
ZBORNÍK
Z PRVÉHO ČESKO-SLOVENSKÉHO
FILOZOFICKO-TEOLOGICKÉHO SYMPÓZIA

editor
Marek Neština

Univerzita Komenského v Bratislave

 

O FILOZOFII A VIERE

Zb
or

ní
k 

z 
pr

vé
ho

 č
es

ko
-s

lo
ve

ns
ké

ho
 fi

lo
zo

fic
ko

-te
ol

og
ic

ké
ho

 sy
m

pó
zi

a
ed

ito
r M

ar
ek

 N
eš

tin
a

O
 F

ILO
ZO

FI
I A

 V
IE

RE



2018
Univerzita Komenského v Bratislave



Editor: Mgr. et Mgr. Marek Neština, PhD. 

Recenzenti:  Doc. ThDr. Peter Gažík
 Mgr. Radoslav Hanus, PhD. 

ISBN 978-80-223-4546-0



3

Obsah

Predhovor ................................................................................................  5

Lenka Karfíková 
Duše a život – duše a ratio:  
Augustinova kritika posledního důkazu z Platonova Faidonu .........  7

Ľubomír Batka 
Ecclesiology in Matthew and Luther:  
Implications for the Contemporary Church ......................................  23

Olga Navrátilová
Zákon a milost v Kantově filosofii náboženství  .................................  42

Jan Kranát
Kdy vznikla liberální teologie? 
(Lessingova obrana tradice) .................................................................  51

Maroš Nicák
Špecifiká východosýrskej teológie v hymnologickej zbierke Wardā  
(13. stor.) .................................................................................................  63

Marek Neština 
Metafora, sémantika a pragmatika .....................................................  81

Kontakty ..................................................................................................  93





5

Predhovor

Články, publikované v tomto zborníku, zahŕňajú príspevky, ktoré boli 
prednesené 24. 9. 2016 na prvom ročníku česko-slovenského filozofického 
a teologického sympózia v priestoroch EBF UK v Bratislave.

Cieľom sympózia bolo vytvorenie fóra na spoločné stretávanie sa najmä pra-
covníkov EBF UK v Bratislave a ETF UK v Prahe, ktorí sa venujú rôznym oblas-
tiam filozofie. Podobu sympózia sme upravili tak, aby sa zohľadnila skutočnosť, 
že filozofia na evanjelických fakultách v Čechách a na Slovensku veľmi úzko 
súvisí s riešením množstva rozmanitých teologických tém a problémov. Z toh-
to dôvodu kládlo sympózium úplne samozrejme dôraz na teologický rozmer 
filozofického uvažovania. Pritom sme sa nepokúšali stanoviť jednotiacu rám-
covú tému, ale namiesto toho sme zvolili taký prístup, ktorý umožnil každému 
účastníkovi prezentovať výsledky svojej vedeckej práce. Toto tematické zame-
ranie jednotlivých príspevkov dobre ilustruje šírku oblastí výskumu jednotlivých 
účastníkov sympózia na oboch teologických fakultách. Kolegovia z Prahy Lenka 
Karfíková, Olga Navrátilová a Jan Kranát kládli dôraz prevažne na tradičné filo-
zofické a teologické problémy a témy, ktorými sa zaoberali v dielach takých au-
torov, ako boli Augustín, I. Kant a G. E. Lessing. Bratislavskí účastníci sympózia 
– Ľubomír Batka, Maroš Nicák a Marek Neština – na druhej strane venovali 
svoju pozornosť niektorým širším filozofickým a teologickým otázkam, ktoré sa 
spájajú s dielom Martina Luthera, východosýrskou teológiou a teóriou metafory. 
Sympózium prebehlo vo veľmi príjemnej a inšpirujúcej atmosfére. Veríme, že sa 
nám v budúcnosti podarí naň plodne nadviazať a v ďalších ročníkoch budeme 
môcť privítať aj účastníkov z iných teologických a filozofických fakúlt.    

Tento vedecký zborník obsahuje všetky príspevky, ktoré na sympóziu odzne-
li. Usporiadané sú v poradí, v akom boli pôvodne prezentované. Dúfame, že tak 
čitateľ získa plastický obraz o tom, akú podobu sympózium malo.   

Napokon je nevyhnutné poďakovať sa vedeniu EBF UK v Bratislave, keďže 
pod ich záštitou sa celé sympózium konalo.    

Marek Neština
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DUŠE A ŽIVOT – DUŠE A RATIO:  
AUGUSTINOVA KRITIKA POSLEDNÍHO 

DŮKAZU Z PLATONOVA FAIDONU1

Lenka Karfíková

Jaký smysl má dokazovat nesmrtelnost duše? A je to vůbec možné? Existuje 
něco jako duše? Na žádnou z těchto otázek není lehká odpověď a v tomto pří-
spěvku se o ni nechci pokoušet. Něco nám snad napoví, že Platon nechává o tom-
to tématu diskutovat Sokrata v poslední den jeho života, když ve vězení v kruhu 
svých žáků a přátel čeká na smrt. Sokrates se tu podle dialogu Faidon pokusil 
nejen zaplašit jejich zármutek, ale především zachránit jejich „důvěru v logos“ 
neboli ukázat sílu racionální argumentace, rozvíjené v sokratovském dialogu. 
Tato argumentace je podle Platonova přesvědčení silnější než smrt, a proto se 
může pokusit o důkaz nesmrtelnosti duše, která má k logu přístup. Vítězstvím 
nad smrtí tu však patrně není ani tak nevývratný důkaz nesmrtelnosti, který by 
bylo možno z Platonova dialogu vytáhnout a podle potřeby opakovat, jako spíše 
sám filosofický rozhovor vedený v cele smrti neboli Sokratovo spolehnutí na sílu 
logu.2 I pokud nesmrtelnost duše nelze dokázat, lze ji dokazovat, a to v Platono-
vých očích nepochybně smysl má, neboť je to forma vítězství logu, racionální 
argumentace, nad strachem individuálního smrtelného člověka. 

A pokud snad pro někoho síla logu není adekvátní útěchou tváří v tvář ztrátě 
nenahraditelné jedinečné bytosti, pak Platon připojuje postavu Kritona, Sokra-
tova nejvěrnějšího přítele, který sice snad mnoho nepochopil z jeho výkladů 
o logu, zato je však hotov se postarat o mrtvé tělo svého přítele, o jeho rodinu 
a poslední vůli.3 Ve svém Faidonu tak Platon hrůzu smrti překonává hned dva-
krát, totiž silou universálního logu a silou jedinečného osobního přátelství, které 
neselže ani tváří v tvář nespravedlivé popravě. 

Pokud jde o první z těchto motivů, argumentace z Faidonu bývá obvykle 
členěna do čtyř důkazů: (1) Živí vznikají z mrtvých tak jako mrtví ze živých 
a vůbec protiklady ze sebe navzájem (ἐκ τῶν ἐναντίων τὰ ἐναντία), jinak by 

1  Tento výklad v mnohém navazuje na úvod a komentář, o který jsem se pokusila v knize 
Augustinus Aurelius, O nesmrtelnosti duše, Praha 2013. Materiál tam shromážděný bych zde 
ráda doplnila a domyslela s ohledem na sám Platonův důkaz. 

2  Platon, Phd. 89b-91c. 
3  Phd. 115a-118b.


