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‚Moravana‘ nepovažoval. O Komenskom sa síce napríklad zmieňoval ako o svojom ‚kra-
janovi‘, ako ‚milého krajana‘ vítal osobne vo Freiburgu i Jana Patočku, o sebe však hovo-
rieval ako o ‚moravskom Nemcovi‘ a svoje rodisko vnímal ako súčasť Rakúska“ (s. 12). 
Na druhej strane aj životné okolnosti môžu spolupôsobiť pri vytváraní celkového filozo-
fického rázu diela. V Husserlovom prípade to bolo najmä stretnutie s Masarykom, ktorý 
ho inšpiroval a nasmeroval k novému filozofickému, náboženskému i politickému uvažo-
vaniu. Brožúra obsahuje okrem prehľadného základného obrazu Husserlovho života  
a diela aj niekoľko zaujímavých príloh, ktoré dokresľujú osobnosť tohto významného 
filozofa v biografickom kontexte (jeho vnímanie jednotlivých životných etáp podľa zá-
piskov manželky Malvíny či rôzne životné okolnosti zachytené v korešpondencii). V liste 
Františkovi Jančíkovi napríklad Husserl uvádza: „Ako sedemnásťročný som prišiel do 
Lipska študovať astronómiu. Zároveň (na jeseň 1876) sem prišiel Masaryk, mladý vieden-
ský dr. filozofie, ako vychovávateľ bankárovho synka. Rýchlo sme sa spoznali ako mo-
ravskí krajania a Masaryk sa stal aj mojím mentorom a priateľom. Chodili sme spolu (...) 
na filozofické prednášky a on, ako doktor prirodzene ďaleko predo mnou, pomáhal mi 
chápať vec a ukazoval mne, nedospelému, cesty k samostatnému mysleniu. Predovšetkým 
ma rýchlo vyliečil z falošného, neetického nacionalizmu...“ (s. 27) 

Dnes sa Husserlova fenomenológia rozvíja vo veľkých výskumných centrách po ce-
lom svete. Aj vďaka jeho žiakovi Janovi Patočkovi je živo prítomná v súčasnej českej 
filozofii a na filozofických pracoviskách orientovaných na fenomenológiu pôsobia českí 
a hosťujú zahraniční znalci Husserlovho diela. Podujatie, ktoré si v Husserlovom rodisku 
malo pripomenúť jeho fenomenológiu, sa ju vo voľnejšom zmysle snažilo umiestniť do 
stredoeurópskeho kontextu a oživiť ju v textoch a diskusiách mladých fenomenológov. 

  

 
Jaroslava Vydrová 

 
 

Oznamy redakcie 
1. Dovoľujeme si informovať čitateľov a prispievateľov, že   
    Filozofia 2007 – 2010 je dostupná na webe vo formáte pdf. 
    http://www.klemens.sav.sk/fiusav/filozofia 
 
2. Na rok 2012 pripravujeme aj tieto témy: 

– Altruizmus a reciprocita 
– Kantovské návraty 
– Realizmus 
– K metodológii sociálnych vied 
– K súčasnej sociálnej a morálnej filozofii 

 
3. V prípade záujmu o predplatenie časopisu Filozofia napíšte 
    na adresu: filofilo@savba.sk 


