
rozdielu - v radikálnej imanencii svojho pátosu.“

J.-L. Marion (nar. 1946), profesor na 4. parížskej univerzite a autor viacerých 
prác o Descartovi, predchodcovi fenomenologie (napr. [18]), i z fenomenologie 
(napr. [19]), si možno najviac všimol metafyzický zámer fenomenologie, ktorá „stále 
prekračovala seba samu, zachádzajúc za horizont metafyziky, objektivity, potom 
bytia s cieľom dospieť k novým paradigmám: telovosť, tvár, časovosť rozprávania, 
viditeľnosť ako taká. Až potom, čo sa mi vyjavilo... ako posledný horizont: danosť. 
Mojou jedinou ambíciou, terajšou i budúcou, je prechádzať touto oblasťou tak dlho, 
ako je to len možné.“

Pre F. Dasturovú, emeritovanú profesorku Univerzity v Nice a autorku práce 
Husserl, od matematiky k dejinám [20] a práce Heidegger a problém času [21], Hus
serl zostáva „zakladateľom skutočnej filozofickej metódy, ktorá spočíva v smerovaní 
k veciam samým a v tom, aby sme samotné fenomény nechali prísť k jazyku.“

J.-M. Salanskis, profesor filozofie vedy, logiky a epistemologie na 10. parížskej

10 Na druhej strane je Courtine dosť prekvapivo kritikom spôsobu, akým „sa spravuje 
Husserlov Nachlass (nevydané a posmrtné dielo): pravidelné publikovanie hlavných rukopisov 
náležiacich tak k prvému obdobiu Logických skúmaní, ako aj k posledným prácam. To je to, čo 
by mohlo - aj tak bolo - živiť husserlovskú scholastiku, ale je to aj to, čo dovolilo živé prob
lémy: problematiku intencionality a jej brentanovský kontext, otázku formálnej ontológie 
a teórie predmetu, otázku kategoriálna, pasivity, materiálnej fenomenologie alebo, ešte vše
obecnejšie, spytovania nanovo, vpísania huserlovských skúmaní do komplexu rakúskej filozo
fie možnú konfrontáciu fenomenologických učení vnímania a výskumov v oblasti ,kognitív- 
nych vied* a ,filozofie ducha*... “
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univerzite, autor prác o Heideggerovi [22] a Husserlovi [23], navrhuje novú verziu 
fenomenologického programu pod názvom „etanalýza“.11 „Táto nová definícia je 
spojená s filozofickou interpretáciou zmyslu... a opätovnou celkovou evaluáciou ako 
filozofie zmyslu zasvätenej regionálnemu zhodnoteniu zmyslov.“

A. D. Janicaud (1937 - 2002), bývalý profesor na Univerzite v Nice, autor Teo
logického obratu fenomenologie [24], je za „minimalistickú fenomenológiu“, a to 
v zmysle návratu k špecifickým zdrojom fenomenologickej inšpirácie: prísnosť po
hľadu a načúvania, metodologická skromnosť. „Vezmime napr. takú oblasť, ktorú 
spytujem často a bez toho, že by fenomenológia mala viesť priamo k politickej anga
žovanosti, a ktorou je uvažovanie o podstate politična, o inštiúciách. Avšak opísať 
neznamená predpísať, pochopiť neznamená ešte konať. Tento minimalizmus sa vnu
cuje v politike rovnako ako v telógii.“

Záver. Husserlov archív je dnes vynikajúcim vedecko-výskumným pracovis
kom, otvoreným doktorandom - na vydanie pripravované Husserlove spisy sa tam 
čítajú v predstihu ešte za horúca - a držiteľom vedeckej hodnosti, ktorí prichádzajú 
z celého sveta za informáciami, dokumentmi, výmenou názorov a za účelom realizá
cie svojich predstáv a projektov, stále inšpirovaných fenomenológiou.12 Naplno po
kračujú práce vo všetkých vydavateľských projektoch, nech ide o Huserliana-Ge- 
sam-melte Werke, Husserliana-Materialien alebo Phenomenologica. Blíži sa však 
deň - deň vypršania autorských práv -, keď budú môcť Husserla vydávať aj iní. Na
vyše, Archív začal vlani s digitálnym uchovávaním rukopisov a reštaurovaním ohro
zených zväzkov Husserlovej knižnice.

Ešte viac, hoci paradoxne - Husserlov duch sa vznáša nad našimi hlavami - je 
Husserlov archív v Lovani neobíditeľnou okľukou pre nás, od ktorých sa stále oča
káva, že uskutočnia jeho návrat. Nech sú tieto riadky výzvou a povzbudením v tomto 
smere.
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