Proměny

24/1 1987

Autorům PROMĚN
Příspěvky posílejte na adresu redakce (Karel Hrubý, Thiersteinerrain 90,
CH-4059 Basel, Switzerland; anebo redaktorovi slovenských čísel:
Jozef Špetko, Rotdornweg 10, D-8011 Kirchheim, Germany) na formá
tu A4 psáno obřádek, tj. 28-30 řádek na stránku. Posílejte pokud možno
originál strojopisu, fotokopie jen dobré kvality. Rukopisné vsuvky a
opravy pište čitelně.
U každého článku uvádějte vedle jména i svůj pracovní obor, odborné
pracoviště, případně stručnou charakteristiku své činnosti a adresu.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Podepsané články nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce.
Články autorů žijících v Československu jsou otiskovány bez jejich vě
domí a souhlasu.

PROMĚNY
Čtvrtletník Československé společnosti pro vědy a umění

Řídí: Karel Hrubý, Theirsteinerrain 90, CH-4059, Basel, Switzerland, s redakční

radou: Ľubomír Durovič (Švédsko), Jaroslav Krejčí (Anglie), Jan Milíč Lochman (Švýcarsko), Ladislav Matějka (Spojené státy), Zdena ŠkvoreckáSalivarová (Kanada), Jozef Špetko - redaktor slovenských Premen (Ně
mecko), Jiří Veltruský (Francie), Jan Vladislav (Francie), René Wellek
(Spojené státy)
Výkonná redaktorka: Zdenka Brodská, 33731 Kirby Avenue, Farmington Hills,
Michigan 48024
Administrátor: R. Bunža, 75-70 199th Street, Flushing, N.Y. 11366
PROMĚNY (ISSN: 0033 1058) Date of issue January 1987. Issued quarterly.
Publisher: Czechoslovak Society of Arts and Sciences, Inc.

Annual subscription price: CSAS members $12, non-members $14.
Second Class Postage Rates at Flushing, N.Y.

Office of Publication: 75-70 199th Street, Flushing, N.Y. 11366

Tel.: (718) 479-0870
POSTMASTER, SEND ADDRESS CHANGES TO:

PROMĚNY, 75-70 199th Street, Flushing, N.Y. 11366
PRINTED IN THE UNITED STATES OE AMERICA

Obsah
Úvodem:

3
11
14

Karel Hrubý: Svoboda jako zkušenost rizika
Jan Patočka: O povinnosti bránit se proti bezpráví
Věra Jirousová: Je tu
L O Janu Patočkovi
Jan Milic Lochman: Setkání s Janem Patočkou
Erazim Kohák: Jak číst Patočku?
Karl Schuhmann: Husserl a Patočka
Miloslava Holubová: Přítel-učitel
Ladislav Dvořák: Filosofický proseminář
Petr Rezek: Filosofie evropanství Jana Patočky
Vlasta Chramostová: Může se stát, že na pravdě má rovněž
někdo zájem
Radim Palouš: J. P. — Anamnéza
Pavel Janský: Vyhořelo
II. Jan Patočka: Texty
Myšlenka vzdělanosti a její dnešní aktuálnost
Masarykovo a Husserlovo pojetí duševní krize evropského
lidstva
Masaryk včera a dnes
K některým novějším kritikám Rádla
J. L. Hromádka a filosofie
Negativní platonismus
Může filosofie zaniknout?

77
87
96
101
108
137

III. Bibliografie
Erazim Kohák: Přehled prací Jana Patočky

158

18
24
34
42
44
45
53
56
63

66

Miscellanea

Z Boží duhy Jaroslava Durycha
Jan Patočka: Předmluva k Boží duze Jaroslava Durycha
Kritické marginálie
Za J. W. Brůglem
Obsah ročníku 23/1986

Ilustrace na obálce i uvnitř čísla:
Jiří Kolář: Cyklus “Masky”

187
198
206
220
222

Svoboda jako zkušenost rizika
Karel Hrubý, Basilej

Před deseti lety, počátkem roku 1977, byla v Praze vyhlášena Char
ta 77: odhodlání občanů připomínat vládě zákonnými prostředky její
závazky a povinnosti a snaha o přesnější vymezení práv občana.
K jejímu zrodu vedlo nepochybně mnoho faktorů; nejlépe o nich vědí
jistě ti, kteří stáli u její kolébky. Ale i s odstupem místa a času je zřejmé,
které z nich dominovaly. Politicky to byla okolnost, že i vlády sovětské
ho bloku se zavázaly podpisem Helsinské dohody k plnění určitých
povinností, mezi nimiž byl i respekt k lidským a občanským právům.
Tento faktor měl sice zatím jen povahu deklarativní — a deklaracemi se
ještě žádný komunistický subjekt necítil vázán —, ale ve veřejnosti byl
provázen jistými nadějemi a vědomím, že celkovému úpadku všeho
našeho života po nedokončeném a nezdařeném pokusu o reformu
politických, hospodářských i kulturních struktur systému, který byl
i pokusem o regeneraci základních demokratických hodnot, občanské
ho sebevědomí a úcty k člověku vůbec, je třeba čelit aspoň morálně.
Působil tu i faktor administrativní: hrubá nemotornost restaurátorů
totalitních forem, kteří ochrany a podpory okupantské moci nedovedli
využít k ničemu jinému než k upevnění svých mocenských pozic a k po
tlačování a vyřazování všeho, co by talentem, odvahou či duchem
invence přesahovalo jejich outsiderské vybavení. A působily i stovky
faktorů jiných, z nichž patrně k nejméně zanedbatelným patřila deprese,
která se zmocnila většiny národa poté, když přes jiskry nadějí přešel
tajfun okupace, umožňující v sedmdesátých letech repetici totalitního
zneucťování člověka.
Ale zcela nepochybně tu působil také genius národa, který svou
historií vyznával víru v převahu morálky a duchovnosti nad hrubou
mocí, v účinnost intelektuálního a mravního vzepětí proti lhostejnosti,
tuposti a absurditě mocenských či “výchovných” institucí, a který
právě v revoltě společnosti proti cizímu či odcizenému státu našel
v první čtvrtině tohoto století cestu k svému osvobození a svébytnému
rozvoji. Humanitní odkaz naší historie, který nezbavoval svědomí
jednotlivce odpovědnosti za osud národa, vstoupil znovu plně do vědo
mí aspoň části naší společnosti.
Deset let běsů, útoků a pomluv, deset let úskoků a korupčního kupo
vání “duší”, deset let hrubého útlaku, zastrašování a pronásledování
všeho, co odmítá “žít se lží”, nestačilo k tomu, aby mravní výpověď
chartistů ztratila cokoli na svém významu a síle. Režim hrubé a ne
inteligentní moci byl před světem znovu usvědčen ze své nelidské sub
stance neústupným svědomím těch, které Charta spojila, kteří ji nesou a
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která jejich nesmlouvavostí se stává novou perspektivou přesahující
dočasnost totalitního systému.
Před deseti lety — jen několik měsíců po vyhlášení Charty — zemřel
také jeden z jejích spolutvůrců a první její mluvčí,profesor Jan Patočka.
Filosof světového rozhledu a formátu, jeden z těch, jimiž duch národa
dosahuje svých nejvyšších kvalit. Roman Jakobson o něm prohlásil, že
patřil k trojici českých filosofů světového významu a neobyčejné mo
rální síly a čistoty: Jan Amos Komenský, Tomáš Garrigue Masaryk a
Jan Patočka; duchové vpravdě světoví a přitom plně oddaní práci a
službě pro svůj národ. To zařazení je oprávněné. Neboť stejně tak jako
oba velcí předchůdci, jejichž dílu se sám kriticky věnoval a z něhož mno
hé čerpal, vycházel i Patočka z univerzálních pozic lidství, aby hloub
kou a originalitou svého myšlení, hledajícího smysl světa a místo a úkol
člověka v něm, došel ke konkrétnímu programu a činu pro svůj národ.
Z humanismu Komenského i Masaryka a z hlubokých sond filosofic
kých, při nichž mu učiteli byli i starořečtí filosofové a ze současníků
zejména Husserl, Heidegger a Rádl, dospěl k pojetí lidské svobody jako
zkušenosti rizika, jako zkušenosti nustálého dobývání a zápasu, jímž se
svoboda vždy znovu musí získávat a udržovat, jako zkušenosti trans
cendence, která dělá člověka člověkem. Svoboda takto pojatá se obrací
ke všem a platí pro všechny, je výzvou k životu lidsky důstojnému a
tedy výzvou k činu, k vždy novému postoupení rizika za její dosažení a
udržení. Bez zkušenosti svobody není skutečné lidskosti. “Neboť kdyby
tomu bylo jinak,” říká Patočka ve své studii Negativní platonismus,
“člověk by sice mohl zachovávat konvence společenské spolupráce a
solidarity, ale v podstatě a intimitě svého ducha by věděl o své ubohos
ti.” (Dosud nepublikovaný rukopis Negativního platonismu otiskuje
me v druhé části tohoto čísla věnované Patočkovým textům. Red.) Bez
svobody je otázka celkového “smyslu života” bezvýznamná.
Ve shodě s Masarykovou životní maximou je Patočka přesvědčen, že
člověk je v podstatě bytostí mravní, jíž morálka neslouží teleologicky
jen k tomu, aby společnost prostě fungovala, nýbrž k tomu, aby člověk
byl člověkem. Mravní povinnosti člověka se pak nevyčerpávají jen po
vinnostmi k sobě samému, nýbrž i tím, že se odhodlává bránit sebe i
druhého proti každému utrpěnému bezpráví.
Odtud pak se smysl Charty jeví jako “spontánní, všech vnějších zá
vazků prostá solidarita všech lidí, kteří porozuměli, jaký význam má
mravní smýšlení pro reálnou společnost a pro její morální funkci.”
Charta 77 tak znamená “obrat ve vědomí lidí; v jejich chování k sobě
samým i k bližním; neboť o to jde, že pohnutky k jednání už nespočívají
výhradně v oblasti výhod a strachu, ale v úctě k tomu, co je v člověku
vyššího, v porozumění pro povinnost, pro obecné dobro a pro nutnost
vzít na sebe v tomto směru neporozumění i jisté riziko.”
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***
Dlouholetý osobní a filosofický přítel Jana Patočky, prof. Ludwig
Landgrebe, napsal ve svém zasvěceném nekrologu před deseti lety1
s poukazem na tuto mravní maximu m.j.:

“Žít podle těchto požadavků je pochopitelně těžké. Mohou vést ke kon
fliktům se vším tím, co se pokládá za platné; a oč výše jednotlivec stojí a oč
větší je tím také jeho odpovědnost, o to těžší a neřešitelnější mohou tyto
konflikty být. Ale pochopitelný strach z nich nesmí svést k tomu, uhýbat
jim z cesty. Musejí být vybojovány. Jen tak je možno žít v pravdě a ne v pře
tvářce a v pokrytectví. To věděl již Sokrates, kterého Athéňané odsoudili
k smrti pro “svádění mládeže“. Jeho žalobce nezná dnes už nikdo, ale on
sám se stal jako příklad nesmrtelný a svět bude takové příklady vždy
potřebovat. Na to pravděpodobně myslel Patočka, když krátce před svou
smrtí poznamenal, že “pronásledováním, kterému byl on a jeho přátelé
vystaveni, snad si mnozí lidé uvědomili, že existují ideje, pro které stojí za
to žít a trpět.”
Převaha a důstojnost, s kterými snášel výslechy a šikanování, nebyly
postojem stoika. Vjednom blahopřejném dopise z r. 1973 mi napsal: “Jaký
to obludný válec dějin nás přeroloval v těchto desetiletích naší známosti.
Jak mnohé ztráty, jak mnoho změn, ale také jak nečekané perspektivy,
jaké dialektické změny! Z prvních se stali poslední a často opačně, jen
jedno přetrvává tyto změny from chaos to chaos’: Láska (přátelství v to
počítajíc) a utrpení; na to člověk musí myslet, to může očekávat a v tom
musí obstát.“ Roku 1975 pak píše: “Času je namále, odpovědnost za tu
trošku duchovního života, který je možno ještě udržovat, však roste.
Domnívám se, že mne dlouholetá zkušenost naučila tomu, že člověk do
sáhne osobně a také společensko-kolektivně — grosso modo — toho, co si
zaslouží, a že si člověk nemá stěžovat na tíhu, kterou musí nést. Jestliže
existuje Bůh, a já věřím, že svět bez Boha je nemyslitelný, pak právě toto
je znamením toho, že nás bere vážně. Kdo si představuje, že na nás shlíží
tak, jako my shlížíme na malé červíčky, nebere ho opět vážně a nedává mu
patřičnou úctu, kterou jsme mu schopni dát. To všechno jsou důvody, které
mne pohnuly k tomu, že odmítám jako falešné a nedůstojné ony u nás tak
běžné nářky a stesky, které by celá Evropa často ráda slyšela.“ Tak šel
Patočka s plným vědomím vlastní cestou až do smrti a tím nás všechny
ještě dlouho přežije. Již v samých začátcích filosofie mluvil Parmenides
o znameních, která stojí na těžké cestě k pravdě. Patočkova smrt dala prá
vě takové znamení.“

***
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Cesta, kterou Jan Patočka dospěl k Chartě 77 jako vyznání svého
lidského a občanského postoje, byla ovšem dlouhá a plná napětí jak
filosofického tak také společensky-osudového.
Narodil se před osmdesáti lety 1. června 1907 v Turnově jako třetí syn
klasického filologa Josefa Patočky, který se později v I. republice velmi
aktivně věnoval reformě umělecké výchovy na školách. Zájem o klasic
kou filologii i o umění si tedy Jan Patočka odnášel už z otcovského
domu; k umění měla blízko i jeho matka, která před sňatkem byla
členkou plzeňské opery. Také kontakt s filosofií začal již v rodině,
v jejíž knihovně bylo možno najít řadu filosofických spisů, zejména
také Masarykových.2
Po absolvování gymnázia se v r. 1925 Patočka zapisuje na filosofické
fakultě jako posluchač romanistiky, slavistiky a filosofie; poslední se
stala jeho láskou a osudem, oba filologické obory mu pak měly zajistit
učitelskou základnu v dobách, kdy filosofie nic existenčně spolehlivého
poskytnout nemohla.
Výuka filosofie na pražské fakultě ho příliš neuspokojovala; jedinou
filosofickou osobností se mu jevil Emanuel Rádl, jehož dílu věnoval
i v pozdějších letech trvalou pozornost (srv. článek o Rádlově filosofic
kém postoji, který v druhé části tohoto čísla přetiskujeme). Větší uspo
kojení mu přinesly pobyty v zahraničí: v letech 1928/29 má možnost
jako stipendista poslouchat přední filosofy na pařížské Sorbonně a
jiných institucích. Po dvouletém asistování u prof. J. B. Kozáka dosa
huje v červnu 1931 doktorátu filosofie na Karlově univerzitě na základě
své práce o pojmu evidence. V letech 1932/33 pak odchází jako stipen
dista Humboldtovy nadace nejdříve do Berlína, kde poslouchá zejména
N. Hartmanna, J. Kleina a W. Jaegra, později přechází do Freiburgu
v jižním Německu, kde se zapisuje u Heideggera; ale především získává
možnost stát se i žákem tehdy již emeritovaného Edmunda Husserla,
který se do jeho vědomí hluboce zapsal (srv. o tom studii prof. Karl
Schuhmanna z Utrechtu “Husserl a Patočka” v tomto čísle).
A pak přišel pro mladého a nadmíru nadaného filosofa praktický
každoden, v němž filologická příprava našla své ospravedlnění: po
deset let se živí jako gymnaziální učitel. Přesto však jeho večery a vše
chen volný čas patří nadále filosofii: stává se českým sekretářem právě
založeného Pražského filosofického kroužku (Cercle philosophique
de Prague) a odpovědným redaktorem filosofického časopisu “Česká
mysl”. Rozpracovává dále téma “přirozeného světa”, s kterým se setkal
u Husserla, a v r. 1936 se habilituje prací “Přirozený svět jako filosofic
ký problém”. Komentuje domácí i cizí filosofickou tvorbu, je v čilém
styku s řadou evropských filosofů, zejména německých, kteří se uchylu
jí před nacismem do Prahy. Usiluje o vydání Husserlových rukopisů
v Praze, prohlubuje svá fenomenologická studia a je brzy považován
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za jednoho z nejsamostatnějších žáků a pokračovatelů Husserlových.
Hrozící katastrofa roku 1938 ho přivádí k zamyšlení nad úkolem filo
sofie v kritické situaci národa; jeho článek “Myšlenka vzdělanosti a její
dnešní aktuálnost”, který napsal do 1. ročníku Kritického měsíčníku
(viz dále v textové části), vyznívá apelem věrnosti nejlepším národním
kulturním a myslitelským tradicím. Okupace, která tvrdě nalehla na
národ a jeho kulturu, postihla ovšem i filosofii: Pražský filosofický
kroužek byl rozpuštěn, filosofická publicistika omezena, řada filosofů
pozatýkána a odvlečena. Patočka věnuje v té době pozornost poučení
z dějin filosofie, zamýšlí se také nad dílem Máchovým (Symbol země
u K. H. Máchy, 1944). Poté je jeho učitelská a publikační činnost přeru
šena totálním nasazením na stavbách tunelů . . .
V letním semestru 1945 se obrací znovu plně k filosofii. Jako docent
pražské filosofické fakulty zasvěcuje studenty do filosofické metodiky a
dějin filosofie, zejména starořecké (srv. vzpomínku J. M. Lochmana
“Setkání s Janem Patočkou” a “Anamnézu” Radima Palouše). V něko
lika článcích se také zamýšlí nad dílem a dědictvím Masarykovým a
jeho platností v našem poválečném životě (článek “Masaryk včera a
dnes” z Naší doby, čís. 7, roč. 53, Praha 1946 přetiskujeme v textové čás
ti). Jeho učitelská a publicistická činnost však netrvala dlouho. Po
komunistickém puči se Patočka netají svým odporem vůči ideologic
kému a mocenskému monopolu systému, proti jehož mechanickému
pojetí člověka jako prostředku staví humanismus Masarykův, Rádlův a
Sokratův, v němž dominuje mravní otázka po člověku. Brzy poté je Patoč
ka z filosofické fakulty odstraněn. Živí se nějaký čas překlady a kondicemi,
než se mu podaří najít místo v Masarykově knihovně. Z této doby je
jedna z klíčových studií “Negativní platonismus”, která ovšem ani
tehdy ani později nevyšla tiskem a kterou tu uveřejňujeme z přepisu
rukopisu. Po zrušení Masarykovy knihovny v r. 1954 se Patočka uchytí
ve Výzkumném ústavu pedagogickém, kde se věnuje rozboru Komen
ského děl a spolupracuje na vydání jeho spisů (o pozdější vydání řady
Patočkových komeniologických prací se zasloužil zejména bochumský
komeniolog prof. K. Schaller — viz též Proměny, čís. 4, roč. 20, 1983,
str. 63-69).
Teprve náznak liberalizace umožnil Patočkovi v roce 1958 přechod
do Filosofického ústavu ČSAV — kde však směl být zaměstnán jen
jako knihovník. I zde se dále věnuje studiu a analýze Komenského
učení. Počátkem šedesátých let, kdy situace i v duchovních vědách se
poněkud uvolnila, obrací Patočka pozornost opět k řecké filosofii.
Výsledkem je jeho práce “Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové”
(1964). Další léta mu přinášejí poněkud větší možnost filosofování i
pohybu. Jeho přátelé prof. Van Breda a L. Landgrebe ho zvou k před
náškám do Belgie a Německa. Setkává se opět se svobodnou půdou filo
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sofie a s význačnými mysliteli, je hostem filosofických institutů. Sám
se vrací k fenomenologickým tématům, která mu nejvíce ležela na srdci.
V letech 1965/66 publikuje ve Filosofickém časopise několik kapitol
“Úvodu do Husserlovy fenomenologie” a jeho vliv v prostředí Filoso
fického ústavu přes jeho setrvávající odstup k marxistické filosofii stále
sílí. L. Landgrebe v citované vzpomínce na Patočku dochází k závěru,
že právě tyto neoficiální kroužky, které kolem Patočky shromažďovaly
mladé spolupracovníky ústavu, měly vliv na změnu ve filosofickém
nazírání těchto intelektuálů, z nichž na př. Karla Kosíka “Dialektika
konkrétního” se podle Landgrebova soudu stala programovým zárod
kem Pražského jara.3 Není sporu, že Patočkova filosofická fundova
nost, diskusní otevřenost a lidská skromnost i čistota měly na jeho
okolí v té době neobyčejně silný vliv a bylo kromě jiných vlivů i jeho
zásluhou, že mladší filosofická generace byla přiváděna k otázkám a
zdrojům, jež nakonec vedly k zpochybnění výlučné platnosti leninské
dogmatiky.
V roce 1968 se Patočkovi konečně dostalo řádné profesury na praž
ské filosofické fakultě a mohl obnovit i řadu svých dřívějších styků
s filosofickými institucemi svobodného světa. Ale ani toto učitelské
období nemělo být víc než krátkým intermezzem. Po sovětské okupaci
a restauraci husákovsko-stalinského režimu zasáhla perzekuce znovu
i Patočku. V roce 1972 byl předčasně penzionován, a tak měl být prak
ticky vyřazen z dalšího filosofického působení. Ale právě tady nastává
vrcholné údobí Patočkova života. Vyhledáván mládeží, učí filosofii i
o filosofii ve svém bytě, v drobných privátních kroužcích, jeho práce
vycházejí v samizdatových sešitech. Jeho přednášky, zabývající se
otázkou “Může filosofie zaniknout?” z r. 1974 tu pod stejným titulem
uveřejňujeme (viz textová část).
V té době se Patočka také znovu vrací k smyslu našich dějin a k Masa
rykovi, jehož dílo analyzuje nejen pod zorným úhlem historických
zkušeností, ale také spektrem dalšího vývoje evropské filosofie (“Ka
cířské eseje o filosofii dějin”, edice Petlice 1975; “Dvě studie o Masa
rykovi”, edice Petlice 1977 — obě vydané knižně v exilu). A stále více si
uvědomuje, že nyní nadešla chvíle, kdy filosof musí promluvit i jako
občan. V dopisu k vánocům 1976 píše svému příteli Landgrebovi:
“V posledních letech jsem se také poněkud exponoval pro ohrožené lidi
a v nepopulárních záležitostech. Také jsem se velmi horlivě zaujal pro
záležitost lidských práv, neboť nyní byla ratifikována mezinárodní
smlouva o lidských právech a uveřejněna ve Sbírce zákonů a nařízení,
což podle mého názoru by mělo mít některé následky.” A brzy nato se
objevuje Charta 77 jako důsledek odhodlání některých občanů “nežít
dále se lží”. Patočka patří k prvním uskutečňovatelům tohoto progra
mu. Ve smyslu svobody pojaté jako zkušenost rizika bere Patočka na

8

sebe riziko této nové výzvy, stává se mluvčím Charty 77 a vysvětluje její
cíle. Ve svém posledním textu z 8. března 1977, necelý týden před svou
smrtí urychlenou výslechy Státní bezpečnosti, píše:

“Žádná poddajnost zatím nevedla ke zlepšení, nýbrž jen k zhoršení
situace. Cím větší strach a servilnost, tím více si mocní troufali, troufají a
budou troufat. Není žádný prostředek, jak zmenšit jejich tlak, než jsou-li
znejistěni, vidí-li, že nespravedlnost a diskriminace nejsou zapomínány,
že se nad tím vším voda nezavírá. To neznamená vyzývání k bezmocnému
vyhrožování, nýbrž k chování za všech okolností důstojnému, neustrašenému, pravdivému, které imponuje prostě tím, jak se odráží od oficiální
ho.”4
“Ale naší věcí není nikomu nahlížet do svědomí, nýbrž pouze pozorovat
a konstatovat.
Ale také pozorovat a konstatovat vývoj vnitřních věcí! Konstatovat, že
lidé dnes zase vědí, že existují věci, pro které stojí za to trpět. Že věci, pro
které se eventuálně trpí, jsou ty, pro které stojí za to žít. Že tzv. umění,
literatura, kultura etc. bez těchto věcí jsou pouhý řemeslný provoz, který
to nikdy nepřivede nikam, než z kanceláře do účtárny a z účtárny do
kanceláře. To všechno dnes vidíme — nemalou měrou díky Chartě 77 a
všemu tomu, co s ní souvisí. ”5
“Krátce, od Charty možno očekávat, že v náš život vstoupí nová ideová
orientace, která sice nijak nestojí v protikladu k orientaci socialistické,
která dosud měla monopol tak exkluzivní, že mohla reklamovat svou
přednost dokonce i ve formě očividně nedostatečné; orientace na základní
lidská práva, na morální element v životě politickém i soukromém: Charta
neustane připomínat, co náš život dluží oněm právům, která zákonitě
našim občanům patří, neustane to připomínat naší i cizí veřejnosti, ať je
riziko této činnosti jakékoli.”6

Několik dní nato, po setkání s holandským zahraničním ministrem
van der Stoelem byl Patočka zadržen Státní bezpečností a po jedenáctihodinovém výslechu dopraven do nemocnice, kde 13. března 1977
zemřel.
* * *
Toto číslo Proměn, věnované dvojímu výročí Jana Patočky — 80 let
od jeho narození, 10 let od jeho předčasné smrti — je jen skromným
pokusem dát tisícům našich čtenářů v exilu i doma příležitost uvědomit
si závažnost některých otázek, před nimiž stojí dnešní lidstvo a naše
národní společnost, jejímž brilantním filosofickým reprezentantem
v době vážného ohrožení a krize naší identity Jan Patočka byl.
Proměny ovšem nemohou nahradit souhrnné vydání Patočkových
prací, které ještě čeká na svého nakladatele a redaktora. V tomto ju
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bilejním čísle můžeme poskytnout jen kusý průřez jeho názorů — a to
ještě jen na některé z otázek, které ho zaměstnávaly. Na druhé straně
však jako vědecko-literární časopis Československé společnosti pro
vědu a umění bychom považovali za vážný dluh naší kultuře, kdyby
chom dílo tohoto jediného našeho filosofa přítomnosti, který dosáhl
skutečně světového formátu, našim čtenářům alespoň touto skromnou
formou nepřiblížili.
Ne všechny Patočkovy práce jsou jednotného charakteru. Studie
fenomenologické zůstanou vyhrazeny jen úzkému okruhu filosoficky
orientovaných a odborně fundovaných lidí. Úvahy historické, obecně
kulturní a filosoficko-politické najdou jistě daleko větší okruh čtenářů,
jak ukazuje zájem o knižně vydané “Dvě studie o Masarykovi” či
“Kacířské eseje o filosofii dějin”. Stejně tak by našly mnoho zájemců
i jeho studie komeniologické. A není pochyb, že Patočkův občanský
apel k “solidaritě otřesených”, který se transponoval do Charty 77, je
jistě porozumitelný každému, jehož vědomí lidské důstojnosti dosud
zcela neodumřelo. — Aby se čtenář mohl v rozsáhlém a mnohovrstev
ném Patočkově díle lépe orientovat, neměl by opomenout článek Erazi
ma Koháka “Jak číst Patočku” v první části tohoto čísla. K přehledu
Patočkovy tvorby ie pak v závěru připojena bibliografie, kterou (v česko-anglické verzi) sestavil rovněž E. Kohák.
Málokterý z našich filosofů se vyrovnával tak opravdově se stěžejní
mi díly filosofického myšlení jako Patočka. Přijímat podněty mu zna
menalo vědomě si vypůjčovat z tradic a odkazů k dalšímu zpracování a
rozvinutí. Dluh zavazuje k tomu, aby byl splacen; kdo nechce, ten jej
nevrací, ale pak je příživníkem. Patočka celým svým dílem i jednáním
se snažil splatit čestně všechny ty půjčky, které přijímal od svých učite
lů, vzorů, z proudu dějin lidského myšlení. A vracel je obohacené
o vlastní výkon, o úrok, který k nim přidal svým myšlenkovým úsilím.
Smyslem jeho odkazu je neustálé hledání pravdy — odbourávání polo
pravd, nepravd, omylů, předsudků, strnulých etiket, jimiž je překryta
podstata skutečnosti, kterou je třeba neustále a angažovaně odkrývat.
Filosofovat mu znamenalo: “vzdát se jistot — a ptát se”.
Proto i jeho dílo nemůže být pro nás jen myšlenkovým nasycením, ale
půjčkou, kterou třeba vlastním myšlením i jednáním rozmnožit, aby
bylo možno náš dluh vůči němu splatit — i s úrokem dalšího rozvedení a
třebas i překonání.
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Poznámky:
1. Ludwig Landgrebe, Erinnerungen an meinen Freund: Jan Patočka, ein Philo
soph von Weltbedeutung, in Perspektiven der Philosophie, Band 3, 1977,
Gerstenberg-Verlag Hildesheim 1978, str. 295-312.
2. Životopisné údaje a filosofický vývoj Patočkův uvádí podrobněji jednak
D. Kroupa, Život filosofa, ve Studiích čís. 2, 1980, str. 93-122; jednak Milan
Walter ve své německy psané disertaci: Jan Patočka, sein Leben und sein Werk,
Münster 1985.
3. Citované vzpomínky str. 307.
4. Jan Patočka, osobnost a dílo, Index, Kolín n. R. 1980, str. 94.
5. Tamtéž, str. 97.
6. Tamtéž, str. 97-98.

(Za poskytnutí některých Patočkových textů vděčíme E. Kohákovi, J. Němcovi,
J. Novákovi a J. Vladislavovi, který nás upozornil i na samizdatový sborník
Vzpomínky a pocty na paměť Jana Patočky. Red.)

