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Recenze
Miscellanea jesuitica II: Od události k ideji
Miscellanea jesuitica III: Od tradice k reflexi
Velehrad–Roma, Refugnium 2009, 2010. 400 s., 226 s.
Teprve se zpožděním zaznamenáváme, že sborníky Miscellanea jesuitica II a Miscellanea jesuitica III obsahují celou řadu cenných filosofických článků. Sborníky jsou
koncipovány tak, že mají vždy – vedle části historické a vedle části k spirituální teologii – filosofický, resp. dějinně filosofický oddíl, jehož rozsah je značný. Ve sborníku II je to 120 a ve sborníku III dokonce více než 140 stran. Ještě důležitější je, že jde
v obou případech o tematicky zaměřené části – ve druhém sborníku jsou články,
i když ne výlučně, věnovány Descartovi a Nietzschemu, ve třetím Hegelovi.
Dva descartovské články ze sborníku II vyjasňují Descartovy vztahy ke koleji La
Flèche a k představitelům jezuitského řádu. Autor obou článků, K. Six, koriguje
v prvním článku tradiční názor, že Descartes opustil kolej v r. 1612; z archivních materiálů koleje vyplývá, že Descartův pobyt v La Flèche byl delší, s velkou pravděpodobností Descartes z koleje odešel až v r. 1614. Do koleje přitom pravděpodobně
vstoupil v r. 1606, a nikoli v r. 1604. Článek obsahuje i některá další zpřesnění. Descartovu učiteli v La Flèche P. Fournetovi (a nikoli P. Noëlovi, jak se domnívají vydavatelé Descartova souborného díla) je adresován Descartův průvodní dopis k jeho
prvotině Essais philosophiques, která obsahuje i Rozpravu o metodě.
Descartes ve své prvotině vystupuje jako protivník scholastiky, ne však jako
zakladatel filosofie nepřátelské zjevení. To odpovídá ostatně důkazům existence
Boží a Boží dobrotivosti z Meditací, díky nimž to, co poznávám jasně a rozlišeně, tj.
s racionální jistotou, poznávám také pravdivě. Druhým předmětem Sixových rozborů jsou tzv. sedmé námitky k Meditacím J. Bourdina, obsahující metodické pochybnosti. V české literatuře máme z této zčásti pouze historické problematiky
přeložen Descartův dopis Bourdinovu nadřízenému a Descartovu bývalému učiteli
v La Flèche, J. Dinetovi, a to ve velkém překladu Meditací.
V témže sborníku jsou zahrnuty ještě dva zajímavé články o Nietzschovi: „Fr.
Nietzsche a teologie. Slovo o smrti Boha“ (E. Klinger) a „Fr. Nietzsche – Božské jako
polarita“ (S. Penza). K tomu přistupuje článek „Dialektika a trinitárnost v nábožen-
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ské filosofii Hegela“ od známého hegelovského autora W. Kerna; u nás se zabýval
podobným tématem I. Landa v článku „Hegel a Symbolum Chalcedonense“.
Sborník je uveden překladem Úvodu k Nárysu dějin filosofie (1807), jehož autorem je F. Ast, jeden ze zakladatelů hermeneutiky, ovlivněný Schellingem. Ast
v tomto úvodu dějiny filosofie vykládá jako časné, ale postupně se zdokonalující
vyjevování věčného božského principu. Úvod se podobá Hegelovu Úvodu do dějin filosofie, jde o postupné odhalování božského základu všeho v dějinách, jejichž
sublimovaným výrazem je filosofie, jde však o osobního Boha.
W. Kern je zároveň autorem obsáhlého článku o Hegelově filosofii náboženství
v Miscellanea III, v němž pojednává o nových vydáních Hegelovy Filosofie náboženství (K. H. Ilting, W. Jaeschke) a o nové literatuře k tomuto tématu (u nás připravuje
překlad Hegelovy Filosofie náboženství I. Landa) a dále o důležitých otázkách, které
jsou s problematikou Filosofie náboženství spojeny: je to především spor o panteismus Hegelovy filosofie a o vztah ideje k přírodě, této „nejméně uspokojivě objasněné otázce hegelovského bádání“. Týž sborník obsahuje dále (vedle článku
o Augustinovi a augustinianismu (A. Inauen), dvou článků o Ockhamovi českého
emigranta Vladimíra Richtera a dalšího ockhamovského článku (G. Leibold) stať
k 300. výročí Leibnizovy theodiceje (G. Sans) článek „Víra Ludwiga Wittgensteina“
(W. Baum) a pojednání „Postmoderní věda a křesťanství“ (J. Andres). Známý historik filosofie E. Coreth, mj. spoluautor i u nás vydané Filosofie 19. století (Olomouc,
Votobia 2003), pojednává o elementární filosofii K. L. Reinholda, jehož charakterizuje jako prostředníka mezi Kantem (jemuž Reinhold věnoval své Dopisy o Kantově
filosofii – 1786) a německým idealismem. Hlavním výdobytkem „elementární filosofie“ z r. 1790 byla „věta vědomí“ o představě jako základním fenoménu vědomí.
