
a dostatoËne presvedËivé. Napriek tejto v˝hrade j e  vklad Bourdieuovej kritickej Ëi an-
gaûovanej sociológie ukáûkou toho, akú úlohu filozofia zohráva v öpeciálnych so-
ciálnych sférach. 

Pre Bourdieua platÌ, ûe sociálna realita j e  alfou aj  omegou, lebo urËuje aj  to, akú 
predstavu o nej sociálni protagonisti majú. Práve Bourdieuovi patrÌ zásluha za to, ûe fi-
lozofiu vtiahol späù do debaty o sociálnych základoch a úËinku nejakej filozofickej 
konötrukcie. A ûe nemusÌ Ìsù len o nepodloûené öpekulácie, to ilustrujú aj  jeho práce 
z oblasti sociológie vzdelávania, kultúry, politiky a akademického sveta. 
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HºADANIE TRANSCENDENCIE V POSTMODERNEJ DOBE 
JOLANA POLÁKOVÁ: PerspektÌva nadÏje. Praha, Vyöehrad 1995, 127 s. 

Kniha Jolany Polákovej sa zaoberá filozofick˝m v˝skumom vzùahov imanencie 
a transcendencie v postmodernej dobe. Zámerom autorky bolo ukázaù, ûe k absolútnej 
transcendencii moûno preniknúù len cestou uvoæÚovania zo ötruktúr imanencie, ako a j  
stálym prekraËovanÌm rôznych foriem len "relatÌvnych" transcendenciÌ. Kniha má tri 
Ëasti a v závere j e  opatrená rozsiahlou bibliografiou a podrobn˝mi poznámkami. 

Prvá Ëasù obsahuje charakteristiku postmoderny ako diania, ktoré nebolo nik˝m 
"zvonku" naprogramované, ale vzniklo spontánne na základe vlastn˝ch, autentick˝ch 
tvoriv˝ch podnetov, ktoré uû nie sú vo vzùahu k modeme komplementárne, ale sú jed-
noducho kvalitatÌvne "iné". 

Proces hæadania vnútornej identity postmodernej doby predchádza postupné 
uvoæÚovanie duchovného potenciálu æudsk˝ch jednotlivcov zo systémov˝ch spo-
loËensk˝ch väzieb, ako a j  interiorizácia intelektuálnej aktivity v smere od "vonkajöieho" 
vedecko-technického ovládania sveta k osobnej a neanonymnej intelektuálnej "senziti-
vite", na ktorej zakladá postmoderná vnútorná a j  vonkajöie pluralita moûnosti priro-
dzeného dorozumenia. 

Samostatné hæadanie pravdy j e  vöak veæmi nároËné, preto si vyûaduje duchovnú 
zrelosù, ako aj  veæmi intenzÌvne intelektuálne úsilie. KeÔûe autorita pôsobiaca "zvonku" 
prestala urËovaù pevné súradnice ûivota, môûe vzniknúù ideové vákuum, ktoré môûe 
viesù k rozliËn˝m únikov˝m tendenciám a k "drogov˝m" závislostiam v najöiröom 
zmysle. Preto j e  potrebné stále a dôsledne sa vyrovnávaù so spomÌnan˝mi rizikami 
a negatÌvami, a to vöetk˝mi dostupn˝mi prostriedkami. 

V nasledujúcej Ëasti knihy autorka naËrtla podæa j e j  názoru ötyri doteraz myölien-
kovo najhlböie koncepty transcendencie ponÌmanej ako "pravé bytie" (Platón), "svet slo-
body" (Kant), "pôvod existencie" (Jaspers) a napokon transcendencie ako "Druhého" 
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(Lévinas). T˝m si autorka zároveÚ pripravila filozofické zázemie pre Ôalöie v˝skumy 
v tejto oblasti. Druhá Ëasù knihy j e  venovaná problematike hæadania transcendencie 
v postmodemej dobe. 

PostmodernÏ hæadanie zatiaæ len "relatÌvnej" transcendencie j e  hæadanÌm moûnostÌ 
prekroËenia horizontu imanencie moderného Ëloveka a moderného sveta. Priame 
preûÌvanie relatÌvnej transcendencie v transpersonálnej oblasti j e  moûné pro-
strednÌctvom "vrcholov˝ch záûitkov", v ktor˝ch Ëlovek komunikuje v nadosobnej rovine 
svojho bytia s "integrujúcim princÌpom univerza" a identifikuje sa s nÌm (Maslow). 