O povinnosti bránit se proti bezpráví
Jan Patočka

Dnešní lidé, rozdvojení ideologií a nespokojeni uprostřed blahobytu,
očekávají toužebně a v horečném vzrušení, že jim technické vymoženos
ti přinesou nějaké řešení. K tomu náleží, že se výhradně spoléhají na
politickou moc a stát: ten se pak jeví stále zřetelněji jako velká centrála,
která produkuje i skladuje sílu a všemi silami fyzickými i psychickými
disponuje.
Ti rozvážnější se však rozhlížejí a vidí, že nikdo není s to technicky
uskutečnit nějakou morálku, nějakou přesvědčující principiální nauku
anebo spolehlivě niterné smýšlení — protože to prostě není možné. Bez
niterného přesvědčení nelze důvěřovat ani zvyku, který by ze stávají
cího pořádku učinil druhou přírodu, ani donucovací moci.
Aby lidstvo klidně rozvíjelo možnosti instrumentálního rozumu, aby
byl možný pokrok vědění a dovednosti, k tomu je zapotřebí, aby bylo
přesvědčeno o nezbytnosti všech závazných, v tomto smyslu tedy “po
svěcených”, principů, a aby bylo s to vymezit hlavní cíle lidského usilo
vání. Jinými slovy: požaduje se tu cosi zásadně netechnického, cosi
neprůměrného, nikoliv úskočná a příležitostná morálka, ale morálka
o sobě. To však znamená: spásu nelze v těchto věcech očekávat ani
výhradně ani v prvé řadě od státu, moci a síly.
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Jak rádi by hlasatelé samovlády faktů vydávali většinu svých až příliš
evidentních pravd, sloužících svévolným účelům, za jedinou niterně
závaznou mravní pravdu. Ale to není možné. Všemu hromadění moci a
síly bylo v našem století dovoleno uplatnit se jako nikdy před tím. Jde-li
však o to, aby lidé nabyli přesvědčení, je výsledek záporný; to by dnes
mělo být jasné.
Bez morální základny, bez přesvědčení, které by nebylo pouze věcí
oportunismu, okolností a očekávaných výhod, nemůže fungovat ani
sebeznamenitěji technicky vybavená společnost. Morálka tu však není
k tomu, aby společnost fungovala, nýbrž prostě proto, že člověk je
člověkem. A nikoliv člověk je to, kdo podle svých potřeb, přání a ten
dencí svévolně vymezuje, co je morálka, nýbrž morálka sama člověka
definuje. Proto věříme, že je načase, aby tyto sice jednoduché, ale bo
lestnou zkušeností desetiletí ověřené teze, jejichž obsah každý nějak
pocítil, pronikly v jasné formě do vědomí všech. Proč právě teď?
Zdá se mi, že sám pojem “paktu o lidských právech” v sobě zahrnuje,
že se i státy a společenské formace jako celek podřizují suverenitě mrav
ního citu, že uznávají nad sebou cosi nepodmíněného, co je pro ně samy
závazné, nedotknutelné a nenapadnutelné, že svými vlastními silami
nastolují a zajišťují právní normy, a že chtějí k tomuto účelu přispívat a
sloužit mu. Toto přesvědčení žije i v jednotlivcích jako základ při plnění
jejich povinností v soukromém, pracovním a veřejném životě. Jenom
v souhlasu s tím existuje skutečná záruka, že lidé nebudou jednat pouze
kvůli výhodám anebo ze strachu, ale volně, spontánně a odpovědně.
Tomuto přesvědčení dává Charta 77 výraz: dává na vědomí radost
občanů z toho, že se jejich stát svým podpisem, který potvrzuje lidská a
sociální práva a dělá z nich pozitivní zákon, přihlásil k vyšší mravnostní
bázi všeho politického; dává zároveň na vědomí svou vůli aktivně při
spívat k tomu, aby se principy, proklamované v těchto aktech, realizo
valy a postupně veřejně naplnily. Signatáři Charty 77 věří, že význam
těchto paktů daleko přesahuje běžné mezinárodní dohody, které jsou
věcí státního, moci přiměřeného oportunismu, a to proto, že tyto pakty
zasahují do nepodmíněné duchovní sféry. Jen to a nic jiného je pro
signatáře důvodem a podnětem k výroku, že rozumějí, o co jde, a že se
k tomu přidávají svou iniciativou.
Vymezený vztah mezi mravnostní a společensko-politickou sférou
jasně ukazuje, že u Charty 77 nemůže jít o žádný politický akt v užším
smyslu, o nižádnou konkurenci a zásah do sféry politické moci, aťuž je
chápána jakkoliv. Charta 77 není ani spolek ani organizace, její báze je
čistě osobně-mravní a závazky, které z ní vyvěrají, mají týž charakter.
Signatáři si jsou však vědomi, že už před 180 lety se pomocí přesného
členění pojmů osvětlilo, že všechny mravní povinnosti spočívají v tom,
co může být nazváno povinnostmi člověka k sobě samému, povinnost
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mi, které v sobě zahrnují i nutnost bránit se proti každému utrpěnému
bezpráví.
To znamená, že signatáři nejednají ze soukromého zájmu, ale z pouhé
povinnosti, z příkazu, který stojí výše než politické závazky a politická
práva, který však s nimi nemůže být v úplném souladu, neboť tento pří
kaz představuje pravou základnu jejich smýšlení. Signatáři Charty 77 si
nedělají nárok ani na politické funkce ani na zvláštní práva, nechtějí
být žádnou morální autoritou, žádným “svědomím společnosti”, ne
povyšují se nad nikoho a nikoho neodsuzují, jejich usilování směřuje
pouze k tomu, aby zachovali při životě a čistotě vědomí, že taková
nějaká vyšší autorita existuje, a že jednotlivci jsou jí povinni svým
svědomím a státy svými podpisy pod důležitými mezinárodními pakty;
povinni nikoliv pouze oportunně, tedy podle pravidel politických
výhod, nýbrž i tak, že jejich podpisy pod těmito pakty znamenají, že
politika je podřízena právu a nikoliv právo politice.
Povinnost bránit se proti bezpráví a možnost kdykoliv o utrpěném
bezpráví informovat znamená, že tato možnost nepřekročí rámec po
vinností jednotlivce vůči sobě samému, že nevyústí v pomlouvání jed
notlivce či společnosti; to je jednoduchý důsledek tohoto stanoviska.
Je důležité si uvědomit, že k tomu, aby se člověk angažoval za povin
nosti k sobě samému i k jiným, nepotřebuje vytvářet žádnou organizaci,
neboť tu z člověka nemluví nic jiného než v každém jednotlivci přítom
ná úcta před člověkem o sobě a oním smyslem pro obecné dobro, který
dělá člověka člověkem.
Proto se žádný jednotlivec, který vskutku trpí bezprávím, nemá cítit
osamělý, vydaný převaze okolností, dokud zůstane věren povinnosti
nevzdávat sám sebe, povinnosti tedy, která je zároveň povinností ke
společnosti, k níž člověk náleží. Účelem Charty 77 je tedy spontánní,
všech vnějších závazků prostá solidarita všech lidí, kteří porozuměli,
jaký význam má mravní smýšlení pro reálnou společnost a pro její
normální funkci.
Pokládáme proto epochu, v níž bylo možno pakty o lidských právech
podepsat, za novou etapu historického procesu; za etapu jejíž význam je
nezměrný; znamená totiž obrat ve vědomí lidí, v jejich chování k sobě
samým i bližním; neboť o to jde, že pohnutky k jednání už nespočívají
výhradně v oblasti výhod a strachu, ale v úctě k tomu, co je v člověku
vyššího, v porozumění pro povinnost, pro obecné dobro a pro nutnost
vzít na sebe v tomto smyslu neporozumění i jisté riziko.
V Praze 21. ledna 1977
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. . . je tu
Věra Jirousová

mezi bděním a snem
celistvě (jak za zrcadlem)
celý svět
prolomen fragmentem
je celý (nevývratně v zjevu)
kde? (bydlí)
místo má — mezi —
nebem a zemí bytuje

nesmiřitelná krása
tělem je počatým v slovu
jím roste
zjevu — je
na ostří — na švu
noci a dne
dána světu
jemuž se rouhá
Bohu — ne
* * *
lámaná duha jako zpěv
nad zemí rozlomenou
pro živé není
k mrtvým zpět
odnikud nikam
nenávratně
mosty se klenou
— bloudí svět
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za jeho zády
stvoření v spánku
vyhledá tě
za onou stěnou
tma skryla světlo
na tvé hrudi
ne tam — ani tady
temnoty tě neobsáhnou
světlo usíná — svět se budí
před úsvitem
nízké mraky
v zrcadlení mužů a žen
se ženou
* * *
tu
pod těmi příliš
tuhými sklady vět
z látky hustě srostlé
do níž je oděna
živá řeč
tělo pod zemí
přikryté kamenem
poslušné
nocí i dnem
hledající
toho
jenž Slovo
jen toho poslušen
slyší hlas z ticha
zem podzemí
živé tělo
ještě dýchá?
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I.
O Janu Patočkovi

Jakým způsobem může “frontová zkušenost" nabýt té podoby, která by
ji učinila dějinným faktorem? Proč se jím nestává? Protože v podobě,
kterou tak mocně vylíčili Teilhard a Junge, je zkušeností každého jed
notlivce vrženého zvlášť k svému vrcholu, z něhož nezbývá než sestoupit
zpátky do všedního dne, kde se ho zase nezbytně zmocni válka v podobě
mírového plánování Síly. Prostředkem, jak tento stav překonat, je solida
rita otřesených. Solidarita těch, kdo jsou s to pochopit, oč běží v životě a
smrti, a následkem toho v dějinách.

Jan Patočka: Kacířské eseje z dějin filosofie

Setkání s Janem Patočkou
Jan Milíč Lochman, Basilej

Na první osobní setkání s Janem Patočkou jsem nikdy nezapomněl a už
zřejmě nezapomenu. Bylo to kdysi v červnu 1945. Po útlaku okupace
otevřely české vysoké školy podivuhodně rychle a pružně své brány. Načekali jsme se na to několik krušných válečných let. A tak jsme se vypra
vovali do Prahy nadšeně a s dychtivým očekáváním. Zapsal jsem se záro
veň na Husově bohoslovecké fakultě a na filosofické fakultě Karlovy
univerzity, zde především v oboru filosofie. Vysedávaljsem pak na přísluš
ných přednáškách od rána do večera. Ne vždycky bylo to vypjaté očekává
ní splněno. Brzy se dostavily chvíle vysokoškolského průměru, ba sem tam
i akademické nudy. Avšak jedny přednášky veškeré moje očekávání
předstihly: Patočkovy.
Filosof

Mladý docent přednášel přehledné dějiny předsokratovské filosofie.
Přišel isem na první z nich včas, ale prostorná posluchárna byla už
zaplněna. Mohl jsem se usadit leda na okně. Bylo odtud dobře vidět
i slyšet. A bylo věru co vidět a slyšet. Od prvního do posledního slova
nás výklad Patočkův doslova fascinoval. Nikoli patosem přednesu, ten
nemiloval, ale intenzitou soustředěného myšlenkového úsilí, jehož
jsme byli očividně svědky. Byla to úvodní přednáška, jakási předmluva
k tomu, co mělo následovat. Ale už zde to byla nejen předběžná infor
mace, nýbrž uvedení do podstaty filosofie. Patočka nám představoval
trojí základní typ antického myšlení. Sokrates: příklad vášnivého
zápasu o poznání pravdy z pověření božstva a bližnímu tváří v tvář.
Platon: vize lidské podmínky z poslední hloubi, z metafyzického údělu
duše. Aristoteles: úsilí vystihnout podobu i podstatu člověka z kontextu
přirozeného světa . . . Tři klasické možnosti filosofování: v tom všem
však jediná filosofie, philosophia perennis, původní a živá, platná i pro
nás, oslovující zcela osobně výzvou k následování.
Kdo měl tehdy uši otevřené k slyšení, byl Patočkovým slovem i zje
vem nadlouho ne-li natrvalo imunizován proti ideologickým vulgarismům, které se na nás valily pod jménem filosofie odjinud. Měl jsem
později možnost poslouchat řadu vynikajících filosofů (o teolozích
nemluvě), zvláště v Basileji, kde na mne podobně zapůsobili Karl Jaspers
a Heinrich Barth. A přece zůstalo ono první setkání s Janem Patočkou
pro mne událostí vpravdě jedinečnou.
Brzy bylo nadále zintenzivněno osobním stykem. Po jedné z předná
šek mne docent přímo oslovil a když zvěděl, že studuji hlavně teologii,
pozval mne spontánně k celé řadě rozhovorů. Podobně se přihodilo i
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jiným. Patočka byl příkladný právě i v nelíčeném, hlubokém vztahu ke
studentům, pokud projevili elementární filosofický zájem. Štědře jim
dával k dispozici svůj čas. Dnes až trnu nad odvahou (ne-li neomale
ností), se kterou jsem ho po léta vyhledával k rozhovorům, v jeho bytě
v Hošťálkově ulici, později v Masarykově ústavu (kde našel po ztrátě
své docentury pod záštitou J. L. Hromádky na přechodnou dobu úto
čiště), nato v Pedagogickém ústavu i na jiných místech. Ta setkání se
uskutečňovala bez předběžného ohlášení, tedy “přepadově”. A přece
měl student vždy dojem, že není na obtíž, naopak: že je vítán jako
partner úvah, které s ním Patočka svým nezapomenutelným, rozjíma
vým způsobem rozvíjel — po dlouhé hodiny, jež však plynuly jako
voda. To bývala setkání, ve kterých jsme získávali na podnětech a po
vzbuzení víc než za dlouhé semináře konvenční akademické výuky.
Po desítiletí byla toto vlastně jediná forma přímého působení, jež
Patočkovi pro nepřízeň politických vrchností zůstala. A přece: právě
onou nesrovnatelnou intenzitou osobní myslitelské komunikace půso
bil na český duchovní život podstatněji a trvaleji než ti, kteří opanovali
filosofické katedry. Jaká to “útěcha z filosofie”!
Podněty teologii

Nepřímá setkání s Janem Patočkou jsou u mne ještě starší než onen
bezprostřední styk. Vděčím za to především tehdejšímu docentu Nové
ho Zákona na Husově fakultě, Josefu B. Součkovi. Souček byl pro
nás evangelické bohoslovce magistrální učitel. Muž vpravdě biblické,
střízlivé víry, zcela mimořádné teologické i filosofické erudice, imponu
jící svým obzíravým, kritickým, nikdy však destruktivním myšlením,
zároveň bdělý současník, vášnivě zaujatý politickým i duchovním
děním. Tento J. B. Souček byl jedním z nejbližších přátel Jana Patočky.
Po léta se pravidelně scházeli, příležitostně i s jinými přáteli, k besedám
o věcech časových i nadčasových. Patočka měl Součka za jednoho
z nejinformovanějších a nejpronikavějších současníků — a naopak.
Od Součka jsem o Patočkovi poprvé uslyšel. A jeho prostřednictvím
jsem se seznamoval s některými jeho texty už za války. Jedno z těch
nepřímých setkání mi zvláště utkvělo v paměti. V prosinci 1942 napsal
do vánočního čísla znamenitého Laichterova měsíčníku Naše doba
(krátce nato byla tato masarykovská revue nacisty — tak jako po válce
komunisty — zastavena) její redaktor, podnětný ekonom Josef Macek,
článek “Vánoční”. Podal v něm svou interpretaci vánočního dění, a to
zhruba na linii liberálního protestantismu: Vánoce jsou sympatické
svátky oslavující příchod dobrého člověka Ježíše. Církve z tohoto dění
dobré vůle však udělaly mýtické drama spásy o seslání Syna Božího na
svět k spáse lidstva, což prý navazuje na “nejukrutnější mythus Starého
Zákona, na hřích Adama a Evy”. Proto se křesťanstvu staly centrálním
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svátkem velikonoce iako svátek snětí kletby hříchu zástupnou smrtí
Kristovou. Macek formuloval své krédo jinak: “Nejsem schopen věřit
v ten starozákonní ukrutný mythus a o velikonocích cítím jen soustrast
s nešťastným, nespravedlivě ukřižovaným hlasatelem lásky k bližnímu,
ale žádnou radost nad tím, že jeho smrtí byl někdo vykoupen. Pro lidi,
kteří nevěří v dědičný hřích, nebylo potřeba Velkého pátku. Celý svět
však potřebuje Štědrého večera.” (Naše doba 50, 1942, str. 97.)
Na tento výklad Mackův se ozvali evangeličtí bohoslovci J. B. Souček
a F. M. Dobiáš. Debata se točila hlavně kolem interpretace “dědičného
hříchu”. Ten výraz — především slovo “dědičný” — je ovšem matoucí,
protože vyvolává představu, jako by se lidská porušenost biologicky
přenášela. To však naprosto není vlastní smysl učení: poukaz k Adamo
vi nelze chápat příčinně, nýbrž typologicky: jsme rod Adamův i v tom,
že opětujeme na vlastní odpovědnost mnohotvárným způsobem jeho
“pád”. Je to z obecně lidských předpokladů náš nezadržitelný úděl —
ale úděl, který přejímáme každý nikoli z fatální nutnosti, nýbrž ze
selhání své svobody. Tuto rozporuplnou, tragickou podmínku člověka
vystihuje “mýtus” o Adamově vině. Osten tohoto motivu míří proti
idealistickému výkladu lidské situace: hřích není jen náhoda, již lze
dobrou vůlí kdykoli napravit, nýbrž vina, kterou s nás může sejmout
jen Bůh. To je důvod, proč ve středu křesťanské víry stojí velikonoce:
“Vzpomínka na Golgotu vánoční radost nekazí, nýbrž utvrzuje a pro
hlubuje, ano, teprve vůbec umožňuje.” (J. B. Souček, tamtéž, str. 153.)
Zmiňuji se o této diskusi proto, že do ní nepřímo, avšak výrazně
o něco později zasáhl i Jan Patočka. V pozadí Mackovy argumentace
byla racionalistická tendence, vykládat i náboženské otázky vpodstatě
jednoploše: i zde platí buď-anebo. Učení o dědičném hříchu je popřením
lidské svobody — a naopak. Mezi oběma koncepty je neslučitelný
rozpor. Zde nasazuje — aniž by s Mackem expressis verbis polemizoval
— Patočka zásadní úvahou nadepsanou “Poznámky o rozporu”. Zá
kon sporu formuloval Aristoteles větou, že “je nemožno, aby totéž
témuž zároveň a v tomtéž ohledu patřilo a nepatřilo”. Ten zákon se stal
na tisíciletí pilířem klasické logiky. Byla údobí, zvláště pod vládou
racionalismu v 17. a 18. věku, kdy byl takřka zabsolutněn v poslední
kritérium pravdy. “Spor se nepojímal ani ve velmi složitých případech
jako problematický index, pod kterým třeba hledati jednotu, nýbrž iako
bezprostřední důkaz nicoty, neplatnosti či ilusivnosti celého pojmové
ho komplexu.” (Naše doba 51, 1943, str. 112.)
Patočka se přimlouvá za kritické přehodnocení racionalistické verze
zákona sporu. Ukazuje, že ani v moderní fyzice “naivně přímočará
aplikace zásady sporu nevede přímo k cíli”. Tím méně pak “při vyšetřo
vání sporů v oblastech duchovně tak složitých, jako jsou problémy
náboženské a theologické”, protože zde je “situace ještě o to kompliko
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vanější, že za domněle intelektuálními rozbory stojí obyčejně určité
postoje životní, které posunují význam pojmů a slov”.
Patočka své stanovisko ilustruje několika příklady. Cituji: “Sem
patří na př. paradoxie prozřetelnosti a svobody, s ní souvisící paradoxie
milosti a zásluhy, nebo paradoxie, které vyplývají z Božích atributů a
které jsou známy zvlášť dobře v podobě otázky theodiceje. Nejvýš
mocný, moudrý a dobrotivý Bůh stvořil nebo dopustil zlo; jak je to
možné bez otevřeného, bezprostředního sporu? Především ryze inte
lektuálně: Boha myslíme pod pojmy tvůrce, pod pojmy dobra a s hledis
ka zla, ale paradoxie, které odtud vyplývají, mohou dobře býti paradoxiemi určité podoby těchto pojmů a nikoli samého pojmu absolutního
Boha. Právě tak jde při prozřetelnosti a svobodě o relativní aspekty,
nikoli o podstatu, o myšlenkové modely, jejichž prostřednictvím mí
něno a myšleno cosi hlubšího a jednotného; spor může tkvíti v naší
koncepci, nemluví ještě nikterak proti ústřednímu theologickému
pojmu nekonečného božství samému. Je-li tedy náboženství základem
theologie a ne naopak a je-li v náboženství přístup k pojmu Boha dán
jiným než spekulativním způsobem, pak všecka theologická paradoxa
nemohou tímto pojmem otřásti, což je nejen přirozené, nýbrž i logické.”
(Tamtéž, str. 113n.)
Rozumějme dobře: Patočkovy poznámky o rozporu nenahání vodu
na mlýn teologickému či jakémukoliv jinému irracionalismu. Teolog,
který by se chtěl o jeho hlas opřít při postoji “credo quia absurdum”
(věřím, protože je to absurdní), by se na něho odvolával neprávem.
Zásada sporu je a zůstává maximou, kterou je radno vzít vážně v kaž
dém myšlení, jistě i filosofickém a teologickém. Je to signál problému,
s nímž jest se vyrovnat a nikoli před ním lacinou úlevou utéct. Avšak
není to instance absolutní, neplatí pojem “logica locuta causa finita”.
Krize sporu je výzvou, vydat počet z myšlení víry — arci na vlastní
(nikoli z jiných principů odvozenou) teologickou odpovědnost. V tom
to smyslu mne vzpomínka na toto první setkání s Janem Patočkou pro
vázela po celá desítiletí vlastní bohoslovecké práce: osvobodivě tváří
v tvář simplifikujícím náporům, jak jsme jim záhy byli ideologicky
vystaveni na úrovni podstatně nižší než byla Mackova; i výzvou k peč
livějšímu zdůvodňování teologických formulací a tezí tam, kde je
signalizováno napětí rozporu.
Občan: Zůstat svoboden

Vděčím Janu Patočkovi za mnohé ne jen po stránce filosofické a
teologické, nýbrž i občanské. Ty tři stránky se ostatně v jeho životě a
díle nedaly uměle oddělovat: Jak často se společné rozhovory nenásilně
přesouvaly z jednoho tématického kruhu do druhého! I z té třetí oblasti
bych rád uvedl aspoň jeden příklad.
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První poválečné měsíce stavěly před mladou generaci vyostřeně
otázku po odpovědné politické orientaci. Mnohé z nás zapalovala
touha, navázat na živý odkaz Masarykovy republiky, tedy program
humanitní demokracie. Nemohlo jít o prostý návrat: šlo — ne jen pod
vlivem komunistického hnutí — o snahu přiblížit se spravedlivějšímu
řešení “otázky sociální”. Značnou část mladé inteligence to vedlo
tehdy přímo do řad komunistické strany. Pro mnohé z nás to nepřichá
zelo v úvahu. Při všem sociálním zápalu nám komunistická strana byla
cizí. Nejen pro svůj programový ateismus, který byl ovšem dělítkem
velmi jednoznačným. I proto, že komunistická verze socialismu zdaleka
neodpovídala bohatství demokratických sociálních tradic, jaké mi byly
blízké třeba v náboženském socialismu takového Leonharda Ragaze,
v sociální angažovanosti Karla Bartha nebo u nás Josefa L. Hromádky.
Jak však formulovat přesvědčivě dělící linii? Právě zde mi podstatně
pomohl — zase: aniž by téma expressis verbis rozvíjel — Jan Patočka.
Myslím na jeho drobnou studii “Ideologie a život v ideji”. Napsal ji
v prvních měsících po válce a otiskl ji v Černého Kritickém měsíčníku.
V době, kdy se v “revolučním kvasu” ideový a ideologický zápal tak
snadno směšoval, vypracovává tu český filosof pečlivě a důrazně distinkci
mezi oběma polohami. “Ideologie . .. chápe se člověka vnějškově, jako
určité síly v celkovém komplexu sil, síly, které je třeba použíti k určité
mu cíli, který sám jedině je cenný a platný, takže od něho teprve vše
ostatní, ne v poslední míře chtění a činnost jednotlivce, dostávají svůj
význam. Naproti tomu idea je něco odlišného: idea musí býti vtělena,
a toto vtělení v životě týká se našeho nejvlastnějšího nitra a nemůže
k němu být nikdy lhostejné; idea na nás apeluje nikoli snad abychom se
‘dali do jejích služeb’, nýbrž abychom v ní byli, v ní existovali.” (Cituji
dle přetisku stati ve svazku “Jan Patočka — Osobnost a dílo”, vydal
Index 1980, str. 9.)
V konkrétním lidském, zvláště politickém životě jdou idea a ideologie
často ruku v ruce. Avšak pak je podstatně důležité, aby se neztratila
svébytnost a svrchovanost ideje nad ideologií. Každá ideologie potře
buje kontroly ideou, jinak ustrne v doktrínu a mocenský aparát. “Idea
je lidská svoboda; idea člověka je idea lidské svobody.” (str. 14.) Ideo
logie naopak propadá pokušení člověka zvěcnit. “Člověk je taková síla,
ovladatelná zvenčí i zevnitř; postarej se mu o hospodářské zajištění, dej
uplatnění jeho masovému sebevědomí, organisuj jeho mysl propagan
dou, jeho volný čas a zábavu přiměřeným opatřením, a bude ti patřit
úplně, a dokonce si bude domýšlet, že je svoboden a že to vše je pravé
uskutečnění člověka. Kdo se nehodí, s tím se naloží jako se škodlivou,
neužitečnou silou — je třeba jej bezohledně neutralisovat. Soudím, že
rozšíření takové ideologie musí vždy znovu vésti k pokusům fašismu
obdobným; možná že chytřejším a úspěšnějším, ale v podstatě vždy
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stejně lidsky zoufalým, poněvadž v nich není místa pro ideu.” (str. 13.)
Toto rozšíření a toto varování aplikuje Patočka zcela konkrétně a
adresně na současné politické hnutí socialismu. Socialismus je ve svém
původu úctyhodná idea: “Tvrdí a ztělesňuje lidskou svobodu v rozdílu
od hospodářského útlaku a vykořisťování člověka člověkem.” (str. 14.)
Avšak v konkrétním (marxistickém) provedení se stává tuhou ideologií,
je v něm “zvláštní stránka fatalistická, kolektivistický objektivismus,
který pohlíží na jednotlivce jako na pouhý orgán kolektivního dějství,
jehož zákony jej absolutně dirigují a ovládají. Člověk je tu ryzí předmět
akce a organizace.” (str. 11.) Nadto platí v logice ideologie — na rozdíl
od logiky ideje —, že “účel světí prostředky”, se všemi často nelidskými
důsledky, které ideologický fanatismus s sebou nese. Proto je právě zde
nadmíru žádoucí “kontrola ideou”. A tak Patočka uzavírá vyznáním
své filosofické víry: “Ideologie, programy, myšlenky, nápady, pojetí
přicházejí a odcházejí; idea člověku zůstává.” (str. 17.)
Připomeňme znovu: tato filosofova slova byla psána v roce 1946.
A tu je v odstupu doby a zkušeností až překvapivě jasné, jak reálně a
jasnozřivě “akademický filosof" postihl nesmírné pokušení politických
časů. Jak děsivě se mělo jeho varování vyplnit! Ve hřmotu politické
propagandy byl jeho hlas mnohými přeslechnut a brzo nato administra
tivně umlčen. A přece ne úplně. Byli i takoví, kterým podstatně pomohl
v hledání občanské i lidské orientace. V diaspoře jeho žáků a přátel
v padesátých a šedesátých letech; nakonec i pro širší národní a meziná
rodní veřejnost viditelně i působivě v dramatickém dění posledního
roku jeho života, v hnutí Charty 77, jejímž byl duší a svědomím.
A i kdyby toho ohlasu nebylo, zůstal by platným Patočkův závěr,
který v článku o ideji a ideologii formuloval při vzpomínce na ty, kdo
byli umlčeni za války. Z jejich údělu vyvážil — v souladu s odkazem
příkladných svědků českých křesťanských dějin od Husa k Masarykovi
— svědectví, “že právě v pádu, oběti uprostřed boje, bez dosažení
výsledku, může člověk býti oslaven a naplněn. Z tohoto hlediska i ona
nesmírná lehkost a křehkost lidského fakta nabývá zvláštního smyslu.
Není to pouhá vnější nahodilost; je to mez, za kterou již nelze člověka
přistihnout — a tudíž stíhat, pronásledovat: mez, na které se zůstává
stát, a kdo na ní setrvá nezlomen, nerozdělen se svým posledním smys
lem, naplnil sebe sama tak, jak člověku vůbec možno: zůstat svobo
den.” (str. 16.)
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Jak číst Patočku?
Bibliografický úvod
Erazim Kohák, Boston

Čtenář, který se chce obeznámit s filosofickým dílem Jana Patočky,
naráží mimo na dnes u nás obvyklou potíž s nedostupností textů také na
obtíž filosofickou. Jan Patočka nikdy nevypracoval jedno velké, systema
tické dílo, podobné třeba Kantově “Kritice čistého rozumu’’ či Hegelově
“Fenomenologii ducha’’, které bychom mohli považovat za definitivní
a směrodatný souhrn “jeho” filosofie. Snad takové dílo ani vypracovat
nemohl. Nebyl jedním z těch systematických filosofů, kteří celý život
vypracovávají a vypilovávají statický filosofický systém. Byl filosofem
v pohybu, neustále reagujícím na měnící se podněty zvenčí. Vždyť kolik
jen změn prožil v životě, který zahrnoval první republiku, druhou republi
ku, válku, poválečnou republiku, padesátá léta, obrodu šedesátých let,
druhou okupaci a normalizaci, a na konci ještě vzepětí Charty 77! Jistě,
v Patočkově myšlení je možno označit určité konstanty. K těm bych za
počítal pojetífilosofie jako osobního zápolení o pravdivost vlastního bytí,
vědomí krize evropského sebeporozumění a konečně hledání předreflek
tivního “přirozeného” světa jako odpovědi na tuto krizi. Avšak jak Pa
točka tyto konstanty chápe a vyjadřuje, je něco, co se mění v pohybu jeho
filosofického života. Nestačí tedy přečíst si tu či onu knihu či i z několika
textů si sestavit systém “Patočkovy filosofie”. Jde spíš o zachycení celko
vého smyslu pohybu Patočkova myšlení.
Avšak ani tento smysl pohybu není jednoznačně zjevný. Nabízejí
se tu nejméně tři možné výklady. Jeden je, že Patočkovo myšlení nemá
žádný jednotný smysl: že Patočka byl filosof, který z hloubi filosofické
reflexe reagoval na různé podněty, hluboce a podnětně, avšak různo
rodě. To je téze o Patočkovi jako o Philosoph ohne Mitte, k níž se kloní
někteří zahraniční čtenáři — osobně myslím že proto, že v poměrně
malé části Patočkova díla dostupné ve světových jazycích se souvislost
vytrácí. Tím důležitější mi připadá, aby čtenář, který má jazykový
dostup k textům v češtině, četl souvisle a nestavěl se vlastní nedbalostí
do pozice, v níž se cizojazyčný čtenář ocitá nedobrovolně nedostatkem
překladů.
Jiný možný výklad je, že Patočka vychází zásadně z osvícenského
humanismu, jak jej nejnověji představují na př. Masaryk a Husserl, a že
tento humanismus prohlubuje Komenským a Heideggerem a tím mu
zajišťuje nosnost i v údobí neskonale rozháranějším a obtížnějším, než
byly poklidné časy jeho vzniku. Podle toho výkladu je Charta 77 po
sledním slovem nejen Patočkova života, nýbrž i jeho filosofování.
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Konečně je možný i zcela jiný výklad, podle něhož Patočka zas vy
chází z Masarykova a Husserlova humanismu — to bychom totiž
vzhledem k jeho předúnorovým textům těžko popírali — avšak postup
ně jej překonává a nachází se filosoficky teprve v obratu k německému
(obzvláště Heideggerovu) existencialismu v posledních letech svého
života, kdy humanistickou tradici českého myšlení nahrazuje novou
tradicí, založenou na Nietzscheovi a Heideggerovi. Podle tohoto vý
kladu je pak jeho posledním slovem esej “Války 20. století a 20. století
jako válka” v Kacířských esejích a podobné texty z tohoto údobí.
Který výklad je nejsprávnější či aspoň nejadekvátnější, to si musí
rozhodnout nakonec každý čtenář sám: pro všechny i pro ještě další
výklady lze nalézt oporu v Patočkových textech. To je otázka filosofic
kého výkladu, ne jen faktického popisu. Pokud však to má být výklad a
ne povrchní dohadování na základě neméně povrchních dojmů, potře
buje si čtenář prostudovat nejen to či ono údajně “stěžejní” dílo, které
nutně zmrazuje jeden okamžik Patočkova myšlenkového pohybu,
nýbrž výběr textů, třeba i kratších, ze všech údobí Patočkova života,
v nichž by vyvstal právě pohyb a smysl pohybu Patočkova myšlení.
Takový výběr tu čtenáři navrhuji a přál bych si, aby mohl být čtenáři
dostupný ve formě jednosvazkového vydání Vybraných spisů v každém
knihkupectví. Tím ovšem v nejmenším nepopírám důležitost úplného,
tématického vydání Sebraných spisů. Čtenář, který se vážně zajímá ne
jen o Patočku, nýbrž o některé z jeho námětů, ať už o fenomenologii,
o filosofii českých dějin či o estetiku a umění, si jistě potřebuje prostu
dovat soustavně všechno, co Patočka o tom či onom námětu napsal.
Jenže to už je druhý krok filosofického studia. První krok — naprosto
nezbytný, nemá-li ten druhý krok pokulhávat tak, jak z neznalosti
celkového myšlenkového pohybu pokulhává velká část naší diskuse
o Masarykovi — musí být právě takové základní obeznamování, které
tu čtenáři doporučuji.
* * *

Tak jak konkrétně číst Patočku? Doporučil bych začít četbu krátkým
článkem z roku 1934, “ Několik poznámek o mimosvětské a světsképosici *
filosofie” (Kvart, sv. 2, č. 2, 1934, str. 43-50). Není to zdaleka jeden
z mých oblíbených textů. Je psaný s patosem mladého bouřliváka —
Patočkovi bylo všeho všudy 27 let — a může vyznít poněkud afektova
ně. Patočka sám se od jeho tónu i obsahu v následujících letech odkloní.
Přesto jej považuji za závažný. Patočka tu předkládá dramatické pojetí
filosofie nikoliv jako systematizace každodenních názorů a poznatků,
jak se jevila metafyzické orientaci tradičního myšlení, nýbrž jako radi
kální vystoupení ze souvislostí každodennosti. (Viz též “Titanismus”,
dvoustránkovou poznámku na okraj stejnojmenné knihy Václava
25

