Zpráva z konference
„Pravda vítězí, ale dá to fušku!“
Prohlašoval napůl žertovně, napůl naopak velmi vážně Jan Masaryk na adresu nově vzniklé
prezidentské vlajky prvního muže Československa.
Dne 6. a 7. října 2016 proběhl již V. ročník tradičně interdisciplinární písecké konference, jíž pořádá
Katedra politologie a filozofie UJEP. Letošní setkání v jižních Čechách bylo již druhou prezentací
Řešitelského týmu studentské grantové soutěže Filosofická interpretace Husova díla a otázek pravdy,
relativity a hodnotové neutrality. Oproti konferenci, jež proběhla v roce šestistého výročí úmrtí Jana
Husa, se letošní setkání, také v odkazu i Jeronýma Pražského, věnovalo Pravdě, relativitě a hodnotové
neutralitě.
Pravda nabízí vpravdě mnoho otázek: Co pravdou rozumějí filosofové, vědci, náboženští myslitelé,
politikové i političtí teoretici? Co pravda znamená v českém etickém a politickém myšlení a českém
etickém a politickém životě? Proč hrála v naší minulosti takovou významnou roli a hraje ji dosud? Je
pravda slučitelná s demokracií? Je jakákoli koncepce pravdy slučitelná se současnou vědou a filosofií?
Nepředstavuje relativita či relativní pravda v dnešních humanitních vědách dostatečnou náhradu za
pravdu, která spíše patří do starého metafyzického železa? Nezaručuje hodnotová neutralita
mnohem lépe vědeckou objektivitu společenských věd i sekulárnost liberálních demokracií?
V pokračování grantového projektu se sice udrželo méně aktivních studentů, než tomu bylo
v předešlém roce, zato se však podařilo navázat kontakty s některými institucemi jako například
Univerzitou Komenského v Bratislavě, s odborníky z tamější Filozofické fakulty doc. Erikou Lalíkovou,
doc. Ivanem Burajem a dr. Kristínou Korenou, nebo nezávislou filosofkou a překladatelkou z Berlína
dr. Šimonou Löwensteinovou. Z tuzemských pracovišť může být například jmenován příspěvek dr.
Tomáše Hejduka z Filosofické fakulty Univerzity Pardubice, jenž se věnoval Pravdě a politice v díle
Ladislava Hejdánka, v pravdě významného obyvatele města konání konference.
V roce 2017 budou veřejnosti publikačně představeny výsledky prvního ročníku v kolektivní
monografii Interpretace a kritika díla Jana Husa, o rok později budou připraveny i výsledky letošního
říjnového setkání.
Rudolf Kardoš
Mé rodiště je rej. Ach ne, to nebyl jen tak nějaký rej, umělý a nucený…
To nebyl karneval, kde bez masky lžeš a s maskou též.
Byl to ten velký a slavný Rej, který byl dřív než cokoliv a jenž neznal umělost ani nucenost.
Tam vše bylo jedno a Jedno bylo vše, vše bylo možno a nemožno nic.
Jen jedno tam nebylo: nebyla tam lež!
I. M. Havel, Fistulův monolog

