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Tomáš Pružinec – Ján Gallo: Berďajev – Frank – Iľjin. Traja myslitelia ruskej
personalistickej filozofie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018, 104 s.
Monografia sa zameriava na troch mysliteľov ruskej personalistickej filozofie: N. A. Berďajeva, S. L. Franka a I. A. Iľjina. Má interdisciplinárny presah a spája tak filozofický, ako aj lingvistický prístup. Ponúka životopisnú črtu uvedených mysliteľov a reflektuje ich filozofický
prínos. Zamýšľa sa nad ich životnými a filozofickými peripetiami a sonduje ich myšlienkové
dobrodružstvo, ktoré má – niekde explicitne, inde implicitne – personalistické smerovanie,
resp. personalistickú dimenziu. Aj z tohto dôvodu monografia hľadá odpoveď na otázku ich
zaradenia či nezaradenia do personalistickej filozofie, resp. ich poziciovanie k tejto filozofii.
Berďajev, Frank, Iľjin sa utvárali v osobitom intelektuálnom a životnom dobrodružstve, ktoré nebolo ľahké. Ich každodenný život poznamenala tak romantická vášeň, ako aj prach života. Život hľadajúci a žitý naplno ich viedol k zvnútorneniu veľkého sveta, k stelesneniu
lásky a k poznaniu pravdy a reality. Monografia sa preto snaží uchopiť a reflektovať ich filozofickú antropológiu a gnozeológiu. Obsahuje aj preklady textov z pôvodných zdrojov a taktiež ponúka kľúčové slová a slovné spojenia vo vybraných predkladaných textoch.
Paul Raskin: Journey to Earthland. The Great Transition to Planetary Civilization.
Boston: Tellus Institute, 2016, 127 s.
Kniha Paula Raskina Journey to Earthland. The Great Transition to Planetary Civilization bola
vydaná v Bostone v roku 2016. Paul Raskin, environmentalista a výskumník je zakladajúcim
prezidentom Tellus Inštitútu. Študoval filozofiu a fyziku na Kalifornskej univerzite v Berkeley a svoju diplomovú prácu napísal pod vedením Paula Feyerabenda. Doktorát získal z teoretickej fyziky na Kolumbijskej univerzite (1970). Raskin je autorom a spoluautorom mnohých významných vedecko-výskumných medzinárodných správ o stave globálneho ekosystému, prognóze ďalšieho vývoja environmentu a klimatických zmenách. Raskin založil americké Centrum Štokholmského environmentálneho inštitútu v roku 1989, Global Scenario
Group (GSG) v roku 1995 a Veľkú tranzitnú iniciatívu (Great Transition Initiative, GTI) v roku 2003. Svoju prácu zameriava na stratégie a vízie udržateľnosti a budúcnosti ako takej.
Kniha Journey to Earthland prináša pozitívnu víziu budúcnosti. Konceptuálnym bodom je
myšlienka, že ľudstvo sa nachádza uprostred hlbokej zmeny – prechodu, tranzície k planetárnej fáze civilizácie. Kniha je rozdelená do troch častí. V prvej časti Raskin začína svoju
cestu do Earthland, vymedzuje míľniky ľudskej histórie vrátane vojen, založenia OSN a ukončenia tzv. studenej vojny, objasňuje vplyv ekonomickej globalizácie, klimatických zmien
a digitálnej revolúcie a predostiera scenáre Tomorrow-lands. Bezpečná cesta do budúcnosti
je hlavnou myšlienkou druhej časti, v ktorej sa Raskin zameriava na proces prechodu, zmeny
k planetárnej civilizácii cez dve retrospektívy z budúcnosti. Tretia časť je akousi správou
z budúcnosti o stave nášho sveta. Základným momentom je obrátenie pozornosti na hodnoty, ktoré prevládajú v kritických momentoch spoločnosti 21. storočia. Kniha odhaľuje nielen
stav súčasnej spoločnosti, ale vedie čitateľa k vlastnej sebareflexii, k zamysleniu sa nad
svojim vlastným životom. Je mementom, aby sme zmenili „stav vecí“ pokiaľ to je ešte možné.
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