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The paper outlines the essential developments in Spanish philosophy of the 20th 
century. It shows the Spanish philosophy appering on the European philosophical 
arena as late as at the beginning of the 20th century and as related to the criticism 
of the project of the European modernity. The grounds of the marginalization of 
Spain in the frame of modem European philosophy are not to be looked for only in 
modem Spanish history, but also in one-sideness of the European conception of the 
history of philosophy, which gave priviledges to philosophical systems and ex-
cluded a wide range of other forms od reflection transcending this context. Follow-
ing from the two historical turning points (the civil war 1936-1939 and the 
transition from dictatorship to democracy 1975-1985) four periods in the develop-
ment of the Spanish philosophy of the 20th century are determined: 1. the philoso-
phy of modernism and its criticism (1898-1939), 2. the philosophy in the "silent 
period" (1939-1975), 3. the philosophy in the period of transition to democracy 
(1975-1985) and 4. the contemporary philosophy (from 1985 up to present). 

äpanielsko, táto "prova európskeho kontinentu", ako túto krajinu v Meditáciách 

o Quijotovi nazval J. Ortega y Gasset, sa dlho povaûovalo za krajinu teológov 
a mystikov, za krajinu æudÌ neschopn˝ch filozoficky a vedecky uvaûovaù. äpanielsku sa 
priznávali len zásluhy o obrodu scholastickej filozofickej tradÌcie, ku ktorej prispeli do-
minikánski myslitelia Francisco d e  Vitoria  (1492-1596), Domingo d e  Soto 
(1494-1560) a Melchor Cano  (1509-1560) a ktorá vyvrcholila vo filozoficko-politickej 
doktrÌne tzv. suarizmu. Jezuita Francisco Suárez  (1548-1617) bol nielen autorom prvej 
systematickej uËebnice scholastickej metafyziky Disputationes Metaphysicae (1597), 
ale ako prv˝ sa pokúsil vyloûiù metafyziku nezávisle od filozofie a spolu so svojimi 
druhmi Luisom d e  Molinom  (1535-1600) aDomingom Báfiezom (1528-1604) j u  apli-
koval na nové sociálno-právne otázky. K novej obrode scholastickej filozofie doölo 
v äpanielsku a j  v 50-tych a60-tych rokoch 19. storoËia v dielach autorov ako Jaime 
Balmes (1810-1848),' Juan Donoso Cortés (1809-1853) aCefer ino  González 
(1831-1895). Moderná kritická filozofia vöak hranicu PyrenejÌ aû do zaËiatku 20. sto-
roËia neprekroËila. 

PrÌËiny "marginalizácie" äpanielska v rámci modernej európskej filozofie treba 
hæadaù v novodob˝ch dejinách äpanielska. Od druhej polovice 16. storoËia, keÔ 
s nástupom Filipa II. Habsburgského (1556-1598) na öpanielsky trón zaËÌnajú represálie 
proti humanistom a rodiacej sa náboûenskej reforme a prenasledovanÌm éidov sa pre-
ruöujú bohaté etické tradÌcie hebrejskej filozofie, krajina ûila aû do zaËiatku 20. storoËia 
obrátená chrbtom k modern˝m európskym kultúrnym a filozofick˝m prúdom. Preto ist˝ 

'Jedna z j eho  najznámejöÌch prác E! criterio (Úsudok, 1845), ak˝si öpanielsky druh "roz-
pravy o metóde" Ëi súbor pravidiel správneho pouûÌvania rozumu, vyö la v roku 1938 v Ëeötine 
pod názvom UmÏnÌ jak dojÌt pravdy (Vyd. Staré ¯Ìöe na MoravË). 
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Victor Delbos mohol vyhlásiù: "Aby sme poznali celú filozofiu, treba snáÔ poznaù 
vöetky jazyky okrem öpanielËiny." ([1], 9) Alebo N. Masson de Morvillier v Ëlánku 
s názvom äpanielsko, uverejnenom v roku 1782 vo francúzskej Encyclópedie Méthodi-

que (Metodickej encyklopédii) napÌsal: "Dnes Dánsko, ävédsko, Rusko, dokonca aj  
Poæsko, Nemecko, Taliansko, Anglicko a Francúzsko, vöetky tieto národy, priatelia, 
nepriatelia, rivali, vöetky horia túûbou po pokroku vo vedách a v umeniach. Kaûdá 
z t˝chto krajÌn sa usiluje o pokrok, kaûdá jedna z nich dodnes urobila nejak˝ uûitoËn˝ 
objav v prospech æudstva. O Ëo sa vöak zaslúûilo äpanielsko? »o urobilo äpanielsko pre 
Európu za posledné dve, ötyri Ëi öesù storoËÌ?" [2] 

Tieto slová francúzskeho historika vyvolali tzv. polemiku o öpanielskej vede, ktorá 
sa koncom 19. storoËia rozpútala medzi öpanielskymi intelektuálmi2 a ktorá prerástla do 
polemiky o öpanielskej filozofii. Ako "tradicionalisti", tak aj "progresisti" sa zhodovali 
v názore, ûe äpanielsko j e  krajinou, ktorá sa nikdy nestala v európskom zmysle slova 
"modernou" a nikdy sa nestotoûnila s hodnotami vyznávan˝mi modernou európskou ci-
vilizáciou. Zatiaæ Ëo tradicionalisti to povaûovali za prednosù, progresisti v tom videli 
hlavnú prÌËinu národného zla.3 

äpanielsko so svojou bohatou historickou pamäùou, zakorenenou v poetick˝ch 
a mytologick˝ch hodnotách, v náboûenskom cÌtenÌ ûivota a smrti, stálo takmer tri sto-
roËia na okraji moderného európskeho diania. Moderná epocha a j e j  klÌma, ako pÌsal J. 
Ortega y Gasset, bola k äpanielom "macoöská": "Kaûdá epocha j e  ako urËitá klÌma, kto-
rej dominujú isté inöpirujúce a organizujúce princÌpy ûivota. KeÔ nejakému národu táto 
klÌma nejde k duhu, prestane sa o ûivot zaujÌmaù - ako rastlinka, ktorá v nepriaznivej ûi-
votnej situácii zredukuje svoj ûivot na minimum alebo, povedané öportovou termi-
nológiou, stratÌ "formu". To sa stalo öpanielskemu národu v takzvanom modemom veku. 
Modern˝ bol spôsob ûivota, ktor˝ ho nezaujÌmal, ktor˝ mu nesedel. Proti tomu sa nedá 
bojovaù, treba len Ëakaù..." ([3], 110-111). A äpanieli sa "doËkali". S prehodnotenÌm 
projektu európskej modernity a racionality sa vytvoril priestor na to, aby bol vypoËut˝ aj 
"hlas" predt˝m marginalizovan˝ch kultúr a národov. 

K filozofickej "marginalizácii" äpanielska prispela v nemalej miere aj  jednostran-
nosù stredoeurópskej koncepcie dejÌn filozofie. Jej kritériá, konötituované eöte 
v minulom storoËÌ podæa vzoru nemeckej filozofie, akreditovali na univerzálnu úroveÚ 
stredoeurópsky archetyp filozofie, zakladajúci sa na istom ordo et connexio idearum 

([4], 40). Takáto koncepcia, privilegizujúca filozofické systémy, automaticky z dejÌn fi-
lozofie vylúËila obrovsk˝ sektor reflexÌvnych aktivÌt, vymykajúcich sa t˝nlto kritériám. 

