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.
ätefan ärobár
Ing. Mgr. ätefan ärobár, CSc.
Laurinská ul. Ë. 12
811 01 Bratislava
SR

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 originálov. V dôsledku toho sa nám otvára öiroká ökála, ktorá zah‡Úa slovnÌky priemerne
informaËné, solÌdne koncipované, ako a j slovnÌky, ktoré svojÌm obsahom poskytnú svojmu pouûÌvateæovi oveæa viac v porovnanÌ s ich skromn˝mi sæubmi a cieæmi.
Obsah takto koncipovaného a fundovaného slovnÌka zanecháva intelektuálny záûitok/pôûitok porovnateæn˝ s lektúrou pôvodného filozofického diela. Domnievame sa, ûe
len tak˝to druh slovnÌka j e prav˝m spolupracovnÌkom a spolupútnikom na cestách filozofického myslenia, ktoré nie sú vûdy priame ani jasné. Pomáha pri predieranÌ sa terminológiou, 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. Filozofické 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 Ëinnosù. K najdôleûitejöÌm kniûn˝m publikáciám patria diela Denken und Sein (Freiburg
1937; a j v öpanielskej a francúzskej mutácii), Erkenntnistheorie des dialektischen Materialismus (Salzburg 1958), Materie und Geist (Salzburg 1971), Grundfragen der
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Erkenntnis (MnÌchov 1980). Spomedzi Ëlenov "krúûku" novotomistov plodne spolupracoval hlavne s W. Bruggerom a J. B. Lotzom.
Práca ZákladnÌ pojmy scholastiky j e v˝sledkom päùdesiatroËnej autorovej vedeckej
a pedagogickej aktivity. ätruktúru knihy tvorÌ "len" 19 hesiel, ktoré sa podrobne rozoberajú a vysvetæujú na pozadÌ filozofie Tomáöa Akvinského, ktorého koncepcia tvorÌ
centrum a základ tohto slovnÌka. Autor uvádza a j in˝ch v˝znamn˝ch scholastick˝ch
mysliteæov (J. Duns Scotus, Caietanus, F. Suarez).
Niektoré odborné filozofické v˝razy, ktoré pochádzajú zo stredovekej scholastiky,
sa pouûÌvajú a j v dneönom filozofickom jazyku - buÔ v podobe latinsk˝ch termÌnov ako
matéria, forma, substancia, akcident, alebo v modern˝ch v˝razoch, ktoré zaujali pozÌciu
latinsk˝ch termÌnov, ako napr.: podstata, prÌËina, bytie a súcno. Nielen ich v˝znamové
premeny v priebehu stároËÌ, ale a j ich rozdielne chápanie a pouûÌvanie rozliËn˝mi scholastick˝mi autormi Ëi ökolami viedlo a Ëasto vedie k rôznym nedorozumeniam.
PrÌËinou nedorozumenÌ nie sú len rozdielne v˝chodiská filozofick˝ch koncepciÌ,
ale a j rozkolÌsanosù prekladov filozofick˝ch termÌnov. V slovenskej filozofickej obci sa
stretávame s polyfóniou návrhov na preklad termÌnov z metafyziky. Jedn˝m z nich j e a j
základn˝ termÌn metafyziky - ens, (tó ón). Mnohohlasnosù v prekladoch Ëi návrhoch na
preklady sa vinie od termÌnu jestvujúcno, pokraËuje cez termÌny jestvujúce a bytie a doznieva pri termÌne súcno. Recenzovan˝ slovnÌk dobre poslúûi svojÌm zasväten˝m
pohæadom do premien pojmov nielen prekladateæovi filozofick˝ch textov, ale a j samotn˝m navrhovateæom nov˝ch tvarov pre základné i vedæajöie termÌny metafyziky.
K ÔalöÌm nedorozumeniam patrÌ zveËnenie (hypostatizovanie) abstraktn˝ch pojmov˝ch obsahov. Na druhej strane to vöak vedie a j k protikladnému extrému, totiû
k tomu, ûe sa tvrdÌ zmysluprázdnosù t˝chto termÌnov. Autor recenzovanej knihy sa
pokúöa odstraÚovaù nedorozumenia a rozliöovaù jazykovo podmienené a zdanlivé protiklady od prav˝ch protikladov. Poukazuje a j na rozpory, prÌpadne svojvoæné domnienky, ku ktor˝m môûu viesù tézy podmienené viacv˝znamov˝m jazykov˝m
pouûÌvanÌm.
Autor sa snaûÌ oslobodiù od nánosov dezinterpretáciÌ a uËebnicov˝ch simplifikáciÌ
nielen koncepciu Tomáöa Akvinského, ale a j in˝ch filozofov stredovekej scholastiky.
V prÌpade Tomáöa Akvinského ide hlavne o moment diferencie medzi bytÌm a súcnom.
J. de Vrieö usvedËuje interpretátorov Tomáöa z nepochopenia tohto hlbokého metafyzického problému a zo sploötenia jeho filozofického odkazu na bezduché ökolské
schémy a tvrdenia.
Ako j e známe, novotomisti poukazujú na fakt, ûe Heideggerova v˝Ëitka na adresu
metafyziky (zabudnutie na bytie) sa nevzùahuje na Tomáöa. Tvrdia, ûe Tomáö túto problematiku premyslel hlböie ako M. Heidegger, pretoûe cez súcna dospieva k Ëistému
bytiu, bytiu osebe, k subsistujúcemu bytiu.
V recenzovanom diele badaù dva základné motÌvy. Jeden sa usiluje o vecnú
správnosù, sprÌstupÚuje a komentuje relevantné filozofické texty a pozÌcie rieöenia
problému. Druh˝ motÌv umiestÚuje problémy do ich historického kontextu. Domnievame sa, ûe dielo j e öùastn˝m skÂbenÌm oboch momentov.
Recenzované dielo j e pre súËasnÌka prÌleûitosùou a v˝zvou na prehÂbenie vedomostÌ o stredovekej i novovekej filozofii. Zdá sa, ûe n i e j e adresované t˝m, ktorÌ sa dnes
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zaujÌmajú o stredovek a jeho fenomény vkonfúznej a romanticky podfarbenej forme.
Jeho prÌnos ocenia hlavne tÌ, ktorÌ majú k spomÌnanému obdobiu a jeho emanáciám do
dejÌn vecn˝ vzùah, spojen˝ s dôslednou nároËnosùou, ktorá si vyûaduje zrieknutie sa romantickej citovosti a zaostrenie rozumu na dejinné metamorfózy pojmov a ich v˝znamov.
Skrátka, dielo nás vyz˝va odváûne vziaù na seba namáhavú a zároveÚ prÌjemnú
prácu s pojmami. Preto j e recenzovaná práca vhodná ako trval˝ a vern˝ pomocnÌk pri
ötúdiu tak dejÌn klasickej filozofie, ako a j problémov ontológie Ëi epistemológie.
Michal Chabada
Mgr. Michal Chabada
Teologická fakulta T U
Kostolná 1
814 9 9 Bratislava
SR
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