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Friedo Ricken: Religionsphilosophie, Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer 2003, 376 s.
NČmecký profesor dČjin filosofie a etiky F. Ricken, SJ, pĤsobící na mnichovské Hochschule für
Philosophie, je þeské þtenáĜské obci pomČrnČ dobĜe znám. Z jeho díla jsou k dispozici již dva pĜeklady, Obecná etika (Praha: Oikúmené 1995) a hojnČ využívaná uþebnice Antická filosofie (Olomouc: Nakladatelství Olomouc 1999). KromČ toho vyšlo také nČkolik menších studií, napĜíklad
v internetovém þasopise ProFil. Na sklonku loĖského roku se ale v ediþní ĜadČ Grundkurs Philosophie, jejímž spolueditorem Ricken je, objevila kniha s tématem, které tvoĜí spolu s analytickou
filosofií vlastní autorovu doménu a lze Ĝíci, že i profesní životní lásku: filosofie náboženství.
Ricken toto dílo po mnoho let odkládal, dlouho se na nČ pĜipravoval, a jestliže se nyní odhodlal
k jeho vydání, pak máme jistotu, že jde o dobĜe uváženou, promyšlenou a doslova zralou práci.
První podnČty k ní se datují rokem 1967, kdy zaþal Ricken sbírat materiály, další významný impuls mu dali roku 1987 manželé Ruth Anna a Hilary Putnamovi (jak Ricken vzpomíná, bylo to pĜi
rozhovoru ve známé mnichovské Biergarten „U Maria“), v roce 1991 ho k sepsání práce vyzvalo
i nakladatelství Kohlhammer, až se koneþnČ loni objevila hotová kniha na svČtle božím. Na základČ
mnoha rozhovorĤ, které jsme bČhem devadesátých let vedli, mohu potvrdit, že Rickenova Filosofie
náboženství vznikala velmi tČžce a že dostáváme do rukou text, který si autor doslova protrpČl.
Nemálo se na tom podílel zpĤsob, kterým Ricken pojal filosofii náboženství jako jednu z relativnČ samostatných disciplín systematické filosofie. Existují stovky rĤzných filosofií náboženství,
jež si jevu náboženství všímají zpravidla z hlediska teologie náboženství, ménČ þasto sociologie
nebo psychologie náboženství, religionistiky, v nČkolika pĜípadech rovnČž kritiky náboženství.
PĜesto by pro filosofii, pokud ji chápeme jako jednu ze zásadních variant uplatnČní historicky
vzniklého a s evropskou kulturní tradicí spoutaného typu racionálního poznání, mČla být závazná
otázka, jaký je vztah mezi rozumem a náboženstvím. Tak ji na poþátku evropské moderny formulovali D. Hume a I. Kant a dosud ji nikdo nepĜekonal tím, že by vystihl zásadnČjší celkovou souvislost jakékoli možné filosofie náboženství, která chce být a skuteþnČ je filosofií a nejen apologetikou vlastního vyznání nebo církevní pĜíslušnosti. Náboženství je výsledkem lidských aktivit,
pochází z lidské rozumové þinnosti a jako výkon rozumu nás staví pĜed problém (vytyþený právČ
Humem), bez jehož analýzy není možná filosofie náboženství: Jaký základ poskytuje rozum pro
náboženství?
