
Pro-Fil (Special Issue) 2020: 1–5 
https://doi.org/10.5817/pf20-3-2093 

 

 

EDITORIAL 

 

Vážení čtenáři, 

 

v průběhu každého roku nás míjí den, v němž se v budoucnu staneme byvšími. Přesné datum 

tohoto dne nám není a ani nebude známo. Pravděpodobně nevynalezneme způsob, jak 

bychom mohli za našeho života tento údaj s jistotou zjistit. Jednoho dne se tento den upřesní 

a pro další běh času (a pro ty, kteří nás znali a které budoucí byvší teprve čeká) se pevně 

zafixuje. Zanese se do naší osobní historie stejně jako den našeho narození. Spojení jména, 

data narození a úmrtí obsáhne nejstručněji zachycený životní příběh. Se stoprocentní jistotou 

se to stane nám, stejně jako se to dosud vždy stalo všem před námi, tedy i filozofům. Než však 

budeme byvší, můžeme si postupně připomínat výročí těch filozofů, kteří svůj život vyplnili 

dílem, které si, v nám již známých datech, s respektem připomínáme. 

Pro německou filozofii je rok 2020 především rokem ve znamení výročí Georga Wilhelma 

Friedricha Hegela (250 let od narození) a Friedricha Hölderlina (250 let od narození). 

Nemenší pozornosti se i u filozofů dostane výročí narození Ludwiga van Beethovena (250 let 

od narození). Mírou pozornosti a masového zájmu si nejsme jisti u 200. výročí narození 

Friedricha Engelse. Ještě méně jsme si jisti pozorností v případě Johanna Georga Hamanna 

(290 let od narození), v dějinách filozofie pravděpodobně druhého nejslavnějšího rodáka 

z Královce. My si však jeho letošní výročí připomeneme v historickém okénku překladem 

kdysi velmi čteného a komentovaného Hamannova textu Metakritika purismu čistého rozumu 

z roku 1784. Text uvádí krátká poznámka překladatele. 

S výročími jsou nedílně spjaty aktivity různého rozsahu. Často dle významu, jaký bývá 

dotyčné osobnosti po završení života a díla přisuzován nebo dle velikosti instituce, která si 

výročí připomíná. Jedním z filozofů, který po sobě zanechal dílo značného rozsahu 

a významu a který by letos oslavil 100 výročí svého narození, byl Hans Blumenberg. Rok 

2020 je v Německu rokem velkých a reprezentativních konferencí, připomínajících jeho dílo. 

Připomínce Blumenbergova díla jsme věnovali s malým předstihem v září 2019 i my menší 

mezinárodní konferenci „100 Jahre Hans Blumenberg“. Konferenci pořádala v rámci cyklu 

konferencí věnovaných odkazu německých filozofů 20. století (In memoriam Odo Marquard 

2015, In Sloterdijk Weltinnenraum 2017) Katedra filozofie a Ústav germanistiky, nordistiky 

a nederlandistiky FF MU v Brně. Zúčastnili se jí filozofové a germanisté, kteří se zabývají 

Blumenbergovým dílem. Vybrané a často rozpracované a upravené příspěvky z této 

konference vám nyní předkládáme v tomto speciálním čísle, věnovaném německé filozofii.  

Oddíl studií otevíráme textem pravidelného hosta cyklu našich konferencí profesora 

Wolfganga Riedela. Na setkání vystoupil s příspěvkem Theorie des Distanzgewinns: Schiller 

- Warburg – Blumenberg, v němž poukázal na možnou spojnici mezi dílem Blumenberga, 

Schillera a Warburga. Pro speciální číslo věnované Blumenbergovi však vznikla obsáhlá 

studie s názvem Philosoph der Primärprozesse: Blumenbergs anthropologisch-ästhetisches 

Projekt. 

Na konferenci jsme uvítali Julii Amslinger, autorku knihy Eine neue Form von Akademie: 

Poetik und Hermeneutik – die Anfänge (Fink 2017). Na základě archivních výzkumů 

mapovala činnost a působnost interdisciplinární skupiny Poetik und Hermeneutik, s jejíž 

činností byl Blumenberg v prvních letech nedílně spjat. Zde předkládaný text má název Etwas 
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Saurierhaftes – Hans Blumenberg und die Forschungsgruppe Poetik und Hermeneutik. 

Autorka v něm poukázala na vazby Blumenberga k Poetik und Hermeneutik a dala rovněž 

nahlédnout do specifik jeho rozsáhlé pozůstalosti, která je uložena v DLA v Marbachu. Její 

příspěvek předkládáme v českém překladu. 

Odborník na německou filozofii a její znalec v nejlepším slova smyslu Břetislav Horyna 

představil příspěvek s názvem NEMO CONTRA DEUM NISI DEUS IPSE - Wer darf 

Blumenberg in Frage stellen außer Blumenberg selbst? Příspěvek publikujeme v rozšířené 

a upravené verzi v německém jazyce. 

Aleš Urválek z pořádající instituce se v příspěvku Zwischen Münster und München - Zwei 

biographische Notizen zu Hans Blumenberg věnoval dvěma faktografickým poznámkám 

spjatých s korespondenční výměnou mezi Blumenbergem a Ernesto Grassim. Opíral se 

rovněž o archiválie z rozsáhlé Blumenbergovy pozůstalosti. 

