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K metodologii humanitních věd na FF OU

Setkání badatelů – filosofů, literárních vědců, filosofujících přírodovědců,
právníků i spisovatelů přemýšlejících o otázkách spjatých s metodologií umění
interpretace slovesnosti, uměleckého i filozofického textu se konají v dvouletém
časovém rozmezí na FF OU v Ostravě již od r. 2005. Materiály z těchto setkání
jsou zveřejňovány v monografických publikacích Studia humanitatis – ars
hermeneutica. Metodologie a theurgie hermeneutické interpretace (první
vyšla v r. 2006 [Universitas Ostraviensis 2006], druhá [obsahující materiály
z konference konané v r. 2007] v r. 2009 [Universitas Ostraviensis 2009], třetí
[z konference konané v r. 2010] v r. 2011 [Universitas Ostraviensis 2011], čtvrtá
obsahuje příspěvky přednesené na konferenci v r. 2012).

Zkoumání autorů a autorek směřovalo k následujícím tematickým okruhům:
filozofická a hlubinná hermeneutika, interpretace a rozumění, interpretace
a americký dekonstruktivismus, život jako hermeneutická a biologická kategorie,
„ztvárnění života“ v historickém románu, „vnitřní forma“ a „duchovní zření“
uměleckého artefaktu, otázky hermeneutické interpretace v literárněvědné rusistice
a slavistice. Osobitá pozornost byla věnována hermeneutické interpretaci práva
(místo a úloha právní hermeneutiky v právním myšlení) ale i teorii vědeckých
informací jak v humanitních, tak i přírodních vědách. Prokazuje se tedy univerzální
a přitom diferencující charakter hermeneutických postupů, které jsou aplikovatelné
nejen ve světě vědy a umění, ale i praktického společenského života.

Účastníci konferencí promýšleli v průběhu let otázky filozofické,
literárněvědné a archetypické hermeneutiky v interpretačním aktu: věnovali
pozornost konstituování i proměnám umění interpretace v jeho dějinném vývoji
(mj. i přínosu slovanských i západních myslitelů metodologii „ars interpretandi“
v minulosti i současnosti), řešili problematiku provázanosti poznatků
humanitních, sociálních a přírodních věd (život jako hermeneutická a biologická
kategorie, „eidetická biologie“) ve výkladu jevů bytí i uměleckého procesu.
Soustavná badatelská pozornost byla a je věnována kontinuitě vědeckého
poznání v oblasti hermeneutické interpretace práva (místo a úloha právní
hermeneutiky v právním myšlení), teorie informace jak v humanitních, tak i v
přírodních vědách. Účastníci konferencí rovněž studovali a odkrývali
myšlenkový přínos nezaslouženě zapomínaných myslitelů (mj. V. Hoppeho),
kteří vnesli do umění hermeneutického výkladu i do samotné theurgie bytí
podnětné duchovědné impulsy, směřující k dalšímu rozpracování teorie
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komplexní interpretace filozofického, právního, historického a literárního textu.
Ukazuje se, že soustavnou badatelskou pozornost vyžaduje problematika

aplikace aprobovaných i inovovaných metodologických a interpretačních
postupů při filosofické reflexi jsoucna, jevů uměleckých děl (od teorie
archetypů, přes teorii „fraktálů“ až po jev synestézie uměleckých tvarů), jeho
vývoje (fenomén „chaosu“, „bifurkace“ evolučního procesu aj.) a také postavení
tvůrčího ducha v chodu světa vůbec. Nicméně, hledání „duše“ díla, tvůrčího
aktu i kulturních epoch (O. Spengler) v procesu jejich duchovního poznání
(„synésis pneumatiké“), tj. i poznání pravdy jsoucna a „smyslu“ jevů bytí, dění
světa i proměn umění, poznání vycházející z reflexe archetypové hermeneutiky
(C. G. Jung, J. Hillman) a také z kontemplací estetiky teologické (T. Špidlík, M.
Altrichter) vtiskující výkladu uměleckého díla hlubinný duchovědný rozměr,
nadále zůstává badatelským programem i soudobé „techné hermeneutiké“.

Vědecké sympozium, které se konalo v květnu r. 2012 (9.–10. 5.) na FF
OU, pokračovalo v stimulování myšlenkové energie přemýšlivého
mezinárodního „kolektivu tvořivých duchů“, který se konstituoval jako
„svobodné duchovní centrum“ ve sféře „techné hermeneutiké“ jak při řešení
komplexu otázek hermeneutické interpretace konkrétního textu (provázanosti
různých druhů a forem umění i filozofického, uměnovědného, historického,
právního, esteticko-teologického a diskursivního myšlení). Hermeneutické úsilí
postihnout smysl bytí, výtvorů umění a kultury i dění světa vedla kolektiv
organizátorů sympozia k tomu, aby jeho účastníci vedle permanentního
promýšlení obecných teoretických aspektů a metodologie umění interpretace
obraceli pozornost k analýze konkrétních otázek procesu tvoření – ať už ve
filozofii či umění (morfologie, evoluce uměleckých forem či tvůrčích osobností)
nebo v úvahách o etickém charakteru, dějinných paradoxech i směřování
soudobé civilizace. Mravní dimenze vědeckého bádání tak nezbytné v době
duchovní krize současného světa jsou podmínkou existence a rozvoje „artis
hermeneuticae“.

prof. PhDr. Miroslav Mikulášek, DrSc.,
prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc.,
doc. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.
PhDr. Jan Vorel, Ph.D.
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