Černého; znám jen z opisu, údaj o původním vydání v bibliografiích je
nejasný: Čin, č. 7, 1936, str. 99-101.) Toto “titánské” pojetí filosofie
zůstává v pozadí Patočkova myšlení i v údobích, kdy se zabýval filo
sofií výrazně netitánskou, Masarykem a Husserlem, a vystoupí výrazně
do popředí v Patočkových pracích posledních let. Proto tento text, byť
kritizovatelný, považuji za důležitý.
Druhý ranný text, který považuji za přímo nezbytný k pochopení
smyslu pohybu Patočkova myšlení, je filosoficky daleko podstatnější
*
práce
z roku 1936, “Masarykovo a Husserlovo pojetí duševní krize
evropského lidstva“ (Kvart, roč. 2, čís. 2, 1936, str. 91-102). Zcela nezá
visle na tom, jak si čtenář nakonec Patočku vyloží, je to text svrchovaně
důležitý. Patočka tu rozebírá základní námět své celoživotní práce,
vědomí civilizační krize, ve vztahu k dvěma myslitelům, kteří v tomto
období nejvíce ovlivnili jeho vývoj. Masaryk vidí kořen krize ve ztrátě
náboženského vnímání světa jako smysluplného stvoření Božího, v je
hož mravním řádě mohou nacházet své objektivní zakotvení i naše
mravní soudy, a volá po návratu k tomuto vědomí. Pro Husserla — a
jak je zjevné z předešlého textu, i pro Patočku — není takový návrat
možný. Objektivitu vnímá moderní člověk jako smysluprostou, smysl
chápe jako vázaný k subjektu. Mravní soudy — a smysluplné soudy
vůbec — mohou tudíž nalézti své zakotvení jen ve světě naší subjektivity
— či, řečeno s Husserlem, v “přirozeném” světě našeho života, jak se
nám v prvotním zážitku sám nabízí. Hledání tohoto “přirozeného”
světa se pak stává celoživotním námětem Patočkova filosofování.
Proto i tento text jednoznačně náleží do našeho výběru základních
textů.
Na rozdíl od některých jiných Husserlových žáků nechápe Patočka
tento “přirozený” svět jako kontext čiré prostorové orientace tělesné
ho subjektu. Ať již pod vlivem Masarykova pojetí humanity či pod vli
vem dobových událostí přičítá Patočka subjektivitě od počátku hloub
ku rozumného a dějinného lidství. Proto jako další četbu doporučuji
texty, které by zastupovaly Patočkův zájem o náměty vzdělanosti,
rozumu a dějin.
Tu už není výběr tak snadný, protože každý námět Patočka rozpra
covává v několika textech. S ohledem k prvnímu námětu, myšlence
vzdělanosti, bych do výběru základních prací zařadil text z roku 1938,
* “Myšlenka vzdělanosti a její dnešní aktuálnost” (Kritický měsíčník,
roč. 1, čís. 6, 1938, str. 241-53). Volím tento text a ne na př. pozdější
Česká vzdělanost v Evropě proto, že to je poslední text, který Patočka
psal bez ohledu na cenzuru. Mohl se tudíž rozepsat i o námětu později
tabuizovaném, totiž o významu T. G. Masaryka pro českou vzdělanost.
S ohledem na druhý námět je volba snazší. Ač zas se Patočka myš
* lenkou rozumu zabývá v několika textech, kratičká monografie “Dvojí
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rozum a příroda v německém osvícenství” (Praha: V. Petr; 1942) je zjevně
nejvypracovanější. Patočka tu předkládá tezi, že krizi rozumu a triumf
iracionalismu pomohlo přivodit omezené technické pojetí rozumu,
které odepisuje všechno mimo čistě technickou kalkulaci jako iracio
nální a vzdává se vší širší kompetence. Oproti tomu volá Patočka po
hlubším pojetí rozumu, naprosto nejako příklon k iracionalismu nýbrž
právě naopak, jako obranu proti iracionalismu. To považuji za nezbyt
né právě proto, že jinak může Patočkova kritika technického rozumu
vyznít jako příklon k iracionalismu, obzvlášť v temných textech z po
sledních let jeho života. Tedy “Dvojí rozum” do výběru jednoznačně
náleží.
Nejtěžší je volba textu, který by čtenáře obeznámil s třetím námětem,
s Patočkovým tehdejším myšlením o dějinách a dějinnosti, protože na
rozdíl od námětů vzdělanosti se tu v rozličných článcích nejedná o va
rianty téhož námětu, nýbrž o kroky ve víceméně souvislé argumentaci.
Volím tedy nerad, avšak rozhodl bych se pro text ‘‘Dějepisfilosofie a její *
jednota” (Česká mysl, roč. 36, čís. 2, 1942, str. 97-114), jímž série textů
o dějinách vrcholí.
Měli bychom do výběru zařadit i temný text z posledních let války,
Symbol země u K. H. Máchy (Praha: V. Petr; 1944)? Nechci výběr příliš
zatížit ranými texty, a tento tón a námět bohatě rozvedou pozdější prá
ce. Přesto se kloním k zařazení —jde ostatně o krátký text, 28 stránek.
Patočka se tu uchyluje k skoro mýtizujícímu výkladu, který se výrazně
liší od celkového husserlovsko-masarykovského racionalistického
tónu většiny jeho raných textů. Je to způsob výkladu, který se znovu
a výrazně vynoří ve spisech ze 70. let. Představuje přístup, k němuž se
Patočka uchyluje in extremis, bezprostředně po Mnichovu, v nej
temnějším roce války a zas v nejtemnějších letech normalizace. Tím
tento text pomáhá čtenáři pochopit kontinuitu mezi voláním po hlub
ším pojetí rozumu ve “Dvojím rozumu” a uplatněním tohoto volání, tu
i později. Tedy v celku ano, zařadil bych.
Zcela určitě bych pak zařadil nejméně jeden z textů z údobí mezi
koncem války a komunistickým pučem v únoru 1948. Jsou to vesměs
kratičké texty, avšak sdílejí a rozvádějí stěžejní námět masarykovského
humanismu. Považuji je za nezbytné nejen k pochopení toho, jak se
tehdy Patočkovo myšlení vyvíjelo, nýbrž i toho, proč vzdor nietzscheovsky
laděným pracím posledních let se posledním Patočkovým slovem i či
nem stala občanská iniciativa za lidská práva, zcela v duchu Masaryko
va humanismu. Nejraději bych zařadil celou sérii — dohromady je to
asi 30 stránek — avšak je-li třeba volit, volil bych text ‘‘Český humanis- *
mus a jeho poslední slovo v Rádlovi” (Kritický měsíčník, roč. 9, čís. 7-8,
1948, str. 161-65) a případně připojil ještě druhý text, "Masaryk včera a *
dnes” (Naše doba, roč. 52, čís. 7, 1946, str. 302-11).
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Tu však zasahuje únor zvaný “Vítězný” a ač v Patočkově myšlení, jak
dokládají pamětníci i inedita, je zjevná kontinuita, v tom, co mohl vydat
tiskem, dochází ke stejně zjevnému zlomu. Proto bych jako další text
* zařadil do výběru studii, která nikdy tiskem nevyšla, Patočkův “Nega
tivní platonismus". Ten považuji za mimořádně závažný nejen pro
pochopení Patočkova myšlení, nýbrž i pro pochopení toho, jak se
filosofie vyvíjela v polovině našeho století. Patočka se tu vypořádává se
všemi útoky proti filosofii, jak ji sám chápal a jak sejí oddal. “Negativní
platonismus” je zároveň souhrn a apologia pro philosophia sua. Pa
točka uznává platnost kritiky filosofie potud, pokud se filosofické
myšlení samo chápe jako “meta-fyzika”, tedy jako pozitivní poznávání
údajných “vyšších” faktů. Proti takovému pojetí staví ideu filosofie
jako pokusu o uchopení smyslu, ne jen faktu, bytí.
Ač se náměty “Negativního platonismu” vyskytují v náznaku už ve
starších textech, systematické zpracování tohoto námětu představuje
přece jen určitý předěl v Patočkově myšlení. V pozdějších textech,
i v těch, v nichž se Patočka vrací k Masarykovi a Husserlovi, se již ne
setkáme s předkritickým tónem tradiční filosofie, jakým Patočka psal
na př. své “humanistické” texty. V pozdějších pracích jsou i humanistic
ké a masarykovské náměty, které vystoupí do popředí v Patočkově
myšlení o smyslu české totožnosti v druhé polovině 60. let a též ovšem
ve vystoupení Charty 77, přece jen poznamenány kritickým postojem
“negativního platonismu”. Je to tedy text nezbytný k pochopení Pa
točkova myšlení.
Z tvorby údobí mezi Únorem 1948 a táním v polovině 60. let je třeba
zařadit dva články, které by zastupovaly dvě oblasti, jimiž se Patočka
tehdy zabýval, totiž dějiny vědy a myšlení J. A. Komenského. Patočko
vy studie o dějinách vědy předkládají základní vzorec výkladu. Platon
se tu jeví jako objevitel možnosti porozumění matematizací, Aristoteles
jako objevitel srozumitelnosti pohybu či stávání, leč zatím jen srozu
mitelnosti kvalitativní. Filosofické úsilí, které umožnilo vznik moderní
vědy, se zabývalo propojením těchto dvou objevů v pojetí matemati
zace pohybu. Patočkovy práce, které tento vzorec dokládají a rozvádějí,
vycházely nejprve jednotlivě v časopise Vesmír, pak souhrnně jako
sborník Aristoteles: jeho předchůdci a dědicové (Praha, Nakladatelství
ČSAV;
1964). Ve výběru textů bych je nechal zastupovat článkem “O vý
*
znamu Francise Bacona z Verulamu’’ (Vesmír, roč. 40, čís. 5 a 6, 1961,
str. 152-55 a 186-88).
Druhá oblast Patočkovy tehdejší práce se týká J. A. Komenia. V řadě
článků, z velké části historicko-faktografických, se Patočka zabývá
jednak podrobným studiem Komenského díla, jednak filosofickou
otázkou vztahu Komenského “spisů útěšných” s námětem marnosti
světa a ráje srdce a jeho zcela odlišných “spisů pansofických”. Patočka
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poukazuje, že právě odvržení světa v jeho empirické danosti vede
k pansofickému přístupu — totiž že správné pochopení nemůže vy
cházet z jednotlivin, nýbrž ze smyslu celku nazřeného v jednotlivinách:
teprve na základě celkového pochopení smyslu je správný výklad jed
notlivin možný. Je to tedy pravý opak kartesianismu a přírodovědy na
něm založené. Patočkovy komeniologické studie, dostupné na západě
v souhrnném xeroxovém vydání připraveném péčí K. Schallera a Ko
meniologického ústavu v Bochumi, považuji za naprosto nezbytné
k porozumění Komenského. Pro čtenáře, jemužjde především o pocho
pení Patočkova myšlení, bych je dal zastupovat studií Die Philosophie
der Erziehung des J. A. Comenius (Paderhorn: F. Schöningh; 1971) nebo
jejímu neúplnému vydání českému, “O filosofii J. A. Komenského”,
(Slavia, roč. 39, čís. 4, 1970, str. 489-512). Z té jasně vyplývá, do jaké
míry pokračoval Jan Patočka ve svém filosofování i v dobách nejtužší
cenzury tím, že za sebe nechal mluvit J. A. Komenského.
S uvolněním v polovině šedesátých let začíná nové nové údobí Patoč
kova myšlení, v němž se Patočka soustřeďuje systematicky na námět,
který si stanovil už ve třicátých letech, totiž na Husserlovu fenomenolo
gii a na hledání “přirozeného” světa. V těchto letech vznikají i práce,
které by v souborném vydání představovaly závažný přínos ke studiu
Husserlovy fenomenologie. Jde tu o přednášková skripta "Úvod do
studia Husserlovy fenomenologie”, která se zabývají rozborem Husserlových předfenomenologických textů, o rozsáhlý článek “Přirozený
svět a fenomenologie”, věnovaný fenomenologickému jádru Husserlova myšlení, a o přednášková skripta “Tělo, společenství, jazyk, svět”,
v nichž Patočka pokračuje vlastním fenomenologickým myšlením
v Husserlově projektu. Spolu s pozdějšími cizojazyčnými texty Patoč
kovy práce o Husserlovi přímo volají po tom, aby z nich filosofický
redaktor vytvořil knihu o Husserlovi a fenomenologii. To ovšem je
úkol pro tématické vydání Patočkových Sebraných spisů, a zájem pro
odborníka, který se zajímá výslovně o Husserla a fenomenologii. Pro
čtenáře, který se zajímá především o Patočku, bych toto údobí Husserlovských prací dal zastupovat obsáhlému článku "Přirozený svět a *
fenomenologie” (podle českého originálu z pražského samizdatového
opisu: slovenský překlad, který vyšel tiskem [“Prirodzený svet a feno
menologia”, ve sborníku Existencialismus a fenomenológia, Bratislava:
Obzor, 1967; str. 27-71] obsahuje řadu chyb: překladatel na př. zaměňu
je slova “věcnost” a “věčnost”). Je to text poněkud delší a techničtější
než dosud vybrané texty, avšak vzhledem k důležitosti námětu pro
Patočkovo myšlení jako celek je to, myslím, volba oprávněná.
Mimo odbornou filosofickou práci se Patočka v tomto údobí zabýval
též “masarykovskými” náměty — ne sice výslovně Masarykem, jehož;
jméno ještě přesahovalo meze tehdejší únosnosti, avšak otázkami
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smyslu české národní totožnosti zcela v duchu Masarykova humanis
mu. Řada těchto textů vyšla souhrnně pod titulem O smysl dneška. Do
výběru bych jako reprezentativní zařadil nejspíše titul “Dilemma v na
šem národním programu — Jungman a Bolzano” (in: O smysl dneška. Pra
ha: edice Váhy, 1969). Obroda roku 1968 představovala pro celý národ
z velké části návrat a znovunavázání na tradici násilně přerušenou a
popřenou Únorem. Tak i Patočka tu navazuje na náměty, které mu byly
nejbližší, na Husserla a Masaryka.
Jenže po kratičkém údobí naděje přišla druhá okupace a po ní nor
malizace tak překotná a důsledná, že bylo těžko si představit cokoliv
jiného v dohledné budoucnosti. Došlo k základnímu zvratu naší národ
ní situace, k otřesu obdobnému tomu, který Patočkova generace pro
žila už jednou, za Mnichova. Jestliže Únor byl naší novodobou Bílou
Horou, normalizace sedmdesátých let byla novodobým Vestfálským
mírem. České filosofii znovu připadl úkol zachraňování holé duše
v údobí beznaděje, dobře známý Komenskému.
Toho úkolu se Patočka zhostil v pracích z první poloviny sedmdesá
tých let. V jeho filosofování dochází k výraznému posunu, k určitému
rozdvojení. Texty psané v cizích jazycích a pro cizinu jsou dál psané
tónem světové odborné filosofie, kterou Patočka v prvním ze svých
Dvou esejů o Masarykovi (Praha: samizdat, 1976) označí jako “hlavní
proud” filosofického myšlení. Zabývají se dál problematikou trans
cendentální filosofie, prohlubované Heideggerem, a z hlediska odborné
filosofie patří nepochybně k Patočkovým nejlepším pracím. Čtenář,
který se zajímá především o filosofii onoho “hlavního proudu” a o Pa
točkův přínos k němu, si je bude chtít přečíst všechny, jako první z celé
ho díla. Do výběru pro čtenáře s obecným zájmem bych zařadil nej
spíše přednášku z mezinárodní filosofické konference ve Varně roku
1973, které vyšla později v českém překladu jako “Nebezpečítechnizace
ve vědě u E. Husserla a bytostné jádro techniky jako nebezpečí u M. Heideggera”, (Svědectví, roč. 16, čís. 62, Paříž 1980, str. 262-72).
Mimo to však Patočka v tomto údobí píše i celou řadu prací zcela ji
ného rázu, vydávaných jako samizdat a určených zřejmě především
pro domácí čtenáře v nejtemnějším údobí normalizace. Svým drama
tickým pojetím postavení člověka v kosmu a svým mýtizujícím stylem
připomínají daleko více Nietzscheho a Heideggera než Husserla a Ma
saryka. Snad nejvyhraněněji je shrnuje poslední z Kacířských esejů,
“Války 20. století a 20. stoletíjako válka". Východiskem je přehodnoce
ní hodnot: zatím co všechna předešlá filosofie Západu považovala ro
zum a dobro — Patočka užívá výraz “Vláda Dne” — za pravidlo a
vášeň a zlo, “Vládu Noci”, za přechodnou výjimku, války 20. století prý
ukazují, že opak je pravda. Skutečnost je vláda noci, v níž člověk usilov
ně a nakonec vždy marně buduje své enklávy rozumu a jasu. To je ná
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mět nadhozený Nietzschem a rozpracovaný existencialisty pod bez
prostředním dojmem válečného kataklysmu. V Československu se stal
znovu aktuální sovětskou okupací. Patočka však tento námět dál
vyhrocuje. Je to prý právě pokus o budování “vlády Dne”, který vy
volává temné síly noci: i ty nejosvícenější vlády zajišťují život vyhrožo
váním smrtí. Únik z beznaděje tu nachází jen “společenství otřesených”,
kteří si uvědomují marnost všeho úsilí o budování “vlády Dne”, nejsou
proto zlomeni jeho ztroskotáním, nýbrž v obětování vší naděje nachá
zejí svobodu od zakletého kruhu úsilí.
Z hlediska onoho “hlavního proudu” odborné filosofie je možno
o závažnosti těchto textů pochybovat. Podobně jako poválečný existencialismus je to způsob filosofování, který reaguje na velmi určitou
situaci v níž jde o zachování holé duše, ne o dlouhodobé žití života —
tedy filosofie zvláštní, ne obecná, a těžko pochopitelná mimo situaci, na
kterou reaguje. Jenže čtenář či filosof, který dnes přistupuje k pováleč
nému existencialismu či k dramatickému filosofování 60. let se shovíva
vým nezájmem, zapomíná, že v tehdejší situaci základního otřesu se
právě odborná filosofie “hlavního proudu” jevila jako zbytečná, mar
ná, nic nechápající a filosofie dramatu, ač už v Komenského útěšných
spisech, v Sartrově dramatech či v Patočkových Kacířských esejích za
chytila a vyjádřila hlubokou pravdu tehdejší situace.
Proto myslím, že i Patočkovy dramatické spisy z první poloviny
70. let musí být zastoupeny v každém výběru, a nejen tam, kde tento
způsob filosofování je dnes aktuální, nýbrž v každém jazyce. Náleží
k celku Patočkova díla stejně nedílně, jako momenty vyhraněné krize
náležejí nedílně k lidskému údělu. Otázka, zda takové momenty před
stavují odhalení vlastní podstaty lidského bytí, zapomínané v každo
dennosti (Nietzsche, Heidegger) či výkyvy, které je třeba přežít a překo
nat (Masaryk, Husserl) zůstává otevřená, podobně jako otázka, který
motiv — oba jsou zastoupeny —je základní pro celkový smysl Patoč
kova myšlení. Proto bych do výběru základní četby zařadil také buď
Kacířské eseje o filosofii dějin jako celek (Praha: samizdat, 1975; knižně *
Mnichov: Arkýř, 1980) a nebo výběr tří textů, který by zachytil pohyb
od Husserlovských námětů k problematice Kacířských esejů — “Kpre
historii vědy a pohybu” (Tvář, roč. 2, čís. 1, 1965, str. 18-23), "Pravda
mýtu v Sofoklových dramatech o Labdakovcích” (program Divadla za
branou, 1971) “Války 20. století a 20. století jako válka” (závěrečný
Kacířský esej).
“Otřesenými” dramatickými spisy z první poloviny 70. let končí
Patočkovo filosofické dílo. Zamýšlenou systematickou práci, “Husser
lova transcendentální filosofie po revizi”, už nestačil napsat — zbyly
z ní jen 33 stránky osnovy. V Patočkově životě však následuje ještě
jedna kapitola, vystoupení ve jménu Charty 77. Tím vystoupením se
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Patočka dostává zas o velký krok dál, za existencialistický patos “Válek
20. století”. Charta, ač ji Patočka chápal jako “společenství otřese
ných”, nebyla jen dramatickým existencialistickým gestem. Představo
vala občanskou iniciativu ve jménu “Vlády dne”, lidských práv v nej
lepším duchu Masarykově. Proto ani ve výběru filosofických prací
nemohou být Kacířské eseje posledním slovem. Tím musí být jeden či
více z krátkých “chartistických” textů z roku 1977. Navrhl bych “Opo
vinnosti bránit se proti bezpráví" a případně ještě dva další texty, "Čím
je a čím není Charta 77?” a "Co můžeme očekávat od Charty 77?”
* * *
Tak tedy vypadá můj základní “obeznamovací” výběr ze spisů Jana
Patočky, takový by byl obsah Vybraných spisů, kdybych je vydával, či
povinné četby, kdybych mohl přednášet “Úvod do Patočkovy filoso
fie”. Samozřejmě, mnoho tu chybí. Kdybych měl v příštím semestru
vést seminář o Patočkovi pro studující, kteří absolvovali první obecný
semestr, měl by tématické zaměření, a to bych doporučil i pro další
četbu. Jeden semestr bych věnoval Patočkovu myšlení o smyslu české
totožnosti, a četba by zahrnovala nejen všechny “masarykovské” texty,
nýbrž i texty o Palackém, o Bolzanovi jakož i texty o aktuálních námě
tech 60. let. Další semestr bych věnoval Patočkovým pracím o dějinách
vědy, k nimž náleží i rozbory Aristotela. Jeden semestr bych věnoval
pracím o Komenském. Pak bych chtěl věnovat jeden semestr Patočkovu
přínosu k “hlavnímu proudu” filosofie, ve kterém bych pročítal práce
o fenomenologii z druhé poloviny 60. let i pozdější příspěvky jako vyni
kající text “Kartesianismus a fenomenologie” ze samizdatového sbor
níku pro Karla Kosíka z r. 1976. Pak bych ještě požádal některého kole
gu, aby věnoval jeden semestr Patočkovu exkursu do existencialismu
v první polovině 70. let a druhý semestr Patočkovým pracím o estetice
a umění. Jenže to je program na šest semestrů či na šest podstatných
svazků — a to i bez Patočkových přednášek o dějinách filosofie, které
též zasluhují vydání. Jak známo, čím náročnější plány, tím menší
pravděpodobnost, že ze skutku přece jen něco neuteče. Proto čtenáři,
který se chce obeznámit s Patočkovým myšlením, avšak nemůže mu
věnovat oněch šest semestrů, navrhuji, z důvodů již uvedených, tento
poněkud skromnější program četby:
"Několik poznámek o mimosvětské a světské posici filosofie”, Kvart,

roč. 2, čís. 2, 1934, str. 43-50
"Masarykovo a Husserlovo pojetí duševní krise evropského lidstva”,
Kvart, roč. 3, čís. 2, 1936, str. 91-102
"Myšlenka vzdělanosti a její dnešní aktuálnost” Kritický měsíčník

(dále KM), roč. 1, č. 6, 1938, str. 241-53
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Dvojí rozum a příroda v německém osvícenství. Praha: V. Petr, 1942
“Dějepis filosofie a její jednota”, Česká mysl (dále ČM), roč. 36,
čís. 2, 1942, str. 97-114
“Masaryk včera a dnes”, Naše doba, roč. 52, čís. 7, 1946, str. 302-311
“Český humanismus a jeho poslední slovo v Rádlovi”, KM roč. 9,
čís. 7-8, 1948, str. 161-65
“Negativníplatonismus”, ineditům z padesátých let; viz dále v tomto

čísle
“O významu Francise Bacona z Verulamu”, Vesmír, roč. 40, čís. 5 a 6,

1961, str. 152-55 a 186-88
“Ofilosofii J. A. Komenského”, Slavia, roč. 39, čís. 4,1970, str. 489-512
“Přirozený svět a fenomenologie”, podle strojopisného opisu Přirozený
svět a pohyb lidské existence (Praha, 1980), sv. I, str. 1.4.1-22
“Dilemma v našem národním programu — Jungman a Bolzano” in: Jan
Patočka: O smysl dneška (Praha: edice Váhy, 1969), str. 87-104
“Nebezpečí technizace ve vědě u E. Husserla a bytostnéjádro techniky
jako nebezpečí u M. Heideggera”, Svědectví, roč. 16, čís. 62, 1980,
str. 262-72
Kacířské eseje o filosofii dějin. Mnichov: edice Arkýř, 1980
“O povinnosti bránit se proti bezpráví”, Studie, roč. 51, čís. 3, 1977,
str. 249-50
“Co můžeme očekávat od Charty 77?”, Listy, roč. 7, čís. 2, 1977, str.
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Husserl a Patočka
Karl Schuhmann, Utrecht

Kořeny Patočkova zájmu o Husserla sahají zpět až do jeho pražských
studentských let, kdy studoval nejen romanistiku a slavistiku, ale ifilosofii
a v semináři u profesora J. B. Kozáka měl referát o Husserlových “Ideích
I”.1 Rozhodující pro jeho příklon k Husserlovi však byl teprve akademický
rok 1928/29, který jako stipendista strávil v Paříži. Poslouchal tam nejen
přednáškový cyklus Georga Gurvitche o tehdejší německéfilosofii,2 ale i
přednášky göttingenského fenomenologa Alexandra Koryé na Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales. Zvláště tyto přednášky odpovídaly
Patočkově slavisticko-filosofickému zájmu, neboť Koyré se nejdříve
zabýval předchůdci husitského hnutí (Konrádem Waldhauserem, Milíčem,
Štítným), aby pak sám pojednával o komentáři Jana Husa k Sentencím.3
A právě tehdy na naléhání Koyrého pozvala Sorbonna Husserla k před
náškám a stanovila termín návštěvy na únor 1929, aby Husserl mohl být
přítomen Koyrého soutenance de thése. Není tedy divu, že Koyréův po
sluchač Patočka navštívil nejen Husserlovy pařížské přednášky, ale viděl
Husserla znovu při Koyrého soutenance. A byl to takéKoyré, který tehdy
Patočku Husserlovi představil.4
Ať byl dojem, který Husserl udělal na Patočku, jakkoli velký, pro
Husserla samého nemělo toto první setkání žádný zvláštní význam.
V letním semestru 1933 však přišel Patočka do Freiburku, aby tam stu
doval na univerzitě nejen u Heideggera, ale soukromě i u Husserla,
který byl již několik let emeritován. K tomu bylo zapotřebí doporuču
jícího dopisu Husserlovi od Humboldtovy nadace, jejímž stipendistou
tehdy Patočka byl.5 Nato mu Husserl 12. května 1933 napsal: “Chcete-li
se opravdu naučit rozumět a nepřinášíte-li s sebou hotová filosofická
přesvědčení (tyto duchovní klapky přirostlé na očích), pak jste mi
srdečně vítán. Rád Vám chci být nápomocen a pověřím svého asistenta
Dr. Finka, aby se Vám věnoval.”6 Z toho můžeme usuzovat trojí: Za
prvé probleskuje za těmito slovy lehké zklamání Husserlovo nad ně
kterými z jeho žáků, jejichž “klapky na očích” postřehl až později —
z různých důvodů je zde nasnadě myšlenka na Heideggera, jehož hvězda
tehdy stála v zenitu. Dále to naznačuje, že Husserl přijal prakticky ne
známého Čecha s bezprostřední otevřeností a sympatií; tomu odpoví
dají i jeho přátelská slova k Patočkovi, že nyní k němu do Freiburgu
konečně přichází také krajan.7 Konečně z toho vyplývá, že Patočka
mluvíval s Husserlem samým jen příležitostně, většinou byl odkázán na
Eugena Finka školeného na Hegelovi a Heideggerovi.
O tomto způsobu učení a diskutování s Finkem, který naprosto ne
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byl ve všem zajedno s Husserlem, vypovídá Patočka ve svých “Vzpo
mínkách”. Hlavním předmětem rozprav byla fenomenologická re
dukce,8 ležící tehdy Husserlovi nejvíce na srdci, k níž však měl Fink
latentně odmítavý postoj. Není tedy divu, že Patočka byl více ovlivněn
— jak to později nazval — “asubjektivní” fenomenologií ve smyslu
Finkově než čistým husserlovským transcendentalismem. Se zřetelným
odstupem píše pak Patočka 25. července 1933 svému příteli Jacobu
Kleinovi o Husserlovi: “Je velice vlídný, i když přísný, a kdo nepochopil
redukci, je přirozeně v jeho očích ztracen.”9 Okolnost, že neustále plně
zaměstnaný Husserl přenechal Patočkovu výuku z valné části Eugenu
Finkovi, se stala nejen základem pozdějšího pevného přátelství obou
těchto myslitelů, nýbrž přispěla také k formování vlastní nehusserlovské Patočkovy pozice.
To neznamená, že Patočka snad přišel k Husserlovi v podstatě přece
jen s “klapkami na očích”. Naopak, ukázal se zřejmě neobyčejně vědychtivý. Husserl si byl velmi dobře vědom schopností tohoto žáka a
odkázal proto Patočku, “který je velmi nadějný”,10 při jeho návratu
do Prahy k dalšímu studiu “na svého bývalého asistenta Ludwiga Landgrebe, který se tehdy ucházel o docenturu na tamní německé univerzi
tě”.11 Vztah mezi Husserlem a Patočkou byl tedy po tomto letním
semestru 1933 definitivně a pevně navázán.
Pražské události jako Patočkova účast na pražském filosofickém
kongresu a po něm následující založení Cercle philosophique v Praze
ponecháme zde stranou, neboť nám jde především o vylíčení osobního
vztahu Husserla k Patočkovi. Je však třeba se o nich alespoň zmínit,
neboť kvůli nim — k Husserlově lítosti12 — nemohl Patočka v letním
semestru 1934 přijít do Freiburgu. Přesto plnil tehdy Patočka pro Hus
serla důležitou funkci. Začátkem srpna 1934 požádal totiž Emanuel
Rádi, předseda pražského kongresu, Husserla o písemné vyjádření, jak
chápe současnou úlohu filosofie.13 Husserlovi, jak známo, to dalo pod
nět k rozsáhlému zamyšlení nad historicko-filosofickými problémy a
nad historickou teleologií fenomenologie, které nakonec vyústilo v jeho
spise o Krizi evropských věd z r. 1936.14 Nejdříve načrtl Husserl k těmto
otázkám delší pojednání; pak, takřka v poslední minutě, napsal také
dopis, Rádlem vlastně žádaný.15 K bližšímu zdůvodnění svého sta
noviska vyjádřeného v dopise poslal Husserl kongresu i toto pojednání,
“aby bylo předneseno v malém kroužku”.16 Je jistě pozoruhodné, že
Husserl vybral k přečtení své práce a tím také určil jako přímého svého
reprezentanta svého mladého přítele Patočku a nikoli své žáky Felixe
Kaufmanna, Romana Ingardena nebo Ludwiga Landgrebe, kteří byli
na kongresu rovněž přítomni. Když pak Husserl, ještě během kongresu,
své pojednání stáhl, protože zaslaný přepis na stroji “byl plný chyb,
zkreslujících smysl”, obrátil se s prosbou o provedení tohoto úkolu
zase na nikoho jiného než na Patočku.
35