2Problematike sme sa venovali a j  v ötúdii Generácia 1898 v kontexte krÌzy "fin de sibcle" 

(filozofia dejÌn a koncept äpanielska). In: Filozofia, roË. 53, 1998, Ë. 10, s. 683-684. 
3 Tzv.  regeneracionisti, ku ktor˝m patrili Joaquin Costa (1844-1911) Lucas Mallada 

(1841-1921) a MacÌas Picavea (1847-1899), povaûovali öpanielsku spoloËnosù za chor˝ organiz-
mus, ktorému sa pokúöali stanoviù diagnózu a lieËebnú terapiu. PrÌËinu nezdravého stavu krajiny 
("males de la patria") hæadali v öpanielskom spôsobe bytia. L. Mallada "diagnostikoval" ötyri 
morálne Ëi psychologické neduhy äpanielov: fantáziu, lenivosù, nedostatok patriotizmu 
a nevedomosù. Pre Picaveu bol zase základn˝m neduhom öpanielsky individualizmus. Prostried-
kom regenerácie äpanielska mala byù  jeho modernizácia a europeizácia. 
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äpanielska filozofia sa charakterizuje absenciou akademického technicizmu 
a systematickosti, absenciou veæk˝ch filozofick˝ch systémov. Je roztrúsená a obsiahnutá 
v öpanielskej literatúre, v öpanielskom ûivote a v mystike ([5], 259). Na vrastenosù öpa-
nielskej filozofie do literatúry poukazuje a j  profesor Abellán a navrhuje oznaËovaù j u  
skôr termÌnom "myslenie", a nie "filozofia", ako sa táto chápala v západnej myölienko-
vej tradÌcii. Na skúmanie öpanielskych intelektuálnych dejÌn vypracoval metodológiu 
dejÌn myslenia, vychádzajúcu z chápania filozofie ako súËasti kultúry a národnej tradÌcie 
ako základu intelektuálneho kolektÌvneho ûivota.4 

Na rozdiel od filozofie francúzskej, nemeckej, Ëi anglickej v öpanielskej filozofii 
20. storoËia nenachádzame filozofické ökoly, ale veæk˝ch jednotlivcov, ktorÌ akoby sa 
zrodili z niËoho a zapadli do zabudnutia. Skôr ako o ökolách sa v öpanielskej filozofii 
zvykne hovoriù o generáciách.5 Individualizmus Ëi izolacionizmus öpanielskej filozofie 
j e  do znaËnej miery determinovan˝ "ruptúrami", prudk˝mi zvratmi v sociálno-
politickom v˝voji äpanielska. V 20. storoËÌ bol v˝voj öpanielskej filozofie pozname-
nan˝ dvoma historick˝mi medznÌkmi. Prv˝m boli roky obËianskej vojny (1936-1939) 
a druh˝m roky prechodu od diktatúry k demokracii (1975- 1985). V súvislosti s nimi 
môûeme v öpanielskej filozofii 20. storoËia vyËleniù ötyri obdobia: 1. filozofia moder-
nizmu a kritiky modernizmu (1898-1939); 2. filozofia "doby ticha" (1939 -1975); 3. fi-
lozofia obdobia prechodu k demokracii (1975- 1985); 4. filozofia súËasná (po r. 1985). 

1. Filozofia modernizmu a kritiky modernizmu (1898-1939). äpanielska filozo-
fia vstupuje na scénu európskeho filozofického diania na prelome 19. a 20. storoËia, re-
prezentovaná dvoma generáciami autorov: Generáciou 98 na Ëele s M. de Unamunom 
a Generáciou 1914 na Ëele s J. Ortegom y Gassetom. Ich tvorbu determinovali dve sku-
toËnosti: 1. absencia filozofick˝ch tradÌciÌ v äpanielsku, na ktoré by mohli nadväzovaù, 
a 2. atmosféra krÌzy "fin de sciécle", keÔ sa istoty modernej Európy, napr. viera 
v neobmedzen˝ vedeck˝ a spoloËensk˝ pokrok, zaËÌnajú otriasaù v samotn˝ch zákla-
doch. 

V öpanielskej kultúre kritická filozofická tradÌcia prakticky absentovala. VtedajöÌ 
profesori filozofie na madridskej univerzite, napr. scholastik J. M. Ort Ì  y Lara 
(1826-1904), ale a j  krauso-pozitivista Nicolás Salmerón (1838-1908), poznali dielo I. 
Kanta len z druhej ruky ([8], 5). Prvoradou úlohou autorov Generácie 1898, ako a j  Ge-
nerácie 1914, ktorÌ sa zvyknú oznaËovaù a j  spoloËn˝m názvom "nultá" generácia, bolo 
vytvorenie kritického filozofického ovzduöia v krajine ako predpokladu pre d'a'löÌ rozvoj 
filozofie. V o  svojej filozofickej prvotine, v Meditáciách o Quijotovi (1914) sa Ortega y 
Gasset predstavil ako profesor filozofie in partibus indifelium, ktor˝ svoje poslanie vi-
del v tom, aby "zvádzal" äpanielov k filozofii "lyrick˝mi prostriedkami". Vzhæadom na 
domáce tradÌcie bola literárna forma v˝kladu filozofie v äpanielsku tej doby úËinnejöia. 

4 Koncepc i i  de j Ìn  filozofie ako de j Ìn myslenia s m e  sa venoval i  v pr Ìspevku  Inöpirácie 
z polemiky o existencii Ëi neexistencii "národnej"filozofie ([6]; pozri a j  [7]). 

' P o j e m  generácie bol  rozpracovan˝  J. Ortegom y Gassetom a rozvinut˝  j e h o  û i akom J. 
MarÌasom v dielach  Historická metóda generáciÌ (El método histórico de las generaciones, 1949) 
a Konötelácie a generácie (Constelaciones y generaciones, 1989). 
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Uvedomoval si to dobre aj M. de Unamuno, ktor˝ svoje filozofické myölienky zaodieval 
nielen do formy eseje, ale aj  do formy poézie a románu.6 

KeÔ na prelome storoËÌ öpanielski intelektuáli kritizujú historickú marginalizáciu 
äpanielska, uvedomujú si súËasne, ûe moderná Európa, do ktorej by sa krajina mala 
zaËleniù, sa ocitla v hlbokej hodnotovej a svetonázorovej krÌze. Krach hodnôt, na 
ktor˝ch sa zakladala stabilita modernej spoloËnosti i jednotlivca, sprevádzajú pocity 
tiesne, zmätku a pochybnostÌ, rehabilitácia duchovna a iracionálna. V duchovnom ûivote 
äpanielska, poznamenanom skúsenosùou "národného neöùastia" roku 1898, dominovali 
úsilia o kritické prehodnotenie modernej európskej kultúry a filozofie, o odmietnutie 
scientistického pozitivizmu a racionalizmu, o rehabilitáciu práv viery a fantázie. äpa-
nielska filozofia prekraËuje hradbu PyrenejÌ ako kritika európskeho racionalizmu -
"zásluhou unamunovského antiracionalizmu a ortegovského raciovitalizmu" ([9], 28). 

Myslitelia a spisovatelia Generácie 98, hæadajúci v˝chodiská z krÌzy, v ktorej sa 
ocitlo äpanielsko na prelome storoËÌ, povaûovali modernú kultúru za Ëosi, Ëo j e  öpa-
nielskej historickej identite cudzie.7 Ángel Ganivet (1862-1898) v äpanielskom ideáriu 

(.Idearium espaÚol, 1897) prirovnáva osudy äpanielska k osudom ûeny, ktorá sa spre-
neverila svojmu najautentickejöiemu ûivotnému poslaniu. Namiesto toho, aby ûila 
v kæáötore a oddávala sa transcendentálnej mystike, sa vydala a porodila deti, na ktoré 
pozerá ako na cudzie. 

A j  lÌder a duchovn˝ otec generácie Miguel de Unamuno (1864-1936), "Don Mi-
guel", ako ho s láskou naz˝vajú äpanieli, sa r˝chlo spamätúva zo svojho mladÌckeho 
oËarenia európskou vedou a filozofiou, keÔ podæa vlastn˝ch slov bol "ak˝msi spenceris-
tom", a opúöùa "m‡tve" pravdy rozumu, aby hæadal "ûivé" pravdy srdca. Cel˝ jeho ûivot 
a dielo sú meditatio mortis. V eseji s názvom Samota (Soledad, 1906) formuloval "je-
dinú" skutoËnú otázku filozofie, "otázku poznania, Ëo sa stane s mojÌm vedomÌm, 
s tvojÌm vedomÌm, s vedomÌm nás vöetk˝ch po smrti". Otázka nesmrteænosti j e  pre Una-
muna otázkou o koneËnom zmysle æudského ûivota a celého univerza. OdpoveÔ na Úu 
nám neposkytuje ani veda, ktorá nám ponúka len "m‡tve", neosobné pravdy rozumu, ale 
ani racionalistická teológia, lebo náboûenstvo nás uËÌ "veriù rozumom, a nie ûivotom". 
Nie rozum, iba viera, môûe daù úËel univerzu. 

