
znaËuje, kde si Weberovo uvaûovanie podáva ruky s naöou aktuálnou prÌtomnosùou. Uû 
a j  preto sa zaruËene vyplatÌ po Novosádovej monografii siahnuù. 
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FENOMÉN DUCHOVNOSTI AKO FILOZOFICK› PROBLÉM 

LUKÁ» JÁN VEVERKA: Fenomén duchovnosti v modoch viery, mravnosti a pravdy. 
Banská Bystrica 1999, 196 s. 

S odstupom necel˝ch troch rokov od vydania práce ºudská viera a mravnosù 

(éilina 1996) vyöla na Slovensku Ôalöia pôvodná monografia L. J. Veverku, ktorá má 
"provokujúci" názov Fenomén duchovnosti v modoch viery, mravnosti a pravdy. 

Autor v nej heuristicky nadväzuje na viaceré závery obsiahnuté uû v predchá-
dzajúcej publikácii, ËÌm evidentne a oprávnene naznaËuje, ûe fenomén duchovnosti 
a fenomén æudskej viery sú sui generis "spojené nádoby". HneÔ v úvode sa teda ûiada 
zdôrazniù, ûe Ëitateæ dostáva do rúk prácu autora, ktor˝ má s v˝skumom uvedenej témy 
primerané skúsenosti a v spleti vöetk˝ch j e j  najv˝znamnejöÌch problémov sa pohybuje 
naozaj s veæmi dobr˝m bádateæsk˝m prehæadom. 

S prihliadnutÌm na konkrétne v˝skumné ciele autor prácu ötruktúruje do dvoch 
základn˝ch ËastÌ. V prvej sa venuje rôznym interpretáciám obsahu pojmu viera, filiáciÌ 
a v˝vinu foriem viery, vzùahu poznania a viery atÔ. V druhej Ëasti skúma súvislosti 
pravdy, rozumu a viery, ako ich implikujú konkrétne koncepcie Descarta, Spinozu, Jas-
persa a ÔalöÌch predstaviteæov novovekej i súËasnej filozofie. 

KæúËové termÌny práce, ktor˝mi sú "duchovnosù" a "viera", autor reflektuje ako 
"polysémické", lebo j e  presvedËen˝, ûe "v dejinách filozofie, teológie i ÔalöÌch huma-
nitn˝ch vied nadobudli rôzne v˝znamové nuansy" (s. 7). Táto skutoËnosù sa podæa auto-
ra premietla a j  do - tematicky koherentnej - interpretaËnej literatúry, ktorá j e  vo 
viacer˝ch prÌpadoch "terminologicky mnohoznaËná a nepresná". Jedn˝m z cieæov Ve-
verkovej monografie j e  prispieù k prekonaniu t˝chto terminologick˝ch nejasnostÌ, na Ëo 
sám upozorÚuje slovami: "Práca sleduje cieæ uviesù Ëitateæa do problematiky filozo-
fického chápania duchovnosti a viery. Ide o pochopenie duchovnosti a viery ako by-
tostného rozmeru Ëloveka, ako prejavu æudského bytia, resp. duchovného modu 
a duchovnej dimenzie tohto bytia." (s. 10) 

Z filozofického hæadiska si pozornosù zasluhujú najmä kapitoly Ëi podkapitoly, 
v ktor˝ch autor analyzuje a interpretuje gnozeologické dimenzie, resp. súvislosti 
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duchovnosti a viery. Tak˝to charakter majú naprÌklad Ëasti prÌznaËne nazvané Vedieù 

a veriù; Apriorizmus a aposteriorizmus viery, Poznanie vierou a presvedËenÌm', Po-

znanie z viery atÔ. 
Zatiaæ Ëo v prvej Ëasti práce autor túto problematiku rieöi takpovediac na vöeobec-

nej úrovni, v druhej Ëasti j u  konkretizuje, Ëo dokladajú kapitoly s názvom: Podstata 

Descartovej anal˝zy pravdy, rozumnosti a múdrosti', Pravda a viera v Spinozovej etike', 

Anal˝za obsahu pojmov viera, pravda a transcendencia u K. Jaspersa. V tejto súvislosti 
si pozitÌvne ocenenie zaslúûi najmä Veverkova anal˝za problému transcendovania ako 
kæúËa k pochopeniu pravdy (s. 172-174). Interesantná j e  a j  Veverkova explikácia Jas-
persovho pojmu "filozofická viera" (s. 175-180). 

Ako v prÌpade Jaspersa, tak a j  v prÌpade Descarta a Spinozu sa autor dôsledne 
"opiera" o pramenné texty. Pravdepodobne najviac "interpretaËného materiálu" vyùaûil 
z Descartov˝ch PrincÌpov filozofie, zo Spinozovej Etiky a Jaspersovej Filozofickej viery. 

Do istej miery ruöivo pôsobÌ nejednotnosù v citovanÌ, resp. v odkazovanÌ na cito-
vanú a pouûitú literatúru. To vöak rozhodne nezniûuje celkovú analytickú a j  explikaËnú 
úroveÚ práce, ktorá - ako na to poukazuje i samotn˝ autor - " je pokusom o vlastn˝ filo-
zofick˝ pohæad, priËom mnohé (prezentované) názory môûu byù  sporné, no... a j  napriek 
tomu... majú svoj teoretick˝ i praktick˝ v˝znam" (s. 10). Nazdávam sa, ûe najmä kapito-
ly Ëi podkapitoly venované súvislostiam duchovnosti, viery a etiky môûu plniù aktuálnu 
funkciu z hæadiska konkrétnych potrieb pedagogickej praxe. 

Celkovo moûno konötatovaù, ûe práca úspeöne reflektuje autorom formulované 
(a predpokladané) ciele. Otvára viaceré nové témy a naznaËuje a j  ich nové (teda nie tra-
diËné) rieöenia. Je napÌsaná lexikálne svieûim a pritom exaktne nároËn˝m jazykom. 

Vzhæadom na j e j  obsahové zameranie j u  odporúËam do pozornosti vöetk˝m 
Ëitateæom, ktorÌ sa zaujÌmajú o aktuálne problémy súËasnej antropológie, axiológie, 
teológie, etiky i dejÌn filozofie. 
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