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Philosophia perennis 

 

Autor vychází z teze, že existuje pradávná moudrost. Odlišné tradice a kultury jsou 

realizacemi nikdy nekončícího proudu poznání a žité zkušenosti (s.8) a my jsme údajně 

součástí obrovské duchovní řeky, „v níž tečou lidské duše“. Autor v těchto úvahách vychází 

z Huxleyho studie Věčná filosofie. Pojem philosophia perennis působí v předkládané práci 

jako nesourodá směs různých přístupů: srovnávací religionistika, Einsteinova teorie relativity, 

Carlos Castaneda, Fritjof Capra, Komenský, Radim Palouš. Problematickým východiskem je 

Huxleyho myšlenka, že všechny filosoficko-náboženské systémy kdekoliv na světě mají 

společné jádro, jež má vyjadřovat obecně lidskou snahu uchopit „božskou realitu“ (s. 13). 

Autor ji chápe jako „náboženskou pluralitu“ a tvrdí, že ve všech náboženstvích jsou totožné 

lidské motivy a důvody, ze kterých se pokouší o pravdivý výklad reality. Podstatou reality je 

duch čili vědomí, cituje autor Huxleyho. Tento duch se projevuje ve zcela odlišných 

filosofiích a náboženstvích a vytváří Jedno, pradávnou moudrost. Tato božská realita, ono 

Jedno, se však zároveň vymyká pojmovému myšlení a racionálnímu chápání. Podobně je 

tomu v úvahách o čase, jejichž závěrem je, že čas je těžko uchopitelný fenomén. Jsou tu jako i 

jinde v této práci tak řečeno mýtopoetické formulace: „čas nás přemůže…právě čas je tím 

nejzjevnějším projevem božského“ (s. 24).  

 

I když čtenář přijme tato východiska, je zklamán z provedení ústřední části práce (pátá část). 

Zde bychom očekávali, že autor na konkrétních příkladech doloží existenci Jedna, tj. 

přítomnost něčeho totožného v odlišných kulturách a náboženstvích. Vztah východní a 

západní filosofie je pouze nejasně načrtnut a především zde nenalezneme body, v nichž autor 

spatřuje ono Jedno, snad kromě Leibnize. V kapitole o islámu se hovoří o tom, že islámský 

svět byl v mnoha ohledech tolerantnější než křesťanský a že křesťanský svět se mnohdy 

vyznačoval brutální netolerantností. Přihlédnu-li k východiskům práce, jak by autor vysvětlil 

tento rozdíl mezi islámem a křesťanstvím? Kde hledat onu Jednotu v otázce tolerance? Dá se 

pouze říci, že netolerance je jen nepravá podoba toho či onoho náboženství? Patří tolerance 

k pradávné moudrosti? Lze to nějak doložit? Autor se v islámské tradici zaměřuje poněkud 

účelově pouze na súfismus, ale vynechává hlavní proudy islámu, které by bylo obtížné spojit 

s Huxleyho vymezením „pradávné moudrosti“. Chybí komparace islámu jako celku 

s křesťanstvím a dalšími světovými náboženstvími. Nelze se ubránit dojmu, že autor si vybírá 

pouze ty momenty ze světových náboženství, které „se mu líbí“, tj. zapadají do 

huxleyovských úvah. Pak už předkladatel skočí k renesanční filosofie, v níž se zaměřuje na 

myslitele, kteří uvažují o philosophia perennis. Autor bez dalšího přechází na odlišnou 

výkladovou rovinu.  V předchozí části se věnoval pokusu o nalezení jistých prvků v daných 

náboženských směrech, v této části se zabývá teorií „pradávné moudrosti“. Není tu ani oslí 

můstek.  

 

Základní teze práce nepokládám za doložené. V závěru autor projevuje poněkud schematické 

soudy o osvícenství. Nezná např. Montesquieuho Perské listy, které učily tehdejší Evropany 

přemýšlet z hlediska vzdálené civilizace. Nemluvě o výsostně osvícenecké myšlence 

tolerance, jež umocnila moment tolerance v jednotlivých náboženstvích. Když autor tuto 

myšlenku akcentuje, není tím zavázán právě osvícenství, které tak lehkomyslně opomíjí?   

 

Práci navzdory podstatným výhradám doporučuji k obhajobě.  

 

23. 8. 2017                                                                                 doc. Michael Hauser, Ph.D.  



 


