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SLOVENSKÍ A SLOVINSKÍ FILOZOFI O KIERKEGAARDOVI 

V KONTEXTE 20. STOROČIA 
 
V tomto čísle časopisu Filozofia sa prelínajú dve tematické línie, ktorým sa v rokoch 

2012 a 2013 venovali samostatné monotematické čísla časopisu: súčasná slovinská filozo-
fia a reflexia Kierkegaardovho myslenia.∗   

Blok štúdií venovaných Kierkegaardovej filozofii, ktorý má čitateľ pred sebou, je 
spoločným dielom slovinských a slovenských bádateľov. Autori Kierkegaardovo mysle-
nie skúmajú v širších filozofických súvislostiach s dôrazom na jeho význam pre 20. a 21. 
storočie. Kierkegaard je takto „vtiahnutý“ do rôznych ideových sporov v oblasti filozofie 
existencie, psychológie, epistemológie, filozofie náboženstva či sociálnej a politickej 
filozofie. Rozbory týchto sporov odkrývajú konvergencie a divergencie Kierkegaardovho 
myslenia s myslením Ch. Bellingera, S. Freuda, T. Haeckera, M. Heideggera, H.-G. Ga-
damera, J. Lacana, J.-P. Sartra, L. Wittgensteina a ďalších. Skutočnosť, že filozofické 
„návraty“ ku Kierkegaardovi sa vinú celým 20. storočím a v hojnej miere sa vyskytujú aj 
dnes, je najlepším dôkazom významu a aktuálnosti jeho myslenia.     

Keď sme v roku 2012 v časopise Filozofia predstavovali slovinskú filozofickú scénu, 
museli sme konštatovať, že napriek bohatým kultúrnym stykom medzi Slovincami 
a Slovákmi, hlavne pred rokom 1941 a potom zase po roku 1991, naše dva filozofické 
svety ostali vzájomne oddelené, ba takmer nepoznané. Bol to však práve Kierke-
gaard, jeho dielo i vzácne dvojsté jubileum jeho narodenia, ktoré sa v uplynulých dvoch 
rokoch podpísali pod prehĺbenie filozofickej spolupráce v stredoeurópskom priestore 
a naštartovali aj novú intenzitu stykov medzi slovenskou a slovinskou filozofiou.  

Vydavateľstvo KUD Apokalipsa z Ľubľany už od roku 2007 organizuje Medziná-
rodné filozofické sympózium Miklavža Ocepka; pravidelne naň pozývame aj slovenských 
filozofov. Minuloročné sympózium však bolo v tomto ohľade niečím mimoriadnym. Ve-
novali sme ho práve výročiu narodenia Sørena Kierkegaarda a v dvoch samostatných 
blokoch – medzinárodné filozofické sympózium na Krase a medzinárodná filozofická 
konferencia v Ľubľane – trvalo spolu až osem dní. Mohli sme si na ňom vypočuť päťde-
siatdva filozofických prednášok a referátov a súčasne absolvovať rad ďalších intelektuál-
nych a umeleckých podujatí. Hlavnú úlohu na tomto sympóziu – a nielen čo do počtu – 
zohrali práve slovinskí a slovenskí filozofi. Sympózium sa odvíjalo pod názvom Nová 
oikonomia vzťahov: blížny a existenciálny obrat. Téma sympózia mala aj svoj podtitul: 
Ako filozofovať po Kierkegaardovi?; a okrem toho, že bola venovaná Kierkegaardovej 
pamiatke, reagovala aj na výzvu a podnetnosť jeho filozofického myslenia pre dnešok. 
Odpoveďou na túto výzvu je aj predkladaný súbor štúdií, v ktorom sa slovinské filozofic-
ké čítanie Kierkegaardových prác plodne stretáva s ich slovenským čítaním. 

  

Primož Repar a Peter Šajda 
                                                           

∗ Pozri Krátka antológia súčasného filozofického myslenia v Slovinsku. Filozofia, 2012, 67 (8) 

a Kierkegaardov jubilejný rok. Filozofia, 2013, 68 (1). 
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