V témže dopise píše Husserl Patočkovi také: “Potěšil byste mne veli
ce, kdybyste mi později podal osobní zprávu o průběhu kongresu”.17
Skutečně mohl mu Patočka brzy ohlásit, že plánuje svou návštěvu na
vánoce. Přicházel především z pověření pražského Cerclephilosophique,
aby jednak pozval Husserla na příští jaro do Prahy k přednáškám a
kromě toho aby sondoval možnost zpracování a vydání Husserlových
obsáhlých stenografických rukopisů pod záštitou Pražského filoso
fického kroužku. Pro Husserla však byla příležitost k filosofickému
rozhovoru s Patočkou zdaleka nejdůležitějším aspektem této návštěvy,
“Bude se zdatně filosofovat,” píše svému mladému pražskému příteli
již v říjnu 1934.18 Když pak Patočka od 23. prosince 1934 do 4. ledna
1935 pobýval ve Freiburgu,19 skutečně se podle Husserlových slov
“mohutně filosofovalo” a “mocně vyjednávalo”.20 Napsal-li Husserl
již 20. října Patočkovi “mám opravdovou důvěru k Vaší opravdovosti
(jen málokteří vědí dnes, co je to opravdovost — Ernst) a k Vašemu
nadání, proto můj vřelý zájem o Vás”,21 pak toto společné vánoční
filosofování splnilo tak všestranně Husserlovo očekávání, že od té
doby hodnotil Patočku jako “ve fenomenologii velmi pokročilého”.22
O čem bylo tehdy v jednotlivostech diskutováno, není známo, zřejmě
však o komplexu otázek historické teleologie a jejího odhalování
duchovědným postojem založeným na vcítění. Že se Patočka profiloval
v těchto diskusích nejen jako učenlivý žák, ale především jako stejně
závažný a rovnocenný partner, je zřejmé z Husserlova svědectví výše
citovaného. A nejen z něho. Je třeba se v této souvislosti zmínit i o tom,
že Husserl toho Štědrého dne věnoval Patočkovi řečnický pult, který
sám jako student dostal darem od svého kolegy a přítele T. G. Masary
ka roku 1878 v Lipsku; tím tak říkajíc učinil svého mladého přítele
oficiálně českým průkopníkem fenomenologické myšlenky. Jak Patoč
ka sám poznamenal: “Stal jsem se tak dědicem jedné velké ‘tradice’.”
Dokonce šel Husserl podle Patočkovy zprávy spontánně ještě dále: dal
3. ledna 1935 Patočkovi, který ještě nikdy předtím neměl příležitost
mluvit osobně s tehdejším prezidentem republiky Masarykem, “osobní
dopis Masarykovi, aby mu ho odevzdal”.23 V tomto dopise doporučuje
Husserl svému starému příteli Masarykovi vřelými slovy filosofickou
budoucnost svého mladého přítele Patočky.24 Přes ponurou politickou
situaci mohl Patočka svoji návštěvu u Husserla, pokud jde o filosofic
kou a osobní situaci, hodnotit vřelými slovy: “Bylo to tenkrát ve Frei
burgu nevýslovně krásné.”25
Od této návštěvy nebyl Patočka pro Husserla zřejmě již jen nehoto
vým žákem, nýbrž svébytným a vyzrálým spolu-fenomenologem a
přítelem. To se ukázalo nejen v tom, že byl přijat do malého okruhu
těch, kterým dal Husserl nahlédnout do svých neuveřejněných ruko
pisů; už 8. ledna 1935 posílá Felix Kaufmann z Vídně Landgrebovo
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zpracování “Logických studií” Patočkovi do Prahy,26 rok nato mu
Husserl výslovně nabízí četbu svých nových rukopisů patřících ke
“Krizi”.27 Příznačná je také Husserlova vytrvalá naděje na shledání
s Patočkou, jemuž píše 20. dubna 1935: “Vyhlídka na Vaši návštěvu
v Kappel nás velice těší . . . Zde se Vám dostane krásné historickofilosofické krmě.”28 Když pak Husserl musí svoji přednáškovou cestu
do Prahy, plánovanou na jaro, odložit na podzim 1935, je opět Patočka
prostředníkem, kterému to sděluje.29 Je také třeba zmínit, že sotva vyšla
studie o “Krizi”, vzešlá z pražských přednášek, posílá Husserl Patoč
kovi 10. března 1937 její separátní výtisk.30
Když Husserl v listopadu 1935 přednášel v Praze — při různých
příležitostech a pro různé instituce —, byl zřejmě Patočka jedním z jeho
nejvěrnějších posluchačů a průvodců.31 Husserl, který měl tehdy pří
ležitost poznat také Patočkova otce, naléhal, aby se Patočka bezpod
mínečně habilitoval a věnoval se filosofii i jako učitel33 — další to znám
ka, jíž Husserl vysoko oceňoval filosofický talent svého pražského
přítele a žáka. Patočka, tehdy ještě ve středoškolských službách, při
pravoval skutečně svoji habilitační práci, která podle jeho vlastního
svědectví zpracovávala “husserlovská témata, zvláště pak téma při
rozeného světa”.34 Jak důležitá byla pro Husserlovu práci výměna myš
lenek s Patočkou, který se konec konců jako jediný fenomenolog za
býval aktivně samostatným bádáním týmž okruhem problémů jako
Husserl sám, dokládá Husserlův netrpělivý lístek z 10. června 1936,
který referuje také o jeho práci na “Krizi”: “Jakmile začnou Vaše školní
prázdniny, musíte bezpodmínečně přijet do Freiburgu a v červenci pak
do Kappel.”35 Sice bylo tehdy pro Patočku a jeho situaci obtížné, odjet
na delší dobu do Německa,36 ale Husserl naléhal dále: “V žádném pří
padě se nechci vzdát Vaší nám tak milé návštěvy; víte přece, jak velká je
má důvěra ve Vaši filosofickou ‘dynamis’... Nějakým způsobem to už
půjde a musí jít a budete se jistě filosoficky i lidsky z toho pobytu tě
šit.”37 K této návštěvě však přece jen nedošlo. Jednak musel Husserl
dokončit závěrečnou část své “Krize” a kromě toho byl natolik zane
prázdněn rušivými návštěvami, že nemohl Patočkovi zajistit optimální
podmínky nezkaleného společného soustředění, které toto setkání
v Husserlových očích nutně zasluhovalo. Prosí proto Patočku o odlože
ní cesty na pozdní podzim.38 Ale Patočka byl tehdy zaměstnán vyřizo
váním své habilitace a nemohl se vzdálit na delší dobu z Prahy.
Jak mnoho záleželo Husserlovi na novém setkání a filosofické disku
si s Patočkou, vysvítá z dopisu jeho ženy Patočkovi z 9. prosince 1936,
který napsala z Husserlova pověření: “Doufáme velice, že přece jen
budete moci o vánočních prázdninách k nám přijít, jinak by to ale muse
lo být možné brzy nato; v našem věku nesmíme přece setkání libovolně
odsouvat.”39 Husserl sám naléhá ještě jednou 29. ledna 1937: “Doufám
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také, že si přece jen vyšetříte pro Freiburg čas.”40 Tomuto opakované
mu a vytrvalému naléhání Husserlovu nemohl a jistě také nechtěl
Patočka už dále odolávat. Když se začátkem srpna 1937 zúčastnil descartovského kongresu v Paříži, navštívil na zpáteční cestě ve dnech 7. až
10. srpna Husserla ve Freiburgu, aby ho “viděl a podal mu zprávu”.41
Při této příležitosti věnoval také Husserlovi jeden výtisk své habilitační
práce “Přirozený svět jako filosofický problém”.42 Byla to, jak víme,
poslední Patočkova návštěva. Ještě během jeho pobytu ve Freiburgu
utrpěl Husserl úraz, na jehož následky pak po delší nemoci zemřel
v dubnu 1938.
Byly to především dvě vlastnosti, které Husserl u Patočky opakovaně
cenil a které na něho zvláště působily: jeho vážnost a opravdovost, a
jeho nadání. Dodatečně můžeme konstatovat, že se v žádném ohledu
nemýlil. Opravdovost věcné práce a odpor vůči jakémukoliv patosu
nebo jen pokusu stavět vlastní osobnost do popředí, zůstaly typickými
prvky Patočkova díla. Není to v pravdě nic jiného než jeho tak často
vychvalovaná filosofická skromnost.43 Je zřejmá také ze slov, jimiž
doprovodil svoji habilitační práci předanou Husserlovi: “Panu tajné
mu radovi Husserlovi, jemuž vděčím za svou životní duchovní náplň,
v hluboké úctě a vděčnosti věnuje J. P.” Právě toto dílo je také prvním
brilantním důkazem jeho myslitelského nadání, neboť obsahuje nic
menšího než systematické, široce založené a samostatné zpracování
problému přirozeného světa (des Lebensweltproblems). A to v době,
kdy Patočka znal z Husserlova příslušného učení jen několik zlomků,
což vlastně znamená: v době, kdy mělo trvat ještě desetiletí, než přiroze
ný svět bude objeven (např. u A. Schütze, L. Landgrebe nebo M. Mer
leau-Ponty) jako téma fenomenologického hnutí.44 Opravdovost a
nadání charakterizují tedy již toho Patočkovo dílo. A oba tyto rysy za
bránily také tomu, aby se Patočka stal pouhým husserliánem, tj. pou
hým Husserlovým stoupencem. Právě okolnost, že Husserl mu zpro
středkoval onu “duchovní náplň života”, filosofii, a že Patočka se
opakovaně k Husserlově filosofii vracel,45 umožnilo mu její vážné
přezkoušení, což mu dovolilo i ostře formulovat křehkost, neuspokojivost a jednostrannost Husserlových tezí. Husserlovo vysoké ocenění
Patočkovy myšlenkové síly nachází svůj odraz v Patočkově respektu
k filosofickému výkonu Husserlovu.
Patočku je tedy třeba počítat k oněm “nejvěrnějším” žákům Husser
lovým, o nichž sám ve své řeči věnované památce Husserlově řekl, že
právě oni “ho nemohou následovat” v jeho monadologickém transcendentalismu.46 Všude tam, kde se Patočka ve své asubjektivní a noematické fenomenologii — což vůbec není jen pouhé převzetí heideggerovských myšlenkových podnětů, nýbrž současně i obnovení původních
fenomenologických motivů47 — od pozdějšího Husserla odchyluje, činí
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tak po dlouhém vážení a s udáním přesných argumentů. Patočka tedy
ve své práci potvrdil actu exercito představu, kterou si o něm Husserl
udělal v průběhu jejich mnohaleté známosti. Ve zmíněném už dopisu
Masarykovi z 3. ledna 1935 napsal totiž Husserl kromě jiného: “Jako
milý host prodlévá v tomto svátečním čase v naší rodině mladý český
filosof — Dr. Jan Patočka, který již před dvěma lety získal naše vřelé
sympatie, když přišel na závěr svých filosofických studií na jeden se
mestr ke mně do Freiburgu. Potěšil mne zvláště jako filosofa svým
neobyčejným filosofickým nadáním, které vzhledem k jeho čisté a
opravdovostí vybavené osobnosti slibovalo neobyčejný vývoj. Teď,
v tomto týdnu denního spolužití získal zcela naše srdce a svými pokroky
plně potvrzuje mé očekávání.’’48
(Z německého rukopisu přeložila V. Hrubá)
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Přítel — učitel
Miloslava Holubová, Praha

. . . Stále nosil s sebou aktovku plnou knih a rozepsaných prací. Praco
val ve všech dopravních prostředcích, v čekárnách, v nemocnici, prostě
vždy a všude. Když někdo přišel, položil písátko uprostřed věty — jen má
lokdy požádal o chvilku poshovění — a už “prosím, jsem celý ucho". Po
odchodu návštěvníka okamžitě pokračoval v načaté větě.
Když přišel na návštěvu, než byl připraven čaj, napsal aspoň pár dopisů,
nebo něco četl a sotva se začalo sklízet se stolu, pokud nepomáhal — už
zase byl pohřížen do knihy nebo rozepsané práce.
“To musíš nosit tolik knih naráz, když to tvým neduhům škodí?” —
“Musím,” odpovídal, “když nemám chuť na jednu věc, dělám druhou.”
Cekání na vhodnou náladu a dobrý zdravotní stav si nedovoloval.
Filosofie mu byla vskutku láskou k vědění, poznávání, moudrosti — a
to osudovou, vášnivou. Ať mluvil nebo psal — o předsokraticích nebo
o Husserlovi, o empirismu, pozitivismu, marxismu — vždy šlo o jedno —
fdosofie mu byla promýšlením, které chce být přísnou vědou, nad smyslem
věcí a celkem života — tedy to výsostné, co dává v životě všemu ostatnímu
smysl a cíl. Přitom šlo o postupné, vždy dramatické odkrývání existence
celku i jednotlivostí — k čemuž je v dějinách vědy “nutno vykonat svo
bodný a nutný čin překročení, což znamená popřít samu zkušenost v jejích
postupech”. Tedy jde o to k čemu “přistupujeme z vnitřní svobody a nikoli
z vnější nutnosti”.
Proto je mu i “politika v původním významu život ze svobody a pro ni.
Svoboda je však zároveň prostor pro myšlení, tj. pochopení, že svoboda
není věc mezi věcmi, že svobodná bytost stojí na mezi mezi tím, co jest a
mezi tím, co nelze nazvat jsoucím, protože to právě člověka ze souvislostí
věcí vylamuje, aby je mohl chápat a stavěl se tak mimo ně, rozuměljim a
svému postavení mezi nimi”.
Obrovsky se musím přemáhat, abych nepokračovala a jen vděčně vzpo
menula, jak uměl myšlením, kterému nás učil, otevírat různá vrata i vrát
ka, závory, přehrady, a čím vším se člověk zabedňuje na cestě za pravdou.
Právě proto kolem sebe sdružoval lidi všech ideologií a všech náboženství,
staré, mladé; jemu byli všichni dobří, pokud měli, jak říkával, “jádro”.
Každého jadérka si vážil, o každé láskyplně, světomitě, ze všech sil pečo
val — přitom času nešetřil! — svým učením vypravil na cestu — a na té si
každý musel svobodně počínat po svém.
Vzpomínám — bylo to asi tak před čtvrt stoletím — kdy unesená jeho
výkladem jsem ho přirovnala k jednomu z velkých filosofů, které ctil a
miloval. Ale on se jen usmál a řekl:
“Ale jdi, ty bláho! Já jsem rád, že jsem se dostal do předsíně a že odtud
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pootevřenými dveřmi mohu naslouchat — a snad i rozumět — tomu, co si
tam kolem stolu ti Velcí povídají.”
Pár roků mě trvalo, než jsem pochopila, že to nebyla jen skromnost, ale
také jistý dobrý druh náročnosti, která ho vrhala do další a další vytrvalé,
důkladné myslitelské práce.
Nechtěla bych, aby to vzpomínání nadměrně oplývalo chválou, to by se
mu nelíbilo. Řeknu tedy, že ani jemu se život nepovedl bez omylů a bez
chyb. Ale neznám nikoho, kdo by o nich věděl víc než on sám. A nejen, že
o sobě věděl, ale co mohl, odčiňoval, napravoval, a nad tím ostatním se
nepřestával rmoutit. A málo platné bylo veškeré chlácholení a domlouvá
ní — “no, tak si to už odpusť!” — zakýval hlavou a řekl, “když ono to
někde trvá,” a dodaleka se kolem sebe úzkostně rozhlížel.
Ovšem, nad vším, při všem byla práce — a souběžně ty nádherné sedánky.
Pod vysokým tlakem soustředění namáhavě oddychoval, až se někdy
zajíkal, nervózněpřekusoval slova dosud nevyřčená, nevydržel sedět klid
ně, sklouzl na samý okraj židle nebo křesla, kde vzrušeně balancoval,
pravou rukou před sebou šermoval sem a tam a přitom nervózně mezi
palcem a dvěma prsty lehkým dotekem zkoumal nejjemnější vlákna myš
lenek. Myšlenky v hlavě běhaly rychleji, než bylo možné vyjádřit tím
pravým výrazem. A však, který byl ten přesný? Konečně jej lapil — gejzír
vytryskl, napětí povolilo a už se proud valil a hrnul dál a dál a dál. Dvě
hodiny, tři, čtyři, pět — a Jan Zlatoústý mluvil a mluvila vůbec nepozoro
val, jak posluchači vyčerpáním umdlévají — Masaryk říkal, že myšlení
bolí— že někoho chvílemi obcházejí mrákoty, někdo se tiše vytratil, jiný
jen poodešel a zase se vrátil, někdo únavou na chvíli usnul a pak se trhnutím
vzbudil — to když zahřímala výměna názorů mezi Patočkou a nejsilnější
mi z borců — ale nakonec nás všechny nadzvedl, uchvátil, takže se vždy
končilo ve společném nadšení — z radosti nad objevným rozevřením
obtížné otázky, nad novým porozuměním, uchopením dalšího, byť malič
kého poznání.
Ach, to byly zlaté časy!
(Vzpomínky a pocty, Praha)
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Filosofický proseminář
Ladislav Dvořák

Janu Patočkovi

všecko je
jinak
zdá se
jinak
než se zdá

jiné
připadá mi
jiné
než mi připadá
jiné
řekl bych
jinačí
než bych řekl

jinak
jiné
jinak
jinaké
jiné
o poznání
o neposlouchání
jinačí
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Filosofie evropanství Jana Patočky jako
metafyzika pohybu
Petr Rezek, Praha

. . dass im Denken des Denkers
eine Nahe der Gätter waltet.
M. Heidegger1
V diskusích o přednáškách v roce 1973 o Platonovi a Evropě2 konstato
val Jan Patočka s určitým zklamáním, že se k jeho koncepci dejinnosti,
kterou v přednášce načrtl, nediskutovalo, že se diskuse točila pouze kolem
dílčích témat přednášky. Reaguji nyní poněkud opožděně na tuto výzvu, a
budu se zabývat jedním aspektem jeho výkladu, který však nalezneme i
v jeho pozdější práci, v Kacířských esejích.3 Nejprve vyložím základní
Patočkovo stanovisko, v druhé části poukážu na některé sporné stránky
jeho výkladu, které soudím v jednom ze svých posledních textů, jak
předvedu v třetí části, překonal.

I.
Jan Patočka je filosofem zjevnosti — hlavním motivem jeho filosofo
vání byl problém zjevování fenoménů. To jistě souvisí s tím, že vyšel
z fenomenologie — ale pokud máme použít této terminologie, pak chce
být nikoli fenomenologem, nýbrž fenomenologickým filosofem: “Fe
nomenologická filosofie se od fenomenologie liší tím, že nechce jenom
rozebírat fenomény jako takové, nýbrž chce z toho vyvodit také důsled
ky ... metafyzické.”4 Chce-li tedy sám Patočka být ne pouze fenomeno
logem, pak tedy chce být metafyzikem. Toto označení nemá pro Patoč
ku onen význam, pociťovaný dnes často jako hanlivý. Pokusil se totiž
v padesátých letech podat výklad metafyziky, který podle mého názoru
je jedním z prvků jeho filosofie dějin. V textech, které tenkrát nemohl
publikovat a které jsou dosud v rukopise, vyložil ‘negativní’ nauku
o Idei, kterou nazval negativním platonismem. Odkrývá zde základní
zkušenost metafyziky: zkušenost svobody a transcendence. Pojetí ideje
je dle Patočky pro filosofii základní: “Filosofie pojetím ideje stojí a
padá.” Jde mu ovšem o ideu pojatou negativním způsobem, jako to, co
nás zbavuje předmětu, jako “moc distance vůči jakémukoliv předmě
tu”, jako “čistou nepředmětnost, ryzí apel transcendence”. Možno
paradoxně říci, že svým negativním platonismem, svým pojetím ideje
jako negativity vůči jsoucnu a předmětu, získává Patočka k metafyzice
vztah pozitivní. Z toho lze také pochopit, proč byl považován za vyni
kajícího interpreta řady filosofů: byl totiž schopen onu základní meta
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fyzickou zkušenost pod nánosem často složitého aparátu odkrýt. Jistě,
mohl by někdo říci: co jiného je tento negativní platonismus než epoché,
zdržení se výkonu teze přirozeného postoje, jak to popisuje Husserl?
Skutečně, epoché tu hraje základní roli, ale pro otázku vztahu Jana
Patočky k evropské metafyzice je myslím důležité si uvědomit, že je tu
myšlenka epoché použita k odkrytí pozitivního jádra metafyzické zku
šenosti, nikoliv jen k odkrytí transcendentálního života subjektivity.
Toto jádro později již nebude nazývat zkušeností transcendence a
svobody, nýbrž obratem od zjevovaného k zjevování (tedy od předmětu
k tomu, skrze co se předmět ukazuje).
Zkušenost metafyziky, vyloženou v termínech zjevování a zjevnosti,
však Patočka v šedesátých letech spojuje s myšlenkou pohybu. Patočka
věnoval rozsáhlé studie problému pohybu u Aristotela a dospěl k závěru
— inspirován pravděpodobně Heideggerovými výklady o fysis — že
u Aristotela “pohyb je podstatně spjat nejen s určováním substrátu,
s jeho vymezováním a individualizováním, nýbrž dále i s jeho odhalo
váním. Pohyb je účelný právě vzhledem k tomu odhalování, jehož
předpokladem, a tedy součástí je vlastně i určování a vymezování.
Odhalování předpokládá určitost a v tom smyslu je vymezování jeho
předpokladem. Vymezování a odhalování je možno shrnout pod
souborný pojem zjevování. Pohyb je základem toho, že bytí a zjevování
je totéž.’’5 Tento výklad pohybu u Aristotela se stane východiskem pro
Patočkovu nauku o třech životních pohybech, jak ji známe z PE a EH.
V řadě dalších textů vykládá souvislost mezi Aristotelovým pohybem,
— kterého ovšem musel “radikalizovat”, tj. nepojímat jako proces
odehrávající se na substrátu — a pohybem životním, který je přede
vším vztahem k předchůdnému celku, v němž teprve je možno se setkat
s jednotlivinami. Zde, myslím, je patrná spojitost mezi negativním
platonismem na jedné straně a bytím a zjevováním, které jsou pojaty
jako totožné na základě aristotelského pohybu, ovšem radikalizované
ho v pohyb “realizování možností”, kterými lidský život jest. “Pohyb
jako původní život, který nepřijímá svou jednotu od vydrženého sub
strátu, nýbrž sám teprve vytváří jednotu svou i věci, která je v pohybu.”6
Oné zkušenosti negativně pojaté ideje, která nás zbavuje předmětu, tu
odpovídá život v předchůdném celku, jímž je charakterizována lidská
existence: nerozumí jen předmětům, nýbrž předmětům rozumí právě
na základě původnějšího vztahu k celku, kterým je svět. Ale každá
jednotlivina se musí lidské existenci zjevit; a nejen jednotlivina, i ono
pobývání v předchůdném celku je možné jen jako setkání ve zjevování.
Ale tento celek již není jsoucnem, je samotným zjevováním. Vidíme
tedy: pohyb jako zjevování bytí, musí být teprve odkryt, protože pů
vodně se zdržujeme u zjevovaných věcí. Odkrýt pohyb zjevování zna
mená opakovat metafyzickou zkušenost transcendence. Vzniká zde
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však tato situace: protože se lidská bytost vždy již v předchůdném
celku, ve světě, který není jednotlivinami, zdržuje, může se k němu také
obrátit — pak ale teprve žije výslovně z toho, co k ní bytostně patří, co
ustavuje její bytí, totiž z toho, že se vztahuje jako k celku světa. Tento
obrat nazývá Patočka třetím pohybem, pohybem pravdy, protože je
obratem k samotnému zjevování, samotné zjevnosti. Protože tento
obrat nazývá pohybem, je to pohyb obracející se k pohybu zjevování a
je to pohyb pravdy, protože “zjevované nezakryté bytí je . . . to, co
řecký jazyk a řecká filosofie odedávna označovaly termínem aletheia.”7
Mohli bychom říci, že problém metafyziky, který zprvu ve svých textech
o pohybu lidské existence nechává Patočka nedotčen, má nyní tuto
podobu: jak si tento pohyb, obracející se k pohybu, který zakládá zjevo
vání, sám může být zjevný — existuje opět nějaký jiný pohyb zjevování,
kterým je tento obrat nesen anebo jsme dospěli k poslední mezi? (Tento
problém formuloval Patočka na konci své přednášky v r. 1968-69 na
filosofické fakultě v Praze otázkou Eugena Finka, zda v Heideggerově
pojetí bytí na světě, když je všechno bytí stavěno do blízkosti člověka,
není příliš mnoho antropologického, zda bytí na světě neignoruje
původní uzavřenost světa.) Ale tohoto problému se dotkneme v závěru
naší úvahy.
Zatím jsme dospěli tak daleko, že můžeme porozumět původu myš
lenky o počátku dějin a počátku Evropy, jak ji Patočka podává přede
vším v PE a EH. Tato myšlenka vyrůstá z reflexe nad evropskou meta
fyzikou vcelku, z odkrytí transcendence jako její základní zkušenosti a
z interpretace Aristotelova pohybu jako základu zjevování. Tím se snad
ukazuje oprávněnost našeho tvrzení, že Patočka nebyl pouze fenomenologem, nýbrž fenomenologickým filosofem, filosofem zjevnosti.
Problém Evropy pak vidí v tomto rámci, jako objevení, zjevení duchov
ního útvaru — a co je důležité, toto zjevení vykládá právě na základě
vztahu k zjevování.
II.

Jak známo, rozlišuje Patočka tři životní pohyby, nebo snad tři strán
ky životního pohybu. Ex definitione jsou všechny tři pohyby jednak
realizací možností, jednak základem zjevování bytí. Z toho vyplývá, že
první dva pohyby, pohyb akceptace a pohyb sebeuchování, realizují
možnosti nezbytné, třetí pohyb pak možnost svobody. První dva po
hyby zakládají zjevnost, zjevují to, co je “potřebné” z hlediska základ
ních “potřeb”, z hlediska počátku lidského života a pak z hlediska
života samostatného (tedy přijetí rodinou, později práce, sebepotvrzení
v boji). Pokud jde o třetí pohyb, ozývá se opět otázka, kterou již po
druhé odsouváme do závěrečné části, zda totiž může být sama zjevnost
zjevena.
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V Kacířských esejích je Husserl Patočkou kritizován za to, že se
snaží nalézt invariant přirozeného světa, který nepodléhá dějinnosti. Je
to prý důsledkem jeho nedostatečného pochopení, že samo zjevování —
a zjevování je zjevováním bytí — je dějinné. Přirozený svět je naproti
tomu dle Patočky vždy syntézou onticko-ontologickou, v souladu
s Heideggerovými analýzami, to znamená, že jsoucno se zjevuje vždy
v určitém stylu, v určitém světle, v určitém způsobu zjevnosti, a to je,
jak víme, opět umožněno určitým typem pohybu lidského života na
světě. Orientujícím východiskem Patočkovy filosofie zůstává od jeho
první větší práce8 otázka po přirozeném světě. V posledních svých
spisech se k této otázce vrací a formuluje ji právě z hlediska problému
dějinnosti, z hlediska onticko-ontologické syntézy a z hlediska tří
pohybů. Ony tři zmíněné pohyby jsou nyní odkryty jako základní slož
ky přirozeného světa, který existuje již před dějinnosti. Všechny tři
pohyby jsou již zde. Dokonce i pohyb pravdy, třetí pohyb, tuje, ale ve
zvláštní podobě, pro kterou je zvolen termín “ontologická metafora.”
Jím se chce označit ještě nejasné, nerozlíšené vztahování k mocnostem,
které zjevování ovládají, totiž k božstvům. Ve vztahu bohů a lidí, jak je
ten vztah chápán před zproblematizováním zjevnosti samotné, se ode
hrává jakýsi předobraz pravdy. Ovšem, je to metafora, kde není rozli
šování “mezi rovinou přenášenou a přenášející”, mezi “významem a
předmětem”. To se ale odehrává již ve vztahu k tomu, čím je zjevování
umožněno. I když je v PE řečeno,9 že ne v každém mytickém světě je
přítomno vědomí, že člověk je bytost pravdy, není v pozdějších EH na
tuto poznámku brán zřetel a předdějinné světy jsou probírány tak, jako
by se od sebe vůbec nerozlišovaly. Na jedné straně je tu odmítnuto, že by
bylo možno nalézt nedějinný invariant přirozeného světa, kterým se
Husserlovi zdá být např. struktura intencionality lidského prožívání,
na druhé straně slouží svět Gilgamešův a svět australských totemických
společenství jako příklad předdějinného světa, z kterého se zrodila
řecká filosofie a politika, představující duchovní základ Evropy.
Nebude ale Patočkův výklad počátku dějin, pochopený jako filoso
fické zproblematizování samozřejmosti ukazování a zjevnosti, vyvrá
cen tím, že si uvědomíme: 1. v Řecku se ona struktura, kterou později
řecká filosofie nazve logem, zjevovala již v homérském období v podobě
olympských božstev a 2. že tam, kde nedošlo k takovému zjevení,
jakým jsou řecká olympská božstva, se struktura logu vůbec nedostavi
la? Řekové totiž nepotřebovali vykročit z takového světa, v jakém žijí
“australská totemická společenství”, protože v něm vůbec nebyli, a tato
společenství naopak nemohou ze své tradice vystoupit bez dějinnosti
evropské, protože by se jim zproblematizováním zjevování neodkrylo
to, co Řekům zjednalo přístup k dějinnosti. I když připustíme, že filo
sofie se rodí z údivu, je rozdíl mezi ontologickou metaforou řeckou a
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australskou, a v každém společenství je tedy možno se divit něčemu
jinému (poté, co se ukazování zproblematizuje). A má-li pravdu
Patočka, když říká, že svobodný je ten, kdo nevidí snad něco nového,
nýbrž kdo vidí nově, pak člověk světa Gilgamešova může sice vidět také
nově, ale jen to, v čem se již nacházel: svoje vztahování k předchůdnému
celku, jak se odehrává v původních dvou pohybech, a v metafoře v po
hybu třetím. Připomeňme s Karlem Karenyim,10 že bohyně Ištar v sobě
spojuje dvě podoby známé z Řecka, které ovšem náladově střídá, takže
nevíme, jako kterou podobu ji můžeme poznat, když ji potkáme. Budeme-li chtít postihnout její obě krajní podoby, musíme použít jasných a
vyhraněných podob řeckých bohyň Afrodité a Artemis. Znamená-li
zproblematizování zjevnosti spatřit nově to, v čem již jsem, pak tento
malý příklad ukazuje, že je nutno rozlišovat, v jaké ontologické meta
foře se pohybujeme. Řecká metafora vykazuje přiměřenou “ekonomič
nost”, právě jako řecký jazyk není ani příliš abstrahující, ani příliš
vázaný ke konkrétnosti."
Nenalezl jsem v EH místo, kde by byla řecká ontologická metafora
zachycena. Pro předdějinný svět tu slouží jako příklady ne-řecká spo
lečenství. V jiném textu o údobí homérského náboženství čteme násle
dující charakteristiku (a nic v EH tento názor nevyvrací): “Zavládl-li
ve světě řád a s ním ‘právo’, je to proto, že Zeus zakončil éru anarchie
a prvotních chaotických božstev a dějů, že krotí prvotní chaos. Proti
mytické pradobě, která o všem rozhodla, žijeme ve sféře opakování a
nápodoby, ve světě upadlém a bez autonomie . . .”12 Pokud ovšem
o tomto světě svědčí jako dokument Homérovy spisy, lze stěží pochopit,
jak má tato charakteristika platit o takových scénách, které jsou po
važovány za první svědectví o svobodě v evropském smyslu slova, totiž
o scénách Achillova rozhodnutí a o Hektorově konci.13
Homérská božstva a svět homérských hrdinů je něčím nesrovnatel
ným s jinými kulturními okruhy.14 Olympská božstva — a o předolympských božstvech Homér sice ví, ale téměř o nich nemluví — ne
jsou v prvé řadě osobami, a proto Schadewaldt navrhuje mluvit
o mocnostech. Jejich přítomnost lze poznat podle proměny, která situaci
zjeví v silném smyslu slova, tj. v takto změněné situaci se nesetkáváme
s věcmi, ale se samotnou situací; tato proměňující moc se pak hlásí na
každé věci, i ta se náhle jeví jinak. Potkáme-li krásnou ženu, nemáme
spíše říci, že půvab proměnil celou situaci? Tehdy Řekové ihned roz
poznali, že je tu přítomno božstvo, a také které božstvo to je. Podle
čeho to rozpoznali? W. F. Otto říká: setkali se s bytím světa. Každé
řecké božstvo zjevovalo z určitého aspektu, z určité stránky bytí světa.
Je to, soudím, popis ontologické metafory, jak to nazývá Patočka, ale
takový, který platí jen pro řecký svět: tato božstva se zjevují jako du
chovně přístupný tvar, Gestalt.
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Co získáme těmito úvahami o řeckých božstvech? Nejedná se, mohl
by někdo říci, pouze o posunutí téže struktury o jeden krok zpět (do
údobí, kdy olympská božstva zvítězila nad Titány), posunutí, které by
však pomíjelo právě ono Patočkou zdůrazňované zproblematizování
tradice, protože v tomto posunutí se to rozhodující odehrává jakoby
právě v boji mezi božstvy, a tedy bez onoho zproblematizování zjevnosti, která zakládá lidské dějiny? Ale není nejdůležitější právě to, že
evropské vidění bytí je tu již ve zjevení božstev majících vyhraněnou
podobu? A nezískáme tím v rámci Patočkova pohledu teprve přístup
k božskému, které nepatří jen minulosti, jen ontologické metafoře
předdějinného údobí? Vztah k původnímu božskému by tedy mohl mít
určující význam i po zproblematizování, i ve světě dějinném, nebudemeli přehlížet jeho základ — to původní, jak říká Goethe, se přece vždy
zjevuje jako božské. A osud Evropy, její duchovní, ne snad pouze fyzické
uchování, souvisí dle mého názoru právě se vztahem k těmto mocnos
tem.

