a metafory: "metafora a pravda-adekvátnosù-súvzùaûnosù", "metafora a pravdakoherencia", "metafora a pravda-objav". Kaûdá metafora má kognitÌvnu, poznávaciu
funkciu, vytvára siete a koncepËné schémy, prostrednÌctvom ktor˝ch do reality vnikáme,
preciùujeme a vnÌmame ju. Tu uû sa autor dostáva k jadru svojich úvah a ukazuje, ako
vznikajú a ako sa prenáöajú tieto koncepËné schémy v ötyroch oblastiach poznania:
v literatúre, náboûenstve, vo vede a vo filozofii. V takto danej klasifikácii následne
skúma metaforu literárnu, náboûenskú, vedeckú a filozofickú. Práca prináöa nové
pohæady na problematiku jazyka a poznania, pravdivosti metaforického vyjadrenia.
Roxana Maliti
Roxana Maliti
Inötitút romanistiky V i e d e n s k e j univerzity
ViedeÚ
Rakúsko

PODNETNÉ äTÚDIE O PORTUGALSKOM MYSLENÍ
E D U A R D O A B R A N C H E S D E S O V E R A L : Pensamento Luso-Brasileiro (Estudos e Ensaios)
(Luso-brazÌlske myslenie (ätúdie a eseje)). Lisboa 1996, 2 2 7 s.

Profesor filozofie na Univerzite v Porte E. Abranches Soveral (1927) zúroËuje
svoje hlboké znalosti z dejÌn svetovej filozofie i bohaté skúsenosti zo svojho pedagogického pôsobenia na portugalsk˝ch i brazÌlskych univerzitách a vo svojich esejách,
ötúdiách a Ëlánkoch sa pokúöa nájsù konvergencie i divergencie medzi spôsobom
zm˝öæania, svetonázorom i ûivotn˝m pocitom obyvateæov BrazÌlie a Portugalska, a to
predovöetk˝m v najbúrlivejöom obdobÌ druhej polovice 19. a v prvej polovici 20. storoËia. A j keÔ ide o Ëlánky uverejÚované v odborn˝ch zbornÌkoch a prÌspevky prednesené na konferenciách, kniha pôsobÌ veæmi koherentne, dokazuje autorov bádateæsk˝
entuziazmus, hlbokú odbornú erudovanosù a poradie ötúdiÌ potvrdzuje i jeho zmysel pre
gradáciu.
Základnou premisou a zároveÚ centrálnym motÌvom celej knihy j e téza, ûe
BrazÌlËania a Portugalci sú si veæmi blÌzki v "predispozÌcii preceÚovaù a nadhodnocovaù
to, Ëo prichádza z cudziny, a neuznávaù vlastn˝ch prorokov. Prechádzajú od nemilosrdnej kritiky a poh‡dania t˝m, Ëo majú na dosah ruky a Ëo teda to dobre poznajú,
k vytváraniu m˝tov a zboûÚovaniu toho, Ëo j e Ôaleko a Ëo zákonite nemôûu poznaù do
detailov. V zámorÌ túûia po Metropole, v Metropole banujú za zámorÌm", (s. 19). Napriek tomu vöak majú jednu Ërtu, ktorá ich odliöuje takpovediac od zvyöku sveta. Je to
sadudade, nepreloûiteæné slovo oznaËujúce vysoko subjektÌvny stav duöe Ëi pocit, Ëosi
ako melanchóliu, i keÔ toto slovo nevystihuje saudade v celej jeho öÌrke a hÂbke. Saudade - to j e totiû ûivotn˝ pocit zah‡Úajúci lásku, spomienky a neprÌtomnosù - lásku,
ktorú subjekt cÌtil, prÌpadne eöte stále cÌti, ktorá j e vöak minulosùou (alebo
budúcnosùou), a teda v prÌtomnosti nejestvuje. Tento pocit sa vyvÌjal postupne pod
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vplyvom dlhoroËnej symbiózy troch monoteistick˝ch náboûenstiev - kresùanstva, judaizmu (mesianizmus) a islamu (fatalizmus) a ich mystiky, existujúcej v minulosti na územf
dneöného Portugalska. ZintenzÌvnil sa v obdobÌ zámorsk˝ch objavov (smútok za domovom, rodinou, priateæmi) a skutoËn˝m katalyzátorom saudade bola tragická smrù kráæa
Sebastiana v roku 1578, keÔ okrem mesianizmu nastúpil aj exaltovan˝ nacionalizmus.