Okrem "vrcholov˝ch záûitkov" a experimentálne vyvolan˝ch "mimoriadnych sta-
vov vedomia" j e  moûné nadobudnúù "skúsenosù transcendencie" a j  v podmienkach 
duöevnej choroby. "Ego" chorého Ëloveka totiû vypadáva zo siete beûn˝ch æudsk˝ch 
vzùahov, a preto v dôsledku extrémnej osamelosti takéhoto jedinca dochádza 
k presunutiu centra skúsenostÌ do "vnútorného sveta", od "ega" k "Selbst". Psychiatrick˝ 
pacient môûe byù  Ëasto pre nás v dôsledku krÌzy svojej identity a dezintegrácie osobnos-
ti "hierofantom posvätného" (Lang). Utrpenie obsahuje vûdy zároveÚ a j  skrytú ponuku 
pre vstup do "novej budúcnosti", do ktorej nemoûno vojsù  inak (A. M. Klaus Miiller). 
Ist˝ vnútorn˝ duöevn˝ stav, ktor˝ sa vyskytoval a j  u známych kresùansk˝ch duchovn˝ch 
osobnostÌ (napr. u Terézie z Lisieux, Martina Luthera a in˝ch) a pre ktor˝ kresùanská 
Spirituálna teológia zaviedla termÌn "temná noc", sa nedá úplne vysvetliù na základe 
beûne pouûÌvan˝ch metód v psychiatrii a v psychológii. V naöom kontexte predstavuje 
"temná noc" urËitú hraniËnú fázu osobného vnútorného prechodu od (aktÌvneho) 
hæadania relatÌvnej transcendencie k (pasÌvnemu) hæadaniu transcendencie absolútnej. 

Hæadanie transcendencie j e  vöak moûné nielen prekroËenÌm hranÌc vlastného ja,  ale 
a j  prekroËenÌm hranÌc rozliËn˝ch duchovn˝ch kultúr a náboûenstiev. Transkulturálna 
pluralita totiû umoûÚuje cez rôznosù navzájom transcendentn˝ch pohæadov vnÌmaù reali-
tu ako nevyËerpateæné tajomstvo. Transkulturalita nám môûe ukázaù, ûe to, Ëo sa nedá 
uviesù do poûadovanej harmónie s naöÌm preûÌvanÌm, môûe práve preto byù  pre nás 
veæmi cenné. 

Zatiaæ Ëo pokusy o asimiláciu rôznych nezápadn˝ch duchovn˝ch kultúr naöou 
západnou kultúrou môûu pôsobiù na transkulturálnu pluralitu deötruktÌvne, dialóg j u  
naopak môûe posilniù a prispieù k j e j  duchovnej a intelektuálnej produktÌvnosti. Pro-
strednÌctvom dialógu sa totiû vytvára kvalitatÌvne celkom nová moûnosù plurality, ktorá 
predstavuje objav "druhého" v jeho autentickej, nÌm sam˝m akceptovanej podobe. 
Dialóg preto predstavuje takú skúsenosù, do ktorej vstupujú obaja partneri - nie vöak so 
zámerom zvÌùaziù, ale jednoducho preto, aby dovolili pravde, aká j e  v skutoËnosti, vy j sù  
na svetlo (Waldenfels). 

Doteraz sme hovorili len o "relatÌvnej", a preto predbeûnej transcendencii, ktorá 
tvorÌ akoby "kulisu" pre komplexnejöie hæadanie transcendencie v j e j  najvlastnejöom 
a najplnöom zmysle. 

Prechod od hæadania relatÌvnej transcendencie k hæadaniu transcendencie ab-
solútnej predstavuje pre æudskú spiritualitu tak˝ zásadn˝ kvalitatÌvny prelom, ûe jeho 
v˝sledkom j e  celkom nová ontologická skutoËnosù. V ûiadnom prÌpade preto nejde len 
o "vystupÚovanie" relatÌvnej transcendencie aû po j e j  najkrajnejöiu hranicu, ale o Ëosi 
absolútne iné. 
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Metafyzická neobjektivovateænosù absolútnej transcendencie negatÌvne poukazuje 

na j e j  vzùahovosù, ktorá predstavuje j e j  totálne vychádzanie zo seba k nevyËer-

pateænému a slobodnému "bytiu pre" (preexistencia). 