III.
Patočkův vztah k evropské metafyzice se odehrál ve dvou základních
setkáních. Negativní platonismus umožnil odkrýt základní zkušenost
metafyziky, transcendenci a svobodu — a tato zkušenost nese i nauku
o životním pohybu, výklad počátku dějin a duchovních základů Evro
py; druhé setkání sestává z objevu “temné stránky” struktury zjevnosti.
Podle Patočkových pozdních textů, chápe-li “duchovní člověk” sou
vislost mezi životem a smrtí, dnem a nocí, válkou a mírem, nese to s se
bou setkání s nadlidským, božským. Když Patočka upozornil na fron
tový zážitek Teilhardův a Jüngerův, končí otázkou, zda se v tomto
porozumění neotevírá “něco z neodbytného smyslu dějin západního
lidstva.”15 Objev temné stránky jakožto temné, jako noci ve frontovém
zážitku, jako protějšku dne, ovšem de facto říká: zjevování není ve svém
celku zjevné. To znamená, že zjevování není zakládáno jen pohybem,
jak byl vymezen výše. Pohyb sice je podkladem zjevování, ale opačně to
neplatí. — Na otázku, kdo vyslal olympská božstva, aby se zjevila, nelze
odpovědět. Shrnout, spojit v myšlence olympská božstva s temnými
mocnostmi, z nichž jako božstva vzešla, když nad nimi v boji zvítězila
— a přitom zachovat jejich temnost, není úkol splnitelný pro lidskou
myšlenku. Ale ty temné mocnosti tu jsou v pozadí přítomny, je třeba se
vůči nim osvědčovat, ale také s nimi počítat. A proto, soudím, dodnes
platí slova autora, který mne vedl v těchto úvahách: “A nedosvědčují
duchovní útvary, v nichž se tento svět Řekům božsky zjevil, svou prav
du tím, že žijí ještě dnes, že se ještě dnes, když se pozdvihneme z pout
malichernosti a svobodnému nazírání, s nimi stále znovu setkáváme?
Zeus, Apolón, Athéna, Artemis, Dionýsos, Afrodité . . . tam, kde jsou

50

ctěny ideje řeckého ducha, tam nelze nikdy zapomenout, že toto byly
jeho ideje největší, ba v jistém smyslu souhrn jeho idejí vůbec; a zůsta
nou tu, dokud evropský duch, který v nich nalezl svou nejvýznamnější
objektivizaci, zcela nepodlehne duchu Orientu anebo účelové raciona
litě.”16
Domnívám se, že smysl dějin není možné odkrýt až v otázce po bytí,
jak ji kladou prvomyslitelé, ten smysl je tu jiždán v “ontologické meta
foře” předdějinného světa Řeků doby homérské. Dán — tím slovem lze
pochopit i slova Husserlova o rozumu vrozeném evropskému lidství.
To, co je vrozené, nelze než odkrýt a přijmout za své. A vrozené je
vskutku třeba odkrývat: ač je tu, není se samozřejmostí přístupné, lze se
mu též vyhýbat, nepřijmout je, odmítat. Úsměvné sochy Apolóna se
ještě dnes na nás obracejí, připomínajíce nám onu praudálost svobody
před zkušeností metafyziky, svobody, která stále přetrvává jako možnost
Evropy. Ovšem znamená to také, že svoboda se neprodává, nevyměňuje
za život, jak se o tom v těchto dnech dovídáme ze zpráv o vyjednávání
s teroristy v zemi, kde se olympská božstva zjevila, a kde se nyní násilí
uhýbá ve jménu pouhého přežití. I mírové hnutí na západě dokládá,
že přežít se stalo hlavním požadavkem, bez ohledu na to, jako co přeži
jeme. V této chvíli lze skutečně odpovědět s Heideggerem: Nur noch ein
Gott kann uns retten. A zachránit nás mohou jen ta božstva, která se
zjevila jako duchovní základ Evropy.
Pokud naše výklady o Janu Patočkovi a metafyzice platí, pak — pro
tože vztah k ní je zároveň vztahem k olympským božstvům —je zřejmé,
proč jeho vztah ke křesťanství byl spíše shovívavý než vnitřní. Vysvět
luje se to nyní samo sebou, protože základy Evropy jsou určeny vzta
hem k jinému božskému a protože Evropan v původním smyslu si své
bohy nevolí.

Červen 1985
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4. PE, str. 41.
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Může se stát, že na pravdě má rovněž někdo
zájem
Vlasta Chramostová, Praha

“Odehrává se něco neodčinitelného: mrtví jsou naživu, vidíme je před
sebou, nemůžeme odvrátit a zamhouřit oči. Zrak se dá odvracet, ale patřící
zrak nemůže nevidět.“
Tento text profesora Jana Patočky je neodložitelný. Nepsal ta slova
o sobě. Nemohl také vědět, do jakého vztahu k osobnosti samého autora
záhy vstoupí titul úvahy “Hrdinové naší doby“. Kdo z živých by nás mohl
pobídnout, zavázat nás s takovou naléhavostí?
“Může se stát, že na pravdě má rovněž někdo zájem. Zájem na pravděje
tenkrát čistý, když je zájmem potlačených, uražených, ponížených, mrt
vých, když na něm lpí krev, která zavazuje. To předpokládá několik skoro
‘mystických’ poloh. Právě to například, co všichni cítíme, ale jakoby tem
ně a neskutečně: že mrtví, ponížení, poražení mají pravdu, že mocní, vládci,
páni, ne snad budou, nýbrž jsou odsouzeni. A že nám mrtví nejen nesmějí
být, nýbrž nejsou lhostejní. Ze jsme zde, abychom převzali to, čím onijsou.
Ze tímto způsobem oni jsou my.“
Profesor Jan Patočka odhaluje svým osudem povrchnost, slabost našich
povah. V sedmdesáti letech se rozhodl vystoupit z vědeckého ústraní,
prokázat svůj náhled zkouškou života.
“Filosofové se nikdy nezpěčovali tomu, být měřeni měrou obyčejného
života. Ale co se přitom získá? Nic takového, co by se nevědělo předem.
Filosofy jsou však doopravdy ti, kdo dokážíproměňovat náš život, dát nám
něco takového, o čem jsme dosud netušili, že to jest, a že co se nám zdálo
zbytečné a fantastické je pravdoucí pravda.“
Mne profesor Patočka neprovázel životem, nebyla jsem jeho žačkou,
neúčastnila jsem se jeho soukromých seminářů. Co vím o fenomenologii,
o Platónovi?
A přece . . .
Co víme o meteoritu, který dopadne mezi nás? Známe místa a dráhy,
jimiž proletěl, zdroje světel, která ho ozářila? Stojíme v úžase, obklopeni
tajemstvím, které neumíme vyslovit — leda srdcem . . .
Na podzim 1976 jsem chystala večer k pětasedmdesátým narozeninám
Jaroslava Seiferta. U cílových dveří v prvním patře známé vily v Břevnově
vydechuju, než zazvoním, a dívám se na starého muže, který jde zvolna po
schodech za mnou. Laskavý tenorek básníka nás s úsměvem uvítal oba
zároveň. Seznámili jsme se hned ve dveřích — tak jsem se setkala s profe
sorem Janem Patočkou. Nesmazatelný večer nad červeným vínem: dva
staří mužové a já. Jindy rozhodně všechno jiné, než zamlklá posluchačka,
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sedím tentokrát beze slova. Hektické skvrny na hrdle a srdce v něm: vědo
mí neopakovatelnosti chvíle. Řeč byla o mnohém z minulosti v našem
současném pohledu a o mnohém nejaktuálnějším v historické perspektivě.
Živě si připomínám pocit pohoršení a vzpoury, když jsem si prohlížela
filosofa, kterého nemáme doma znát, a básníka, kterého doma netiskne
me.
Pamatuji se, že se mi tenkrát vybavil přes léta uchovaný zážitek z Brookovy inscenace Krále Leara: zničeného vládce, psance Leara a zuboženého
starce Glostera tiskne autor a režisér k zemi, jsou malí, zestárlí, sedí na
bobku, nad nimi vysoké nebe —
ožebračený, který poznáním se stal bohatcem —
slepý, který prohlédl —
přejeti všemi utrpeními těla —
mocní jen svou zkušeností —
sdělují si k čemu dospěli —
a nikdo jim nenaslouchá?
Nešťastné společenství,
které nenaslouchá svým moudrým starcům . . .
pochlebuje přikyvující senilitě
a glorifikuje poslušnost,
v sebevědomém hlupství
odpírá současníkům poselství národních dějin,
pokračuje v nejmizernější české tradici
“kamenování proroků“.

A právě v našem upachtěném čase vynikne čin, nad nějž snad není větší
ho: na vrcholu lidského věku se uváženě rozhodnout a na zesláblých ra
menou podržet, byť jen na chvíli, tíhu vlastní země a světa v ní.
Počátkem října jsem doma předčítala asi pětatřiceti spisovatelům a
přátelům autorovým i mým z neuveřejněného díla Jaroslava Seiferta
Všecky krásy světa. Naslouchal i profesor Jan Patočka. Před domem do
noci přecházeli příslušníci StB, kteří k nám zřejmě doprovodili některé
návštěvníky.
Asi za měsíc jsem dostala dopis.
"... a pak se člověku stane, že dělá zkušenosti. Okolnosti ho svedou
s autoritami, které se také nechají ctít jako morální. A vidí, že jim, po
straně reptajícím, ve skutečnosti ty ‘hodnoty’ nestojí za nejmenší obtěžo
vání, za nejmenší starůstku, za jistou malou nepříjemnost. A jeho oči se
obrací k lidem, kteří po léta vytrvali věrni sobě a tomu, co považovali za
pravdivé a velké. A obětovali tomu své životní možnosti, skvělou dráhu,
která se jim otvírala, lépe: kterou si sami poctivým úsilím a těžením ze
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schopností, které zavazují, otevřeli — možná i mnoho věcí, které pojmeno
vat by bylo bolestné, což kdo víme o všech důsledcích dalekosáhlých
životních rozhodnutí! Člověk ve srovnání toho druhého s prvním takřka
nevěří, že patří obojí do téže společnosti! A přece —
Vy a Vám podobní (je to zajisté hrstka, ale duch se vyznačuje tím, že
nepočítá!) dokazujete činem, že duch existuje, že je to věrnost a štědrost.
A dokazujete, že marné je zatím úsilí prokázat, že násilí a lstivá machina
ce, je-li dokonale proorganizována, všecko zmůže. Oni, ne lidé jako Vy,
valí Sisyfův balvan. Veliký myslitel řekl, že je dvojí způsob péče o druhé:
zaskočit za ně a předcházet je. Ten první je neúčinný a falešný, druhý,
aniž výslovně bližším ‘ulehčoval’, apeluje na jejich nitro, na možnost, že se
v nich probudí otazník. Tak věrný a štědrý pracuje i pro ty, kdo se mu diví,
kdo ho odsuzují (aby nemuseli odsoudit sebe), kdo se mu (křivým úsmě
vem) posmívají.
. . . krásný umělecký výkon. Dovolte však, abych řekl, že v naší době
takový výkon, sám o sobě vysoký statek, má ještě druhý význam, který
v domnělém bezpečí liberálních civilizací přichází trochu zkrátka, ačkoli
patří k povaze umění. Umění je svoboda a osvobozování: nechává věci a
díla přijít k sobě, neznásilňuje, nýbrž nechává je být tím, čím jsou, a také
nás, kdo jsme uměním obdařeni, nechává přijít k sobě — k naší povaze
svobodných bytostí. Když umělecké dílo a umělecká práce se nesetká ve
společnosti s odporem, tím lépe, může rozvinout své osvobozovací pů
sobení: ale naráží-li, pak samotnou svou existencí osvobozuje. Díky za
Vaši odvahu, díky za Vaši iniciativu!
Uctivě Vám oddaný
Jan Patočka

Vážený pane profesore!
Po tom, co nastalo kolem vyhlášení Charty 77, jsem Vám už ani nesta
čila poděkovat. Až dnes — pozdě!?
Vždyť ani přes tu zdánlivě nepřekročitelnou bariéru nepřestáváte klást
otázky našemu sobectví, slabosti a strachu. A pořád slyším Vaši odpověď:
“Kde se však mění svět a dějiny? V ‘nitru‘, lépe v životě jednotlivce."
Snad se přece jen může stát, že na pravdě budeme mít rovněž zájem.
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J. P. — Anamnéza
Radim Palouš, Praha

S Patočkou jsem se poprvé setkal takto: Je po válce. Horečně se
vrháme ke zdrojům vzdělání, alespoň tak jsme o tom přesvědčeni. Po
celou válku se v rádiu a v novinách a v kinech a ve škole lhalo. Univer
zita otevřena. Zapisuji si všechno možné, i to, co vůbec nepatří ke zvo
lenému oboru.
V rámci vzdělávacího reje, kolotajícího spíš živelně než organizovaně
(a přece to fungovalo, i když děkan filosofické fakulty Ripka měl kromě
dvou-tří dalších volených učitelů-funkcionářů k ruce jen několik úřed
níků spočitatelných na prstech jedné ruky, ale přitom studentů jako
kvítí, ve všech posluchárnách se sedělo nejen v lavicích, ale i na scho
dech, oknech, na zemi. Pro mne, studentíka odchovaného středoškol
ským pojetím vyučování, se nabízel zvlášť výhodný titul: Přehledné ději
ny filosofie, přednáší soukr. doc. PhDr. Jan Patočka. To je přece ono, co
potřebuji! Na gymnáziích o filosofii ani slovo, s kamarády jsme sice
učeně mudrovali o některých slovech a jménech, které nám předestírala
doba (Salda a titanismus, Kant a kategorický imperativ, Nietzsche a
nadčlověk), ale co to je filosofie, jsme netušili, ba netušili, že netušíme.
A tak hned v prvním semestru, v tom zvláštním, co začal v pětačtyřicátém 1. června a skončil v září, jsem poprvé spatřil osmatřicetiletého
pána, který na nabitou posluchárnu spustil poněkud nevýrazným,
zasněným hlasem o něčem zcela jiném, než jsem (jsme) očekával(i): kde
se vzalo jméno “filosofie” (a co k tomu Herodotos a Thukydides a
Pythagorejci a Sokrates a o hypotézách Tanneryho ...) a hned o filosofii
jako starosti o duši TÉS PSYCHÉS EPIMELESTHAI a v zápětí, že filo
sofie, jak tvrdí Platon, není naprosto vyslovitelná a jak to bylo s filo
sofií jako pojmem u Aristotela ... Já seděl na parapetu otevřeného
okna, horko v posluchárně i venku, dole hlučela ulice a mně v hlavě,
držel jsem v rukou pero a blok připraven zapisovat přehledné dějiny
filosofie, nachystán naplnit svou paměť příslušnými jmény a názvy a
ismy a daty, abych to, až mě budou zkoušet, zase v příslušném uspořá
dání zvrátil — a místo toho taková sprcha těch všech Herodotů a epimelesthai! Na papíru po přednášce zbyla změť jakýchsi cizích jmen a
slov a kolem toho blábol. To že má být nabídka pro naše prázdné hlavy?
Co je s onou přehledností, pane docente?!
Takže jsem na ty přednášky přestal hned po prvním zakušení chodit.
Byl jsem však zapsán do prosemináře pana docenta, kde se četla Descartesova Rozprava o metodě, a tam byla — teoreticky — docházka
povinná, když už se člověk jednou zapsal. Někteří horliví posluchači
(mluvili tak odborně, že mně šla hlava kolem) uváděli občas připomín
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ky či kladli dotazy, které souvisely s přednáškou. Takže jsem znovu za
čal chodit na přednášky o “přehledných” dějinách filosofie a znovu
začal poslouchat toho zvláštního pána, co nám něco předčítal ze svých
papírů, popsaných hustým, drobným písmem, občas to trochu znělo
jako recitace, chvílemi zvedl hlavu, očima zakroutil ke stropu, takže
bylo vidět skoro jen bělmo, udělal pauzu a ždímal ze sebe určitou for
mulaci, hledal ji, jako bychom tam vůbec neseděli, jen jednu ruku po
zvedl k lokti, udělal špetku a třel prsty, jako by solil do nebes, někdy
se pustil drobnými krůčky od pultu, přecházel sem a tam, zastavil se
u okna a díval se pořád vzhůru a třeba mlčel, provokativně dlouho
mlčel a potom se zase rozpovídal... A z žáčků se stali posluchači a i já
poslouchal a začalo mi docházet, že ten pán nám nevykládá o filosofii,
že on totiž filosofuje a že se od něj nějakých přehledných dějin filosofie
nikdy nedočkáme, ale zato že mluví vlastně skrze tu filosofii k nám
samým, totiž ne jako k těm, co mají sedět ve škamnách a být vyučováni
ke zkouškám, nýbrž jako k zodpovědným lidem. Mimochodem: pokud
mi paměť slouží, tak se pan docent se svými “přehlednými” dějinami
dostal za osm semestrů až k Aristotelovi.
Poslech Patočkových přednášek, to se mně — po prvním neúspěchu,
ba odporu — začal líbit a neváhám říci, zamiloval jsem sije. Ovšem opět
nekriticky, takže se mi znovu a znovu stávalo něco podobného, co se mi
jednou přihodilo na koncertu České filharmonie s Rafaelem Kubelíkem:
ve své uchvácenosti jsem chvílemi víc vnímal sugestivní, taneční gesta
dirigenta než hudbu, která jaksi ustoupila do pozadí. Ať se nikdo ne
mýlí: Patočkovy přednášky — to nebyl monolog soukr. doc. ex kathedra, to bylo vystoupení! Jeden z účastníků našich pozdějších “rodin
ných” besed s Patočkou na to později nejednou upozorňoval a sledoval
jeho mimiku, gestikulaci a pohyb, rytmus jeho řeči a ty odmlky z hledis
ka hereckého projevu, očima divadelníka — a ne jako já omámen a
budící se z toho zasnění násilně do skutečnosti o níž šlo: o Herakleita,
o Parmenida, o Sokrata . . .
To ovšem byly objevy! Krev se nám tlačila do hlavy a hlavy do oblak.
Když vykládal Sokrata, mnozí (alespoň já určitě) si mysleli: teď hovoří
za sebe, to je zpověď, vyznání, Sokrates musí být ten vrchol filosofie,
sám její střed, samo její nitro, nejhlubší hlubina lidské moudrosti. Ne
byli jsme s to smířit se s koncem přednášek. Nikoli ze šplhounské pod
lízavosti, ale z lásky k těm slyšeným moudrům (FILO-SOFIA) jsme
nedali panu docentovi opustit přednáškový sál, tázali se, dotírali, chtěli
slyšet víc a dál. Pan docent odpovídal, vykládal a hovořil dál. Vypuzen
dalším přednášejícím a obklopen námi jako neodbytnými mouchami
kráčel — tedy kráčeli jsme — po nábřeží sem a tam a po mostě, a Semi
nářskou zahradou nahoru, neúnavně a bezohledně jsme pokračovali
nad zšeřelou Prahou na židličkách zahradní restaurace dávno po uza
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vírací hodině a končili až před vrátky vily v Hošťálkově ulici v Břevno
vě.
A po Sokratovi přišel Platon — a zase jsme se u vytržení divili: teprve
teď je to ono, to je ten radix philosophiae, Philosophie an sich, Patočka
je vlastně platonik. Jenže takových zkušeností přibývalo a s nimi i skep
se a poznání, že pan docent je dozajista interpret k pohledání, až nás
vždycky omámí, ale to patří k filosofii. Ne to omámení, ale to pochopení
velkých filosofů a velkých myšlenek zevnitř, vlastně že všechna filosofé
mata jsou a táž filosofie, že filosofie je jedna a že pan docent, ať už (jak
jsme se časem dozvěděli) je přívržencem fenomenologie a husserlovcem,
nás vlastně do té jedné jediné filosofie vtahuje.
Prosemináře a semináře — to bylo jiné. Tam byl jednoznačně vy
mezen záměr — např. určitým textem — a vyžadovala se přísná kázeň.
To už nešlo ptát se, co člověka napadlo. Pan docent si nebral rukavičky
a deklasoval tazatele bez jakéhokoli slitování: tak to přece není!!!, pane
kolego, to sem vůbec nepatří!!! a tak dále a tak podobně. Zpravidla
jsem patříval mezi notoricky diskvalifikovávané, i když někdy, tedy
jednou určitě, se mně podařil (přirozeně že náhodou) zásah, a to takový,
že pan docent dlouho mlčky chodil před lavicemi a pak řekl, pro dnešek
*
končíme.
Takhle se shodit, to si přece může dovolit málokdo! Zmlk
nout a odejít po otázce nějakého studentíka!
Nebo — i to se stalo, a nikoli jednou — nepřijít vůbec. Plná poslu
chárna marně čeká, pak se rozpačitě rozcházíme — a příště se pan
docent s nevinnou tváří “omluví” prostě tím, že se necítil —připraven!
Ovšemže z toho nebylo žádné “shazování se”. Pociťovali jsme vážnost,
s jakou před nás předstupuje.
Pak ho vyhodili a začali jsme se scházet v rodinách. Občas jsem býval
hostem u něj doma: seděli jsme spolu v jeho pracovničce obestavěné
plnými regály knih, nebo u kulatého rodinného stolu v jídelně. Někdy
přisedla paní Helena a občas se temperamentním způsobem vložila do
naší diskuse (spíš do Patočkova výkladu). A nejen já, i ona dostávala
za vyučenou: ale Helenko, co to říkáš, vždyť je to přece jinak ... Pil se
čaj, chvílemi se objevilo některé z Patočkových dětí — Fanynka, Jana
nebo Honzík — a já si nikdy nebyl jist, zdaje dobře, když setrvávám,
totiž zda má Patočka stále ještě radost a chuť k hovoru, nebo zda ve
své ohleduplné slušnosti nedává nic znát, ale že je vlastně už netrpělivý,
* Moje poznámka se tenkrát týkala Sokratova nepovedeného žáka Alkibiada:
když tak hluboce, tak niterně chápal Sokrata a jeho učení, a to nejen celým svým
rozumem, ale i citem, až plakal, jak to, že se z něj vyklubal takový diktátůrek?
Jak je to tedy s tím, že když člověk ví, co je dobré a co ne, tedy když to opravdu
celým svým tělem a duší ví, tak jak to věděl Alkibiades, že nemůže, než činit
dobré? Tak nějak jsem se tenkrát ptal, narážeje sice mlhavě, ale přece, na celý
řecký intelektualismus.
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že ho vyrušuji či že je už unaven (což se nepoznalo ani v kritických dnech
a týdnech před jeho smrtí — i když to byla právě únava a vyčerpanost,
co k úmrtí přispělo). Nejednou jsem ho zastihl v posteli, to když ho bole
la záda. Čtoucího nebo píšícího. Studoval za nejroztodivnějších pod
mínek. Jednou jsme spolu leželi na vožické plovárně, slunce pálilo (po
kud si vzpomínám, tak se tenkrát spálil), kolem létaly míče, honily se
děti — a Patočka četl Heideggera.
U nás (a postupem času v domovech některých ostatních účastníků)
byly seance “seminárního” typu. Scházelo se více méně pravidelně
deset patnáct “věrných”, kteří tehdy byli jediným Patočkovým posluchačstvem a kteří se postupem doby stali jeho širší rodinou. Patočka
často přišel a ohlásil, že tentokrát nemá nic připraveno .. .jen snad něco
málo. Pak se ukázalo, že toho “mála” je na nás až moc: Patočka mluvil a
mluvil, hodiny plynuly, tečka v nedohlednu. Na vlastní kůži jsem za
kusil, uvědomil si a tím pádem objevil hypnopedii (dávno před jejím
novým objevením v pedagogickém světě v šedesátých letech); neboť
někteří z nás, i když se přinejmenším v druhé polovině Patočkova sdě
lení (vzhledem k délce by bylo vhodnější odvodit toto podstatné jméno
slovesné spíše od slovesa vidu nedokonavého: sdělování) toho ohláše
ného “mála” potáceli mezi spánkem a “bděním” (tj. silou vůle jsme se
snažili alespoň chvíli držet klapky nahoře), byli nakonec přece jenom
schopni to podstatné později jakž takž reprodukovat. Což se týkalo
nějakým způsobem vždy našich životních cest. Začalo to leckdy zdánli
vě velmi odtažitě. Jakmile však byly vypracovány potřebné nástroje
(očištěna a obnovena slova a výrazy, vyvolána situace a její pole . . .),
zjevilo se pojednou něco, co nás živě oslovovalo, co nás bezprostředně
atakovalo. Nebyly to ovšem jen filosofické traktáty v úzkém, odbornickém slova smyslu, které nám Patočkovými ústy kladly nové otázky a
nabízely řešení, zjevovaly svět a bytí a jsoucno a pobyt a sebe sama a
naši situovanost a odpovědnost a . . .; východiskem mohla být beletrie
(vzpomínám na Patočkovy výklady o Thomasu Mannovi), poezie
(v paměti mi hned vyskočí rozbor Holanovy básně “A přece je hudba”),
hudba (tak např. onen výklad Beethovenovy Deváté . . .).
Nepřízeň osudu, která Patočkovi nedala pokračovat v univerzitním
rozběhu a která ho jako zaměstnance Pedagogického ústavu orientova
la ke studiu Komenského a dovedla ho k významným objevům v kome
niologii (pro nepřízeň je to paradoxní, ale jen podle zmatených představ
evropské moderny o přízni a úspěšnosti), nám zase otevřela cestu k těm
to důvěrným setkáním. Postupně jsme dokázali odkládat svou bázeň a
svůj strach před ztrapněním. Ne že by byl k nám shovívavější: vždy měl
co odmítnout, co opravit, co doplnit, takže naše sebedůvěra se ztrácela
čím dál tím víc — až snad k úplnému zoufalství nad sebou samým. Nej
horší na tom bylo, že v naprosté většině případů byly jeho “surovosti”
59

oprávněné — a z hlediska věcnosti tedy fair play. Čím byly oprávněněj
ší, čím víc měl Patočka pravdu, tím víc — volky nevolky, přes laskavost
a noblesnost ve společenském styku — rozdával rány, zraňoval, deprivoval. A čím víc se s ním kdo stýkal, tím víc těch ran schytal, tím víc —
vědomky či nevědomky — se dostával až na hranici rozkladu vlastní
osobnosti (pokud měl nějaké pretenze v duchovní oblasti a nebylo mu
v tomto ohledu všechno jedno). Později jsem, co pedagog svým odbor
ným zaměřením, pochyboval, zda bych mohl považovat vychovatelské
(a tedy i učitelské) umění za nejpřednější Patočkovu zdatnost. Byl
v jistém směru až bezohledný: nevnímal a nereagoval na hrozící per
sonální dezintegraci těch, s nimiž komunikoval, zrovna tak jako ne
respektoval únavu naslouchajícího. Byl na to příliš uchvacován svým
vlastním viděním (což znamená, že by nedokázal být leckdy velmi takt
ní a trpělivý ke zcela naivním a neinformovaným tazatelům). Ačkoliv
člověk se hned vzápětí ptá, zda to nereagování a nerespektování nemá
také nějaký ten pozitivní výchovný smysl: vždyť ona “bezohlednost”
znamená vlastně ohled na věc samu. Avšak hned se hlásí námitka:
pokud ovšem ten druhý je s to se vůbec držet nad vodou, pokud tedy ten
“ohled na věc” druhého nezdecimuje na dranc. Ostatně: i tento spor
pravdy s milosrdenstvím byl kdysi předmětem našich diskusí s Patoč
kou.
V těch všech nespočetných setkáních jsme Patočku zažívali v nej
různějších rozpoloženích: v optimismu i pesimismu, plného víry i ne
důvěry k politickým dějům, k našim i svým osudům, ba k filosofii
samotné. Vzdychal třeba, jakou že nese vinu, totiž jak působí na své
okolí, nebo že vlastně nic pořádného nenapsal... Ale jakmile šlo o to,
aby sdělil a rozvinul nějakou myšlenku, která ho zaujala, ať už ji vy
četl z některé z té spousty knih, co stále četl (třeba z Arendtové ...) nebo
ať to bylo z jeho hlavy — pak optimismus neoptimismus, všechno od
loženo a celá jeho bytost patřila té věci. Měl-li připravit nějaké sdělení,
hned se vypjal k maximálnímu výkonu. A když nadešla ta chvíle a mohl
to své zaujetí, svou zaujatost myšlenkou vyslovit před posluchačstvem,
lhostejno jak početným, veškerá skleslost byla ta tam a byl tu opět mla
dý pan docent, jak jsme ho poznali v pětačtyřicátém.
Nevím, zda si všichni ti dávní i nedávní posluchači uvědomovali,
že nejen oni potřebovali Patočku k svému duchovnímu zrání, ale že a
jak Patočka potřeboval je. Pro jeho duchovní existenci bylo posluchač
stvo (nikoli žáci) nezbytné. Byl v tom jistě kus vypjaté ctižádostivosti,
ale též způsob vnitřního života. Často se mně zdálo, že Patočkovi se
myslelo před posluchači lépe než v soukromí. I když spisoval něco za
svým psacím stolem mezi čtyřmi stěnami své pracovny, spisoval to
tuším skoro vždy jako přednáškové texty, alespoň ta představa, toto la
dění ho mělo k té dřině na papíru, představa posluchačů a čtenářů, totiž
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že to posluchači poslouchají a čtenáři čtou. A to, co teď u psacího stolu
dělá, je jen rozmyšlení a příprava pro přednášková či čtenářská setká
ní.
Někteří si potom mysleli (a někteří tak soudí podnes), že nebyl ničím
víc, než vynikajícím interpretem. To je nesmysl. Filosofii nelze interpre
tovat “vynikajícím způsobem”, aniž bychom sami současně nefilosofo
vali. To by konec konců byla pozitivistická představa, že jsou tu k dis
pozici “hotová” díla a že teďje možno lépe či hůře, adekvátněji či méně
adekvátně, tlumočit. Takové představy vedou nanejvýš k oněm “pře
hledným dějinám” (čeho, to se neodvažuji říct, protože filosofie to
není) jakožto souboru jednotlivých autorů a jejich děl, sestavených
podle letopočtu, což ovšem je nanejvýš vnější šat. Patočka mně na
titulní list svého Přirozeného světa kromě jiného připsal: “Filosofie je
plod složený pro někoho ze samých skořepin, ale tomu, kdo se dopídí
jádra, není nic sladšího.” Každá interpretace, má-li být interpretací
“jádra”, tedy filosofie samotné, musí být sama filosofováním.
A tak pozorným a vnímavým uším nemohlo uniknout, jak v různých
interpretacích dávných i současných filosofických spisů svádí Patočka
svůj vlastní filosofický zápas — s mnohými peripetiemi, změnami
stanovisek a závěrů, i s lecjakými nečekanými převraty a skoky; přiro
zeně, že přitom interferovaly i jeho slabůstky: jednou záliba toho či
onoho myslitele (nebo i dotazujícího se posluchače), po druhé týž upadl
v nemilost a všechno bylo jinak — avšak nikdy to nebylo chytračení,
stranické obelhávání, neslušné fandění; odpovědnost věci filosofie
nakonec docházela vrchu.
Kdyby Patočku a jeho filosofii chtěl někdo objevovat jako celo
životní monolitní tvar (a dějí se takové pokusy), nebyl by to on, ten
živý, každé živé myšlence se usilovně otevírající člověk, a nebyla by to
jeho filosofie (ostatně by to nebyla vůbec žádná filosofie, to milování
pravdy, té vždy preordinované instance). To by se jen naprosto zbyteč
ně a trestuhodně pohřbíval ten, kdo teprve nyní čím dál tím víc hovoří a
vyzývá. S Patočkou je třeba stále vést živý dialog, plný kritiky a odmítá
ní — protože to, čím na nás jeho slova míří a čím nás oslovují a k čemu
nás vyzývají, je živé. Jen omylem, kouzlem, očarováni (v těch slovech je
kromě jakési opojné slastnosti i zlo a čáry) jsme občas tiše vzhlíželi
k monumentu námi vytvořenému, málem petrifikátu, zkamenělé vel
koleposti, oddělujíc mylně jeho celoživotní obrácenost k filosofii od
neméně celoživotní obrácenosti k “drobným” (někteří budou možná
nakloněni říci “nefilosofickým”) záležitostem denního běhu života.
Ať už tyto jeho dvě obrácenosti byly v tom či onom směru jakkoli ne
úspěšné nebo úspěšné, nepostřehované nebo patrné, byly tu vždy spolu
— od prvních chvil, co jsem Patočku znal. Z vyprávění a dokladů vím,
co dělal za první republiky pro utečence z Hitlerova Německa, jak se
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choval za války, z vlastních prožitků znám jeho korektnost, jeho vždy
vyslechnout, vždy udělat, co bylo v jeho silách, bez ohledu na čas,
zdravotní stav nebo pekuniární záležitosti. Dokladů je k dispozici ne
přeberné množství, každý kdo s ním přišel do styku, to jistě ví. Jeden
případ za všechny: kolem poloviny sedmdesátých let byla z politických
důvodů z jedné naší vysoké školy vyhozena vyučující. Její zdravotní
stav i rodinné podmínky byly nadto značně tíživé. Patočka ji osobně
neznal. Vyprávěl jsem mu o tom případu. Důchodce Patočka vstal,
začal kolem sebe cosi hledat, pak mi vrazil do ruky tisíc korun, abych jí
to dal, že je to moc důležité, aby věděla, že není opuštěná. A hned ten
dar zamlouval, jaképak má ta paní odborné zaměření a koho by mohl
požádat o pomoc při hledání jiného místa. Ta tisícikoruna měla potom
pozoruhodný osud. Paní neměla potuchy, od koho dar dostala (ani já
jí ho neodevzdával přímo, protože jsem ji znal jen z doslechu). Později
jsem se s ní přece jen setkal. Asi po půl druhém roce mi těch tisíc korun
poslala dřívější cestou zpět. A těchto tisíc korun potom kolovalo po
dobným způsobem v roce 77. Od koho vlastně ten dar byl, to se ta paní
dozvěděla až po Patočkově smrti.
Finále Patočkova života nebylo pro toho, kdo ho dlouho a zblízka
znal, ničím zcela nečekaným, i když poprvé v jeho životě to byl čin,
týkající se ne již přispění v jednotlivém případě nebo případech: byl to
— snad možno toho Dostojevského obrazu použít tak, jak o něm Pa
točka psal ve své poslední filosofické práci — let, puštění se do naprosté
nezajištěnosti, a to za všechny spoluobčany, za občanství jako takové.
O tomto vyústění filosofie věděl a výslovně nejednou o něm psal nejen
v posledním údobí. Jedna z účastnic “rodinných” besed mně připome
nula, jak kdysi při diskusi o pamětech Mandelštamové Patočka něko
likrát opakoval otázku, k níž vlastně jeho filosofování směřovalo odevždy, co jsem ho znal: “Co dělat? Co tedy máme dělat?”
Patočkův poslední “let” je jen posledním, vrcholným dokladem
o dvojjedinosti oněch dvou obráceností do jedné jediné vydanosti —
tentokrát všem výrazně zjevné: nikdo nemohl pochybovat, že Patočkačlověk, občan, ten “běžně žijící”, a Patočka filosof je jedna a táž osoba.
Lépe řečeno osobnost.
Praha, 1980

62

Pavel Janský

VYHOŘELO. DŽUNGLE
se znovu vplazila do těch míst,
jež jí dřív náležela
právem moci.