Cez charakteristiku portugalskej filozofie od stredoveku (na prÌklade diela metafyzicky zaloûeného filozofa Amorima Vianu, hlásajúceho potrebu poznania Boha),
i prvopoËiatkov brazÌlskeho kulturalizmu (A. Paim) cez romantick˝ nacionalizmus
(Goncalves de Magalhaes) a pozitivizmus, obohaten˝ o domáce prvky, avöak hlásajúci
mentálnu subordináciu BrazÌlËanov vo vzùahu k Európanom (Silvio Romero), sa Soveral dostáva k jadru svojho záujmu - sadudade - i ku kæúËovej osobnosti tejto knihy Sampaiovi Brunovi, ktor˝ j e vari najoriginálnejöÌm portugalsk˝m mysliteæom 19. storoËia.
Sampaio Bruno ako zástanca názoru, ûe metafyzika môûe vychádzaù aj z vedeck˝ch
základov (pozitivizmus, materialistick˝ monizmus), sa pokúöal experimentálne dokázaù
existenciu Boha a neskôr na základe vlastnej negatÌvnej skúsenosti (politicky väznen˝)
dospel k záveru, ûe Boh doËasne stratil svoju vöemohúcnosù, ûe j e uû iba vöevediaci.
Táto téza sa stala základom jeho originálnej teórie dejÌn a kultúry, v ktorej uprednostÚuje exoterické diela a za najvhodnejöÌ spôsob, ako sa dopracovaù k pravde v t˝chto
oblastiach, povaûuje hermeneutickú metódu. A práve názory Sampaia Bruna ovplyvnili
Ôalöieho portugalského mysliteæa a mystického básnika Teixeiru de Pascoaesa,
zakladateæa jediného Ëisto autochtónneho literárneho smeru v portugalskej filozofii
a literatúre - saudosizmu, v ktorom sa pokúsil skÂbiù kresùanstvo s pohanstvom, od najstaröÌch dôb veæmi v˝razne prÌtomn˝m v portugalskom kultúrnom, historickom
i sociálnom prostredÌ. Svoje metafyzické názory vyjadril Pascoaes v lyrickej poézii,
ponÌmajúcej prÌrodu na jednej strane ako útoËisko, kde j e Ëlovek v bezpeËÌ, öùastn˝
a slobodn˝, ale na strane druhej aj ako infemo, ktoré nás odmieta prijaù, j e naöÌm
nepriateæom a chce nás zniËiù. Jeûiöa vzhæadom na jeho utrpenie chápe ako najvyööÌ
stupeÚ vtelenia Ducha, zatiaæ Ëo Pan, stelesÚujúci podstatu pohanstva, vesel˝, zmyseln˝
a zvádzan˝ krásou, ktorú si berie z prÌrody, nedosahuje jeho duchovnú úroveÚ.
A spojenie t˝chto dvoch postáv, ktoré povaûoval za dve stránky jednej veci, dva
spôsoby prejavu Ëi dve formy existencie jedného Ducha (Boha), sa snaûil v duchu tradiËného portugalského mesianizmu a nacionalizmu pretaviù do nového náboûenstva,
nazvaného lusitánske náboûenstvo. V Úom mali byù Portugalci vyvolen˝m národom,
pretoûe dokázali v praktickom ûivote paganizovaù kresùanstvo (hegemónia Západu), ako
aj preto, ûe ich charakteristickou vlastnosùou j e saudosizmus, ktor˝ j e znamenÌm tohto
ich osudu a údelu. Celá Pascoaesova doktrÌna j e dôsledkom jeho rozchodu
s kresùanstvom a následného prijatia imanentizmu, ktor˝ tvorÌ metafyzick˝ rámec saudozizmu ako uceleného filozoficko-umeleckého systému.
V závereËnej Ëasti knihy sa nachádzajú kratöie ötúdie pribliûujúce Seixasa Cunhu
ako autora panteistickej doktrÌny a krátky komentár k mytológii Eudora de Sousu
(nesnaûÌ sa o vytvorenie uceleného filozofického pohæadu na mytológiu, ale práve naopak, o vypracovanie mytológie filozofie), ktor˝ sa narodil a vyötudoval v Portugalsku
a ûije a tvorÌ v BrazÌlii - j e teda akousi inkamáciou a ilustráciou a zároveÚ zav‡öenÌm
luso-brazÌlskeho myslenia.
