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V závere roku 2016 20. decembra zomrel významný slovenský filozof docent PhDr.
Ján Bodnár, DrSc.
Ján Bodnár sa narodil 18. októbra 1924 v obci Likier (teraz HnúšťaLikier, okres Rimavská Sobota). Stredoškolské štúdium s maturitou ukončil na národovecky orientovanom gymnáziu v Tisovci v r. 1944. Vysokoškolské štúdiá absolvoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde
študoval odbor filozofia a angličtina
V r. 1949 na FiF UK získal titul doktora filozofie. V rokoch 1949 – 1953
pôsobil ako asistent na Odbore Filozofie FiF UK. Od r. 1953, teda od
svojho príchodu do Slovenskej akadémie vied, až do r. 1991 pracoval
ako vedecký pracovník vo Filozofickom ústave SAV a intermitentne
prednášal na FiF UK v Bratislave.
Hodnosť kandidáta filozofických vied
získal Ján Bodnár v r. 1958. V roku
1964 bol menovaný za docenta v odbore filozofia. V roku 1967 získal
hodnosť doktora filozofických vied.
V r. 1968 bol zvolený za člena korešpondenta SAV.
V r. 1968 – 1970 bol členom Predsedníctva SAV, aktívne participoval na práci rôznych orgánov a grémií SAV, ako aj ČSAV.
Prezídium ČSAV mu v roku 1979 udelilo Striebornú a v roku 1989 Zlatú plaketu
F. Palackého za rozvoj spoločenských vied. V roku 1984 mu Predsedníctvo SAV udelilo
Zlatú plaketu Ľudovíta Štúra a Literárny fond mu v r. 2004 udelil Cenu za prínos k rozvoju vedy
Ján Bodnár v rokoch 1969 – 1974 vykonával funkciu riaditeľa FÚ SAV a po zlúčení
Filozofického a Sociologického ústavu SAV v r. 1975 až do roku 1991 pôsobil ako vedúci Oddelenia dejín filozofie a sociológie v Ústave filozofie a sociológie SAV.
Viac ako polstoročná tvorivá aktivita Jána Bodnára sa členila do troch identifikovateľných oblastí činnosti. Jednak to bola vedeckovýskumná aktivita, ktorá jednoznačne
predstavovala ťažisko tvorivých aktivít a bola esenciálnym zmyslom jeho pracovného
života. Na túto oblasť úzko nadväzovala jeho multidimenzionálna pedagogická činnosť,
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ktorá sa konkrétne realizovala jednak vo výučbe na Katedre filozofie FiF UK, jednak
v procese vedeckej prípravy ašpirantov SAV, a to najmä vedením seminárov a prednášok
pre ašpirantov. Ďalej vykonával funkciu školiteľa desiatkam interných i externých ašpirantov, pôsobil ako člen komisií pre obhajoby kandidátskych prác ako posudzovateľ
a oponent. Treťou oblasťou aktivity, pre Jána Bodnára najmenej príťažlivou, bola jeho
manažérska činnosť, ktorú vykonával často ako nevyhnutné zlo. Najmä jeho pôsobenie vo
funkcii riaditeľa FÚ SAV v počiatku 70. rokov patrí medzi kontroverzné stránky jeho
profesionálnych aktivít a dlhodobo bolo jeho osobnou stigmou. Naopak vedenie tímu
Oddelenia dejín filozofie a sociológie − na pôde ktorého pracovali a pôsobili významní
protagonisti slovenského filozofického bádania, napr. E. Várossová a T. Münz, a kde sa
najmä ich zásluhou často viedol neideologizovaný otvorený, tvorivý a inšpiratívny filozofický diskurz − patrí k efektívnejšej časti jeho manažérskych aktivít.
Celoživotná bádateľská aktivita Jána Bodnára − vedeckovýskumná činnosť – zahŕňala široký diapazón filozofických problémov, ktoré sa snažil postihovať, analyzovať a aj
riešiť s vysokou vedeckou erudíciou a s nasadením sebe vlastným. V ohnisku jeho pretrvávajúcej výskumnej pozornosti boli dejiny filozofie – svetovej a neskôr slovenskej, kam
dôsledne preniesol aj svoj teoretický záujem. Tento intenzívny vzťah k dejinám filozofie
reálne poznamenal dlhodobú aktivitu Jána Bodnára.
Počiatky jeho výskumnej činnosti vyústili do napísania monografie O súčasnej filozofii USA (1956), v ktorej sa J. Bodnár zameral na základe analýzy pramenných materiálov na prehľadné postihnutie jednotlivých smerov americkej filozofie. Na túto prácu tematicky neskôr nadviazal v publikácii Od realizmu k iracionalizmu. Zo súčasnej západnej
filozofie (1966) a následne v už kolektívnej monografii Existencionalizmus a fenomenológia
(1967), kde spoluautormi boli o. i. E. Várossová a J. Patočka. Ďalej sa téme venoval
a rozvíjal ju i v práci Súčasné smery v západnej filozofii (1975), kde analyzuje niektoré
tendencie vo vývine západnej filozofie. V ďalšom svojom tvorivom období venoval
J. Bodnár okrem iného značnú pozornosť výskumu dejín slovenského filozofického myslenia, výsledkom čoho boli jeho príspevky v rozsiahlej kolektívnej monografii Dejiny
filozofického myslenia na Slovensku (1987), ktorej bol i zostavovateľom a ktorá zachytáva
a analyzuje filozofické myslenie na území dnešného Slovenska od jeho prvopočiatkov od
9. storočia až po 19. storočie.