Radim Brázda z Katedry filozofie FF MU se v textu Variationen als Methode der Geschichte 

der Philosophie - Marquard und Blumenberg věnuje variacím jako metodě zkoumání 

a zprostředkování dějin filozofie. Text předkládáme v rozšířené podobě. 

Součástí konference byla projekce filmu Hans Blumenberg – Der unsichtbare Philosoph 

(režie Christoph Rüter, 2018, 102 min.). Film přivezl, uvedl a představil režisér Christoph 

Rüter, který se účastnil konferenčního jednání a po projekci o svém díle diskutoval 

s účastníky konference. Film je komponován z dokumentárních faktů o životě Blumenberga, 

ze vzpomínek jeho žáků a dále filozofů, kteří se jeho dílem zabývali. Jeho část tvoří rovněž 

vzpomínky a komentáře Blumenbergovy dcery Bettiny Blumenbergové. Ve filmu se rovněž 

objevuje a hovoří jeden z účastníků konference Nicola Zambon. V současnosti je editorem 

Blumenbergových spisů z jeho pozůstalosti, které vycházejí v nakladatelství Suhrkamp 

(Phänomenologische Schriften (1981-1988), Suhrkamp 2018; Realität und Realismus, 

Suhrkamp 2020 a na rok 2023 je plánováno vydání Blumenbergových textů s názvem Die 

ontologische Distanz. Eine Untersuchung über die Krisis der Phänomenologie Husserls). 

Zambon vystoupil na konferenci s příspěvkem Realität und Realismus - Zu Hans 

Blumenbergs „Wirklichkeitsbegriff“. Film, jehož nedílnou součástí je Bachova hudba, diváky 

zavede za Blumenbergem do Münsteru a umožní rovněž nahlédnout do útrob DLA 

v Marbachu, v němž je uložen Blumenbergův rozsáhlý archiv. 

Oddíl studií doplňuje oddíl se dvěma drobnými texty. Naleznete v něm recenzi knihy 

Blumenbergs Schreibweisen: Methodische und kulturanalytische Perspektiven im Ausgang 

von Hans Blumenberg (2019), kterou editoval Wolfgang Müller-Funk spolu s Matthiasem 

Schmidtem a do níž přispěli další znalci Blumenbergova díla. Müller-Funk vystoupil 

na konferenci s příspěvkem „Philosophie als Philosophiegeschichte - Hans Blumenberg aus 

narratologischer Perspektive – Einige Thesen“. Příspěvek však byl v upravené podobě 

obsažen v uvedené knize, a proto vám nabízíme nikoli příspěvek, ale rovnou recenzi celé 

knihy. 

Autorem druhého drobného textu s názvem Joachim Ritter, Collegium Philosophicum 

a Hegel je Ulrich von Bülow, ředitel archivních sbírek DLA Marbach. Text vznikl pro 

doprovodnou publikaci k výstavě „Hegel und seine Freunde“ v Literaturmuseum der 

Moderne v DLA Marbach (6. října 2019–16.února 2020). Výstava „Hegel a jeho přátelé“ 

představila hvězdnou filozofickou konstelaci autorů, kteří se setkali ve studentských letech 

v Tübingen. V říjnu 1788 se právě tam setkali tehdy osmnáctiletí Hegel a Hölderlin, o dva 

roky později se k nim připojil o pět let mladší Schelling. Ten byl na univerzitu přijat jako 

„zázračné dítě“ ve svých patnácti letech. Jejich setkání bylo prvním dějstvím té části dějin 
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německé filozofie, která vyvrcholila v monumentu německého idealismu. Hegel pocházel ze 

Stuttgartu, Hölderlin z Laufen am Neckar a Schelling z Leonbergu, což je kousek od 

Stuttgartu, a tedy i Marbachu. Pak je pochopitelné, proč je právě v Marbachu výstava 

s názvem „Hegel a jeho přátelé“, která zpřístupňuje archivní materiály. Její součástí jsou 

různá vydání Hegelových děl, která vlastnili, pečlivě opoznámkovali a margináliemi opatřili 

např. Georg Simmel, Franz Kafka, Theodor W. Adorno, Hannah Arendtová, Joachim Ritter a 

(a to je pointa historky) Roman Jakobson, který byl od roku 1933 do počátku války 

profesorem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. K této části výstavy bychom chtěli na 

dálku přispět drobným exponátem, který naznačuje, že Hegel měl a má přátele i v Brně. 

Dokládá, že Ritterova interpretace Hegela zaujala jednoho z předchozích vedoucích katedry 

filozofie Lubomíra Nového. Ten opatřil své vydání Ritterovy knihy Hegel und die 

Französische Revolution (Suhrkamp 1965) mnoha poznámkami, jejichž ukázku vám 

nabízíme. Jedna z marginálií ukazuje, že Nového napadla při četbě Ritterovy interpretace 

Hegela souvislost s Masarykem. Přejeme vám inspirující četbu. 

Radim Brázda a Aleš Urválek (hostující editoři speciálního čísla Pro-Filu)   
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