PÌöe, ûe tzv. maladie du sciÏcle (choroba storoËia), ktorá sa na. prelome storoËÌ 
zmocnila duchovného ûivota äpanielska a celej Európy, nebola "niË iné ako strata viery 
v nesmrteænosù duöe, v æudskú úËelnosù vesmÌru" ([5], 251). Preto odmieta renesanciu, 
reformáciu a revolúciu, ktoré ideál veËného posmrtného ûivota nahradili ideálom pokro-
ku, rozumu a vedy. V závereËnej kapitole svojho vrcholného filozofického diela 
s prÌznaËn˝m názvom Don Quijote v súËasnej európskej tragikomédii Unamuno pouka-
zuje na rozdielnosù pozÌciÌ, ktoré vo vzùahu k novodobému konfliktu medzi vierou 
a rozumom zaujala na jednej strane Európa a na strane druhej äpanielsko. Zatiaæ Ëo 
Helena, symbol modernej kultúry, svojimi bozkami vysala Európanom ich stredovekú 

6

 A b y  U n a m u n o  zdôrazni l  osobitosù  s v o j h o  chápania  románu,  n a z ˝ v a l  h o  nivolou. P o d æ a  J. 

MarÌasa U n a m u n o v  román s p o l u  s m e t ó d o u  imaginácie  j e  dô leû i tou  f o r m o u  p o z n a n i a  æ u d s k e j  

reality. 

7

Prob lemat ike  s a  p o d r o b n e j ö i e  v e n u j e m e  v naöe j  v ötúdii  Generácia 1898 v kontexte krÌzy 

"fin de siÏcle" (filozofia dejÌn a koncept äpanielska) [10]. 
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duöu a s Úou aj  vieru, äpanieli si zachovali "duchovné dediËstvo obdobÌ, Ëo sa naz˝vajú 
temn˝mi", a zachovali si v sebe aj  "donquijotstvo", ktoré j e  "len najzúfalejöÌ úsek boja 
stredoveku s renesanciou, ktorá z neho vyöla" ([5], 269). Unamuno j e  presvedËen˝ 
o potrebe "poöpanielËiù" Európu duchom dona Quijota a "náboûenstvo quijotizmu" 
ponúka ako "liek" na maladie de sciÏcle. 

Podobne ako Unamuno aj  Ramiro de Maeztu (1874-1936) hæadá inöpiráciu 
a v˝chodisko národného a kultúrneho obrodenia v öpanielskych národn˝ch tradÌciách. 
V práci Don Quijote, Don Juan a CelestÌna (Don Quijote, Don Juan y la CelestÌna, 
1926) znovukriesi troch veæk˝ch "synov hispánskej imaginácie", aby v ich osudoch 
hæadal inöpiráciu pre äpanielsko svojej doby. Pri interpretácii slávneho Cervantesovho 
diela sa inöpiroval myölienkou Nietzscheho, podæa ktorého Don Quijote j e  "evanjeliom 
zdravia pre národ, ktor˝ chcel priveæa". Podobne ako Cervantesov hrdina, "star˝, rozËa-
rovan˝ a unaven˝ rytier s túûbami, snami a ilúziami mladého chlapca", ktor˝ si neuvedo-
muje svoju starobu a ohraniËené moûnosti, aj  ambÌcie äpanielov, ktorÌ dob˝jali 
a evanjelizovali súËasne, prevyöovali ich fyzické moûnosti. Don Quijote j e  produktom 
únavy a melancholickej atmosféry v öpanielskej spoloËnosti, ktorá nastupuje zákonite po 
obdobÌ veækého vyËerpania energie a j e  obdobÌm oddychu, obdobÌm zákonitej straty 
ideálu a historickej iniciatÌvy, poËas ktorého si národ vytvára nov˝ ideál a zhromaûÔuje 
energiu, potrebnú na jeho dosiahnutie.8 

Na rozdiel od Generácie 98 myslitelia Generácie 1914, ktorej duchovn˝ ûivot bol 
sústreden˝ do dvoch kultúrnych centier (do Madridu a do Barcelony), zdôrazÚujú 
lúdick˝ princÌp v Ëloveku a prejavujú nadöenie pre ideu európanstva. Rovnako ako ich 
predchodcovia vöak aj  oni hæadajú hodnoty, ktoré by mohli byù alternatÌvou hodnôt 
európskeho racionalizmu. V Madride bol generaËnou "duöou" J. Ortega y Gasset 
(1883-1955), zakladateæ tzv. Madridskej ökoly, a v Barcelone Eugenio d'Ors 
(1882-1954), zakladateæ katalánskeho obrodného hnutia noucentismu.' D'Ors sa pokúöa 
prekonaù racionalizmus teóriou figuratÌvneho myslenia, vychádzajúcou z tzv. seny 
(katalánsky v˝raz pre ûivotnú múdrosù). V práci Filozofia Ëloveka, ktor˝ pracuje a hrá 
sa {La filosofia del hombre que trabaja y juega, 1914) tradiËné chápanie Ëloveka ako 
homo sapiens a homo faber obohacuje o jeho chápanie ako homo ludens, ktor˝ j e  sku-
toËn˝m tvorcom, t˝m, kto kontempluje a kto má pôûitok z figúr a foriem. 

Aû J. Ortega y Gasset vöak dokázal pevne zaËleniù öpanielske filozofické myslenie 
do európskej filozofickej tradÌcie Uû v poËiatkoch svojej publicistickej dráhy si stano-
vuje program prekonania tak˝ch jednostrann˝ch hodnôt modernej spoloËnosti, akou 
bola idea revolúcie, Ëistého rozumu, scientistického optimizmu a progresizmu. V Ëlánku 

"Maeztu sa neskôr sa priklonil ku krajne pravicovému katolÌckemu integrizmu a v súbore 
Ëlánkov, ktoré vyöli kniûne pod názvom Obhajoba hispánstva (Defensa  de la hispanidad, 1934), 
kritizuje idey osvietenstva, francúzskej burûoáznej revolúcie a liberalizmu a obhajuje evanjeli-
zaËnú misiu äpanielov v Amerike a ideu hispánstva, zaloûenú na jednote viery, jazyka a kultúry. 

'Skupina filozofov, ktorá sa zvykne oznaËovaù ako Barcelonská ökola (La escuela de Bar-
celona). Joaquin Xirau  (1895-1946) a Eduardo  Nicol (1907-1990) rozvÌjali osobitú, katalánsku 
formu fenomenológie, zaloûenej na tradÌcii sentit comu (zdravého rozumu). José Ferrater Mora 
(1912-1991) pod vplyvom bergsonovského intuitivizmu, ortegovskej fenomenológie 
a symbolickej logiky vytvoril originálnu filozofiu integracionizmu. 
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s názvom Vôbec nie moderné a naozajstné 20. storoËie (Nada moderno y muy siglo XX, 

1910) stanovil "diagnózu" 19. storoËia ako "stav progresistickej duöe", ktorú charakteri-
zuje utopizmus a kulturalizmus. 