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Táto kniha prináöa zaujÌmavé ËÌtanie, napÌsané svieûim a priezraËn˝m jazykom bez
zbytoËn˝ch syntaktick˝ch Ëi sémantick˝ch komplikáciÌ, Ëo ocenia Ëitatelia nielen
v krajinách, o ktor˝ch pojednáva. Pre ötudentov portugalËiny, portugalistov, ale a j
bádateæov z oblasti spoloËensk˝ch vied poskytuje zaujÌmavé apomeme málo známe
poznatky o svojskom filozofickom myslenÌ obyvateæov krajiny na samom konci Európy,
ako a j o ich spôsobe recepcie a vnÌmania hlavn˝ch európskych myölienkov˝ch prúdov.
Z pozÌcie kolonizátorov dokázali Portugalci a j napriek relatÌvnej málopoËetnosti svoju
kultúru presadiù i na druhej strane Atlantiku, a tak j u obohatiù o nové prvky tamojöej
reality. Z tejto perspektÌvy potom moûno komplexnejöie pochopiù a j také fenomény
v portugalskej národnej literatúre, ak˝m j e naprÌklad poézia Fernanda Pessou (a jeho
heteron˝mia, mesianizmus a paganizmus), tragicko-lyrická poézia básnikov minulého
storoËia (C. Verde, A . Quental, C. Pessanha), ale a j metafyzika, orálna tradÌcia
a valorizácia postavenia ûeny v diele nositeæa Nobelovej ceny za literatúru, prozaika
José Saramaga Ëi mystiku (a mystifikáciu) u BrazÌlËanov Jorge Amada a Paula Coelha.
Miroslava Petrovská
PhDr. Miroslava Petrovská, CSc.
Katedra romanistiky F F U K
Gondova 2
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J. ORTEGA Y GASSET "ZVNÚTRA"
FRANCISCO JOSÉ MARTIN: La tradición velada. Ortega y el pensamiento humanista
(Zahalená tradÌcia. Ortega a humanistické myslenie). Madrid, Biblioteca N u e v a 1999, 4 1 5 s.

Obsahovo a rozsahovo bohatému dielu José Ortegu y Gasseta (1883-1955) uû boli
venované stovky, ba tisÌcky monografiÌ (A. Donoso a H. C. Raley vo svojej bibliografii
José Ortega y Gasset: a Bibliography of Secondary Sources. Bowling Green, Ohio,
USA: Philosophy Documentation Center, 1986 uvádzajú 4 126 titulov!). Zdalo by sa, ûe
uû niË nového sa o tomto mysliteæovi napÌsaù nedá. A predsa, monografia Francisca José
Martina, profesora öpanielskej literatúry na Univerzite v Sienne, ktorá vyöla zaËiatkom
tohto roka, ponúka v mnohom nov˝ a nanajv˝ö zaujÌmav˝ pohæad na dielo öpanielskeho
filozofa a literáta v jednej osobe. Autor zvolil hermeneutick˝ prÌstup, ktor˝ mu umoûnil
prekonaù dichotómiu medzi filozofiou a literatúrou, na základe ktorej sa na Ortegovo
dielo Ëasto nazeralo.
F. J. Martin analyzuje Ortegovo dielo v jednote jeho filozofického a literárneho aspektu, vychádzajúc z presvedËenia, ûe "myslenie n i e j e nezávislé od formy jeho vyjadrenia", ûe jazyk nie j e len "nosnou konötrukciou myslenia", ale "je samotn˝m myslenÌm"
(s. 190).
Autor, inöpirovan˝ Ortegovou esejou Goethe zvnútra (Goethe desde dentro, 1932),
sa pokúöa vidieù dielo öpanielskeho mysliteæa "zvnútra". V snahe "odhaliù u Ortegu jeho
vlastné moûnosti" necháva prehovoriù samotn˝ text. Ortegovsk˝mi slovami povedané,
vytyËuje si úlohu "záchrany okolnostÌ" - podobne, ako si j u vyt˝Ëil öpanielsky filozof
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