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Publikace, která v roce 2019 vyšla v nakladatelství Leda v překladu Josefa Mlejnka 
pod názvem Slovník filozofických pověr, představuje jedno z nejvýznamnějších 
děl, které napsal švýcarský dominikán polského původu Józef Maria Bocheński 
OP. V polském originále bylo jako samizdat vydáno již v roce 1987. Autor, člen 
Řádu bratří kazatelů – dominikánů, který patřil mezi nejvýznamnější představitele 
analytické filosofie a logiky ve dvacátém století, si ve své publikaci stanovil za cíl 
s nadhledem a humorem vyvrátit některé pověry, nepřesnosti a předsudky vážící 
se k oblastem filosofie, ale i sociologie, politologie a ekonomie.

Slovník obsahuje krátkou předmluvu a sto sedm abecedně řazených hesel, 
mezi kterými nechybí například antisemitismus, altruismus, metafyzika, konven-
cionalismus, relativismus, svoboda či totalitarismus. Každé heslo je pak na konci 
doplněno odkazem na hesla související. Je třeba upozornit, že ne každé heslo 
ve slovníku vnímá autor jako neopodstatněnou či dokonce nebezpečnou pověru. 
V případě některých hesel pouze upozorňuje na různé pověry, které se k danému 
termínu váží a překrucují ho nebo nesprávně posouvají jeho význam.

Dle autora je samotná pověra definována jako názor či přesvědčení, které 
je ve značné míře zjevně nepravdivé a falešné, avšak které je přesto s jistotou 
považováno za pravdu. Z toho vychází i celá koncepce díla, kdy autor logickými 
argumenty vyvrací tvrzení, která jsou základem těchto pověr, které jsou podstatou 
zkoumané problematiky, nebo které se k takové problematice váží. Zkoumány 
jsou pověry, které se váží k nevědeckým oblastem známým z každodenního ži-
vota, jako je například astrologie či numerologie, ale i ty, které se váží k vysoce 
teoretickým a abstraktním filosofickým teoriím, jako je například solipsismus či 
habalismus.

Zajímavý je i autorův pohled na dějiny filosofie. Dle Bocheńského představuje 
období novověku (nebo přesněji období od začátku 16. století do poloviny 19. sto-
letí) temný a úpadkový věk filosofie ve srovnání s předcházejícím scholastickým 
obdobím i s následným obdobím nejnovějších dějin.
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Zvláště kritický je autor k teoriím dialektického materialismu, historiosofie, 
ekonomismu, scientismu, kolektivismu, morálního progresivismu, humanistického 
antropocentrismu a skepticismu. Na základech prvních sedmi teorií jmenovaných 
v předchozí větě je pak dle Bocheńského vystavěn marxismus (respektive marx-
ismus-leninismus), který oprávněně označuje jako patrně největší sbírku pověr, 
jaká kdy vznikla. Podobně se autor vypořádává i s pseudovědeckými teoriemi 
antisemitismu, rasismu a krajního nacionalismu, který považuje za svého druhu 
modlářství a ostře ho odlišuje od patriotismu, který naopak nepovažuje za pově-
rečný, ale za odůvodněný a prospěšný přístup.

Rovněž je nutné zmínit a vyzdvihnout autorův vypravěčský a literární talent, 
jelikož jednotlivá hesla, včetně těch zabývajících se tématy vysoce odbornými 
a složitými, jsou psána srozumitelně a zároveň i poutavě, jednotlivé argumenty 
jsou dobře podloženy a autorův styl nelze popsat jinak než jako čtivý a vtipný.

Recenzovaná publikace představuje mimořádně zajímavou, a přesto pro běžné-
ho čtenáře přístupnou sondu do vybraných oblastí filosofie, politologie, sociologie, 
psychologie a ekonomie. Knihu lze vnímat i jako inspirativní cvičebnici kritického 
myšlení a logiky, jelikož u některých hesel autor pouze naznačuje možné linie 
argumentace a nechává na čtenáři, aby v naznačeném směru úvah sám pokračo-
val. Konečně publikace nabízí věcnou a argumenty podepřenou kritiku některých 
filosofických, vědeckých a pseudovědeckých teorií, které se, i přes svou značnou 
vnitřní rozpornost, dodnes těší velké popularitě.

Titul Slovník filozofických pověr lze bez váhání doporučit všem čtenářům, 
kteří se zajímají o soudobou filosofii, zejména filosofii analytickou, jakož i těm, 
kteří mají zájem o kritickou analýzu některých stále aktuálních filosofických pojmů 
a teorií.
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