Jedovaté zeleně, úponky
všežravých virů, hnilobné šťávy
prosakující spečenou zemí
se sykotem skládají se
v prastarý obraz.
Primáti obcházejí.

Ale popřeš spáleniště.
A to, co vyneseš z trosek,
je trám,
snad budoucí krov.
Vteřina ticha, to úžasem:
že přece jen někdo,
někdo živý mezi mrtvými,
vyznavač dechu.
Potom najednou, potom náhle
jakoby ze dna kráteru,
z hlubinných děsů a propastných studů,
jakoby z úst:
řev, veletoky jeho, orgie
zvuků a ryk, třesk a chropot,
guturály,
jednolitá změť
se řine a řítí se kolem.
Zasáhnout lze jen toho,
kdo pevně stojí.

Kyj letí vzduchem.

A padaje ústy a čelem
k živoucí krvi předků,
ještě napřáhneš paži,
aby vzepřela trám,
snad budoucí krov.
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II.
Jan Patočka
Texty

... a připomenu si, co mi říkal kdysi Patočka: Skutečnou zkouškou člo
věka není, jak splní roli, kterou si sám vymyslel, ale jak splní roli, která
mu byla osudem přisouzena.
Z Dálkového výslechu Václava Havla, jak ho pořídil Karel Hvížďala.

Jan Patočka

Myšlenka vzdělanosti a její dnešní aktuálnost
Lidé minulého století měli ve slově “vzdělání” ideální pojítko, které
v nich bylo vskutku živé. Snahy nejlepších z nich neostýchaly se zaštítit
tímto jménem. Goethův život byl jediným puzením po vzdělání,
vnitřním obohacování a vyrovnávání se všemi světy ducha. Bratři
Humboldtové, kteří Německu dali ideovou formulaci k organizaci vyš
šího vzdělání, byli neseni tímto humanisticko-vzdělaneckým ideálem,
vzniklým v 18. století a propracovaným zvláště u Herdera; vzdělání tu
nebylo pouhým prostředníkem, nýbrž cílem samo o sobě, neseným
myšlenkou o významu člověka v celku kosmu, o člověku “propuštěnci
přírody”, který ji zároveň v sobě soustředí a překonává, a který má
o sobě pracovat jako o vrcholném uměleckém díle. Tento obsahový
ideál byl krátce dílčím, ale neodmyslitelným momentem ideje huma
nitní, která tehdejším vedoucím vrstvám, zejména stoupajícímu vý
znamem měšťanstvu tvořila úhelný kámen životního názoru. Je to ideál
přirozeně individualistický, jako je každé vzdělání v podstatě indivi
duální, na individuu spočívá a v něm má svůj hlavní účinek, nikoli v pů
sobení vnějším, užitkově-společenském. Tento individualismus, pře
hnaný v aristokratismus, pozorujeme ještě na př. u mladého Nietzsche,
který promlouvá z jeho hlediska ve svých přednáškách o budoucnosti
vzdělávacích ústavů. Z Německa, které puzení vzdělávací představova
lo nejenergetičtěji a zároveň nejneklidněji, přešlo k nám toto se svým
ideovým podkladem, myšlenkou humanitní, jejíž tři hlavní obměny,
vědecká (Dobrovský), národní (Kollár, Šafařík, Palacký) a politickosociální (Masaryk) naplňují naše 19. století. Ve všech třech obměnách
šla humanitní idea ruku v ruce s mocným náporem k prohloubení
vzdělanostního rozmachu, ovšem po každé jinak. — Postupem doby
stávala se kritika individualismu humanitního stále silnější. Povstaly
nové etické ideje, které hodnotí individuum kolektivními měřítky, a
v jejich světle začal se humanismus jevit kusým, v sobě rozkolísaným.
Jeho vzdělanostní impuls se objevil jakýmsi života vzdáleným hračkář
stvím, pokud ne sobeckou exkluzivností. Dnes na př. vidíme ustavičně,
jak je kritizován Herder-humanista se svými vzdělávacími cíli, zatím co
se zdůrazňuje snad až přes míru jeho učení o národních organismech
(viz na př. Meinecke, Povstání historismu); dnes vidíme, jak W. Humboldtovi se vytýká nedostatek životnosti (Kähler), což stíhá pak i celý
humanitní ideál. Vedle toho “intelektualismus” všeho vzdělanectví byl
postaven v protikladu k životu; ‘vzdělaný’ a ‘vzdělávající se’ jako cíl a
ideál je takřka synonymem nejasného, bezúčelného, nepravého, bez-
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krevného a pokřiveného. A na druhé straně zase způsob moderní práce
intelektuální zdá se dávat za pravdu názoru, že ideál vzdělance byl
klamný ideál. Harmonicky chápající, celek světa duševně objímající
individuum, jak bylo ideálem humanismu, — není to idealismus dile
tanta, který chce toliko požívat, ale nemá odvahy k jednání ani k plod
nému, třebas omezenému bádání? Uprostřed mocného dějinného vření,
způsobeného novými kolektivismy a jich mocnými antagonismy, se
humanistické a vzdělanecké ideály ztratily nebo transformovaly, takže
přemýšlení o nich zdá se dnes být zprvu čistě teoretickou záležitostí.
V marxistickém socialismu byla mu přiřčena aspoň podmínečná plat
nost — po vyřízení hlavních dějinných úkolů a v konečné epoše lidských
dějin; u Marxe člověk vskutku se stane sebecílem, až překoná “sebeodcizení”, až překoná individualistické předsudky a pochopí se jako
bytost smyslovou a společenskou, krátce až mu historické podmínky
dovolí, aby se věnoval sobě. Potom však vzniknou nové typy lidí, které
marxisté — což je přec charakteristické — vidí často ve směru huma
nistických ideálních vzorů. “Talenty budou stát na každém rohu a
Platonů, Brunů a Galileů budou zástupy” (Labriola). “Lidský průměr
se pozvedne až k niveau takového Aristotela, Goetha, Marxe, a nad
tímto horským pásmem pozvednou se nové vrcholky” (Trocký, obojí
cit. podle Sombarta, Deutscher Sozialismus 1934). — Naproti tomu
ještě energetičtější kolektivismus, jakým je na př. národní socialismus
německý, ‘ospravedlňuje’ kulturu toliko jako výraz přírodně-národní,
kolektivní substance, a na věčné věky ji činí služebnou politickým sou
vislostem a cílům. Člověk je, praví A. Bäumler, původně podroben
přirozenému a přírodnímu pořádku sil. “Naše lidskost nespočívá v tom,
že se bouříme proti přírodním zákonům, že hledíme přírodu zničit a
nahradit (= civilizace, ‘humanizace’ — pozn. komentátora), nýbrž jest
především v poslušnosti vůči řádu, který nás vytvořil (= řád rasově a
národně vázaných tvůrčích sil — pozn. koment.). Toliko tenkráte, když
jsme prokázali poslušnost vůči tomuto řádu v jeho podstatných a ne
snadno poznatelných rysech, můžeme vybudovati svůj vlastní lidský
svět v souhlase s věčnou harmonií věcí a tudíž s vyhlídkou na trvalost.”
Tento řád je ovšem politický a člověka nepropouští nikdy, zatím co
marxistický socialismus mu takové propouštění aspoň na konci dějin
slibuje. Pro nic nemá Bäumler tak mocné pohrdání jako pro měšťanský
liberalismus a jeho “intelektualismus”, totiž “degradovaný idelismus”,
který se domnívá, že člověk je přirozeně svobodný a přirozeně spěje
za duchovními cíli —jeden z předpokladů všeho humanismu. ‘Intelek
tuál’ je tvor tělesně i duševně vysušený: tělo i duši obětoval nesprávně
pochopenému ‘duchu’.
Zdá se mi, že o těchto souvislostech by se mělo zvláště u nás více
přemýšlet, než se skutečně činí. Humanistická myšlenka Masarykova
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byla u nás nejsilnějším fermentem, který tvořil dlouho hlavní vyznání
víry naší inteligence; protože Masarykovým výkonům myšlenkovým,
jeho kritice obrození, marxismu, světového vývoje, revolučních ideolo
gií a skutečností u nás nestojí od národního probuzení po boku nic, co
by se jakýmkoliv způsobem dalo s tím srovnat, stal se Masaryk tak
mocnou silou, že působil i na odpůrce a stal se tmelem i protichůdných
táborů. Dnes však pozorujeme — to si nutno říci nepokrytě — naprostý
úpadek této masarykovské tradice. Po Emanulu Rádlovi, který zmlkl,
není u nás nikoho, kdo by aktivně o velkých problémech myslil těmi
kategoriemi, jež zaváděl Masaryk. Znamená to, že humanismus i vzdělanectví jsou překonanými ideologiemi minulosti, nebo to jest jen pro
jev chvilkové krize slabosti, v níž stojí dnešní “intelektuálové”, zmatení
náporem ideového protivnictva? Je pravda, co dnes často slyšíme, byť
ještě zřídka veřejně, že si z Masaryka jako myslitele nemůžeme odnést
obsahově nic důležitého? Je jedním z nejsmutnějších zjevů našeho živo
ta, že k takovému pojímání mohlo vůbec dojít, že takové hlasy se mohly
vůbec ozvat, a v neposlední míře na tom nesou vinu ti, kdo Masaryka
kopírovali, aniž měli kus jeho ducha, kdo nám dávali všechny ty popu
lární extrakty z jeho myšlenek, které jsou naprosto nedůstojné Masary
kova významu, kdo z určitých názorů Masarykových učinili dogma,
aniž šli k samým základům jeho ideje. Masaryk sám nepodpisoval žád
ný dogmatismus; viděl sice, že existují hranice síly ducha, ale odmítal
pro dějiny věřit v cokoli vnějšího, co by leželo mimo vlastní duchovní
úsilí a mimo svobodu ducha. Proto přijímal sice náboženskou víru,
která duševním silám dává rozlet, ale odmítal na př. marxismus (i jiné
nauky o dějinné, kolektivní determinaci), protože mu nevyhovovalo
převádění člověka na soubor “poměrů” a “sil”. Byl proti dogmatismu
v klasickém smyslu, t.j. proti nevíře ve vnitřní život, která spoléhá na
“věci samy”, na jejich domněle hotovou vnitřní pravdu. Byla to všech
no také víra, ale aktivní, každé chvíle myslící a zasluhující. A z této
aktivistické víry, prosté dogmatismu, dokázal Masaryk jednat. V tom
je jeho význam. Proto pro nás právě dnes Masarykova zkušenost zna
mená, že “intelektuál” může jednat právě z tohoto svého intelektualismu, ze svého “vzdělanectví”, pakliže si jednou jednání vskutku položí
za cíl. Proto Masaryk pro nás nemá být problémem, nýbrž důkazem;
slovo, které není frází, nechce povzbuzovat k jalovému nadšení pro
Masaryka, které in concreto, při posuzování jeho myslitelských a kri
tických výkonů musí ustoupit nejvážnější kritice; ale kritice vskutku
vzdělané, t.j. nesené konečně týmž ideálem, kterému Masaryk holdoval
jako jedné ze stránek humanitního, t.j. vnitřního lidského ideálu. Proto
masarykovství, může-li dnes u nás ještě existovat, když kompromitová
no tolika bezmyšlenkovými tlumočníky, rozmíláno na drobnou mouč
ku pro bezzubé a stavěno do služeb politiky často osobní a stranické —
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a bude musit existovat, pakliže nemáme se vůbec vzdát sebe, všeho
toho, co od dob obrození chceme a po čem toužíme —, bude se musit
uchýlit k tomu, co tvoří reální základnu Masarykova myšlení, k ideji
evropské vzdělanosti. To není nečasový úkol, který by ležel zcela mimo
naši studnici dějinnou. Nesmíme se dnes zastavovat na místě, nýbrž
musíme jít dále. Navzdory tomu, že přetěžká situace národní a politic
ká nás rozptyluje, musíme se hledět soustředit. Zdalipak Dobrovský,
Palacký, Šafařík nepracovali tvořivě pod tlakem? Ovšem naše dnešní
“práce pod tlakem” musí být jiná, a to podle změněné situace. Nejde
o to, probouzet národ k prvním rudimentům duchovní sebevlády, nýbrž
upřesňovat, zlepšovat kvalitu, přijít do skutečného kontaktu a aktivní
spolupráce se světovou kulturou. To je však vše daleko obtížnější, než
se zdá na první pohled. Obtíže jsou jednak povahy společenské, jednak
povahy ryze duševní. Společenské obtíže souvisí s tím, že měšťanská
vrstva naší společnosti předně sama je stále ve srovnání s jinými společ
nostmi relativně slabá a musí dosti těžce zápasit o svou pozici; z ní
teprve vyrůstají normálně, jak ukazuje statistika i nepředpojatá socio
logická úvaha, už biograficky příslušníci vrstev intelektuálně aktivních,
v ní mají též svoje normální milieu, svou odezvu, základ svého vlivu a
celou nutnou páteř svého působení. Dále s tím, že je zvláště ve svých
zámožnějších složkách ohrožena, ne-li již rozložena intelektuální a
mravní anarchií a neukázněností, že žije bez duševního kontaktu s rea
litou a dává se pak ovšem svést k tomu, že nerozlišuje myšlenky od
pouhých hesel, že sympatie a nenávisti béře za kriteria; nade vše pak
ukazuje její bídu falešná vzdělanost a nedostatek poctivosti v práci, s ni
miž se setkáváme na každém kroku. Tím jsme již vkročili vlastně do
oblasti duševních obtíží. Tkví v tom, že část měšťanstva nemá určitých
ideálů, nýbrž podléhá pouze resentimentu vůči ideálům, které jí nevy
hovují, a často i vůči jejich reprezentantům, nějak nemilým osobně.
Slovo “nacionalismus” dnes naprosto nestačí, všechna váha tkví na
jeho sociálním a kulturním obsahu, na přídomku “humanitární” či
“rasový”, “demokratický” či “totalitární” atd. V chaotických nejas
nostech dnešních “programů” se kolísá často od jednoho k druhému
nejen bez ideové jasnosti, ale hlavně bez snahy o tuto jasnost. Další část
této duševní bídy tkví v tom, že skutečné vzdělání je vždy plodem dlouhé
tradice a veliké myšlenkové i jinak duševně tvořivé práce. Taková práce
teprve je s to nést celý životní systém národní společnosti a rozvinout
se také institucionálně, t.j. vtělit se ve svérázný a vskutku živý program
národního vzdělání, který vyhovuje všem podstatným potřebám spo
lečnosti a zjednává jejím příslušníkům potřebné jasno o okolnostech
její existence a rozvoje, chráně je před falešným sebepodceňováním i
sebepřeceňováním, vybíraje jim zároveň to životně nutné, veliké a vzne
šené z lidských dějin, aby v tom i v těžkých dobách individuálního i
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národního života mohli najít skutečnou oporu. Samozřejmě nelze
všechny tyto obtíže řešit několika časopiseckými články, aleje třeba po
hledět skutečnostem do očí a říkat je těm, kteří jich dosud nespatřujíce
třeba tvrdosti k sobě a toho nemilosrdně kritického ducha, kterým se
právě tolik vyznamenával Masaryk; kritika z lásky musí být tvrdá. Je
třeba právě dnes toho všeho, když se rýsují ve své tragické formě obrysy
situace, kterou naše generace bude musit přejmout a za ni zodpovídat.
Musí tu ovšem přemýšlet každý sám, a vážnost tohoto přemýšlení musí
se osvědčit hloubkou práce, do které se tato předběžná meditace musí
konkretizovat, vtělit. Můžeme prospět své společnosti, svému okolí,
svému lidu především už tím, že ukážeme, jak bezpodmínečně dovede
me v něco věřit, jak vážně a bez ohledů k sobě chceme pracovat, jak
velké cíle si chceme klást — neboť to vše, spolu se snahou o národní a
společenskou spravedlnost, musí přesvědčovat a budit respekt, musí se
stát společenskou silou, jaké je v dnešní době právě u nás potřebí. Ne
ták, že bychom na tento úspěch, na tento respekt počítali a chtěli jej
chytrácky získat; ale tak že jej sami především pocítíme jako moc zá
vaznosti, která stojí nad námi, jako kus naší životní víry, jež nemůže
zklamat, a která věří, i když se kolem všechno kácí. Neboť je to víra,
kterou evropské lidstvo stojí již po tisíce let, která po všech proměnách
světa zvedá vždycky znovu hlavu, která tiše žije po celém světě neutope
na přívaly politickými, nepovšimnuta nebo umlčována, ale neuhasitel
ná. Chceme-li sami existovat, musíme věřit, že Evropa bude zase existo
vat — i když ne již Evropa přesně téže formulace ideálů humanitních,
v něž věřila dříve, přece zase v podstatě jen prohloubených a posvěce
ných všemi dnešními bolestmi a zápasy. Nespoléhejme na ryzí politiku,
nýbrž hleďme se opět soustředit, položme si opět — nebojme se toho —
velké duševní cíle. Nezklamou nás, nemohou nás zklamati, poněvadž
zůstanou kusem Evropy, jako jím zůstal Komenský, Dobrovský, Palacký a Masaryk.
Nemíním se zabývat námitkou, že duch vane, kam chce a že soustře
dit se na vyšší kulturu, znamená požadovat genialitu. Genialita je
ovšem věcí milosti a náhody, ale její rozvinutí předpokládá — všichni
to vždy až do dneška věděli, ale my dnes zapomínáme — vzdělání. Proto
úvaha o pojmu vzdělání má pro nás takovou důležitost, proto je vlastně
nutností. Proto se ptáme, co jest vzdělanost.
Vzdělaný člověk stojí proti přirozenému, naivnímu, i proti povrch
nímu, špatně vzdělanému. Naivní je ten, kdo svět přijímá, jak jest, a
netvrdí, že jsou v něm nejistoty a problémy, které lze řešit mocí vlast
ního rozumu a vlastní vůle. Také nedovzdělanému je vše jasné; také ten
nepocítil vlastně nikdy osten pravé otázky, nýbrž našel jednou pro vždy,
takřka na ulici, svou pravdu a ohání se jí po tom, co mu okolnosti při
nášejí pod ruku. Žádné otázce, žádné činnosti se nevěnuje pro ně samy,
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nýbrž spatřuje v nich jen příležitost uplatnit své “přesvědčení” a tím
posléze sebe. Má svůj “světový názor”, který mu všechny otázky zod
poví, ba znepokojuje-li jej přece něco trochu nad míru, existují již
centrály, jež mu mohou dát patřičné odpovědi. A nedotazuje-li se ná
hodou, jsa “liberální”, takových centrál, pak jen proto, že mu úplně
postačí jeho “zásady” a “hlediska” na všecko. Říci přesně, čím se vzdě
laný člověk odlišuje od nevzdělance v obojím smyslu, je obtížno; k na
šim účelům zde může sloužit tato aproximace: nevzdělaný se pohybuje
na půdě definitivní, na půdě (domnělých) samozřejmostí, vzdělaný
(což znamená v podstatě: vzdělávající se, a je toliko chybou jazyka, že
nám předkládá faktum místo fiens) na podstavě nehotové, nedefinitivní, nejisté či nezcela zajištěné. A to ne z nějaké záliby ve skeptické nála
dě; nic mu nemůže být cizejší než svévolné pohrávání s argumenty,
které na nepevné povahy a osobnosti mohou mít neblahý vliv, a šíří
atmosféru povýšené spokojenosti sebou samým. Banální skepse je vzdě
lanci právě tak nenáviděníhodná, ba ještě více, než naivní dogmatičnost.
Ve vzdělanci žije svobodný, autonomní ideál, proto ji nelze nahradit
žádným výlučným, definitivním zformováním lidského ducha. Jedním
z nedostatků mnoha moderních teorií výchovy je, že nedbají rozdílu
vzdělání a formování; pak se jim problém ovšem nadmíru zjednodušuje,
stává se prostou dependencí politických otázek a nepůsobí principiál
ních “světonázorových” obtíží. (Viz německé kritiky teorie klasického
vzdělání, na př. Bäumlera.) Vzdělání předpokládá formaci, zkáznění,
přímé požadavky k samému sobě, ale tak, že v něm zůstává vůdčí síla
spontaneity, že zůstává jasno, kdo je tu pánem. Při tom vzdělaný člověk
je plný pokory vůči svému ideálu; může býti tvrdý vůči lidem, ve skuteč
nosti však ví o něčem důležitějším než jeho vlastní osoba, její význam,
její intelektuální výboje, a na tomto důležitém mu jedině záleží.
Vzdělání je plodem dlouhého tápání, jeho ideál se objevuje a zakořeňuje teprve u lidí velmi zjemnělých, kteří zároveň si dovedli uchovat
neporušené mravní zdraví či aspoň dětské nemoci svého mravního sta
vu úspěšně překonat. Vzdělanectví se nijak nekryje s odvrácením od
světa, s odborným učenectvím, se službou mimopraktickým ideálům;
naopak je jediným způsobem, jak věčné ideály učinit vskutku praktic
kými, nikoli jenom na podkladě lidské nesvobody.
Podstata věci přináší, že vzdělanec zaujímá k věcem a dojmům jiný
postoj než ostatní lidé. Nedává se strhovat a co nejméně ovládat; má
vždy určitou rezervu, která mu umožňuje stát nad nimi, uvažovat
o nich, posuzovat je, jak se říká, objektivně, ve skutečnosti z hlediska
vyšších souvislostí hlubšího významu. Stává-li se mu, že je nadšen či
zarmoucen zároveň s ostatními, mívají tyto emoce u něho jiný původ a
předmět. Ne že by se oddával vulgárnímu “odi profanum vulgus”. To
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přináší s sebou prostě, že hledá důvody a chce mít před sebou jasný
svět.
Vzdělanost obsahuje tedy určitý poměr k sobě samému, k svým lid
ským silám a jejich užití; není to nacpání hlavy materiálem. Staří Řeko
vé měli vzdělance, kteří měli pozitivní znalosti menší nežli náš kvartán,
a byli to vzdělanci v plném slova smyslu. Co jim však nechybělo, byl
upřímný poměr ke všem velkým mocem vzdělání, ke všemu, co člověka
prohlubuje: k poetičnu, jež uchvacuje, očišťuje a staví vzory, k přísnému
vědomí, jež ujasňuje a upřesňuje, k heroismu vlastních dějin, který učí
vidět jasně vlastní situaci, k filosofii, jež objevuje celek. Rekové byli
ovšem národ geniálních jedinců a dovedli kulturu vytvořit sami z vnitř
ních sil; ideál vzdělance s pojmem vzdělanosti i pro slovo vzdělání,
paideia, jsou řeckého původu. Co dovedli Rekové, nedokáže uprostřed
světa, jehož život se nesmírně komplikoval po materiální stránce, sám
nikdo. Rekové mohli čerpat ze svých vlastních zdrojů, poněvadž dějiny
započaly vlastně až jimi; pravé dějiny ve smyslu tradice vzdělanosti, kte
rá je vědomým úsilím individuálním, nikoli pouhá tajemná moc, ovlá
dající, stylizující, formující život, jsou řeckým výtvorem. Vše, co na nás
může působit jako vzdělávací agens, je buď výtvorem nebo součástí
těchto dějin, a proto jsou vzdělávací látkou par excellence.
Ovšem jsou historické výtvory, které se odpoutávají snadno od své
živné půdy a stávají se svéprávnými. Všechno ryze exaktní vědění je
toho druhu, je takto nadhistorické, a přece vskutku vzdělává. Bylo
možno tvrdit, že matematika člověku přinesla teprve normu pravdy,
naučila jej vlastně teprve rozeznávat, co jest a není. Ale není možno si
zakrývat, že vzdělání, které by se skládalo pouze z takových elementů
skutečně abstraktně-nadčasových, jest nadmíru elementární. Je to té
měř nejnižší typ vzdělanosti; vzdělání bezbarvé, nelidské, anacionální,
ahistorické, na které se mohou snad soustředit lidé příliš přímočarého,
simplifikujícího myšlení, jež podceňuje samu živnou půdu, na níž
vzniklo a z níž čas od času se musí znovu napájet. Tento typ vzdělání
musí nutně převládat tam, kde se pomocí jeho snadněji proniká za
hradby úzké národní autarkie, spokojené provinciality. Neexistuje
však žádná kultura, orientovaná výhradně či aspoň převážně na matematicko-přírodovědeckém myšlení, a nemůže existovat. Nemůže
existovat, poněvadž touto cestou nelze najít klíč k otázce lidského živo
ta a osudu.
V tom ohledu stojí daleko výše umělecký (neříkám estetický!) typ
vzdělanosti. Nepočítám sem veškerou činnost uměleckou, pokud má
vliv na společenský život, nýbrž především veliké umění, vyrovnávající
se určitým způsobem se všemi podstatnými otázkami lidskými. Tento
význam mají především literární díla, ale i ostatní umění se k němu
vzpínají. V rámci těchto velkých výtvorů, které vytyčují cestu cíle, hra
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nice, božstva, jsou teprve pochopitelna i menší, detailnější úsilí, která
by sama o sobě nezjevila podstatný interes, jenž se k umění víže, ale jež
jsou poutavá a plná života v jeho jasu. Kdo nemá odvahy a trpělivosti
k tomu, aby spatřil v umění tvořivý zápas o poslední otázky lidství,
o jeho samodatný obsah životní, a kdo v něm spatřuje jen ozvuk a pro
jev společenské situace, v podstatě politické, musí zůstat hluchý nebo
neplodný. Ponižuje umění na mytologii. Umění sice vychází z kolektivní
základny, ale zmocňuje sejí suverénně jako hrubého materiálu, které
mu teprve dává svou ráž. Umění dává našim bohům život, staví je do
něho, činí z nich konkrétno. Vidíme to na Homérovi, na gotické kated
rále; ale též náš moderní bůh — tvrdá skutečnost bez iluzí—je sondová
na pevně ve svých životních hloubkách v dílech takového Cervantesa
a Shakespeara. Odtud důležitost literárního vzdělání, a to přísného,
analytického, jdoucího do hloubky, která je u nás celkem málo doma;
ptejme se jen, co z velkých světových výtvorů literárních se naučí vskut
ku chápat náš student — a vidíme, jak nám uniká to nejdůležitější, co by
mohlo vytvářet měřítka, vzory, velké obzory. Toť právě to důležité na
historicky fundovaných formacích vzdělání: nemáme jiných měřítek
než díla, která byla v dějinách vytvořena, námi ověřena a o která se
ustavičně bojuje. Nemáme jiných hodnot než vybojovaných a stanove
ných.
Zase jiný typ vzdělání je ten, který žije v reflexi o dějinných skuteč
nostech samých, typ historicko-politický. To není politický fanatik,
nýbrž typ reflexivní, který v dějinách skutečných chce spatřovat smysl,
unikající povrchnímu přihlížiteli nebo herci. Pásmo děje táhne se mu
daleko do minulosti a zasahuje věci, osoby a události, domněle nezú
častněné. Dovede překročit úzce osobní stanovisko i hledisko skupiny,
k níž je svým původem a zájmy přičleněn. Má-li možnost a schopnost
jednat, nejedná z impulsu, nýbrž z pochopení, a jeho autorita nezaklá
dá se na sugesci a emocionálním dojmu, nýbrž na jeho schopnosti vidět
do nitra věcí. Možná, že je také neschopen akce, že sám dovede pouze
rozumět, ale jednat mu není dáno; přece však politika v hlubším smys
lu se bez jeho zásahů neobejde a ztratí se v demagogii a utilitarismu.
Je důležito prakticky, aby tento typ byl v politické společnosti činný,
aby mu byl dopřán co možná široký vliv; v našich poměrech třeba se
domoci toho, aby žurnalistika rozbírající, kombinující, informující se,
krátce vzdělávající se, nabyla převahy nad úzce stranickou, pracující
bez metody a samostatnosti.
Filosofický typ vzdělání chce reflexi přenést na celý život lidský, na
souvislost jeho smyslu a osudu, i na celý jeho rámec, kterým je svět.
Filosoficky vzdělaný člověk není totéž co filosoficky nadaný nebo
filosofickou vášní posedlý; není to také ten, kdo prošel určitou školou,
naopak ta jej mohla právě zbavit přístupu ke všemu vážně filosofické
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mu vzdělání. Filosoficky je vzdělán ten, kdo z vlastní zkušenosti a pů
vodního promyšlení zná velké zájmy filosofické myšlenky a velké
historicky podniknuté pokusy o jejich zvládnutí. Ty mu pak opět dávají
nutné měřítko. Je dobře možno, aby geniální filosof byl filosoficky
relativně málo vzdělán; je však nemožno, aby bez lidí vskutku filosofic
ky vzdělaných se domohl autority a vlivu, našel vhodné prostředí, nutné
k tomu, aby si nezoufal nad svou prací. Proto je poctivé filosofické
vzdělání něčím právě tak důležitým jako originální myslitelství, a tím
důležitější, že na něm lze pracovat vždycky, zatím co myslitelství je
věc milosti. Kromě toho vzdělání je skromné, zatím co “myslitelství” za
každou cenu bývá hromotlucké.
Všechny tyto vyšší typy vzdělání, jak patrno, musí svůj materiál čer
pat z dějin. Veškeré vzdělání má historický obzor. Tento obzor pro
všechny moderní národy se člení v obzor vlastní národní historie a
obzor univerzální. Obzor vzdělanosti nemá strukturu kontinuální,
nýbrž má své vrcholy a níže, své momenty plné a mezery, je krátce skan
dován určitými vynikajícími pásmy, jež tvoří mezníky historického
pochodu. Může se stát, ba bývá pravidlem, že význam mezníků se ča
sem přesunuje na jiná místa; existují však určité, abychom tak řekli,
historické konstanty, jichž oceňování může být různé, ale jichž celkový
význam nemůže být podceněn. K podstatě vzdělaného člověka pak
patří, že žije v univerzálním horizontu historického dění. To vyplývá
již odtud, že vzdělanec přerůstá úzkoprsosti, zaujatosti, omezení kaž
dého druhu.
Co nám dnes chybí, je zajištění onoho univerzálního horizontu, který
může dávat měřítka a orientační body. Nechceme tvrdit, že u nás chybí
vzdělaných lidí; ale tito vzdělanci mají obyčejně své partikulární zájmy,
jimiž se přichycují k nějakému cípu světového života, aniž vznikly trvalé
pozitivní hodnoty pro náš domácí vzdělanostní život, aniž jejich práce
zapustila doma zcela pevné kořeny. Institucemi, které by udržovaly
takový soubor duševních hodnot stále na mysli naší společnosti, měly
by být university; ty však mají též mnoho jiných úkolů a nemohou
kulturní život vůbec komandovat. Ale k tomu, aby naše vzdělání vůbec
stanulo na pevné půdě, je potřebí, aby poměr k tomuto univerzálnímu
cíli nám stál ustavičně před očima, aby velká orientační centra, jichž
skýtá historie takovou řadu, pro nás byla něčím více než registraturou a
abychom si uvědomili jasně a pokorně, co vše tu zbývá vykonat. Uveď
me zde několik takových požadavků; jsou to ovšemjen příklady, a jako
příklady čerpány ovšem z oblastí pisateli nejbližších.
Chybí nám jako málo kterému národu vůbec živější poměr k antice.
Není to patrno toliko z toho, že studium antiky v našem životě vlastně
stále ustupuje, že klasické vzdělání mizí, nýbrž i na bezradnosti mno
hých z těch, kdo sejí takřka profesionálně zabývají. Charakteristické,
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že svůj první plně hodnotný a úplný překlad Platona (Fr. Novotného)
máme teprve nyní. Charakteristický též celkem nepatrný zájem veřej
nosti o něj. Nikoli vedlejší zjevy, nýbrž právě ústřední měly by se stát
předmětem studia; u nich by si ten, kdo se jimi zabývá, měl položit za
úkol, aby mohl spolupracovat na řešení aktuálních otázek, nejen
“informovat” u nás o tom, co se děje jinde. Antika nás ještě teprve
čeká, daleko toho, abychom ji měli za sebou. Zejména čeká její studium
též naše filosofy. Mluví se u nás stále ještě o tom, že nesmíme upadat
v područí německého myšlení; ale k tomu nejlepším prostředkem musi
lo by přece býti studium vlastního a nepřekonaného původu vší filoso
fie, který je v antice. Nad Sokrata, Platona a Aristotela dosud ve vší
filosofii nemáme nic silnějšího. Co znamenají pro nás tato jména? Naše
filosofie se rozvila v době, kdy se podnikal pokus skoncovat s celou
tradicí západoevropské filosofie a začít znovu bez zřetele k historii,
na podkladě ryze moderním. Tento pokus, pozitivismus, ztroskotal.
Máme dnes zvýšenou povinnost orientovat se v tradici, jež pro nás
dosud nikdy nebyla organicky živá, z níž jsme dosud nikdy nedovedli
duševně žít a tvořit.
Co znamenají pro nás reálně i velké moderní vzdělanosti národní?
Kde jsou naši lidé, schopní se do nich vžívat, žít jejím duchovním ryt
mem a přenášet jej i do našeho žití! Máme překvapující nedostatek
prací na př. o francouzské klasice, které by vskutku řešily problémy
nebo aspoň je ukazovaly v jejich šíři. Teprve před dvěma roky vznikla
první důkladná česká práce o Descartovi. Pascal je nám stále tím, co tak
subjektivně a neadekvátně na něm viděl Masaryk. Francouzské 18. stol,
je nám pouhou frází; jeho skutečný život, jeho zájmy, jeho ideály, jichž
se tak rádi dovoláváme, kdo to u nás zná v jejich genesi, v jejich bohat
ství, v jejich hloubce? Totéž platí o našem poměru k německé vzdělanos
ti. Stále ještě platí sice in ea vivimus, movemus et sumus, ale sami o tom
nevíme a nedovedeme ji chápat ani kritizovat. Právě velké a největší
zjevy jsou buď opomíjeny nebo viděny příliš izolovaně, bez zřetele
k nejvyšším cílům a ideálům. Abychom jen zůstali u filosofie: na př.
o Kantovi se u nás sice psalo dosti, ale úroveň tohoto psaní, úroveň
jeho předpokladů je praslabá; o Fichtem, Hegelovi se nadělalo pouze
frází.
Je jedním z příznaků nedovzdělanosti, že žádá, aby se druzí o ni zají
mali, a neptá se po tom, co by mohlo hloub odůvodnit tento zájem.
Vyšší zájem o nás samy musí vycházet od nás, od tohoto hlubšího,
univerzálnějšího zdůvodnění a pronícení vlastní vzdělanosti. K tomu
však je třeba napřed pokorného a odevzdaného zájmu o svět, o jeho
univerzální souvislosti, o jeho vskutku veliké problémy. Dnes jsme na to
snad již dost zralí; budeme-li to provádět poctivě a uvědoměleji než
dosud, nebude výsledkem opovržení k domácímu, nedbalost, která
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dává svému nositeli punc neupřímnosti, nýbrž zvýšená úcta k němu,
prošlá ohněm nejpřísnější kritiky, úcta, která již nebude znamenána
žádným ostnem méněcennosti, jíž by se rádo uniklo. Znamená to všec
ko návrat k onomu staršímu, harmonistickému pojímání humanity, jak
ji viděl na př. Herder? Znamená to obnovu pokusu, který se nedovedl
udržet v dějinné zkoušce? Věříme i my, že duch se přirozeně dopíná
harmonického útvaru, duchovního štěstí pravé vzdělanosti? Třebaže
přijímáme jeho jádro, totiž volnost a spontánnost ve všem vzdělávacím
úsilí, takový laciný optimismus obviňujeme zčásti z neúspěchů staršího
humanismu. Vzdělání jest něco jiného než intelektualismus, než zvída
vost, polymathie, dialektická a myslitelská umělost; je čistě duchovní
snaha o zkáznění, která v idejích velikosti, univerzálnosti, celkovosti
spatřuje účinný lék proti pohodlí a úpadku, který vnitřně každému z nás
hrozí. A proč právě velikost a univerzálnost, celkovost hrají tuto úlohu?
Protože se v nich jeví moc ducha shrnovat a přehlížet věci, které mu
s počátku byly hranicí, překonávat své meze, překonávat i sebe sama
v každé své naivní, přirozeně dané podobě. V tomto překonávání,
v tomto sebeprohlubování až k posledním možnostem musí se posléze
objevit plnost vlastní podstaty, její vnitřní napětí, její hluboké nálady,
spory a bolesti i její vykoupení. Není tu harmonický, blažený vývoj jako
při rozvoji stromu ze semene, nýbrž kus životní koncentrace, nepostra
datelný moment životního boje, ten totiž, v němž se zápasí o měřítka a
vzory nejenom pro sebe, nýbrž pro všechny. Tento zápas má předpo
kladem naprostou svobodu, ta však sama od sebe musí směřovat
k autoritě, k ukáznění, k podrobení jasným celkovým hlediskům,
krátce k zákonodárství, na němž každému volno spolupracovat, ale
pod přísným okem strážců dosavadní úrovně (kterými nemusí být
právě lidé, nýbrž jisté duchovní činy). Vzdělávání není toliko blažené
obohacování, nýbrž bolest a boj. Řecká filosofie, tento vrcholek lidské
ho vzdělávacího úsilí, by ničím nebyla bez Sokrata s jeho pevně ovlád
nutým vnitřním napětím, z kterého jedině roste vášeň — a vášnivé musí
být každé skutečné vzdělávací úsilí. Neboť veškeren smysl, skutečný
smysl života a světa, objevuje se nám nejprve ve vášni, kterou nás poutá,
nikoli v klidném, harmonickém rozvinutí našich přirozených schopnos
tí a sil. Proto svůj humanismus můžeme formulovat posléze jako boj
proti frázi, proti pohodlí, proti duchovnímu požitkářství za velikost,
za odvahu k napětí, za odvahu k vášni a bolesti. Vzdělání je práce, je
askeze. Možná, že přejde řada generací hledajících a bolestných, než se
dojde k novému štěstí. Ale již hledání má svou odměnu, neboť má
smysl.
(Kritický měsíčník, roč. 1, 1938, čís. 6, sír. 241-253)
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Jan Patočka