Duch modernizmu s glorifikáciou idey progresizmu falzifikuje temporálnu 
ötruktúru æudského ûivota, pretoûe ho oberá o rozmer prÌtomnosti. V progresistickej 
koncepcii ûivota j e  budúcnosù "Zasæúbenou krajinou", kde sa realizujú ideály. Pre Orte-
gu j e  vöak budúcnosù temná a nepredvÌdateæná. Základnou konötantou æudského ûivota, 
ktoi˝ öpanielsky filozof najËastejöie vyjadruje metaforou stroskotanca, j e  "radikálna 
neistota". »lovek, stroskotanec na mori neistoty, hæadá istoty v kultúre, ktorá j e  urËit˝m 
súborom zdeden˝ch rieöenÌ, tvoriacich "pevnú pôdu" (subsuelo) náöho ûivota. Tieto 
rieöenia nevytvárame, ale sa v nich "nachádzame". Ortega ich naz˝va "vierami" 
(creencias). Majú vitálnu funkciu, sú reálnymi predpokladmi náöho ûivota, naöÌm "ûi-
votn˝m horizontom". Nie sú vöak spoæahlivé, môûu zlyhaù. Preto kaûd˝ Ëlovek a kaûdá 
historická epocha aktualizuje dan˝ súbor rieöenÌ t˝m, ûe vytvára rieöenia nové (Ortega 
ich naz˝va "ideami") [11], 

V Meditáciách o Quijotovi (Meditaciones del Quijote, 1914) tento öpanielsky filo-
zof formuluje filozofick˝ program prekonania epistemologického idealizmu 
a racionalizmu, ktor˝ v práci Úloha naöej doby (El tema de nuestro tiempo, 1923) rozvi-
nie do koncepcie "vitálneho rozumu". "Úlohou naöej doby" j e  reformovaù modernú ideu 
rozumu, ustanoviù nov˝ vzùah medzi rozumom a ûivotom, obmedziù kompetencie rozu-
mu, ktor˝ j e  len "ostrovËekom na mori vitality", z ktorého sa napája.10 

Ortega y Gasset nielenûe inicioval skutoËn˝ "obrat" v öpanielskej filozofii, ale ako 
profesor metafyziky na Madridskej univerzite (1911-1936) dokázal iniciovaù a j  vznik 
prvej filozofickej ökoly. A û  poËnúc nÌm, pÌöe J. Marias, "v äpanielsku existuje filozofia 
v pravom zmysle slova a navyöe existuje a j  tá najúËinnejöia forma filozofovania, ktorou 
j e  filozofická ökola" ([12], 12). V 30-tych rokoch sa okolo neho zdruûila skupina inte-
lektuálov, oznaËovaná ako "Madridská ökola" (Escuela de Madrid). Myslitelia ako 
Manuel Garcia Morente (1886-1942), profesor etiky na madridskej univerzite, José 

Gaos (1900-1969), ktor˝ prednáöal úvod do filozofie, Xavier  Zubiri  (1898-1983), pro-
fesor dejÌn filozofie, filozofka "poetického rozumu" Maria Zambranová  (1907-1991) 
a Julian Marias (1814) zaËali originálne rozvÌjaù filozofické podnety svojho uËiteæa. 

2. Filozofia "doby ticha" a tzv. "umlËaná" generácia. Roky öpanielskej obËian-
skej vojny (1936-1939) násilne preruöili sæubn˝ v˝voj öpanielskej kultúry a filozofie 
prv˝ch desaùroËÌ 20. storoËia. VäËöina z Ortegov˝ch ûiakov a a j  samotn˝ Ortega museli 
emigrovaù. V äpanielsku nastupuje "obdobie ticha"." Prvá povojnová generácia filozo-
fov má prÌvlastok generácia "umlËaná" (silenciada) Ëi generácia "rozötiepená" 
(escindida), lebo öpanielska kultúra a a j  filozofia sa rozvÌjali v dvoch od seba odtrh-
nut˝ch prúdoch, v prúde kultúry exilovej, nadväzujúcej na tradÌcie republikánskeho äpa-
nielska, a v prúde kultúry domácej, poznamenanej ideológiou nacionálkatolicizmu. 

10 Slovensk˝ Ëitateæ mal moûnosù oboznámiù sa s Ortegovou koncepciou vitálneho rozumu 
vÔaka Ëeskému prekladu J. Forbelského (Úkol naöÌ doby, MF 1969, Váhy). 

"Atmosféru intelektuálnej úbohosti povojnového äpanielska vylÌËil L. Martin Santos 
v rovnomennom románe Doba ticha (Tiempo de silencio, 1962, Ëesky 1966). 

F i l o z o f i a  5 5 ,  2 
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Katolicizmus bol frankistick˝m reûimom povaûovan˝ za najautentickejöie vyjadre-
nie národného cÌtenia. Podnecoval sa ideov˝ návrat k veækému imperiálnemu äpanielsku 
katolÌckych kráæov Izabely KastÌlskej (1451-1504) a Ferdinanda Aragónskeho 
(1452-1516), ktorÌ poloûili základy jednotného öpanielskeho ötátu práve na báze jednoty 
náboûenskej viery. PrÌvrûencom ideológie "nacionálkatolicizmu" bol Gonzalo 

Fernández de la Mora (1924). V diele Súmrak ideológiÌ (Crepúsculo de las ideolo-
gÌas, 1965) rozvÌjal Maeztovu filozofiu. 

"Ortegovci" museli opustiù katedry filozofie, ktoré obsadili tradicionalistickÌ filo-
zofi. Oficiálnou filozofickou lÌniou sa stala neoscholastika. Na madridskej univerzite 
pôsobili Juan Zaragtteta (1883-1974), autor trojzväzkového diela Filozofia a ûivot 
(Filosofia y vida, 1950-1954), v ktorom charakterizuje svoje myslenie ako "filozofiu ûi-
vota" v protiklade k filozofii bytia Ëi poznania, a Leopoldo E. Palacios (1912-1981), 
ktorého práca M˝tus nového kresùanstva (El mito de la nueva cristianidad, 1951) j e  
zameraná proti Maritainovmu personalistickému humanizmu, zatiaæ Ëo esej Don Quijote 
a éivot je sen (Don Quijote y La vida es sueÚo, 1961) j e  inöpiratÌvnou anal˝zou dvoch 
veæk˝ch m˝tov öpanielskej kultúry. Zakladateæom Barcelonskej tomistickej ökoly bol 
Jaime Bofill12(1910-1965), ktor˝ rozpracoval zaujÌmavú metafyzickú koncepciu citov. 

Skupina katolÌcky orientovan˝ch mysliteæov, inöpirovaná Ortegovou esejou Boh na 
dohæad (Dios a la vista, 1926), v ktorej sa pÌöe, ûe v naöej epoche dôjde k oûiveniu 
náboûenskej viery, sa "metodicky" prihlásila k ortegovstvu a zdruûila sa okolo Ëasopisu 
Escorial, zaloûeného v r. 1940. V˝znamne ich ovplyvnila aj  filozofia Xaviera Zubiriho 

(1898-1983), Ortegovho ûiaka, doktora teológie a filozofie, druhého najv˝znamnejöieho 
öpanielskeho filozofa tohto storoËia. V práci PrÌroda, dejiny a Boh (Naturaleza, Histó-
ria, Dios, 1944), Zubiri, vychádza zo scholastickej koncepcie a podáva koncepciu 
æudskej existencie ako "religácie". Podæa nej Ëlovek nie j e  vrhnut˝ do existencie, ale j e  
do nej "implantovan˝" (implantado) spolu s vecami a svojimi blÌûnymi. To, Ëo ho núti 
ûiù, nie j e  on sám, ale "Ëosi, Ëo ho predchádzalo", o Ëo sa opiera a tergo. T˝m "ËÌmsi", 
Ëo nás núti existovaù, Ëi chceme, alebo n i e j e  Boh. Táto "religácia" (reálna viazanosù na 
Boha) j e  ontologick˝m rozmerom æudského bytia. Podæa Zubiriho "Ëlovek náboûenstvo 
nevlastnÌ, ale v "religácii" alebo v náboûenstve spoËÌva. V rozsiahlej trojzväzkovej práci 
CÌtiaca inteligencia (Inteligencia sentiente, 1980-1983) sa Zubiri pokúöa prekonaù orte-
govsk˝ raciovitalizmus koncepciou "cÌtiacej inteligencie".13 

Prv˝m prielomom v striktne neotomisticky ponÌmanej öpanielskej akademickej fi-
lozofii bolo pôsobenie personalisticky orientovaného J. L. Lópeza Arangurena 

(1909-1996), ûiaka E. d'Orsa, ako profesora etiky na madridskej univerzite od polovice 
50-tych rokov. Metodologicky sa hlásil k ortegovstvu a jeho dielo zamerané na otázky 
etiky a filozofie náboûenstva j e  oznaËované ako "morálna kronika" povojnového äpa-
nielska. Prerr'isu, ktorú sformuloval v svojej Etike (Etica, 1958) a v súlade s ktorou 
"osobn˝ étos sa musÌ otvoriù étosu morálnemu", rozvinul v práci Etika a politika (Etica 
y politico, 1963), v ktorej svoju etiku obohatil o sociálnu dimenziu. 

