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VWDQRZL�FHM� S\WDQLH� W\WXáRZH�� MDN
XF]\ü�ILOR]RILL��RGSRZLHG]LHü�WU]HED
QDVW
SXM�FR�� ]JRGQLH� ]� ZáDVQ\PL
XPLHM
WQR�FLDPL�� .D*G\� PXVL� Z\�
SUDFRZDü� ZáDVQ\� VW\O� ILOR]RIRZa-
nia, i co za tym idzie, naucza-
QLD�ILOR]RILL��ER�WR�ZáD�QLH�RGUy*QLD
filozofa od niefilozofa (naukowca).
7DN�ZL
F��R� LOH�PR*QD�Z\SUDFRZDü
skuteczne metody uczenia fizyki,
o tyle takiej filozoficznej recepty
QLH� GD� VL
� SRGDü�� .D*G\� PXVL

SRV]XNDü� MHM� QD� ZáDVQ�� U
N
�� %\OH
W\ONR� XF]\á� XF]FLZLH�� JG\*� QDMZD*-
niejszym postulatem tej wiedzy jest
XPLáRZDQLH� P�GUR�FL� MDNR� XPLáRZa-
QLH� SUDZG\�±� G�*HQLH� GR� QLHM� L� SU]e-
ND]\ZDQLH� MHM� LQQ\P� �D� PR*H� WH*
L� SU]HND]\ZDQLH� GR� MHM� XPLáRZDQLD
]DSDáX��� :DUWR� ZL
F� Z\PLHQLDü� VL

ZLHG]�� QD� WHPDW� G\GDNW\NL� ILOR]o-
ficznej, ale nade wszystko nale-
*\� WHM� RGSRZLHG]L� V]XNDü� VDPHPX
(w sobie).

Viera Bilasová

Štúrovci a Hegel

Rlmjh\pu�b�=_]_ev

R. Dupkala, Štúrovci a Hegel,
vydav. ManaCon 2000, s. 118

Štúrovci a Hegelje názov mo-
nografie, ktorá vyšla vo svojom
druhom vydaní v slovenskom vyda-
YDWH�VWYH� 0DQD&RQ� ����� �V�� �����
Autorom práce je slovenský filozof
Rudolf Dupkala,ktorý sa orientuje
na problematiku dejín slovenskej
filozofie v ich európskom ideovo-
kultúrnom kontexte. V�V~þDVQR�
sti pôsobí na Katedre filozofie FF
Prešovskej univerzity ako jej vedú-
FL�� -H� DXWRURP��DOãtFK� PRQRJUDILt�
ýHVNi� D� VORYHQVNi� ILOR]RILD� �������
Slovanská mytológia (1995), Štú-
rovci a Hegel (I. vydanie 1996),
Úvod do filozofie dejín (1998),

Prešovská škola. Filozofia na evan.
kolégiu v Prešove (1999) a je spolu-
autoURP�QLHNR�NêFK�PRQRJUDILt�

Filozofia štúrovcov patrí k tým
témam historicko-filozofickej i lite-
rárno-historickej reflexie, ktoré moå-
QR�R]QDþL"�L�GQHV�DNR�DNWXiOQH�D�ILOo-
zoficky zaujímavé a produktívne.
Tento fakt súvisí s reflexiami He-
glovej filozofie v tvorbe štúrovcov
a s hlbším poznaním filozofických
pilierov slovenského romantizmu,
NWRUê� L� ViP� DXWRU� SRYDåXMH� ]D� W]Y�
štúrovský variant hegelianizmu i anti-
hegelianizmu. R. Dupkala však ne-
má v�~P\VOH� UHGXNRYD"� ILOR]RILX



247

štúrovcov ani na jej hegeliánsku, ba
DQL� QD� DQWL�KHJHOLiQVNX� OtQLX� þL
pozíciu. Chápe ju skôr ako vnútorne
diferencovanú duchovnú aktivitu,
prostredníctvom ktorej obidve línie
v generácii štúrovcov spoluvytvá-
rali atmosféru svojej doby a partici-
povali na tvorbe programu národno-
HPDQFLSDþQpKR�KQXWLD��V������

Štruktúra práce zodpovedá
i pôvodným zámerom autora prisp-
LH"� N� GHMLQiP� ILOR]RILFNpKR� P\VOe-
nia na Slovensku teoretickou analý-
zou dominantných tradícií filo-
]RILFNpKR�P\VOHQLD� D� ]iURYH�� SRu-
Ni]D"� QD� PRåQRVWL� ILOR]RILFNHM
analýzy slovenského romantizmu,
NWRUpKR� DW\SLFNRV"� Pi� ]GURMH� MHG�
nak v špecifických podmienkach

formovania slovenského národa, ale
i v osobitostiach štúrovskej reflexie
dobovo aktuálnej európskej filozofie.
3UiFD� MH� þOHQHQi� GR� GYRFK� Napitol
– Štúrovský variant hegelianizmu
a Štúrovský variant anti-hege-
lianizmu – ktoré sú tématicky
zamerané na filozoficko-teoretickú
UHIOH[LX� ~YDK� SUHGVWDYLWH�RY� RERFK
NRQFHSFLt� ���� âW~UD�� -�� 0�� +XU�
EDQD�� $�� 6OiGNRYLþD�� 0�� 0�� +R�
GåX�� 6�� %�� +URER�D� D� 3�� .�� +RV�
tinského).

Recenzovana kniha „Sturovci
a Hegel” moze oslovit, resp. inspirovat
predovsetkym ucitelov a studentov
filozofie, ktori sa interesuju historiou
filozofie na Slovensku i v niektorych
dalsich slovanskych krajinach.

Dagmara Fillová

Malý slovník filozofie

FZeuc�nbehkhnkdbc�keh\Zjv

V. Bilasova, G. GeremešovaMalý slovník filozofie,
vydav. PEZOLT PVD Košice 2001, s. 318

V závere uplynulého roka vy-
ãLHO� YR� Y\GDYDWH�VWYH� 3(=2/7
PVD KošiceMalý slovník filozofie
(s. 318) v spoluautorstve V. Bila-
sovej a G. Geremešovej. Autorky sú
VN~VHQp� Y\VRNRãNROVNp� XþLWH�N\
D� LFK� HGLþQê� þLQ� ERO� PRWLYRYDQê
potrebou metodicky adekvátneho,
REVDKRYR� KXWQpKR� D� SUHK�DGQpKR

textu pre prípravu na štúdium na
vysoké školy. Viera Bilasová je do-
centkou na katedre filozofie FF PU
v Prešove a jej vedeckovýskumná
þLQQRV"� MH� V~VWUHGHQi� QD� HSLVWe-
mologické problémy v dejinách filo-
zofie a v�V~þDVQRVWL�� -H� DXWRUNRX
monografie Epistemológia v zrkadle
historickej reflexie�������� XþHEQêFK


