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Uvodna beseda o zborniku
Inštitut za filozofijo in družbeno etiko doslej že dlje časa intenzivno
raziskuje slovensko krščansko filozofsko preteklost. Predstavili smo
več pomembnih slovenskih mislecev tega izročila. Pri znanstveni
knjižnici je izšlo delo o Janezu Janžekoviču.1 Skupaj s SAZU in Mohorjevo družbo smo izdali zbornik o Alešu Ušeničniku.2 V več delih je
izšel prikaz in ovrednotenje dela Janeza Evangelista Kreka.3 O tem
so člani inštituta govorili tudi na simpoziju v Rimu.4 Člani so predstavili tudi delo Antona Trstenjaka in letos ponovno sodelovali na simpoziju SAZU o tem pomembnem članu našega inštituta.5 V okviru
delovanja inštituta je potekala raziskava o Frančišku Lampetu kot
magistrski študij, ki je bila letos objavljena.6
Člani Inštituta se zavedamo pomena slovenskega katoliškega izročila za slovenski narod. Inštitut je organiziral tudi posvet ob 50-letnici
konca druge svetovne vojne in dogodkih, ki so vplivali na nadaljnjo
slovensko zgodovino.7 Zavedamo se, da so delovanje katoliških mislecev in njihova presoja pomembni za nadaljnji razvoj našega naroda. Še
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posebej so ta vprašanja pomembna v času tranzicije, ki znova vzpostavlja vrednote, ki jih je polpretekli režim na Slovenskem skušal zatreti, ki
pa nas odpirajo demokratičnim izročilom Evrope.
140-letnica rojstva Frana Kovačiča je pomembna spodbuda za presojo njegovega delovanja in njegovega vpliva na to izročilo. Tu objavljeni prispevki predstavljajo prvi popolnejši pregled Kovačičevega
življenja in delovanja in odslikavajo njegovo vlogo pri oblikovanju
krščanskega in narodnostnega izročila na Štajerskem. Filozof, teolog in
zgodovinar Kovačič ima s svojim delovanjem, soustanovitvijo revij Voditelj v bogoslovnih vedah in Časopis za zgodovino in narodopisje ter
izdajo drugih svojih del velike zasluge za utrditev slovenske in krščanske kulture in posebej zgodovine in filozofije na Štajerskem in tako za
ohranitev narodnega in katoliškega izročila. Pričujoče razprave, ki so
bile predstavljene na simpoziju, ki ga je organiziral Inštitut za filozofijo
in družbeno etiko Teološke fakultete Univerze v Ljubljani 6. decembra
2006, so vsaj majhna oddolžitev njegovem ogromnemu delu za katoliško narodno skupnost na Štajerskem in tudi sicer na Slovenskem.
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