12Jej pokraËovateæmi sú Francisco Canals Vidal (1934) aEudaldo Forment Giralt 
(1946), profesori metafyziky na barcelonskej univerzite. 

13 S t̋ mto dielom X. Zubiriho sa záujemci môûu oboznámiù buÔ v öpanielËine, alebo v jeho 
anglickej verzii na intemetovskej adrese: http:// www.zubiri.org. 
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Pedro Lain Entralgo (1908) bol bezprostredne po návrate zo ötúdia klinickej neu-
ropsychiatrie vo Viedni zástancom teórie "organickej demokracie" a v prácach z prvého 
obdobia O öpanielskej kultúre (Sobre la cultura espaÚola, 1943), Generácia 98 (La 
generación del 98, 1945) alebo äpanielsko ako problém (EspaÚa como problema, 1949) 
sa venoval interpretácii öpanielskych dejÌn a kultúry. Neskôr sa orientoval antropologic-
k˝. V práci OËakávanie a nádej. História a teória æudsk˝ch oËakávanÌ {La esperay la 
esperanza. História y teória del esperar humano, 1957) rozpracovává filozofiu "antro-
pológie nádeje". 

"Oficiálny interpretátor" Ortegovej filozofie Julián Marias (1914), okrem iného 
autor populárnych DejÌn filozofie (História de la filosofia, 1941) s úvodom od X. Zubiri-
ho, obhajuje a öÌri myölienky svojho uËiteæa v celom rade prác, ktor˝ch vrcholom j e  
dvojzväzkoyé dielo Ortega. I Okolnosù a nadanie; II Trajektorie (/. Circunstancia y vo-
cation. II. Las trayectorÌas). 

K popredn˝m predstaviteæom tzv. "Exilu 39" patrÌ José Gaos (1900-1969) 
a Maria Zambranová (1904-1991). J. Gaos bol zakladateæom v˝znamnej filozofickej 
ökoly "mexickej identity", ktorej odchovancom j e  aj  popredn˝ latinsko-americk˝ filozof 
L. Zea.H 

M. Zambranová rozpracovala Ortegovu koncepciu vitálneho rozumu do koncepcie 
"poetického rozumu". Je presvedËená, ûe to, Ëo sa v öpanielskej kultúre a filozofii 
v modernej dobe povaûovalo za menej hodnotné, môûe byù v Ëasoch krÌzy európskej ra-
cionality pozitÌvne a inöpiratÌvne. V poËiatkoch európskeho filozofovania j e  nielen údiv, 
ale aj "násilie", teda "imperatÌvna potreba konötruovaù veæké celky, podrobené jednote". 
V öpanielskej filozofii absentujú veæké systémy, lebo öpanielski myslitelia sa oddávajú 
len údivu "bez akejkoævek vôle a akéhokoævek násilia". äpanielom sa najhlböia pravda 
odhaæuje nie prostrednÌctvom Ëistého, ale "poetického rozumu", ktor˝ môûe intuitÌvne 
preniknúù k podstate vecÌ a boûského. Tieto myölienky formuluje v prácach Myslenie 
a poézia v öpanielskom ûivote (Pensamiento y poesÌa en la vida espaÚola) a Filozofia 
a poézia {Filosofia y poesÌa), ktoré vydáva hneÔ po prÌchode do Mexika v r. 1939. 

V roku 1946 sa do äpanielska vracia J. Ortega y Gasset a v spolupráci s J. MarÌa-
som zakladá Inötitút humanitn˝ch vied, ËÌm sa otvára priestor pre nástup novej, demok-
raticky zm˝öæajúcej Generácie 1956, ktorá dostala pomenovanie podæa pohnut˝ch 
ötudentsk˝ch nepokojov, organizovan˝ch niekoæko mesiacov po smrti J. Ortegu y Gas-
seta. Predstavitelia tejto generácie J. L. Abellán, G. Bueno, P. Cerezo Galán, A. Garcia 
Calvo, E. Lledó, C. ParÌö, M. Sacristán a inÌ sa pokúöali demystifikovaù obraz oficiálne-
ho äpanielska a otvoriù sa európskej kultúre a filozofii. 

Povaûovali sa za "generáciu bez uËiteæov", za autodidaktov. Ako odchovanci fran-
kistick˝ch univerzÌt nemohli do hÂbky spoznaù marxizmus, filozofiu vedy Ëi anglosaskú 
filozofiu a práve tieto smery ich priùahovali najviac. Eöte v roku 1953 zaloûili Ëasopis 
Theoria, venovan˝ otázkam filozofie vedy, ktor˝ viedol Carlos Paris (1925) a Miguel 

1 4

Mexick˝ filozof L. Zea (1912) svojimi dielami Amerika v dejinách (America en la histó-

ria, 1957), Americká filozofia len ako filozofia (La filosofia americana como filosofia sin más, 

1969), Filozofia americk˝ch dejÌn (Filosofia de la história americana, 1978), Diskurz z pozÌciÌ 

marginalizácie a barbarstva (Discurso desde la marginalización y la barbarie, 1988) patri 

k popredn˝m predstaviteæom tzv. "filozofie oslobodenia". 
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Sánchez Mazas (1921). Duchovn˝m otcom tejto generácie bol mysliteæ a politik Enri-
que Tierno Galván (1918-1986),

15

 ktorého dielo znamenalo definitÌvny rozchod 

s tradiËnou öpanielskou filozofiou. Svojimi prekladmi Wittgensteina otvoril 

v äpanielsku cesty pre anglosaskú analytickú filozofiu. Vo filozofii preöiel od neopoziti-

vizmu k dialektickému a historickému materializmu. 

Marxizmus sa stal "katalyzátorom" protifrankistick˝ch postojov v 50-tych 

a 60-tych rokoch. Skupina filozofov, ku ktorej patrili a j  Manuel Sacristán a Gustavo 

Bueno a ktor˝ch pre ich záujem o dialektick˝ materializmus oznaËovali ako "dialekti-

kov", vydávala Ëasopisy Realidad (vychádzal od roku 1965 v RÌme) a Cuadernos de 
Ruedo Ibérico (vychádzal od r. 1963 v ParÌûi). Manuel Sacristán (1925-1985) v r .  

1968 uverejnil Ëlánok O mieste filozofie vo vysokoökolskom vzdelávanÌ (El lugar de la 
filosofia en los estudios superiores), na ktor˝ o dva roky neskôr odpovedal Gustavo 
Bueno (1924) rozsiahlou prácou Úloha filozofie v súbore vedenia (El papel de la filo-
sofia en el conjunto del saber). Polemika o mieste filozofie v öpanielskom vzdelávacom 

systéme prekroËila rámec Ëisto akademickej diskusie a vniesla element kritiky 

a autokritiky do öpanielskej kultúry. Jej praktick˝m v˝sledkom bolo aj  zavedenie ötúdia 

modernej logiky a nová orientácia öpanielskej filozofie, ktorá sa uû nechápala ako sub-

stanËné poznanie a zaËala sa chápaù ako nástroj pre iné druhy poznania. 