Masarykovo a Husserlovo pojetí duševní krise
evropského lidstva
Téma, kterým se zabývá tento článek, je takřka sázkou, pokusem,
který se musí zprvu zdát z filosofického hlediska buď vnějškovým nebo
odvážným. Jaký smysl — tak se budeme právem ptát — může mít
paralela mezi dvěma mysliteli tak hluboce odlišnými, kteří, třeba spolu
měli společné základní školské východisko, přece vycházejí vcelku od
docela jiných problémů, sledují filosoficky docela odlišné cíle a pracují
též metodami úplně jinými? Nemá snad náš článek být zcela vnějškově
podmíněným srovnáním, které může vést k nějakému jednotnému
výsledku pouze za cenu konstruktivního násilí? Takové otázky si jistě
bude čtenář klást a přiznávám, že po vzniku myšlenky tohoto článku,
mi působily obtíže. Srovnání myslitelů, kteří nestojí v historicky kau
zální souvislosti — může to mít nějaký skutečný význam filosofický?
A o filosofický význam se přece jedná; jedině tím, že si analýzou dvojího
směru myšlení objasníme filosofický problém, můžeme ospravedlnit
myšlenkový pokus toho typu, jak jej zde podnikáme. V takové paralele
musí vytvořit východisko nějaký jednotný problém, který je viděn a
zpracováván z různých stanovisek, po jichž oprávnění se ptáme a jichž
důsledky nás zaujmou. Význam filosofického paralelizování bychom
tedy viděli v tom, že nás učí vidět problémy z různých stran, varovat se
úzkého dogmatismu, vžívat se do různých osobních atmosfér a sledovat
důvody filosofických zacílení různého druhu.
Může nyní povstat otázka, je-li v daném případě předpoklad splněn.
Masarykovo myšlení se vztahuje převážně na společnost a lidské indi
viduum, které v ní žije a se rozhoduje; Husserl je naproti tomu převahou
logik a metafyzik, v němž žije paradoxní takřka sloučení vášně pro
nejzákladnější, nejobecnější koncepci a nejjemnější detail, a který se
obrací k nejrozmanitějším sférám existence se stejným zájmem. Masa
ryk je především civilizátor a organizátor; Husserl poslední velký
kontemplátor tradice západoevropské metafyziky. Kde zde leží oběma
společné? Mohou vůbec mít společný nějaký problém, natož pak
ústřední problém? Na to můžeme odpovědět teprve podrobnější analý
zou.
Východiskem, jehož můžeme dobře použít, je fakt, že jak filosofickou
činností Husserlovou, tak Masarykovou se táhne přesvědčení, že evrop
ské lidstvo prochází vleklou duševní krizí, jejíž kořeny je nutno sledovat
hluboko do minulosti, až k samým počátkům moderního myšlení.
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Zde tedy vskutku narážíme na tezi, která je oběma myslitelům společná;
má-li tvořit skutečné východisko naší práce, jest ukázat dvojí: že Masa
ryk i Husserl míní onou duševní krizí moderního člověka posléze týž
fakt, přes všechny osobní divergence jeho pojetí, a že u obou je tato
otázka duševní krize v souvislosti s ústředními problémy jejich filoso
fování.
Vzhledem k první otázce musíme především vyložit pojetí duchovní
krize u obou myslitelů. U Masaryka jeví se hned od počátku jako “hro
madný společenský zjev moderní civilizace”, jako jev všeobecně spole
čenský. Symptomem krize je mu moderní sebevražednost. “Hromadný
jev sebevraždy jeví se (tak) jakožto proces historický, jakožto kolek
tivní vina společnosti . . .” (str. 137). Krize je tu zachycována ve svém
eklatantním důsledku, v rozvratu života sama, Masarykovo úsilí je
zaměřeno na toto masivní kriterion individuálního a společenského
zdraví. Tento symptom je ovšem pouhým východiskem diagnózy —
Masaryk ve svém prvním díle rád užívá výrazů přijatých z lékařství —
a příčina sama, domnívá se Masaryk, nemůže být vyšetřena ryze objek
tivním rozborem složek aktuálního společenského stavu, nýbrž pouze
analýzou celkového stavu vnitřního života duševního, jehož projevem
jest společenský stav a jímž např. politické a hospodářské poměry jsou
podmíněny (str. 248). Masaryk přijal Comtův princip filosofie dějin.
Tak se tu shledáváme s Comtovou myšlenkou, že hlavními, určujícími
silami dějinného a společenského procesu jsou ideje, určitá přesvědčení,
a Masarykova sociologie i filosofie dějin je vždy hlavně analýzou mož
ného a skutečného účinku idejí a přesvědčení na individua a společ
nost. Bylo častěji zdůrazněno, že Comte měl na Masaryka pronikavý
vliv; ale procházel tento vliv po cestách ryze intelektuálních? Či snad
vedla Masaryka ke Comtovi již myšlenka společenské krize? Vždyť
této krize je Comte filosofem.
Comte vykládá současnou duševní krizi jakožto důsledek přechodu
k stadiu pozitivnímu; Masaryk s tím souhlasí potud, že vidí problém
jak spor tradičně náboženského a nového beznáboženského nazírání
na věci. Jistě je to způsob, jímž se vcelku dá zhruba charakterizovat
duševní proces, jehož svědkem byla poslední tři století, aspoň přihlížeje
k stránce čistě faktické. Co znamená filosoficky, není tím ještě rozhod
nuto, a podávaje tuto formulaci problému nemínil ji Masaryk zajisté
ryze filosoficky, nýbrž historicky a sociologicky. Důležito je však pro
náš problém, že Masaryk tím, že nepřijímá Comtův názor na nábožen
ství a jeho poměr k filosofii a vědě, zachovává si volný pohled pro
Comtův dogmatismus přírodovědy, že se distancuje od jeho racionalis
mu, v kterém byl Comte vědomým pokračovatelem Descartovým a
Baconovým. A v tomto racionalismu je vskutku problém, který je spo
lečný Masarykovi s Husserlem.
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Husserl od počátku své filosofické činnosti stojí rovněž před fenomé
nem krize, ač ve smyslu na první pohled úplně odlišném; v krizi, t.j.
v nejistotě a nejasnosti, jest mu nejexaktnější ze všech věd, jejímiž zá
klady se počal zabývat. Obtíže, s nimiž se utkává, nutí jej opustit problé
my, na nichž již léta pracuje, aby vstoupil na širší pole (Logische Unter
suchungen, Vorwort V.); výsledkem jsou Logická zkoumání, a to nej
prve Prolegomena k čisté logice. Jaké povahy jsou obtíže, s nimiž se
setkává, bylo by zbytečno zde vykládat; jen jedno je třeba říci, že
soupeřem v pozadí, na nějž míří polemika proti psychologismu, je táž
objektivistická metafyzika, která je základem pokusu Comtova, na nějž
od počátku své činnosti vědecké narazil Masaryk. Masarykovi je sym
ptomem krize rozvrat života, prostředkem diagnostickým rozbor mo
rální statistiky; Husserlovi se krize projevuje v nejasnosti základů věd a
jeho kritika je již pokusem o systematické stavění znova. Co pak je
touto Husserlovou revizí odklízeno? Nic jiného, než onen hypostazovaný systém moderní vědy, zbudovaný na metodice přírodovědecké, onen
systém, který pozitivistické myšlení pokládá za samu pravou zkušenost,
již potom vidí v radikálním rozporu s nazíráním ryze naivním i tradičně
náboženským.
Vedlo by příliš daleko, kdybychom se chtěli dopátrat vnitřní souvis
losti celého procesu, který Husserla vedl od základů matematiky až
k jeho vlastní filosofické synopsi, až k onomu zásadnímu pokusu o na
lezení nové jednotné roviny, s níž možno přehlédnout celek jsoucna
jinak, než si to představuje objektivistický racionalismus moderní, jejž
jsme poznali u Comta, rovinu, na níž je tato synopse zbavena oněch
trapných nejasností, jež tvoří vnitřní nesnáze pozitivismu. Této roviny
dosahuje Husserl procesem redukce, který není snad nějakým logickým
výsudkem, logicky konstruovaným vyřešením jednou postaveného
problému, nýbrž živým, aktivním procesem, do kterého subjekt musí
takřka vrůst, aby se přesvědčil plnou měrou o jeho filosofickém dosahu.
Je nutno projít reduktivním procesem, aby byla uznána jeho univerzali
ta a plodnost; jinak klesá myšlenka redukce v pouhé abstraktní schéma
špatného subjektivismu. Ale co je pro nás vskutku důležité, je výsledek
formulovatelný takto: Husserl se přesvědčuje, že z nejasností, s nimiž se
setkal na počátku své dráhy, je pouze jediné radikální východisko, a to
že je subjektivní. Důsledná filosofie bez nejasností jest pro Husserla
důsledným subjektivismem. Zde se domnívá Husserl stát u samého
zdroje duchovní krize; je u něho intimní přesvědčení, že rozřešením
teoretické otázky po jednotné bázi filosofie a vědy jest již vykonáno
nejhlavnější, čeho třeba k rozřešení krize. Neboť idea vědy, teorie, je
podle Husserla takřka teleologickou ideou evropského lidstva, je tím ve
jménu čeho Evropa po více než dvě tisíciletí kulturně, ale i politicky žila,
co evropskému člověku zaručuje obsah, smysl jeho existence a co je
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schopno i nadále, jakmile budou odstraněny vnitřní těžkosti aktuální
vědecké situace, takto evropského člověka povznášet a činit i nadále
vůdcem všeho lidstva. Krátce Husserlovo řešení krize jest obnova evropanství z ducha radikální teorie. Toto obnovení je pak možno pouze
tím, že běh dějin jest ovládán teleologickými ideami, jež posléze arti
kulují tento proud dění, a že idea vědění, idea nepředsudné THEORIA
jest takovou všeobsáhlou teleologickou ideou, jejíž nositel, evropské
lidstvo, je povolán díky této ideji k tomu, aby se stal nejen pánem země
a světa, nýbrž rovněž stanovitelem a vykladačem všech jeho ideálů.
Evropanství je velký racionalizátor všech ideálů, všechny dostávají
nové osvětlení skrze jeho myšlenku samostatné a nepředsudné teorie,
jež vnáší jasnost a souvislost do všech řádů životních. Při Husserlově
charakteristice evropského ducha musíme mimoděk vzpomenout
Maxe Webera s jeho pokusem o všestrannou charakteristiku evrop
ského racionalizačního pudu, jak jej podává ve své slavné předběžné
poznámce k článkům z náboženské sociologie. Tento racionalizační
pud — pokračuje Husserl — se přirozeně nezastavuje před nábožen
stvím; existuje zvláštní afinita mezi racionalismem evropským a mezi
monotheismem, a vidíme vskutku průběhem dějin pokusy stále obno
vované o asimilaci obojího principu, náboženství a filosofie. “Ve vše
obecném idealizačním procesu, jenž vychází od filosofie, je Bůh takřka
logifikován, ba stává se nositelem absolutního logu.” Husserl vidí již
ve faktu, že křesťanské církve se dovolávají víry jakožto zvláštního
druhu evidence, výsledek této logifikace; předkřesťanští bohové jsou
zde totiž naivně, neproblematicky, beze všeho zdůvodňování jakožto
skutečné součásti okolí. Teprve vznikem a proniknutím filosofie byla
podle Husserla umožněna též problematika víry ve smyslu křesťansky
náboženském. Tak je filosofický, myšlenkový rozvoj v podstatě podle
Husserla též tím, co diriguje i sám vývoj náboženský, co náboženský
rozvoj musí na svém vnitřním rázu vždy živě pociťovat. A zde jsme
u druhého bodu, který je společný Husserlovi i Masarykovi v jejich
pojetí krize; neshodují se pouze v tom, že oběma pozitivistické hypostazování přírodovědeckého metodismu je symptomem akutní krize,
nýbrž také v tom, že moderní beznáboženskost oba převádí na účet
moderního myšlení, moderní filosofie, a tato beznáboženskost je oběma
rovněž příznakem kritického stavu. U Masaryka je to zdůvodněno jeho
analýzou sebevražednosti, u Husserla jeho pojetím náboženství jako
obrazného pochopení posledních metafyzických tajemství. “Wahrheit
im Elemente der Vorstellung”, abychom užili výrazů Hegelových. Úpa
dek náboženství ve všeobecném povědomí jde pak ruku v ruce s úpad
kem povědomí o posledním úkolu a možnostech filosofie.
Leč stanovivše tyto dvě shody mezi Husserlem a Masarykem ne
došli jsme ještě k tomu, co tvoří samu hlubokou jednotu jejich nazírání
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na problém krize. Neboť shodují-li se Masaryk a Husserl v tom, že
beznáboženskost je symptomem krize, liší se hluboce jejich názory
o tom, co je podstatou náboženství. Husserl se v tomto ohledu nikdy
veřejně jednoznačně nevyjádřil, ale jeho nazírání na tento fenomén je,
řečeno formulí, bledý intelektualismus, třeba uznával samostatnou
evidenci víry. Náboženství je mu vcelku citová a myšlenkově neadekvát
ní travestie hluboce filosofických motivů. Filosof v poslední instanci
má něco více, něco lepšího než náboženství; nevím sice, zda by Husserl
tato slova veskrze podepsal, ale vím, že u Husserla jest koncepce nábo
ženství jako formy působivého idealismu, a tu jsou moje slova pouhým
důsledkem tohoto pojetí. Naproti tomu u Masaryka — a tu nasazujeme
k hlubší úvaze o jeho filosofických motivech —jest náboženská otázka
propracována s neobyčejnou důkladností a zaujetím. Jemu je nábo
ženství především cit důvěry a lásky v odevzdanosti světu a svým úko
lům. Masaryk to říká na témže místě “Sebevraždy”, kde mluví o potře
bě odklizení moderní polovičatosti, tj. krize, odstraněním nenábožnosti
(str. 249): “musíme nabýt zájmů o vnější svět a o společnost, musíme
se naučit oddanosti; nám se nedostává opravdové a ušlechtilé lásky.”
A jindy zdůrazňuje, že cit je v náboženství nejdůležitější; praví sice
jednou rovněž (Konkrétní logika, str. 172), že v nauce, že náboženství je
jakousi “metafyzikou lidu”, tají se “smysl zdravý”, ale podpisuje ihned
větu Schleiermacherovu, že zbožnost není věděním ani jednáním, nýbrž
citem (str. 170), který stejně může doprovázet názory ryze theologické
jako filosofické. Nebo v posledním svazku Hovorů Čapkových (III, str.
86): “Náboženství je praktické, životní v hlubokém slova smyslu. Není
dostatečně definováno svými dogmaty, ani obřady, ani svou historií,
nýbrž pochopením své podstaty a tou je vědomí závislosti člověka na
božství, na Bohu . . . Náboženství je důvěrou a nadějí, nadějnost je pod
statou náboženství . . . Není jen pochopením smyslu celého života, je
zároveň náladou, prýštící z tohoto pochopování života a světa .. . Ná
boženství, zbožnost je věc čistě lidská: Bůh není zbožný . . .” Nebo:
“moje víra: ježíšství, láska k bližnímu, láska účinná, reverence před
Bohem. Náboženství je nadějností, překonává strach, zejména také ze
smrti; pudí ustavičně do výše, výš a výš, živí touhu po poznání a moud
rosti, je nebojácné” (čl. 98). Krátce pro Masaryka je náboženství vzpru
hou aktivního života, žitého v pozitivním vztahu k univerzu jsoucího.
Na čem však spočívá pozitivnost tohoto vztahu? Na to zní odpověď
Masarykova velmi jednoznačně: právě na objektivismu náboženském,
na tom, že vševědoucí a všemohoucí Bůh, stvořitel světa jakožto prozře
telnost, se o nás stará. “Náboženství, jsouc svou podstatou autoritní,
jest objektivistické. Theismus jest proti upřílišněnému náboženskému
subjektivismu” (str. 84). Krátce v Masarykově pojetí náboženství jest
rozeznávat složku subjektivní a objektivní; subjektivní složka, toťona
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optimistická důvěra, jíž je náboženský člověk nesen ve své činnosti,
stránka objektivní je theologický názor o podstatě Boha a světa, o Bo
hu, vysoko povzneseném nad tento svět jako samostatné inteligenci a
absolutní moci. Domnívám se nyní, že myslitel rázu Husserlova může
snad přijmout tuto subjektivní složku, ale naprosto nemůže přijmout
theologickou koncepci, kterou Masaryk předkládá. A přece se obojí
zdá na první pohled tak úzce spjato, že je těžko učinit mezi tím přísnou
demarkační čáru. Objektivistický theismus a masarykovská důvěra,
odhodlanost víry zdají se být přísně korelativní. Ale postačí, pohlédneme-li na myslitele, který se vždy věrně hlásil za žáka Masarykova, mys
lím na E. Rádla, abychom v jeho koncepci víry postřehli, jak stránku
objektivně theologickou od oné subjektivně impulzivní odpreparoval.
U Emanuela Rádla je víra ryzí spolehnutí na příkaz, který nám je adre
sován a který pociťujeme jako božský, přičemž Rádl odmítá tradiční
theologické koncepce tak, že dokonce odmítá užívat běžných výrazů
jako “Bůh jest, existuje”. Bůh u Rádla alespoň jistě nemá toho objek
tivního modu existence, který Masaryk docela určitě předpokládá. Tak
vidíme na případě Rádlově obě složky Masarykova náboženství rozlou
čeny. A v tom, že obě tyto složky, které jsou spojeny Masarykovou
osobností, nejsou spojeny objektivní závazností filosofické koncepce, je
důvod, proč lze označit Masarykovu filosofii přese všecko jako filosofii
krize, která ji definitivně nepřekonává.
Viděli jsme totiž, že symptomem krize je Masarykovi sebevražednost;
analýza sebevražednosti vede k základnějšímu symptomu, kterým je
beznáboženskost; v tom je též shoda s Husserlem. Co je nyní příčinou
beznáboženskosti? Nic jiného, než moderní skepticismus a ten má opět
původ v subjektivismu. Skepticismus vyplývá z obtíží, jak dospět
k objektivní pravdě, jakmile se filosofie postavila jednou na půdu sub
jektivní. Moderní subjektivismus je tedy prvopočátkem duchovní krize.
To tvrdí souhlasně Masaryk — i Husserl. Moderní skepse i pro Husserla
pochodí z toho, že filosofie se postavila na stanovisko subjektivní a neví,
co s ním počít; neví, jak rozřešit problém, jak to, že veškerenstvo je
veškerenstvem pro subjekt a subjekt přece pouhou součástí veškeren
stva. V této své bezradnosti utíká se pak moderní filosofie k myšlence,
pojmout člověka jako součást přírody, ovšem nazírané moderně, tj.
more geometrico, a z toho jí vyplývá též geometrický člověk, jenž
ztratil svobodu k pravdě, který již nežije mezi věcmi, jak fakticky jsou,
nýbrž pouze mezi svými subjektivními procesy, od nichž k pravé skuteč
nosti nevede žádný most. V bezradnosti, co počít s moderním objevem
subjektu, je pro Husserla i Masaryka poslední předpoklad duševní krize
a v špatném subjektivismu, jehož příkladem je Hume, v subjektivismu
s podkladem naturalistickým, který tvoří východisko pozitivismu, je její
aktuální zrod. Zde jest bod, v němž se Husserl i Masaryk nejúže stýkají,
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zde jsou ve shodě, podmíněné zajisté též společným východiskem
z Brentona a studia anglického empirismu.
Tak jsou oba naši myslitelé vedeni k otci moderního subjektivismu,
k Descartovi. A v tomto bodě, který znamená jeden z nejbohatších uzlů
myšlenkových dějin, se jejich snahy též dělí. Descartova filosofie sjed
nocuje v sobě takové komplexy otázek a takové masy myšlenkových
motivů, že všechny drží pohromadě často jen konstruktivní umělost
či násilí; je to labyrint, v němž jen nejvyšší filosofické úsilí dovede najít
Ariadninu nit. Skrze Descarta vede cesta buďk radikánímu subjektivis
mu nebo k tradičnímu názoru světa objektivistickému, jenž má své
kořeny v metafyzice řecké a byl zejména křesťanskou theologií formo
ván. Husserl na svém postupu k Descartovi necouvá před ideou radikál
ního subjektivismu, který se ukazuje čímsi od špatné subjektivizace humovské naprosto odlišným, řeší problém subjektivismu distinkcí transcendentálního a empirického subjektu a přísnou aplikací reduktivního
postupu obnovuje transcendentální filosofii. Naproti tomu Masaryk
jakoby skoro neviděl možnosti kladného významu subjektivismu;
transcendentálni filosofii Kantovu kritizuje velmi rozhořčeně argumen
ty humovskými a sám se posléze spokojuje v poměru subjektu a objektu
dualismem, který dosti připomíná dualismus karteziánský: “mírný
racionalismus" Masarykův souvisí s jeho spiritualismem v nauce o duši.
Člověk Masarykovi “není slepým nástrojem přírodních sil, nezávisíme
úplně a výlučně na vnějším světě. Naproti vnějšímu světu stojí naše
vědomí, psychický celek, který apercipuje vnější svět podle svých vlast
ních zákonů . . . My i vnější svět jsme stejně samostatní" (Sebevražda,
253). Ale odpověď na otázku, co jest tato zvláštní zákonitost, jakého je
druhu a zejména jak na jejím podkladě je člověk uschopněn chápat
skutečnost, u Masaryka chybí. Jakmile jde o tuto podstatnou filosofic
kou otázku, jakoby mysliteli tak vážnému a pronikavému až docházel
dech; mnohdy se zdá dokonce, jako by se u něho poměr subjektu-objektu
kryl s poměrem člověk-jeho okolí (viz např. Moderní člověk a nábožen
ství, str. 242). Co je důvodem tohoto zvláštního couvání Masarykova
před filosofickým problémem subjektu? Tuto otázku je nutno si posta
vit, poněvadž je vskutku nápadné, jak zvláštní má Masaryk stanovisko
k subjektivismu filosofickému, zejména ke Kantovi. Námitky proti
němu vrcholí v tvrzení, že Kant nepřekonal Huma ani v kritice čistého,
ani v kritice praktického rozumu; najdeme u něho známé narážky na
rozpory v kritice, najdeme tvrzení, že Kant vlastně jen nauku Humovu
o matematice rozšířil na poznání všecko — ale není tu nikde principiál
ního vyrovnání se samou ideou kritiky, se samou myšlenkou subjektiv
ně orientované metafyziky. Kant je Masarykovi skeptikem. “Descartes”, praví v této souvislosti, prý “nám moderním filosofům svým
nešťastným cogito erco sum popletl hlavu důkladně; pro samé myšlení
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se v myšlení již ani Kant nevyzná” (Moderní člověk a náboženství, 100).
Taková marginalia ovšem kritikou nejsou; s kritikou ideje a možnosti
subjektivního založení filosofie, která by svědčila o tom, že ji Masaryk
bral vážně, se u Masaryka nikde nesetkáme. Není to zjev hodný úvahy?
Není jím zvláště u myslitele, který o podstatě moderní filosofie vždy
znovu nejvážnějším způsobem přemýšlel a jenž právě na Subjektivismus
jako na sám poslední zdroj duchovní krize narazil? Veškerá Masaryko
va argumentace proti subjektivismu svědčí o tom, že jej nebéře vážně, že
se naň dívá takřka zvenčí, z hlediska sensus communis. Subjektivismus
prý nedovede vysvětlit “zdání objektivity světa”; ve skutečnosti toho
nedovede plausibilním způsobem právě objektivismus, jak jednou pěk
ně pověděl Schelling: z hlediska objektivismu, říká, lze pochopit, jak
objekt může působit na subjekt, ale nelze pochopit, jak subjekt o tom
ví. Argumentace proti Kantově apriorismu již ponechává sám nejzá
kladnější problém stranou; argumentace proti nedůslednostem v Kan
tově pojmu afekce může vést leda k hlubšímu ještě subjektivismu —
krátce domnívám se, že lze na základě známého nám materiálu říci, že
Masaryk intelektuálně Kanta a problém filosofického subjektivismu
nepřekonal.
Jakým způsobem se tedy Masaryk vyhnul subjektivismu? Zajisté že
tu bylo jednak časové přesvědčení, že moderní Subjektivismus repre
zentovaný německou idealistickou filosofií “dofilosofoval”, jak se
Masaryk vyjadřuje. Německý idealismus a jeho neúspěch by byl tedy
jakousi protizkouškou subjektivismu. Byl to zejména Brentano, který
v tomto směru patrně na Masaryka působil, ač ovšem toto přesvědčení
bylo v letech osmdesátých běžné. Ale Masaryk se dovedl přece vždy
dalekosáhle emancipovat od myšlenkového vlivu prostředí; není zde
ještě nějaký vliv jiný? A tu si dovolím předložit hypotézu, která snad
bude uznána za hodnou uvážení, a to je, že u Masaryka zde působí motiv
náboženský.
Masarykovo náboženství je hlavní osou jeho myšlení. Jest u něho
celkovou životní atmosférou; náboženské cítění hraje v jeho životě od
počátku roli spiritus agens. Není pro něho takřka myslitelný svět bez
poměru k osobnímu Bohu; skrze tento poměr teprve chápe smysl světa
a pojímá lásku k němu, speciálně k lidem. Radikální Subjektivismus pak
Masaryka odstrašuje jako rouhání, poněvadž takřka nadřazuje subjekt
Bohu. To je důvod, proč např. i Kanta, který přece tvořil filosofii ko
nečného subjektu, prohlásil za titana, jeho úsilí filosofické za úsilí
člověka-boha. “V tom Kant i Goethe oba stejně reprezentují své století
(Moderní člověk a náboženství, str. 112), století velké revoluce, jež chtě
la lidstvo postavit na nový základ a na trůn Nejvyššího.” V téže stati,
kde jsme našli proti Kantovi tolik drobných invektiv (Moderní člověk a
náboženství), vrcholí kritika Kanta tímto prohlášením za titana, za
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vzbouřence proti Bohu, který z člověka chce učinit alespoň poloboha.
Není to nápadný fakt, že pretenze filosofická je tu posléze zodpovězena
poukazem na čistě lidskou hybris, která je v ní obsažena, že je zde při
kládáno na otázku teoretickou, tedy neodvratnou, měřítko náboženskomorální?
Masarykovi se nemohl podařil průkaz, že Subjektivismus je skepticis
mus; od dob Husserlových víme, že moderní skepse je způsobena právě
špatným subjektivismem naturalistickým, čili míšením subjektivismu
s metodickým objektivismem přírodovědy. Subjektivismus sám o sobě
není o nic skeptičtější než objektivismus, je pouze kritičtější. Lze však
dobře pochopit, že uráží tradiční povědomí náboženské; a tak se do
mníváme, že tomu bylo též u Masaryka. Neboť jak silně Masaryk žil
v ovzduší nábožensky tradičním, nejen co se týče křesťanské zbožnosti,
nýbrž i názorově, je nápadné každému, kdo si pročítá např. příslušné
oddíly Hovorů s Čapkem; celé komplexy theologických nauk přejímá
Masaryk do svého kréda, setkáme se tu s naukou o božích dokonalos
tech, s konfliktem prozřetelnosti a svobody lidské, s argumentem kos
mologickým a teleologickým, krátce se zbraněmi z arzenálu přímo
scholastického.
Bylo by tedy snad možné se domnívat, že Masarykův objektivismus
má též náboženské kořeny, že tkví v tradicionálním pojetí poměru
člověka a Boha a že Masaryk kladné možnosti subjektivismu nepozoru
je, protože je odmítá nábožensky. Husserl naopak od samého počátku
své filosofické dráhy jde cestou ryze teoretickou, cestou analýzy a refle
xe, bez ohledu na otázky praktické, pouze ve snaze o jasnost a přesnost
filosofických výsledků, a dospívá k obnově karteziánského cogito,
jemuž dává nový, univerzální smysl. Právě to však, co bylo slabostí
u Masaryka, je silou u Husserla a naopak; bledý intelektualismus Husserlova pojetí náboženské víry by byl nemožný u Masaryka, ale právě
ten nebrání Husserlovi v jeho filosofické konsekvenci. Muž činu, kte
rým je Masaryk, se projevuje v jeho aktivním pojetí víry; muž neúprosné
intelektuální konsekvence, jímž je Husserl, by jím však mohl být rušen
ve svém díle. Snad by se dalo říci parafrází jednoho známého slova
Masarykova: Němec je slabý svou silou. Čech je silný svou slabostí.
Proti našemu pojetí bylo by možno uvést mj. hlas F. X. Saldy, který
nedávno prohlásil, že po pročtení Masarykových Hovorů s Čapkem
nabyl názoru, že Masaryk není v nejvlastnějším významu slova nábo
ženský člověk, takový, který touží totiž po Bohu především. Ale připo
menul bych odpovědí na to, že právě lze rozeznávat s Maxem Weberem
dvojí druh náboženskosti: náboženskost, při níž se subjekt cítí nádobou
Boží a při níž se cítí nástrojem Boží vůle; Masaryk rozhodně patří do
této druhé kategorie. Kdyby námitka Šaldova měla platit, musili by
chom Kalvína a puritány vyloučit z pojmu náboženského života.
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Theologii, kterou Masaryk podává ve svých 24 bodech v třetím svaz
ku Čapkových Hovorů, pokládám i z dnešního hlediska filosofického
za nepřijatelnou. Objektivistické pojetí Boha, byť jako vědecké hypoté
zy a ne už jako metafyzického východiska, jak tomu bylo ve scholastice,
je neudržitelné — proti němu právě platí veškeré argumenty Kantovy
plnou měrou, ba filosofický Subjektivismus v samém svém počátku ta
kový pojem Boha vylučuje. Bůh mu nemůže být skutečností ve světě,
spjatou s věcmi světa kauzálním nexem, první příčinou ve smyslu, který
lze odečíst na procesu přírodním. Avšak hluboce vážný problém, který
právě Masarykova filosofie nám dává k úvaze, je problém víry. Tak, jak
jsme se s věcí setkali u Husserla, zajisté ji pochopit nelze; víra nábo
ženská nemůže být pouze metafyzikou lidu. Víra ve smyslu absolutního
spolehnutí není teoretickým, nýbrž daleko spíše praktickým stanovis
kem; je věcí osobního rozhodnutí, jež nespočívá na argumentech ani
nevyplývá z teorií, nýbrž spíše k nim vede a explikuje se ve specifických
názorech světového celku. Masaryk zdůrazňoval ustavičně, že víra musí
být kritická; nebylo by však třeba takovému kriticismus právě se zbavit
falešného theologického racionalismu a postavit problém víry na stano
visku energicky subjektivním? Husserlova filosofie, jak ji dnes známe,
k zodpovědění těchto otázek nejosobnějších, nejpalčivějších problémů
lidské existence dosud nedospěla; může však sloužit za terén, na němž je
lze postavit. Snad tedy budou někteří souhlasit s formulí, v kterou bych
chtěl shrnout tuto úvahu: problém, který vyplývá z konfrontace Husserlovy filosofie s Masarykovou, je otázka osobní víry na půdě radikálního
subjektivismu. Domnívám se pak, že bez této otázky není možné také
řešení problému duševní krize; Husserlův intelektualistický optimismus
nepostačí. Nelze spoléhat na teleologickou myšlenku evropské kultury,
nýbrž je nutno se aktivně zasazovat o uskutečňování ideálních statků,
o kterých jsme se přesvědčili, že můžeme žít pouze s nimi a pro ně. Ale
odhodlaná víra potřebuje nadšení; potřebuje nadšení z velikých příkla
dů života činného i teoretického, nadšení, které na nás přechází z odda
nosti těch, které vidíme tak pracovat a sloužit, jako Masaryk a Husserl.
(Kvart, roč. 3, 1936, čís. 2, str. 91-102)
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Jan Patočka