Ricken vystavČl svou filosofii náboženství na tomto napČtí mezi rozumem a náboženstvím,
a není tĜeba zdĤrazĖovat, jakým obtížím se tím vystavil. PĜedevším musí vysvČtlit, z jakého pojmu
rozumu vychází, protože na rozdíl od náboženství, kde je z nutných dĤvodĤ akceptovatelná každá
pracovní ad hoc definice náboženství, pokud není v rozporu s celou výkladovou koncepcí, u rozumu je nezbytná vČtší pĜesnost. Hume dával pĜednost pojmu teoretického rozumu, protože vycházel z racionálního pĜedpokladu úþelnosti náboženství, a tomu podĜídil i svĤj argument o existenci Boha. Naopak Kant, jak známo, vystavČl filosofii náboženství na závČrech plynoucích
z filosofické etiky, a tudíž pracoval s pojmem praktického rozumu. Obojí Ĝešení je možné, ale
zrovna tak lze zkoumat, zda neexistuje ještČ další, mimo teoretický a praktický rozum stojící základ pro náboženství a jeho pomČr k rozumu; stojí-li, pokud je urþitelný, v rozporu k rozumu, nebo
ho naopak rozšiĜuje. Navíc, odvíjí-li se zkoumání tímto smČrem, je nezbytné vymezit metody, kterými zjišĢujeme vztah mezi rozumem a náboženstvím, stejnČ jako stanovit kriteria správnosti
a oprávnČnosti tČchto metod, jež zcela zjevnČ nejsou bez výrazných rizik. Mohly by napĜíklad vést
k racionalistické redukci náboženství, která se v dČjinách náboženství již nČkolikrát projevila
(v rudimentární podobČ v deismu), aniž by se výraznČji osvČdþila.
Otázku po vztahu rozumu a náboženství klade Ricken v kontextu konkrétní židovskokĜesĢanské náboženské tradice. Nedomnívám se, že by toto tematické omezení mČlo konfesní dĤvody nebo vyplývalo ze zamlþených pĜedpokladĤ o nejvyšší rozvinutosti kĜesĢanství mezi ostatními náboženstvími. Ricken sám mluví o tom, že jeho cílem není ani mezináboženský dialog, ani
odpovČć na otázku po „podstatČ“ náboženství obecnČ. Jeho limitující zamČĜení na kĜesĢanství plyne z toho, že zkoumá projevy v zásadČ v sobČ identického typu racionality, jenž nese tradici kĜesĢanského myšlení a souþasnČ i tradici evropské filosofie. JistČ by bylo možné zaþlenit do struktury
filosofie náboženství i jiná, historicky, prostorovČ nebo kulturnČ výraznČ odlehlá náboženství,
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a pak hovoĜit napĜíklad o interkulturní filosofii náboženství, jak pĜikazovaly módní proudy poslední tĜetiny 20. století. Nesmírné interpretaþní obtíže, které plynuly z navázání jinonáboženských
a jinokulturních projevĤ na vysvČtlující funkce evropské racionality, a z nich odvozená zkreslení
charakteru jiných náboženství už ale dokázaly dostateþnČ potvrdit, že tyto pokusy nevedou k mezikulturnímu dorozumČní, ale naopak k zatemĖování kulturních odlišností a k hlubokým nedorozumČním; za všechny pretendenty na místo krále takto vznikajících étosĤ nepochopení staþí zmínit
– nomen omen – nČmeckého teologa Hanse Künga.
Ricken zvolil jinou cestu, kterou ve vší struþnosti popisuje sám: Náboženstvím se rozumí to, co
zde interpretovaní filosofové náboženstvím rozumČli. Pojmem náboženství nelze zaþínat a není to
zapotĜebí; je úkolem výkladu, aby ukázal prvky takového pojmu a jejich souvislost (s. 16). Kruh
filosofĤ, které Ricken nechává hovoĜit o náboženství (kĜesĢanství), má velmi neobvyklé uspoĜádání. Zaþíná Wittgensteinem a konþí Augustinem, k jehož Vyznáním mČl Wittgenstein velmi blízký
vztah. Ricken tak skuteþnČ vytváĜí kruh, který se nepochybnČ zámČrnČ uzavírá v tom momentu,
jímž zaþal: v momentu, kdy z filosofie samé vyplyne nikoli otázka, kde a jaké jsou meze racionality, ale zjištČní, že takové meze musí filosofie spoluustavovat. UvnitĜ kruhu dále promlouvá
W. James, Ch. S. Peirce, J. H. Newman, F. Schleiermacher, I. Kant, D. Hume, B. Pascal, Tomáš
Akvinský, a ke slovu se dostává i Plótínos a novoplatonici, jejichž podíl na konstituci filosofie náboženství nČmeckého idealismu je nesmírný.