3. Filozofia obdobia prechodu k demokracii (1975-1985). Roky 1975-1986 sú 

pre äpanielsko obdobÌm spoloËenskej transformácie, prechodu od diktatúry k demokra-

cii. V r. 1975 zomiera diktátor Franko a äpanielsko nastupuje cestu demokratizácie 

vöetk˝ch sfér svojho ûivota, ktorá sa dov‡öi vstupom äpanielska do Európskeho spo-

loËenstva 1. januára 1986. 

V oblasti filozofie sa demokratizácia prejavila prudk˝m vpádom prekladov Marxa, 

Engelsa, Garaudyho, Althussera, Poppera a Wittgensteina, Ayera a Austina na kniûn˝ 

trh. Filozofovaù v tomto obdobÌ "znamenalo predovöetk˝m prekladaù Ëi komentovaù 

preklady francúzskych, britsk˝ch alebo talianskych "mysliteæov" a úloha filozofie sa 

prakticky redukovala na recepciu zahraniËn˝ch filozofick˝ch prúdov a smerov ([13], 

59). 

V súlade s troma európskymi filozofick˝mi prúdmi sa öpanielska filozofia tohto ob-

dobia rozvÌjala v troch smeroch: 

1. Skupina filozofov, priùahovan˝ch neopozitivizmom anglosaskej filozofie, ozna-

Ëovan˝ch ako analytici (Javier Muguerza, Jesús MosterÌn, Manuel Garrido, M. A. 

Quintanilla a inÌ) rozpracováva analytickú filozofiu vedy a jazyka, nadväzujúc aj  na 

tradÌciu symbolickej logiky R. Llulla. Na Ëele tejto skupiny j e  Javier Muguerza (1939), 

ktorého dielo Rozum bez nádeje {La razón sin esperanza, 1977) j e  kritickou bilanciou 

analytického rozumu. Jeho ohraniËenosù sa pokúsil prekonaù koncepciou tzv. "dialo-

gického rozumu", ktorú formuloval v práci Z pozÌciÌ rozpaËitosti (Eseje o etike, rozume 
a dialógu) (Desde la perplejidad. (Ensayos sobre la ética, la razón y el diálogo), 1990). 

2. Dialektickú filozofiu dejÌn, hæadajúca prepojenie medzi filozofiou 

a spoloËnosùou, rozvÌja tzv. Oviedská ökola. Jej zakladateæ Gustavo Bueno (1924), 

profesor prednáöajúci základy filozofie a dejiny filozofick˝ch systémov na Univerzite 

" E .  T i e m o  Galván bo l  o d  r. 1977 aû  d o  svo je j  smrti v r. 1986 primátorom Madridu. 
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v Oviede, zdruûoval svojich ûiakov a j  prostrednÌctvom nÌm zaloûeného Ëasopisu El Ba-
silisco a vydavateæstva Pentalfa. Je tvorcom koherentného a hlboko prepracovaného 
systému - filozofického materializmu, v rámci ktorého rozpracoval a j  originálny epis-
temologick˝ model fungovania spoloËensk˝ch vied, tzv. teóriu "kategoriálneho uzavre-
tia" (cierre categorial). V práci Materialistické eseje (Ensayos materialist as, 1972) 
formuloval novú materialistickú ontológiu. Rozoznáva tri druhy materiálnosti: 1. mate-
riálnosù fyzick˝ch entÌt, 2. materiálnosù psychick˝ch aktov a 3. materiálnosù racionálne-
ho Boha. V eseji Boûsk˝ ûivoËÌch (El animal divino, 1985) formuloval materialistickú 
filozofiu náboûenstva. 

3. V 70-tych rokoch vstupuje do öpanielskej filozofie generácia tzv. "nov˝ch filo-
zofov", ktorá zameriava svoje reflexie na etické (J. Sábada, F. Savater) alebo estetické 
témy (E. Trias, X. Rubert de Ventos). Na svojich predchodcov, "nultú" generáciu filozo-
fov, nadväzuje najmä pestovanÌm eseje ako najvlastnejöieho v˝razového prostriedku, ale 
a j  návratom k filozofii Nietzscheho.16 Skupina mlad˝ch filozofov (E. Trias, F. Savater, 
S. González Noriega, J. EcheverrÌa a inÌ), v súvislosti s ktor˝mi sa zvykne hovoriù 
o "neonietzscheánstve", sa vyprofilovala na báze spoloËného zbornÌka Za Nietzscheho 
(En favor de "Nietzsche, 1972), ktor˝ bol v˝sledkom práce seminára na Nezávislej Uni-
verzite v Madride. 

Popredné miesto v generácii "nov˝ch filozofov" patrÌ katalánskym mysliteæom. E. 
TrÌasovi a X. Rubertovi de Ventósovi, zakladateæom tzv. "Collegi de FilosofÌa de Barce-
lona". Eugenio Trias  (1942) v Metodológii magického myslenia (MetodologÌa del pen-
samiento mágico, 1970) polemizuje s analytickou filozofiou a v práci Filozofia a jej tieÚ 
(La filosofÌa y su sombra, 1969) uvádza do äpanielska ötrukturalizmus. V súbore esejÌ 
Filozofia a karneval (FilosofÌa y carnaval, 1971) ako alternatÌvu tradiËného chápania 
subjektu ponúka ideu karnevalu, masky. Svoju estetickú koncepciu formuluje v knihe 
Krásne a hrozné (Lo bello y lo siniestro, 1982),17 kde ökaredé charakterizuje ako "pod-
mienku a hranicu krásneho". 

Xavier  Rubert  d e  Ventos (1939) v práci Do seba zahæadené umenie (El arte ensi-
mismado, 1963) charakterizuje tendenciu abstraktného umenia k autonómii. V práci 
Teória senzibility (vyölo po katalánsky Teória de la sensibilitat, 1962) z perspektÌvy no-
vej umeleckej senzibility skúma základy, premeny a obsah estetiky avantgárd. Modernú 
senzibilitu sa pokúöa postihnúù a j  v knihe O modernite. Esej o kritickej filozofii (De la 
modernidad. Ensayo de filosofÌa crÌtica, 1980). Druhou "doménou" jeho filozofie sú 
problémy morálnej a politickej filozofie, ktor˝m venoval práce Morálka a nová kultúra 

1 6  Prezencia Nietzscheho v öpanielskej filozofii 20. storoËia bola  markantná nielen 
u Generácie 98, ale a j  v o  f i lozof i i  Ortegu y Gasseta a j e h o  û iakov.  V rokoch 1932-1951 v y ö l o  
v preklade kompletné d ie lo  Nietzscheho v 15. zväzkoch a v sedemdesiatych rokoch zaËali 
vychádzaù  preklady nové,  s erudovan˝mi komentármi a kritikami. V 60-tych rokoch v p l y v  Nietz-
scheho filozofie v äpanielsku zmapoval  v diele  Nietzsche v äpanielsku (Nietzsche en EspaÚa, 
1967) G. Sobejano. V súËasnosti j e  naj lepö Ìm znalcom Nietzscheho filozofie Luis  Jiménez More-
no (1929), autor diela »lovek, história a kultúra (od Nietzscheho inovaËnej ruptúry) (Hombre, 
História y Cultura (desde la ruptura innovadora de Nietzsche), 1983. 

1 7  Ukáûka z tejto práce v Ëeskom preklade j e  s lovenskému Ëitateæovi dostupná v Ëasopise 
SvÏt literatury, 1994, Ë. 8, s. 43-49. 
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{Moral y nueva cultura, 1971) a Filozofia a/alebo politika (Filosofia y/o Politico, 
1984). 