Slobodn˝ postmoderny Ëlovek stále intenzÌvne hæadá plnöiu slobodu ako j e  tá, 

ktorú sám vlastnÌ a ktorá, keÔûe j e  do znaËnej miery bezmocná a obmedzená, vedie 

k deötrukcii v mnoh˝ch oblastiach æudského ûivota. Preto sa usiluje o vytvorenie vzùahu 

k silnejöej a skutoËnejöej slobode, ktorej nositeæom j e  ûiv˝ a slobodn˝ Boh, ktorého 

vöak nijako nemoûno "zabudovaù" do æudského sveta. Existenciálnym priestorom trans-

univerzálneho stretnutia s Boûou slobodou ako slobodou nie j e  do seba uzavreté 

a sebaisté æudské "ja", ale "druh˝ Ëlovek". Takáto sloboda, ktorá Ëerpá zo vzùahu 

k absolútnej transcendencii, n ie je  len darom, ale a j  umenÌm. 

NajväËöÌm nepriateæom duchovnej plnosti slobody Ëloveka j e  æudsk˝ sklon 

k tvorbe idolov. Zatiaæ Ëo "idol" len mobilizuje zboûnú æudskú spomienku, "ikona" vy-

jadruje nekoneËnú diötanciu absolútnej transcendencie od Ëloveka, a t˝m s Úou zakladá 

oslobodzujúci dialóg. 

Tretia Ëasù knihy hovorÌ o sebautváranÌ postmoderného imanentizmu a o nie-

ktor˝ch öpecifikách postmoderného hæadania transcendencie. 

Postmodem˝ imanentizmus vo svojom totalizujúcom variante j e  fascinovan˝ cel-

kom, celistvosùou a úplnosùou, z ktorej sa nesmie niË vymknúù. V dôsledku toho sa 

vytvára ak˝si magick˝ kruh imanencie, v ktorom sú reálne vzùahy nahradené symbolmi, 

niË uû nie j e  "vonku", pretoûe vöetko bolo imaginárne vtiahnuté do "vnútra" 

a absorbované do "jednoty vöetk˝ch protikladov". Centrum imanencie sa nachádza 

"vöade" a vöetko zjednocuje, takûe uû  niet nijakej inakosti. 

Postmodem˝ imanentizmus, ktor˝ sa zakladá na negácii, j e  charakteristick˝ absen-

ciou spoloËného vzùahu k nejakému univerzálnemu kritériu pravdy a spravodlivosti. Na 

úrovni divergujúcej plurality navzájom uzavret˝ch "právd" majú æudské záujmy a váöne 

antagonistick˝ charakter. ºudia sú situovanÌ do systémov heterogénnych pravidiel 

a zásad a vtiahnutÌ do hier heterogénnych ûánrov a diskurzov (Lyotard). Medziæudská 

skutoËnosù nadobúda podobu nerieöiteæn˝ch rozporov. 

Prielom od diskurzu k dialógu j e  zároveÚ a j  otvorenÌm moûnosti tvorivo transfor-

movaù singulámy svet jedinca a uvidieù Ëokoævek za jeho hranicami nepredpojat˝m zra-

kom, nechaù sa t˝m úËinne osloviù. 

Pre postmodernÏ hæadanie transcendencie j e  charakteristické kladenie dôrazu na 

priame autentické osobné skúsenostné poznanie, ako a j  na potrebu intenzÌvnejöie partici-

povaù na Ëomsi "pravom" a vnútornom, Ëo by poskytlo moûnosù komunikovaù 

o najzákladnejöÌch veciach, t˝kajúcich sa otázky zmyslu æudského ûivota, a Ëo by 

ponúklo moûnosù spoæahlivej hodnotovej orientácie a ukázalo také osobné vzory, ktoré 

by Ëloveku pomohli objaviù a prehÂbiù vlastnú vnútornú identitu. 