V oblasti bádania v dejinách filozofického myslenia na Slovensku venoval svoju pozornosť aj významnému vplyvu českej pozitivistickej filozofie, najmä T. G. Masaryka, na
formovanie a inštitucionálne etablovanie filozofie na Slovensku.
Dejinnofilozofickej téme sa venoval aj v monografickej práci Dedičstvo myšlienok
(1983), ktorej cieľom bolo písať o tom, aké „myšlienkové dedičstvo“, resp. odkazy v oblasti
filozofických úvah zanechali predchádzajúce generácie mysliteľov. Ambíciou J. Bodnára
bolo vyvrátiť skeptické názory tvrdiace, že Slovensko fakticky nemá nijaké filozofické
tradície.
Pri výpočte publikačných počinov J. Bodnára nie je možné obísť jeho významnú spolueditorskú a spoluautorskú aktivitu pri vydávaní dvoch zväzkov antológie z diel filozofov –
Logický empirizmus a filozofia prírodných vied (1968) a Pragmatizmus, realizmus,
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fenomenológia, existencionalizmus (1969) .
Treba tiež spomenúť, že v pozornosti J. Bodnára od 60. rokov 20. storočia bola aj
problematika filozofickej antropológie so zreteľom na súčasné civilizačné trendy.
Pokiaľ ide o prostý výpočet publikačných aktivít J. Bodnára, figuruje v ňom osem
monografií, desiatky vedeckých štúdií, statí a množstvo vystúpení s prednáškami na rôznych vedeckých kolokviách. V tejto súvislosti treba spomenúť aj jeho monografiu Na
hraniciach filozofie a vedy, ktorá mu vyšla vo Vydavateľstve Veda v roku 2005.
J. Bodnár sa okrem svojich aktivít na domácej pôde zúčastňoval na mnohých domácich a medzinárodných vedeckých podujatiach a aktívne na nich vystupoval: Svetový
filozofický kongres v Benátkach 1959, v Mexico City 1963, v Cordóbe 1965, vo Viedni
1969, vo Varne 1973, v Düsseldorfe 1979, v Brightone 1988; akcie usporiadané v rámci
Československej, resp. Slovenskej filozofickej spoločnosti a iných vedeckých spoločností.
Dielo J. Bodnára je a zostáva významným prínosom k vývinu už inštitucionálnej
formy filozofického myslenia a bádania na Slovensku v druhej polovici 20. storočia.
Česť jeho pamiatke.
Karol Kollár
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PETER ŠAJDA: Kierkegaardovská renesancia. Filozofia,
náboženstvo, politika. Bratislava: Premedia 2016, 240 s.
Kierkegaardovská renesancia je dobový názov veľkej vlny
záujmu o Kierkegaardovo myslenie v nemecky hovoriacom svete
v prvej polovici 20. storočia. V tomto období sa nemecké kultúrne prostredie vyznačovalo mimoriadnou tvorivosťou. Kultúrny
rozmach sa uskutočnil na pozadí veľkých politických a spoločenských zmien. Hlboké krízy vyvolali kultúrny pohyb, ktorý bol
vzdorom proti politickej nivelizácii a hľadaním odpovede na
zánik starého sveta. Čítanie Kierkegaarda bolo súčasťou intelektuálneho vyrovnávania sa so spoločenskými drámami a s duchovnými iniciatívami, ktoré určovali charakter doby. V tvorbe širokej
a svetonázorovo rôznorodej skupiny filozofov, teológov, psychológov a literátov sa rozprúdil intenzívny diskurz o Kierkegaardovom
myslení. Kniha mapuje základné línie tohto diskurzu a zameriava
sa na recepciu Kierkegaardových myšlienok v diele siedmich
ústredných predstaviteľov kierkegaardovskej renesancie: T. Haeckera, C. Schmitta, K. Jaspersa, M. Heideggera, M. Bubera, R. Guardiniho a T. W. Adorna. Sústreďuje sa najmä na recepciu filozofických, náboženských a sociálno-politických motívov. Živý nemecký diskurz mal veľký ohlas i v zahraničí a významne prispel k tomu, že Kierkegaard sa stal filozofom globálneho významu, ako ho poznáme
dnes.

SABINE KUHLMANN − GEERT BOUCKAERT (eds.): Local
Public Sector Reforms in Times of Crises. National Trajectories
and International Comparisons. Series Governance and Public
Management. London: Palgrave Macmillan Ltd. 2016, 366 s.
V súčasnom období je čím ďalej, tým dôležitejšia demokracia
na miestnej, lokálnej úrovni. Podporuje nielen fungovanie miestnej
správy, ale aj občiansku spoločnosť spojenú s participatívnou
demokraciou. Monografia sa sústreďuje na komparáciu situácie
v miestnom samosprávnom sektore a reforiem v miestnom samosprávnom sektore v 27 krajinách Európy. Monografia má 20 kapitol. Dôležité je spojenie filozofického a politologického hľadiska
s hľadiskom historickým a správnym, poukazujúce na rôzne modely správneho a administratívneho riešenia verejného sektora v rámci
Európy, ktoré by mali byť dôležité aj pri úvahách o sociálnej
a regionálnej politike, avšak doteraz sú kameňom úrazu formulovania jednotnej regionálnej a sociálnej politiky v rámci EU. Monografia je aj akýmsi manuálom použiteľným nielen pri tvorbe
jednotlivých druhov politík, ale aj pri podpore vytvárania nového participatívneho modelu demokracie,
ktorý závisí od lokálneho zaangažovania občanov na tvorbe verejného sektora (ide o návrat k lokálnej
demokracii prostredníctvom participatívnych nástrojov).
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