4. Pluralita foriem myslenia a podôb v äpanielskej filozofii po roku 1985. Na 
rozdiel od minulosti súËasnú öpanielsku filozofiu charakterizuje niËim neruöená komu-
nikácia so západnou filozofickou produkciou, prejavujúca sa nielen v aktÌvnej úËasti 
öpanielskych filozofov na rôznych medzinárodn˝ch konferenciách, prednáökov˝ch po-
bytoch na popredn˝ch európskych a americk˝ch univerzitách, ale aj  v stále rastúcom 
záujme vo svete o öpanielsku filozofickú produkciu. Diela autorov ako X. Rubert de 
Ventos, F. Savater, E. Subirats, E. Trias, ale aj  in˝ch boli preloûené do viacer˝ch sve-
tov˝ch jazykov. A j  poËet vydávan˝ch filozofick˝ch Ëasopisov (okolo 30), z ktor˝ch 
uvedieme aspoÚ AporÌa, Anthropos, Agora, El Basilisco, Anales de História de la Filo-
sofia, Cuadernos Salmantinos de Filosofia, Anuario Filosófico, IsegorÌa, Revista de Fi-
losofia, Revista de Occidente, SÌntesis, Sistema, Teorema, nasvedËuje, ûe v súËasnom 
äpanielsku vládne "pozitÌvna filozofická klÌma", ktorá sa premieta do mimoriadne pes-
trej plurality filozofick˝ch názorov a pozÌciÌ. Profesor Abellán sa nazdáva, ûe v súËasnej 
öpanielskej filozofii sa nedá hovoriù o nejak˝ch ökolách Ëi smeroch, ale skôr o mal˝ch 
skupinkách, zdruûen˝ch Ëasto okolo nejakého Ëasopisu Ëi univerzitného centra ([14], 
637). 

Protagonistom obdobia zostáva generácia tzv. "nov˝ch" filozofov. Filozofia 
mnoh˝ch z nich j e  negatÌvna a kritická, popiera existenciu filozofick˝ch tradÌciÌ 
v äpanielsku, moûnosù plodného dialógu s vlastnou filozofickou minulosùou ([15], 216). 
Ku kritick˝m hlasom patrÌ a j  hlas Eduarda Subiratsa (1947), autora vyöe desiatky 
knÌh, z ktor˝ch si on sám najviac cenÌ diela Duöa a smrù (El alma y la muerte, 1983), 
Prázdny kontinent. Konkvista nového sveta a moderné vedomie (El continente vacÌo, La 
conquista del nuevo mundo y la conciencia moderna, 1994) a Laterna magika (Linterna 
mágica, 1997). Uû vo svojej prvotine NedostatoËné osvientenstvo (La ilustración insufi-
ciente, 1981) nastolil tézu o "nedostatoËnosti" öpanielskeho osvietenstva. V äpanielsku 
podæa jeho slov "rozum nikdy nemohol oslavovaù svoje vÌùazstvá, lebo mal proti sebe 
vöemocnú inkvizÌciu". V práci Po daûdi. O nejednoznaËnej öpanielskej modernite 
(Después de la lluvia. Sobre la ambigua modernidad espaÚola, 1993) autor obracia po-
zornosù "na reálnu úbohosù äpanielska, ktorú vöetci poznajú, ale máloktorÌ sa j u  odváûia 
pomenovaù". 

E. Trias v r .  1995 dostal ako prv˝ hispánsky autor medzinárodnú cenu F. Nietz-
scheho. V práci Hranice sveta (Los lÌmites del mundo, 1985), ktorú povaûuje za "novú 
rozpravu o metóde", vychádza z nietzscheovsko-heideggerovskej ontológie a pokúöa sa 
vytvoriù filozofiu (metafyziku), ktorej centrálnym pojmom j e  pojem hranice (limite). 
Hranicou medzi fyzick˝m a psychick˝m j e  morálny v˝znam, ktor˝ nám umoûÚuje prejsù 
od prÌrody k ûivotnému svetu. Túto teóriu rozpracováva aj  v dielach Filozofické dobro-
druûstvo (La aventura filosófica, 1988) z. Logika hranÌc (Lógica del limite, 1991). 
V rozsiahlom diele Obdobie ducha (La edad del espiritu, 1994) podáva archeológiu 
najdôleûitejöÌch myölienok svetov˝ch náboûenstiev a hlavn˝ch filozofick˝ch systémov. 

V dneönej öpanielskej filozofii moûno pozorovaù "obrat" k etike a sociálnej filozo-
fii. Autori ako V. Campsová, J. Muguerza, F. Savater a inÌ v istom zmysle nadväzujú na 
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tradÌcie chápania etiky ako "umenia ûiù", datujúce sa od barokového mysliteæa Baltasara 
Graciána (1610-1658). Rozsiahle dielo profesora etiky na Univerzite Complutense 
v Madride Fernanda Savatera (1947), vychádzajúceho z praktickej, antiakademickej 
a antivedeckej koncepcie filozofie, charakterizuje nihilizmus a individualizmus. Jeho 
morálny subjekt, ako ho formuloval uû v práci Úloha hrdinu. Elementy tragickej etiky 
(.La tarea del héroe. Elementos para una ética trágica, 1981), j e  hrdina s tragick˝m 
pátosom, ktorého základom j e  vôæa, spoËÌvajúca v racionálne zdôvodnenom chcenÌ byù 
(un querer ser), avöak neuskutoËniteænom, teda tragickom. V práci Etika ako sebeláska 
(Ética como amor propio, 1988) definuje individualizmus ako "spôsob zaËlenenia sa do 
spoloËnosti". V knihe Etika pre Amadora (Ética para Amador, 1991) pÌöe, ûe dôleûité 
preÚho nie j e  to, "Ëi existuje ûivot po smrti, ale to, aby bol ûivot pred  smrùou. A aby 
tento ûivot bol ûivotom dobr˝m, a nielen preûitÌm alebo neustálym strachom zo smrti" 
([16], 186). 

VäËöina autorov usiluje o bezprostredn˝, "neformálny" kontakt s Ëitateæom, odmie-
ta odtrhnutosù filozofického diskurzu od ûivota, metalingvistickú anal˝zu pojmov, 
"ktoré nemajú takmer niË spoloËné s pojmami, ktoré pouûÌvame v beûnej konverzácii" 
([17], 9). Victoria Campsová (1942) v prácach Etická imaginácia (La imaginación éti-
ca, 1983), Verejné ctnosti (Virtudes públicas) alebo v Paradoxoch individualizmu 
(Paradajas del individualismo, 1993) aEsperanza Guisánová v knihách Rozum a cit 
v etike (Razón y pasión en ética, 1992) alebo v Hedonistickom manifeste (Manifiesto 
hedonista, 1990) pouûÌvajú jednoduch˝ a zrozumiteæn˝ jazyk, kritizujú deontologické 
normatÌvne etiky. A j  José Antonio Marina v celom rade mimoriadne úspeön˝ch knÌh 
Chvála a vyvrátenie ingénia (Elogio y refutación del ingenio, 1992), Teória tvorivej in-
teligencie (Teória de la inteligencia creadora, 1993) alebo Etika pre stroskotancov 
(Ética para náufragos, 1995) pribliûuje filozofiu populárnou formou öirokému okruhu 
Ëitateæov. 

Cenn˝m vkladom do rozvoja pluralizmu öpanielskej filozofie j e  aj  feministická fi-

lozofia. Na Univerzite Complutense v Madride vznikol v r. 1988 Inötitút feministick˝ch 
v˝skumov (Institute de Investigaciones Femenistas) na báze interdisciplinárneho se-
mináru sociálnych vied a filozofie. V súËasnosti ho vedie Anna Sabateová. Má ötyri 
hlavné lÌnie práce: 1. Feministická kritika teórie poznania, 2. Imidû, rod a komunikácia, 
3. Deæba práce podæa rodovej prÌsluönosti a 4. Proces sociálnej diferenciácie. V˝chova 
a kultúra. Okrem toho tu od r. 1987 pôsobÌ seminár Feminizmus a osvietenstvo, ktor˝ 
mnoho rokov viedla »elia Amorósová, autorka Kritiky patriarchálneho rozumu 
(CrÌtica de la razón patriarcal, 1985). Seminár spolupracuje s Univerzitou vOviede, 
kde pôsobÌ Amelia Valcárcelová. V práci Sex a filozofia. O "ûene" a o "moci" (Sexo 
yfilosofia. Sobre "mujer"y "poder", 1991) dokazuje, ûe uû v samotnej kategórii pohla-
via j e  implicitne prÌtomn˝ pojem moci a ûe vo filozofii sa rodov˝ faktor schováva za 
totalizujúce schémy "æudského". 

