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Opustil nás filozof, pedagóg, kolega a priateľ  
prof. PhDr. Milan Zigo, CSc. (4. 9. 1934 – 11. 11. 2017) 

 
Dňa 11. novembra 2017 nás vo veku 83 rokov navždy opustil prof. PhDr. Milan     

Zigo, CSc., ktorý plodných 50 rokov (100 semestrov) pôsobil na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave, neskôr aj na Filozofickej fakulte UCM v Trnave. 

Prof. Milan Zigo, narodený vo Fiľakove, absolvoval gymnázium v Púchove (1953), 
študoval filozofiu na Filozofickej fakulte UK (1958) a neskôr aj fyziku. Habilitoval sa 
v roku 1965, menovaný za docenta bol v roku 1968, v roku 1980 bol menovaný za profe-
sora dejín filozofie, na Filozofickej fakulte zastával funkciu prodekana, v r. 1980 – 1989 
bol vedúcim katedry. Od 60-tych rokov bol členom viacerých redakčných rád (časopis 
Filozofia, Slovenské pohľady), členom vedeckých kolégií a rád univerzitného, akademic-
kého a fakultného charakteru.  

Spočiatku sa venoval problematike vzťahu filozofie a prírodných vied, neskôr sa o-
rientoval na dejiny novovekej filozofie a filozofie 19. storočia. Ťažiskom jeho vedeckej 
činnosti bolo skúmanie vzťahov medzi filozofiou a prírodnými vedami v historických 
premenách. Zdôrazňoval potrebu nedogmatického chápania marxizmu v dialógu a pole-
mike s inými filozofickými prúdmi. V jeho tvorbe môžeme identifikovať tieto kľúčové 
témy: 1. problematika dejín novovekej európskej filozofie (najmä francúzske osvieten-
stvo); 2. vybrané filozofické problémy prírodných vied; 3. frankofónna filozofia vedy 20. 
storočia; 4. formovanie svetonázoru a skúmanie dôsledkov zmeny obrazov sveta. Záujem 
o prírodné vedy, osobitne o filozofické otázky modernej fyziky, sa v jeho tvorbe spájal 
s intenzívnym záujmom o literatúru, o čom svedčia jeho početné eseje venované estetickej 
a literárnovednej problematike. Bol autorom mnohých vedeckých štúdií tak z oblasti dejín 
filozofie, ako aj z filozofie prírodných vied. Výrazne sa pričinil o realizáciu dvoch veľ-
kých projektov v 60-tych, 70-tych a 80-tych rokoch: o vydávanie desaťzväzkovej Antoló-

gie z diel filozofov (1966 – 1977) a edičného radu Filozofické odkazy. Okrem skvalitnenia 
výučby filozofie na vysokých školách sa ako autorita zasadil za nové chápanie predmetu 
„občianska náuka/náuka o spoločnosti“, čím prispel k profilácii výučby filozofie aj pre 
stredné školy. 

Dovoľte mi, aby som okrem výpočtu vedeckých a pedagogických zásluh, predstavil 
tri kľúčové spomienky, v ktorých sa nájdu nielen viaceré členky a členovia Katedry filo-
zofie a dejín filozofie FiF UK, ale aj mnohí zo slovenskej filozofickej a širšej vedeckej 
obce, ktorí prišli s prof. Zigom do kontaktu.  

Prvá spomienka sa týka skúšky, ktorú som absolvoval u prof. Milana Zigu. Chvejú-
cou rukou som otváral dvere jeho pracovne, odpoveď išla zo mňa ťažko, lebo som mal 
pred prof. Zigom veľký rešpekt. Prof. Zigo túto mierne napätú atmosféru uvoľnil a dô-   
kladne ma vyskúšal. Zo skúšky som odchádzal so spotenými rukami. Prof. Milan Zigo bol 
naším dôsledným a spravodlivým učiteľom. 
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Druhá spomienka sa viaže na moment, keď mi prof. Zigo navrhol tykanie. Bol som 
zaskočený a poctený, že ho smiem po prvýkrát osloviť „Milan“. Stali sme sa kolegami, 
vzájomne sme sa poúčali a počúvali. Prof. Milan Zigo bol naším inšpiratívnym kolegom. 

Tretia spomienka je mimoriadne čerstvá. Bolo mi dopriate vidieť prof. Zigu mesiac 
pred úmrtím. Choroby ho poznačili, povedal len zopár slov. No to, čo sa mi v tomto ml-
čanlivom a načúvajúcom stretnutí vrylo do pamäti, bol jeho láskavý pohľad a radosť, že 
sa znovu vidíme. Milan, ďakujem vo svojom mene i v mene viacerých, že sme mohli byť 
priateľmi.  

Prof. Milan Zigo bol naším učiteľom, kolegom a priateľom, ktorý nás formoval a za-
nechal v nás výraznú stopu nielen svojou vedeckou a pedagogickou prácou, ale aj ľud-   
ským, ústretovým a priateľským prístupom. Tento odkaz ostane trvalo prítomný v našich 
mysliach. 

           Michal Chabada 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