Rickenova kniha je erudované, zasvČcené dílo, kterému bude mezi mnoha dalšími filosofiemi
náboženství náležet pĜední místo. PĜedstavuje nový typ pochopení, zpracování a podání filosofie
náboženství, jenž vyrĤstá pĜedevším z rozpoznání pĜíþin nezdarĤ v pojímání této oblasti filosofie,
které prolínají jejími dČjinami již po dlouhá desetiletí. Pokud bude moci Nakladatelství Olomouc,
které Ĝadu Grundkurs Philosophie vydává, pokraþovat i v sérii publikací ze systematické filosofie,
jistČ se doþkáme pĜekladu rovnČž této Filosofie náboženství. UprostĜed toho všeho, co nyní k filosofii náboženství vychází, by byl víc než vítaný už dnes.
BĜetislav Horyna

Nikolaj Demjanþuk: Filosofické a vČdecké myšlení. PromČna obrazu vČdy v analytické tradici,
Dobrá voda: Vydavatelství a nakladatelství ýenČk 2002, 245 s.
Už od vzniku filozofie pĜitahovala filozofy otázka, co je to vlastnČ vČdČní. Zájem o ni se prohloubil od doby, kdy se jedním z hnacích momentĤ lidského vývoje stala vČda a prozatím vyvrcholil tím, že pĜibližnČ od poloviny minulého století se objevil zvláštní obor filozofie – filozofie
vČdy. A protože filozofie je sama svou povahou reflektivní, není divu, že se po mnoha desetiletích
existence této disciplíny objevuje zájem o její vývoj a také pokusy o zachycení jejích dČjin, pĜipomínající nČkteré problémy, které se v souvislosti s filozofií vČdy vracejí. Taková je i recenzovaná
kniha Nikolaje Demjanþuka.
Demjanþuk zaþíná úvahu o zkoumání vČdy o nČco dĜíve než je oficiálnČ uznávaný poþátek filozofie vČdy, ale dČlá to oprávnČnČ. Zájem o vČdu byl silný už dávno pĜed tím, než se pro nČj našlo
zvláštní jméno, aĢ už v logické nebo historické tradici. Demjanþuk si zpoþátku vybírá tu první. Jeho práce má kromČ velmi instruktivního úvodu deset kapitol, které jsou vČnovány názorĤm jednotlivých velkých osobností ve filozofii vČdy: Fregemu, Whiteheadovi, Russellovi, Wittgensteinovi,
Carnapovi, Popperovi, Kuhnovi, Polanyimu, Feyerabendovi a Hintikkovi. Tato Ĝada má ilustrovat
Demjanþukovu tezi o tom, že základní tendencí ve filozofii vČdy 20. století je pĜechod od logickometodologického ke kulturnČ historickému pĜístupu k vČdČ. V úvodu rýsuje nástin svého výkladu,
který je pak podrobnČ rozveden v následujících kapitolách. Ty mají všechny podobné schéma: po
struþném pĜedstavení badatele a jeho prací Damjanþuk seznamuje s jeho názory, aby v závČru pĜípadnČ kriticky poukázal na nČkterá slabá místa nebo struþnČ zhodnotil jeho pĜínos.
U Fregeho Damjanþuk zdĤrazĖuje nesouhlas s psychologismem, který byl v jeho dobČ pomČrnČ
obvyklý. Frege kritizoval tendenci smČšovat logiku a psychologii. Pravdivé poznání se podle jeho názoru musí opírat o nemČnné a stálé vlastnosti, vztahy a principy. Demjanþuk dále ukazuje, jak od