Neodmysliteænou súËasùou profilu súËasnej öpanielskej filozofie j e  skupina univer-
zitn˝ch profesorov bádajúcich v oblasti dejÌn filozofie. OdbornÌkom na grécku filozofiu 
j e  E. Lledó (Univerzita Valladolid). V˝znamné centrum v˝skumu stredovekej filozofie 
sa nachádza na Univerzite Zaragoza. PôsobÌ tu Joaquin Lomba Fuentes (zaoberá sa fi-
lozofiou Avempaceho a Averroesa). Luis Martin Rodriguez (Univerzita Alcalá de 
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Henares) sa venuje stredovekej kresùanskej filozofii v äpanielsku. »Ìnskej filozofii sa 
venuje Gerardo López Sastre (Univerzita Toledo), ktor˝ vöak báda a j  v oblasti öpa-
nielskej filozofie 20. storoËia. L. Jiménez Moreno  (Univerzita Complutense Madrid) j e  
odbornÌkom na Nietzscheho filozofiu a Pedro Ribas  (Nezávislá univerzita Madrid) j e  
öpecialistom na filozofiu marxizmu. Pedro Chamizo  (Univerzita Málaga) j e  autorom 
monografiÌ o Montaignovi a Ortegovi a v súËasnosti sa venuje anglosaskej filozofii jazy-
ka. Pedro Cerezo Galán  (Univerzita Granada) báda v oblasti dejÌn filozofie 20. sto-
roËia, ako öpanielskej (Unamuno, Ortega), tak a j  nemeckej (Heidegger). 

Na ötúdium a propagáciu öpanielskej filozofie sú orientované centrá tzv. filozo-
fického hispanizmu.  V starobylej Salamanke j e  to Seminár iberskej a iberoamerickej 

filozofie, ktor˝ v roku 1976 zaloûil Antonio Heredia Soriano, öpecialista na filozofiu 
krausizmu, a v súËasnosti j e  jeho koordinátorom R. Albares  Albares.1 8  V Madride sÌdli 
Asociácia filozofického hispanizmu,  ktorej prv˝m predsedom bol J. L. Abellán,  po-
predn˝ odbornÌk na dejiny öpanielskej filozofie a autor niekoæk˝ch desiatok knÌh z tejto 
oblasti. Zakladateæ Nadácie Fernanda Riela so sÌdlom v Madride Fernando Rielo usi-
luje o vytvorenie novej filozofickej ökoly, Ëerpajúcej z bohat˝ch tradÌciÌ öpanielskej 
scholastiky. Centrum na Navarrskej Univerzite Opus Dei v Pamplone rozpracováva 
tomistickú filozofiu, ktorej popredn˝mi predstaviteæmi sú Leonardo Polo, Ángel Luis 
González Garcia, Alejandro Llano. Katedra filozofie Navarskej univerzity organizuje 
pod vedenÌm J. Crusa  kaûdoroËne Filozofické stretnutia (Reuniones Filosóficas). Prvé 
z nich (v r. 1963) bolo venované téme Nihilizmus a posledné, 38. (v r. 1999) bolo veno-
vané Aristotelovej praktickej filozofii. 

V˝znamnou zloûkou filozofického hispanizmu j e  a j  zahraniËn˝  f i lozofick˝  hispa-
nizmus, ktor˝ zdruûuje filozofov zaoberajúcich sa propagáciou a recepciu öpanielskeho 
filozofického myslenia vo svojej krajine a ktorÌ spolupracujú so Seminárom iberskej 
a iberoamerickej filozofie v Salamanke. Jedno z najv˝znamnejöÌch centier v˝skumu 
dejÌn öpanielskej filozofie sa nachádza na Univerzite Toulouse le Miraile vo 
Francúzsku. Dlhé roky ho viedol Alain  Guy,  autor viacer˝ch prác z dejÌn öpanielskej 
a iberoamerickej filozofie. Jeho spolupracovnÌkom bol a j  pôvodom Ëesk˝ filozof 
ZdenÏk Kou¯ im. 

Silná ökola filozofického hispanizmu j e  a j  v USA. José Luis Gómez Martinez, 
profesor literatúry a dejÌn myslenia na Univerzite Georgia, sa venuje hispánskej esejis-
tike. Je autorom viacer˝ch prác z tejto oblasti, z ktor˝ch uvedieme aspoÚ Teóriu eseje, 
ktorá vyöla v slovenskom preklade vo vydavateæstve Archa v r .  1995, a tieû autorom 
ambiciózneho internetového projektu Hispanoamerická esej. E. Iman Fox (Univerzita 
Northwetem, Ilinois), nositeæ v˝znamn˝ch öpanielskych ocenenÌ, j e  odbornÌkom na öpa-
nielske myslenie 19. a 20. storoËia a autorom monografiÌ ako Intelektuálna krÌza Gen-
erácie 98 (La crisis intelectual del 98, 1976) alebo Ideológia a politika u mysliteæov 
a spisovateæov konca storoËia (IdeologÌa z politico en las letras de fin de siglo, 1989) 
a in˝ch. K popredn˝m znalcom Ortegovho diela patrÌ a j  Ciriaco Morón Arroyo  
(Comellova Univerzita), autor dnes uû klasického diela Systém u Ortegu y Gasseta (El 
sistema de Ortega y Gasset, 1968). V jednej zo svojich posledn˝ch prác "Duöa" 

" O  aktivitách tejto inötitúcie pozri m o j e  práce ([18]; [19]). 
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äpanielska. Sto rokov neistoty (El "alma" de EspaÚa. Cien aÚos de inseguridad, 1996) 
rozoberá úlohu Generácie 98 v j e j  európskom kontexte a j e j  vplyv na öpanielsku kultúru 
20. storoËia. Nelson Oringer (Univerzita Connecticut) j e  autorom viacer˝ch monografiÌ 
o Ortegovi, z ktor˝ch spomenieme aspoÚ práce Ortega a jeho nemecké zdroje (Ortega 
y sus fuentes germánicas, 1979), Filozofia telesnosti u Orteguy Gasseta (Filosofia de la 
corporalidad en Ortega y Gasset, 1999), ale aj  in˝ch, ako napr. Unamuno a liberálni 
protestanti (Unamuno y los protestantes liberates, 1985). 

V Japonsku sa v˝skumu öpanielskej filozofie venuje Norio Shimizu (Shopia Uni-
verzita), v Taliansku Michele Pallottini (Univerzita Parma), Francisco José Martin 
(Univerzita Sienna) a Armando Savignano (Univerzita v Trieste). Z postkomunis-
tick˝ch krajÌn sa filozofick˝ hispanizmus úspeöne rozvÌja v Poæsku, kde jeho popredn˝m 
predstaviteæom j e  Eugeniusz Gorski, autor viacer˝ch prác, medzi nimi monografie 
HiszpaÚska refleksja egzystencjalna (1979), a v MaÔarsku ho reprezentujú Dezso Cse-
tej (Univerzita Jozefa Attilu v Szegedi), autor viacer˝ch monografiÌ o Unamunovi 
a Ortegovi a prekladateæ ich diel do maÔarËiny, a László Scholz z Univerzity Lorand 
Eôtwos, ktor˝ do maÔarËiny preloûil Unamunovu Agóniu kresùanstva a Ortegovu Vzbu-
ru davov. V »echách sa Michal Fousek venuje v˝skumu Unamunovej filozofie [20] 
a na Slovensku v oblasti öpanielskej filozofie báda PaulÌna Siömiöová, autorka tejto 
state. 
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