Coreth ji analyzuje jak zpětně (nakolik jí Reinhold překračuje Kanta), tak z hlediska
dalšího vývoje (zejména Fichte). V překladu cenného článku je Reinholdovo „Vorstellungsvermögen“ překládáno jako „představivost“, zatímco jde o schopnost vědomí mít představu, která je základním faktem vědomí. V překladech článků je více
takových (i větších) chyb.
Nakladatelství Refugium vydalo i několik knih podobného žánru. Z nich patrně nejdůležitější je překlad Hegelovy filosofie jako nauky o konkrétnosti Boha a člověka I. A. Iljina (přel. A. Černohous, 2008). Kniha bohatě využívá odkazů na Hegelovy rané spisy, což v r. 1918, kdy vyšla v Moskvě, nebylo obvyklé. Hegel patří
podle Iljina do tradice intuitivismu, je filosofem překonání smyslového empirična
i pouhého rozvažovacího myšlení. Kniha vyšla v německém překladu v r. 1960,
není tedy v západní hegelovské literatuře zcela neznámá. Jinou knihou, kterou
nakladatelství Refugium záslužně vydalo, je Tragická existence, jejíž autor Alfred
Delp byl umučen nacisty. Jde o jedno z prvních vážných vyrovnání se s HeidegLanda, I., Jednota dvou přirozeností. Hegel a Symbolum Chalcedonense. Reflexe, 2011, č. 40,
s. 21-50.
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gerem (1935) z křesťanského hlediska. „[Číst tuto knihu] … je bolestivé, neboť
se v ní, v souvislosti se současnými dějinami Německa, na Martina Heideggera
dívá [autor] s obavami,“ napsala tehdy o této publikaci E. Steinová. Další knihou
je klasické dílo katolické teologie Analogia entis Ericha Przywary. Tyto knihy by si
zasluhovaly samostatné recenze, na tomto místě jsme chtěli pouze zaznamenat
přínos Miscellaneí pro naši filosofii.
Milan Sobotka

Alexis G. Burgess – John P. Burgess: Truth
Princeton, Princeton University Press 2011. 158 s.
Když si znalec určitého oboru pročte knížku, která je úvodem do „jeho“ disciplíny,
obvykle vyjádří nespokojenost nad tím, že ta knížka neuvádí do celé šíře problematiky a že neoprávněně zjednodušuje to či ono téma. Nejinak tomu je i u recenzované knihy. Po jejím přečtení ovšem recenzent dospěl rovněž k potvrzení předpokladu, na jehož základě se knihu přece jen vůbec rozhodl prostudovat: John
P. Burgess je autor vysoké úrovně, jenž má schopnost sdělit určitý podstatný rys
studované problematiky, který obvykle dosud nebyl zdůrazňován. Máme-li předjímat závěr této recenze, pak právě mnohé jím zpracované pasáže stojí za přečtení
i pro ty, kteří se knihou nechtějí příliš zdržovat, avšak o téma pravdy z pohledu moderní logiky a o ní se opírající filosofie mají obecný zájem.
Kniha vyšla v edici Princeton Foundations of Contemporary Philosophy, kterou
řídí Scott Soames, a je vskutku zamýšlena jako úvodová. Je patrné, že je intendována jako úvodová pro studenty filosofie, kteří nemají žádný zvláštní zájem o logiku,
výklad je totiž relativně nenáročný. Jen některé volitelné kapitoly obsahují trochu
„technického aparátu“. Jak oba autoři v úvodu přiznávají, autorem techničtějších
pasáží je John P., zatímco autorem filosofických pasáží je Alexis G. Recenzent má
dojem, že ony „logické“ pasáže jsou o úroveň či dvě lepší.
Pokud by měl recenzent specifikovat, čím ho kniha obsahově zaujala, o čem kniha v zásadě je, řekl by asi následující. Z několika okruhů, jež se obecně týkají problematiky pravdy, se autoři zaměřili vlastně jen na některé otázky „logiky“ pravdy
(zvláště na Kripkeho) a na některá témata spjatá s deflacionismem a například antirealismem. Je toto příliš málo? To nelze říci jednoznačně, poněvadž nejaktuálnější
debata, vedená zvláště v top filosofických časopisech (mj. vycházejících většinou
v USA), vskutku zahrnuje víceméně jen tato témata. Autoři jsou tedy aktuální; z jiného úhlu pohledu lze ovšem říci: jsou poplatní době. Pozoruhodná témata, jako
problémy pravditelů a pravděnců a mnohá další (v tuzemském prostředí zčásti známá z knihy Petra Koláře Pravda a fakt, Praha, Academia 2002), v posuzované knize
adekvátně pojednána nejsou.
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