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Známy slovenský katolícky filozof, profesor Ján Letz, ktorý pôsobí 

na Trnavskej univerzite, vydal rozsiahlu monografiu Slovenská kresťanská 

filozofia 20. storočia a jej perspektívy. Už samotný názov hovorí, že 

zámerom autora je podať ucelený pohľad na slovenskú kresťanskú filozofiu 

s jej presahom do súčasnosti. Čitateľovi sa tak dostáva do rúk publikácia, v 

ktorej sa môže oboznámiť s hlavnými, ale aj s menej známymi predstaviteľmi kresťanského myslenia 

na Slovensku. Autor ňou chce vyplniť medzeru, ktorá vznikla v dôsledku nastolenia komunistického 

režimu, keď nebolo možne prácu podobného charakteru napísať či publikovať. V rámci širokého 

projektu neobišiel ani evanjelických filozofov; keďže sa jej podrobne venuje v samostatnej kapitole, 

vo svojej krátkej recenzii si všimnem niektoré hľadiská, na základe ktorých posudzuje jej jednotlivých 

reprezentantov. 

Hneď v úvode autor rozdeľuje slovenskú kresťanskú filozofiu do dvoch samostatných častí: na 

filozofiu katolíckych a evanjelických mysliteľov. Zdôvodňuje to ich značnou odlišnosťou a ako 

uvádza „toto rozdelenie umožnilo lepšie ukázať špecifiká slovenskej filozofie evanjelických i 

katolíckych mysliteľov“ (s.11). Zatiaľ čo myslenie katolíckych autorov skúma na základe ich 

zaradenia do určitých charakteristických filozofických prúdov (novotomizmus, intuitívny realizmus, 

atď.), evanjelických autorov rozdelil „na základe rozličných myšlienkových iniciatív s ich generačným 

rozvrstvením, úzko spätých s teologickým a biblickým myslením (filozofia predprevratová, 

poprevratová, tvárou k životu, staršej a mladšej generácie, generácie dvadsiatych a tridsiatych, ako aj 

štyridsiatych a päťdesiatich rokov)“ (s. 11). 

Za zmienku tiež stojí, že na s. 231 Letz tvrdí, že už začiatkom 20. storočia sa začali vynárať tri 

vetvy evanjelického myslenia:  

 

1. Sekulárna (imanentná), ktorej filozofi sa od náboženstva odklonili v takej miere, že ich nie je 

možné považovať za kresťanských filozofov (I. Hrušovský, S. Štúr, A. Štefánek, S. Felber 

a i.); 

2. Transcendentná (náboženská), reprezentovaná predovšetkým filozofujúcimi teológmi, v 

ktorých myslení však filozofia zohráva okrajovú úlohu (J. Kvačala, S. Š. Osuský, M. 

Lúčanský, E. B. Lukáč, R. Koštial, K. Gábriš. J. Filo st. a i.); 

3. Moderná, ktorej myslitelia boli už poznačení týmto rozdelením a značne ich ovplyvnila 

radikálna kritika kresťanstva a infiltrácia iných svetových náboženstiev. Mysliteľov tohto 

prúdu delí na: 
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a) starších predprevratových mysliteľov (D. Z. Lauček, M. Mendelík, D. P. Makovický, 

J. Lajčiak, A. Škavran);  

b) nových, v podstate už postmoderných mysliteľov (K. Nandráský, J. V. Olexa, I. Kišš, 

M. Srýko a i.). 

 

Na tom istom mieste si Letz všíma tú líniu evanjelického myslenia, ktorá vyústila po roku 

1945 „do snáh o obrodu socializmu v kresťanskom duchu“ a opierala sa o dielo Leonarda Ragaza. Na 

ôsmych stranách sa kriticky vyrovnáva s názormi Karola Nandráského, pričom vo svojom značne 

polemickom príspevku podáva prehľad jeho najnovšej tvorby. Naopak, kladne hodnotí príspevok 

Igora Kišša a prácu Petra Gažíka, ktorý, hoci bol Nandráskeho žiakom, „udržal si zmysluplný vzťah k 

filozofickej tradícii a usiloval sa ho využiť aj v teologickom myslení“ (s. 298). K ďalším autorom, 

ktorým venuje väčšiu pozornosť patria J. Lajčiak,  A. Škavran, S. Š. Osuský a M. Rázus. 

Predovšetkým slovenskí evanjelici tak majú možnosť popri prácach iných filozofov (ako sú napríklad 

P. Gažík, T. Münz, V. Bakoš a V. Gluchman, atď.) zoznámiť sa aj s ich hodnotením od katolíckeho 

autora.   

Všetci záujemcovia o evanjelické a katolícke filozofické myslenie tu nájdu základné 

biografické informácie, krátky náčrt základných myšlienok, v niektorých prípadoch i vlastné 

stanovisko autora. Bohatá bibliografia, ktorá je pripojená na konci monografie je vítanou pomôckou 

pre každého, kto by sa chcel téme dôkladnejšie venovať. Tá bude určite nesmiernym uľahčením pre 

mnohých mladých nádejných bádateľov v tejto oblasti.  

Na záver recenzie uvediem moje niektoré kritické pripomienky. Hoci v nadpise knihy figuruje 

označenie slovenská kresťanská filozofia, okrem katolíckych a evanjelických autorov v nej absentujú 

mnohí autori iných konfesií. Pri samotných katolíckych mysliteľoch nie sú uvedení mnohí tí, ktorí sa 

odvolávajú na Hansa Künga, ale nájdeme tu mierne kritické portréty Josefa Tisu a Vojtecha Tuku a 

iných exponentov ľudáckeho režimu. Napriek tomu monografia predstavuje cenný pramenný materiál 

pre ďalšiu prácu pri mapovaní slovenskej kresťanskej filozofie 20. storočia. 
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