Takúto potrebu participácie môûe dokonal˝m a nevyËerpateæn˝m spôsobom napl-

niù len absolútna transcendencia - Ëi uû vo vnútri sociálneho kontextu, alebo mimo neho. 

Na záver moûno konötatovaù, ûe originálnym prÌnosom autorky j e  to, ûe urobila 

prv˝ krok na ceste k filozofickému a implicitne a j  teologickému v˝kladu a rozboru post-

moderného myslenia. A k  j e  spoloËn˝m základom vöetk˝ch v˝znamnejöÌch kultúrnych 

prejavov postmoderny nielen odklon od modemy, od j e j  rôznych redukciÌ a mytológiÌ, 
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ale a j  nová orientácia, potom hæadanie transcendencie obsahuje a j  nádej na nájdenie 
nov˝ch paradigiem. 

Kniha j e  vhodná pre filozofov, teológov a vôbec pre vöetk˝ch kritick˝ch 
a hÂbav˝ch Ëitateæov, túûiacich po duchovnej orientácii. 
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SLOVNÍK ZÁKLADN›CH POJMOV METAFYZIKY 
JOSEF de VRIEä: ZákladnÌ pojmy scholastiky. Praha, NakladatelstvÌ Petr Rezek 1998, 
102 s. 

V posledn˝ch rokoch sa na pultoch naöich knÌhkupectiev stretávame s mnoûstvom 
filozofick˝ch slovnÌkov domácej produkcie alebo ako prekladov zahraniËn˝ch ori-
ginálov. V dôsledku toho sa nám otvára öiroká ökála, ktorá zah‡Úa slovnÌky priemerne 
informaËné, solÌdne koncipované, ako a j  slovnÌky, ktoré svojÌm obsahom poskytnú svoj-
mu pouûÌvateæovi oveæa viac v porovnanÌ s ich skromn˝mi sæubmi a cieæmi. 

Obsah takto koncipovaného a fundovaného slovnÌka zanecháva intelektuálny záûi-
tok/pôûitok porovnateæn˝ s lektúrou pôvodného filozofického diela. Domnievame sa, ûe 
len tak˝to druh slovnÌka j e  prav˝m spolupracovnÌkom a spolupútnikom na cestách filo-
zofického myslenia, ktoré nie sú vûdy priame ani jasné. Pomáha pri predieranÌ sa termi-
nológiou, poskytuje podnety na preklad filozofick˝ch textov, "didakticky" nás usvedËuje 
z naöich ch˝b a svojvoæn˝ch interpretáciÌ. T˝m sa sprostredkovane stáva partnerom 
naöich vnútorn˝ch dialógov a meditáciÌ. 

K takémuto druhu filozofick˝ch slovnÌkov môûeme podæa nás právom zaradiù a j  
recenzované dielo ZákladnÌ pojmy scholastiky, ktoré pochádza z pera známeho 
predstaviteæa a "klasika" novotomizmu Josefa de Vriesa. 

Josef de Vrieö (1898-1989) vstúpil v roku 1917 do SpoloËnosti Jeûiöovej. Filozo-
fické a teologické ötúdiá absolvoval vo Valkenburgu (Holandsko) a v RÌme, kde zÌskal 
doktorát z filozofie. V obdobÌ 1929-1934 pôsobil na pôde Filozofickej fakulty Kolégia 

ÍV. Ignáca vo Valkenburgu, kde sa stal docentom a neskôr profesorom epistemologie. 
V rokoch 1943-1971 pôsobil na Filozofickej fakulte Berchmansovho kolégia v Pullachu 
pri MnÌchove. Od roku 1971 pôsobil na Vysokej filozofickej ökole v MnÌchove, ktorú 
i dnes vedú jezuiti. 

Od roku 1932 bol Ëlenom redakËnej rady Ëasopisu Scholastik, ktor˝ od roku 1966 
vychádzal pod názvom Theologie und Philosophie, kde rozvÌjal bohatú publikaËnú Ëin-
nosù. K najdôleûitejöÌm kniûn˝m publikáciám patria diela Denken und Sein (Freiburg 
1937; a j  v öpanielskej a francúzskej mutácii), Erkenntnistheorie des dialektischen Mat-

erialismus (Salzburg 1958), Materie und Geist (Salzburg 1971), Grundfragen der 
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