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Predslov
Profesor Pavel Cmorej sa dožíva významného životného jubilea. Jeho vplyv
na slovenskú a československú filozofickú scénu je neprehliadnuteľný: Bez
akéhokoľvek preháňania ho možno považovať za zakladateľskú osobnosť analytickej filozofie na Slovensku a za jedného z kľúčových predstaviteľov logiky
a analytickej filozofie v našom prostredí. Svojimi vedeckými, pedagogickými
a organizačnými aktivitami niekoľko desaťročí formoval – a smelo možno dodať, že stále formuje – podobu viacerých filozofických oblastí, z ktorých spomeňme aspoň filozofickú logiku, filozofiu jazyka, sémantickú analýzu prirodzeného jazyka, analytickú metafyziku alebo formálnu epistemológiu. Slovom,
keby naša filozofická tradícia nebola zasiahnutá vplyvom Pavla Cmoreja, bola
by výrazne ochudobnená.
Pavel Cmorej sa narodil 1. januára 1937 v Spišskom Podhradí. Štúdium
filozofie a psychológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave ukončil v roku
1961. V roku 1963 začal pôsobil na Katedre logiky a metodológie vied Filozofickej fakulty UK a doktorom filozofie sa stal v roku 1967 po obhajobe dizertačnej práce Predpokladový systém výrokovej logiky. V normalizačnom období bol prinútený vzdať sa pedagogických aktivít a mal značne obmedzené aj
možnosti publikovania vedeckých prác. Kandidátsku dizertačnú prácu Od logiky k filozofii preto obhájil až v roku 1991. Vzápätí v roku 1992 nasledovala
obhajoba habilitačnej práce Niektoré problémy intenzionálnej logiky a za profesora filozofie bol vymenovaný v roku 2001. Hoci podstatná časť jeho profesionálnej kariéry bola zviazaná s Filozofickou fakultou UK a s Filozofickým
ústavom SAV (na ktorom pôsobil od roku 1990), v rokoch 1991 – 2003 sa pedagogicky angažoval aj na niektorých ďalších fakultách slovenských univerzít.
Pavel Cmorej je autorom a spoluautorom viacerých monografií a viac ako
stovky vedeckých štúdií publikovaných v časopisoch a zborníkoch. Nezanedbateľná je aj jeho editorská aktivita spojená nielen s vydávaním časopisu a zborníkov, ale aj s prípravou a vedeckou redakciou odborných prekladov kľúčových prác z analytickej filozofie, z ktorých časť v minulosti vychádzala aj na
stránkach nášho časopisu.
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Samostatnú zmienku v Cmorejovej biografii si zaslúži skutočnosť, že vďaka
mimoriadnemu nasadeniu sa mu podarilo v roku 1994 založiť Organon F, časopis, ktorý sa programovo zameriava na analytickú filozofiu a rozvíjanie analytického spôsobu myslenia. Dlhé roky časopis viedol ako jeho šéfredaktor
a s veľkým potešením môžeme aj po viac ako dvoch desaťročiach existencie
Organonu F konštatovať, že vďaka Cmorejovej obetavej a náročnej práci sa
časopisu stále darí. Organon F je rešpektovaným filozofickým časopisom nielen v našom regióne, ale aj v globálnom meradle, ako to dokumentuje skutočnosť, že v ňom svoje state publikovali viaceré významné osobnosti svetovej
analytickej filozofie.
Pavel Cmorej vyniká intelektuálnou poctivosťou a prenikavým analytickým
myslením. O týchto vlastnostiach sa mohol presvedčiť každý, kto mal česť
a potešenie diskutovať s ním o filozofických a logických témach. Dôkazom sú
aj jeho vedecké práce, ktorých čítanie a štúdium je intelektuálnym zážitkom
pre každého, kto je ochotný vydať sa s autorom do sféry hlbokých filozofických
problémov a prostredníctvom detailnej pojmovej analýzy odhaľovať skryté súvislosti a prichádzať k prekvapivým záverom. To všetko sú atribúty, ktorými si
počas svojho dlhoročného pôsobenia vo filozofii získaval rešpekt a uznanie od
svojich kolegov, študentov a priateľov.
V mene všetkých autorov, ktorí prispeli do tohto mimoriadneho čísla časopisu Organon F, želáme Pavlovi Cmorejovi pevné zdravie, šťastie a spokojnosť v osobnom živote, a zároveň vyjadrujeme nádej, že aj naďalej budeme
môcť spoznávať výsledky jeho vedeckej práce.
Lukáš Bielik – Marián Zouhar (editori)