Masaryk včera a dnes
Když Masaryk psal po nesmírné bouři první světové války v relativvím uklidnění Světovou revoluci, která měla být odůvodněním a záro
veň referátem o jeho rozhodnutí a osvobozovacím činu, postavil se jako
spolupracovník, spoluúčastník, ale zároveň jako soudce tváří k celým
dosavadním dějinám, k smyslu celého jejich dosavadního průběhu.
Jeho veliké rozhodnutí bylo provedeno a podnik, který z něho vyrostl,
se nad pomyšlení a nad obvyklé rozměry, lidským úmyslům vyměřené,
zdařil. Nebylo ve vytvoření Světové revoluce sebepřecenění a sebechvá
ly, která se smělostí skoro rouhavou by činila nároky, které nejsou v lid
ské moci. Byl to toliko nutný reflex té situace, která aktivního člověka
vyznačuje vždy, že totiž je rozhodnutím v celku, o celkovém smyslu
dějinného procesu, že říkaje ano a ne výslovně k otázce jedné říká
zároveň méně výslovně ano a ne ke všem otázkám, které člověka zajíma
jí jako člověka, že nic podstatného v našem životě nelze izolovat; a Ma
sarykova tehdejší konfese byla jen pokusem tento celek vyslovit co
možná úplně, zřetelně, výstižně. Taková celková formulace má zvláštní,
v určitém smyslu sporný osud: zároveň se distancuje od historické sku
tečnosti, kterou posuzuje, a jest nicméně částí a faktorem této skuteč
nosti. Posuzující nechce jen přihlížet a soudit, neboť soudí, aby činil,
t.j. aby bořil a tvořil. Tím ovšem vydává též sama sebe všanc všem oněm
silám lásky a nenávisti, k nimž se staví v určitou polohu. I když ho tu již
není fyzicky, nepřestává proto jeho působnost; ta uniká teprve toho
dne, kdy jeho problémy již nemají významu, když život přešel přes ně
k pořádku. Ale řekl-li Masaryk své slovo za sebe v situaci vítězství jako
takovou definici pozice uprostřed dějů, čteno bylo často jako poslední
slovo dějin. Čtenáři v dvacetiletí první republiky musilo se skoro nutně
zdát, že zde jsou všecky základní životní otázky nejen předvedeny,
nýbrž velikou životní zkouškou potvrzeny a rozřešeny. Tak myšlenky a
dílo Masarykovo se stávaly jakýmsi zvěstováním bezpečného optimis
mu, civilizačního a morálního pokrokářství, předkládaly se nikoli jako
výzvy a upozornění, jaké problémy na nás doléhají, nýbrž jako bezpeč
né odpovědi na tyto otázky. Je nutno uznati, že některé výroky ve Svě
tové revoluci mohly zde zapůsobit ve smyslu takového pojetí. Masaryk
vykládá tu jednou, jak celá moderní doba, od reformace a renesance je
v určitém smyslu slova revoluční: je převratná vůči starému pořádku
vnějškové autority; uprostřed tohoto procesu stojí francouzská revolu
ce, alejí se nikterak nevyčerpává; následovala řada revolucí, a stojíme
prý (říká M. .r 1925) pořád uprostřed tohoto zvláštního vývoje; revoluč-
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nost se stala trvalou vlastností ve všech oborech, nejenom v politice. A
nyní to, oč jde: výrok “možná, že jsme ve světové válce překonali nejen
režim starý, nýbrž i přechodný stav revoluční”. Nevzniká tím dojem,
podobně jako z jiných míst díla, kde se mluví o nastávající demokrati
zaci Evropy a možném uklidnění, že je za námi rozhodná revoluční krize
a že nyní nás očekávají jasnější, konstruktivnější doby? Že tedy vyklada
teli této poslední krize se podařilo rozřešit smysl rozhodného obratu
moderního života, za kterým čeká stálejší a jasnější budoucnost? Proti
tomuto dojmu zanikl tehdy dojem z jiných míst díla, kde se poukazuje
na nedořešenost mravních problémů moderního člověka.
Celá tato interpretace byla sice na dosah ruky, byla na výsost pocho
pitelná, měla sice veliký význam získávací, ona to byla, jež veřejnost
obracela k Masarykovi — vítězné autoritě; ale měla svůj rub pro samot
ného původce filosofie první světové války nebezpečný. Neboť doba a
události se nezastavily a přirozeně neustálily se nikterak v onom stavu,
který Masarykovi se jevil žádoucí a pravděpodobný, včerejší vítěz stojí
zde dnes v poněkud jiném světle: revoluce pokračovala s úporností,
proti níž první světová válka zůstává daleko pozadu a za spoluúčasti
částečně nových sil. Třebaže v určitých základních rysech obou válek
jsou analogie, hlavně v tom, že i zde se uskutečňuje něco jako světová
jednota proti křečovitému systému pasivně přijímané autority, uni
formního násilnictví a libovůle, třebaže i zde Masarykovy analýzy
v jednotlivostech nám pomohou rozumět i dnešku, všichni musíme
cítit a cítíme, že výsledná situace je jiná, že dnes nějak chybí onen dech
celkového optimismu, který se cítí ve stranách Světové revoluce, že tato
válka, ještě světovější, angažovala faktory docela nové, Sovětský svaz,
Cínu, mimoevropské a mimoamerické státy a národy, že tudíž by dnes
bylo třeba analýzy nové, ještě podrobnější a důkladnější, aby smysl
tohoto zápolení byl zhodnocen. Svět poválečné demokracie, který
Masaryk tak vítal jako snad rozhodné vítězství moderního ducha, se
tedy necelých dvacet let po svém triumfu dostal do nejtěžší krize; de
mokracie, v níž Masaryk tolik doufal a věřil, se ukázaly v rozhodných
chvílích slabé; nešlo tu zajisté o slabost přechodnou, nýbrž nějak kon
stitutivní; je nasnadě hledat ji v rozlomenosti společenské, v nedořešenosti sociálního problému, ohrožující všechny buržoazní demokracie, a
považovat pak Masarykovu filosofii moderních dějin, která vychází
z analýz duchovní situace člověka a v demokratizaci politické vidí
umožnění demokracie sociální, jež v prvé přirozeně pokračuje, za nevy
hovující smyslu posledních velkých událostí.
Je to tím vážnější, že Masaryk ve Světové revoluci a v některých
jiných spisech poválečných, nejeví příliš nadšeného porozumění pro
revoluci sociální, uskutečněnou v Sovětském svazu a pro její fdosofii
moderního společenského vývoje. A tím vážnější, že samo pozorování
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života ve velkých západních demokraciích po světové válce musilo
vynést v popředí krizi tamního života, jejímž indexem byla morální
rozháranost, hospodářská nejistota, názorová nepevnost a nedostatek
myšlenek i skutečného nadšení. Čtenář dnes bude vzpomínat, že krize
nebyla jen v poražených státech, nezvyklých demokracii; první se od
štěpila přece spojenecká Itálie z příčin, které netkvěly jen ve výsledcích
války, nýbrž ve společenské situaci země. V době, kdy Masaryk psal své
dílo, velká naděje na světovou spolupráci demokracií a tedy na organi
zaci lidstva na základě autonomní lidskosti již zmizela tím, že Amerika
opustila Svaz národů a obrátila se vůbec zády k Evropě. Tak a podobně
pro toho, kdo by pojímal Masarykovy názory jako domnělou analýzu
poslední fáze, definitivního obratu lidských dějin, musily by se hýbat
její jednotlivé skladebné kameny jeden po druhém, a u veřejnosti, ne
zvyklé rozebírat podrobněji, nýbrž reagující v prudkých obratech
nálady, mohl by vzniknout dojem, že sám základní postoj, který defi
noval Masaryk, je překonán, že s ním dnes nelze již počít nic nebo málo,
že to je kus historie a nikoli živá součást dneška.
V určitém smyslu je tato pochybnost dobrá pochybnost. Činí nám
Masaryka znovu problematickým a tím jej oživuje — pakliže ovšem
neukazuje pouhou bezmyšlenkovou honbu za posledním úspěchem,
konjunkturální atitudu toho, kdo chce býti vždy na výsluní nejnovějších
sluncí. Bezmyšlenkovitost, pouhé papouškování, byly při určitém zdra
vě popularizujícím, rozumně střízlivém povrchu Masarykova filosofic
kého projevu vždy akutním nebezpečím. Musíme z tohoto zproblematizování Masaryka vytěžit, co vůbec dovedeme. Musíme se znovu ptát
sami za sebe, jaké jsou základy krize moderního člověka, která se pro
jevila v tak krátké době za sebou nejednou, nýbrž dvěma nejstrašlivěj
šími válkami dějin, a jaké mohou být prostředky jejího řešení. Musíme
se zeptat, zdali při změněné situaci světové se ukázaly snad též základně
nové myšlenky, směry, ideály, kterých člověk starší generace neznal
nebo nemohl prožíti s intenzitou dneška. Musíme se ptáti na druhé stra
ně, zdali je to, co se jeví na první pohled nejvíce naléhavým, též skutečně
nejhlubším problémem doby a není-li určitý poctivý nonkonformismus
nazírání spíše než podlehnutí dobovému proudění zárukou skutečného
ponoru.
Jest zásadní povaha moderní krize ryze sociální a ekonomická či
nikoli? Jedná se při mravní nejistotě moderního člověka pouze o prů
vodní zjev úpadku a rozkladu buržoazní společnosti? Bude nový, sociál
ně spravedlivý řád sám o sobě již člověku dostatečnou oporou? Je vůbec
možný bez respektu k těm lidským silám a institucím, které představují
svobodu metafyzického rozhodnutí? Otázka v podstatě metafyzická,
otázka po podstatě člověka. Nechci říct, že sociální nejistota by spolu
nepůsobila mravní rozklad. Vezměme jediný příklad za mnohé —
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moderní literátství, to, čemu Masaryk říkal diletantismus. Ona ne
upřímnost a nezřízená honba za kulturní senzací, nezávazný byzantismus, jaký na francouzském příkladě nedávno rozanalyzoval Julien
Benda, souvisí s nezdravou slepou uličkou, do níž dospěl život části
moderního měšťáctva. Ale je literát nihilistou, protože žije na okraji
rozkládající se společnosti, nebo volí si rozklad, poněvadžje nihilistou?
Jistě že ve společnosti nalomené najde nihilistický literát nejsnáz poro
zumění; společnost může v nihilismu spatřovat své ospravedlnění nebo
aspoň omluvu svého zlého svědomí; může proto literátskou sofistiku
podporovat a pěstovat; přesto není to ještě důkazem, že nihilismus z ní
pochází. Naopak může moderní společnost, která dovede tolik organi
zovat člověka vnějškově i vnitřně, zaměřit veškeré úsilí kulturní na uži
tek společenský a odstranit všecko, co nemá zaručený význam životní;
je to již důkaz, že nihilismus byl překonán? Spíše by se mohlo říci, že byl
potlačen; a nevíme, zdali potlačený nihilismus si nenajde jiný než kul
turní ventil. Otázku lze formulovat ještě tak: je člověk výlučně bytost
společenská, t.j. stačí život ve společnosti a pro společnost, aby jej plně
absorboval a vyhověl všem jeho základním potřebám, nebo má člověk
podstatně a nutně vztah k metafyzické rovině, k něčemu překračujícímu
skutečnost tohoto světa? Jest metafyzika pouhá fata morgana, pouhý
přelud, kterým se projevuje nedokonalý, dosud ne zcela realizovaný,
nereální stav lidské společnosti, nebo jest čímsi neztratitelným? Říká se
nám, že je tu index, že náboženskosti ubývá a zájmu o věci metafyzické
s tím; ukazuje se na Ameriku, na Sovětský svaz jako na velké oblasti,
kde indiferentismus převládá, zatlačen docela laickými zájmy. Ale ne
projevuje se v americkém životě přes jeho typický puerilismus, který
nedávno s takovou duchaplností rozebral Huizinga, ještě jeho stará
nábožensko-mravní základna, a nejeví se v moderním socialistickém
kolektivismu náboženské cítění právě v oněch skoro kultických mani
festacích kolektivní vůle a síly, v onom výlučném obrácení do společ
nosti, v jejím zabsolutnění? Marxistický socialismus nepochybně v sobě
uzavírá něco pantheismu, který je k většině moderních materialismů
přimíšen, a různými projevy proniká na povrch. Takovému pantheistickému cítění jednoty s veškerenstvem dal na př. nedávno výraz Radim
Foustka svou knížkou o smrti. Možná, že je to nedůslednout, možná, že
něco více; ale metafyzické cítění a myšlení, dá-li se jednou do pohybu,
těžko zastavit. Víme z Masarykových rozborů, jak málo je moderních
myslitelů, kteří dovedli být zcela důslednými ateisty; Masaryk o tom
uváděl rád výrok Humův, že dosud ateisty neviděl, a Hume podle něho
patřil mezi ty výjimky. Víme, že je celá řada přímých i nepřímých zná
mek toho, že člověk směřuje svou hlubokou povahou, ne-li až k posled
ní stránce věcí, tedy alespoň nad pouhý povrchní jev a jeho zákonitost,
že již věda přírodní se chce zmocnit hlubšího základu; nechce jen odraz90

obraz, chce pochopit, vyložit — a to je jen první projev metafyzického
“pudu”, který se v nás projevuje tak přirozeně, jako dýcháme, první
projev, který souvisí dále s tím, že hledíme svému žití dát a odůvodnit
jeho základní smysl v poměru k celku. Ale na to lze přec ještě odpovědět:
dobře, pozitivní věda tedy chce zjistit a zjišťuje podstatu věci; budiž tedy
ona metafyzikou! Příroda, jak se obráží v našem vědomí, které je jejím
výtvorem a zrcadlem, a lidská společnost jako dosavadní vrchol přírod
ního jsoucna se svými požadavky a normami — to je poslední, skutečný
obsah veškerenstva; nemá smyslu ptát se dále.
Zde je však chvíle, abychom si jasně uvědomili dvojí základní smysl
slova “metafyzika”. Je možno metafyziku pochopit jako doktrínu, jako
nauku “o bytí jako takovém” a pojmout ji pak na způsob onoho objek
tivního chápání věcí, jak jím chce být pozitivní věda; vedle toho je však
základněji metafyzika jako dění, jako akt našeho života, našeho bytí
lidsky svobodného. Nikdy bychom nemohli býti svobodní, kdyby meta
fyzické věci mohly být konstatovány, pouhým pozitivním postupem
řešeny. To neznamená, že je lze “řešit” bez myšlenky a v jiném prostře
dí než rozum: ale metafyzika v posledním, pravém smyslu slova je index
naší svobody, naše rozhodnutí. I t.zv. vědecká metafyzika spočívá na
rozhodnutí, totiž na rozhodnutí sledovat ve všem všudy pozitivní vědu.
Řekne se ovšem: ale co je nám tato “svoboda rozhodnutí” platna, svět je
prázdný, příroda němá, nezbývá z nekonečné absurdnosti konec konců
zase jiného východiska než vzájemné pochopení a vzájemná služba
v lidské společnosti. Ale to je, prosím, něco zásadně odlišného od teze,
podle níž sama metafyzická potřeba je toliko indexem společenské ne
rovnováhy: zde společenský impuls vyrůstá z metafyzické revolty,
z metafyzického postoje. A situace se pak obrací: což jestli celý ten boj
proti metafyzice, celá ta domněle docela racionální polemika je v pod
statě projevem metafyzické revolty, tedy postoje podstatně metafyzic
kého?
A přicházíme zpět k Masarykovi, který krizi moderního člověka
viděl ve skepsi a nihilismu, tedy v zneklidnění metafyzického rázu. Zde
je podle Masaryka sám kořen zla. Masaryk vyvozoval odtud chronic
kou chorobu moderní sebevražednosti, kterou považoval za něco pro
moderního člověka zvláště typického. Na konci 19. století, onoho ostro
va klidu a pořádku v rozbouřeném moři světových dějin, na tomto
symptomu hmatal katastrofy, které se měly teprve dostavit. Ďáblové
z r. 1914, praví jednou, nebyli r. 1913 anděly. Metafyzicko-náboženský
neklid neustává; kdo se domnívá, že je tomu jinak, vidí podle Masaryka
povrchně. Dovolte, abych to osvětlil poněkud epizodickou úvahou.
Neplatí tu poukaz na to, že jsou reálnější a naléhavější problémy; je
možno řešení v jejich prospěch odložit, tím se však nesprovodí ze světa.
Nevíme, kolik by zůstalo autentického náboženského života ve středo

91

věku, kdybychom odmyslili vnějškovou autoritu, a nemůžeme proto
celkem též obojí epochu srovnávat. Může-li případ Francie být typizo
ván a má-li pravdu André Siegfried, pak je pravděpodobné, že již Fran
cie z doby dlouho před revolucí byla přes všecko zdání daleko méně
katolicky-náboženskou, než jevil vnější nátěr. Na druhé straně ani
revoluce sama nedokázala z francouzského národního těla odstranit
katolickou, tudíž metafyzicky aktivní komponentu. Kdoví, zdali s po
dobným procesem se jednou nesetkáme i v Rusku? Kolik bylo v oné
předrevoluční carské Rusi skutečného, vážného náboženství a meta
fyziky, kolik pouhého vnějšího nátěru, podmíněného nátlakem zvyku a
vnější autoritou? V nové knize švýcarského teologa Lieba o dnešním
Rusku najdete citován výrok metropolity kijevského Nikolaje o tom,
že církev jen získala tím, že se oddělil koukol od pšenice, a celou řadu
sugestivně působících i sugestivně sestavených fakt o dějinách nábožen
ského života v revoluční a porevoluční době. Masaryk dovedl vidět
vývoj moderního člověka hloub než v povrchovém, do očí bijícím ze
světštění, jež je vyjádřeno v tolika moderních filosofiích dějin, ne na
posledy v Comtově zákonu vývoje podle tří stadií, kde po teologii ná
sleduje metafyzika a metafyziku vystřídává pozitivní věda a život na ní
vybudovaný: filosofie, mimochodem, s kterou Masaryk se svědomitě
vyrovnával, ale proti níž postavil vlastní pojetí středověku a novověku
nezávisle na pozitivistické vnějškovosti. Podle Masaryka rozdíl tu není
v proměně samé podstaty lidského ducha postupným vyzráváním,
nýbrž jde o rozdíl mezi vnějškem a nitrem, mezi extenzivní a intenzivní
organizací člověka; člověk duševně vyspívaje nechce slepé poslušnosti
a vnějškové organizace, jak ji budovalo římské impérium, přejala stře
dověká církev a středověká teokraticky organizovaná společnost
vůbec a jak ji prodlužují do nové doby pruské “králství”, rakouské
císařství a carismus. Nezdá se mi pochybné, že tato Masarykova filoso
fie novodobých dějin, která při všem hledění k rozdílům, podrobnos
tem, zákonitostem historického procesu má ustavičný zřetel k uchování
metafyzického jádra lidského, nějak souvisí s Dostojevským, s jeho
velikým inkvizitorem a jeho pojetím křesťanské svobody. Je pochopi
telné, že při tomto uvolňování přijde k slovu na prvním místě to světsky
lidské, co člověka tolik vyznačuje, co je první samozřejmou, do očí
bijící lidskou úlohou — vždyť k tomu člověk tu jest bezpochyby na svě
tě, aby v něm pracoval, jej obstarával, v něm zařizoval žití bližních i žití
své. Ale to není ještě důkazem, že jeho povaha základní se proměnila,
jeho metafyzický kořen že uhnil; může být zakryt a z přímé se stát silou
nepřímou — nejen hlad, chléb, práce jsou realitou, ale též zásadní údiv
před faktem bytí, též hlas svědomí, též věčně vyháněná a vždy oknem se
vracející svoboda člověka. Nesmí nás tu mýlit, že Masaryk se často
vyslovuje deterministicky, že neuznává svobody akauzální — problém
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metafyzický, právě metafyzická otázka svobody je hlubší než otázka
kauzality — determinismu, která se klade na úrovni pouhé přírody.
Uvažujeme-li ve stylu Masarykovy filosofie dějin, pak se nám začne
jevit srozumitelnou i jeho poznámka, že skepse v nové době po Humeovi spíše ubývá; vskutku, Hume a 18. století vůbec v některých svých
vrstvách a jevech podává nejklasičtější příklady onoho střízlivého,
klidného ateismu či lépe obecného skepticismu, který nemá žádné po
třeby posledních odpovědí na své otázky, které rozptyluje, jak právě
Hume o sobě vypráví, svou filosofickou melancholii léky přírodními:
“jím, hraji tric-trac, bavím se, veselím se s přáteli”, jakmile na mne
přijdou metafyzické úzkosti v podobě otázek, co jsem, odkud přicházím
a kam jdu, čeho se bát a v co doufat, co mne vlastně obklopuje či na mne
působí. Moderní filosofie není toliko indexem společenské situace, je
zároveň dokladem vůle moderního člověka zjednat si jasno, o potřebě
posledního smyslu.
S Dostojevským nějak souvisí i Masarykova filosofie vzniku světové
války, neboť i tu navazuje Masaryk na svou myšlenku o sebevražednosti. Moderní člověk stal se svobodným, to však v podstatě znamená sub
jektivním; nepřestal proto však trpět svým malum metafysicum, svou
konečností, kterou hledí léčit křečovitou pánovitostí. Cítí se v poměru
k celku — již to je metafyzika: a tento vztah k celku hledí proměnit
v panství nad celkem. Nezdařilo se? odmítá celek, odmítá svět, a to je
podle okolností sebevražda nebo revolta; filosoficky, soudil Masaryk,
vyjádřeno je to nejlépe v německém subjektivismu, v naukách o světoduchu, o tom, že svět je má představa a pod. — to není, soudí Masaryk,
nic než titánství, fanatismus, do filosofické řeči převedený. A takový
násilný poměr k světu, myslí Masaryk, taková jeho nehorázná subjektivace ráda si pomáhá právě tak násilnou objektivací: kdo je pánem
uvnitř, teoreticky, komanduje vnějšek prakticky, bere si právo nad
předmětem a světem, odstraňuje překážky, vraždí. Není nahodilé, soudí
Masaryk, že Německo subjektivistů způsobilo světovou válku, nýbrž je
to založeno již v starších doktrínách moderní, hlavně německé filosofie.
Platí tato analýza i o této válce nové? Což nemáme doklady toho, jak
se t.zv. nové Německo distancovalo od tradičního německého idealis
mu, což nebyl oficiální německý světový názor jakousi zkříženinou
romantiky, špatně pochopeného biologického pozitivismu a technokracie? Masaryk by viděl v onom romantickém prvku zajisté dostatečný
doklad toho, že i zde subjektivismus se uplatňoval byť ne ve formě
individualistické, jako dříve, tím spíše ve formě kolektivního mýtu
nebo to, co za mýtus by se rádo vydávalo. I zde přesvědčení, že výlučná
subjektivita je pravda, že právo mám, poněvadž jsem to já, kdo chci, a
že smím to, co mohu: jenže z roviny filosofické promítnutá do národní
společnosti a tak zdánlivě objektivizovaná. Ponechme tu stranou otáz
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ku, znamená-li každý filosofický Subjektivismus nutně mravní nihilismus a násilí. Osobně jsem přesvědčen, že je třeba činit rozdíl mezi subjektivismem jako doktrínou, která se snaží upřímně pochopit, jak právě
objektivní hodnoty našeho chápání a žití jsou vůbec možné, a mezi subjektivismem aktivním, pramenícím z nihilismu. Tento Subjektivismus
nihilistický, pro který “vše je jedno” a existuje tedy jen libovůle vlastní
ho zájmu, se dobře snese i s extrémně objektivistickým přesvědčením.
Soudím, že Masarykovy analýzy platí především pro druhý typ subjektivismu; jsou kusem diagnostiky moderního nihilismu, který ani na
chvilku nepřestal být problémem. V tom je aktualita Masarykova
pojetí i pro dnešek; takové strašlivé výbuchy, jakých jsme byli svědky,
nejsou toliko dokladem kapitalistického rozkladu, nýbrž zároveň toho,
jak hluboko moderní svět zasáhla nihilistická krize, kterou není přiro
zeně možno léčit toliko sociálními reformami, nýbrž zároveň obnovou
vnitřní. Bylo by příliš pohodlné myslit si, že tu máme před sebou toliko
kus německého životního rozkladu, že Němcům s jejich prý “vrozeným
pesimismem”, který kdysi konstatoval či konstruoval Clémenceau, tyto
duševní polohy černého prázdna a zoufalství zvlášť dobře vyhovují; to
by znamenalo nevidět na př. dnešní Francii s jejími vlastními návaly
metafyzického mrtva, Francii, kde sice literární módu a okamžité
zaujetí publika senzacemi nutno odečíst, ale kde i pak zůstává dost váž
ný zápas s touto metafyzickou situací moderního člověka. Takový
Camus v lecčems připomíná pozici Ivana Karamazova; v Nietzschem
velmi mnozí nadaní a vážní autoři spatřují vážný problém a Rilke se
svou problematikou vztahu k smrti a k nadlidskému světu je přes ne
úprosnou odhalující kritiku marxistů předmětem stálého zájmu. Cítí se
tu, že řešení sociální a řešení metafyzicko-morální jsou dvě věci, které
nutno pojímat odděleně a z nichž žádné neobsahuje ještě přímo to dru
hé. Nejhorlivější francouzští metafyzikové dnešního dne se ucházejí
o personální unii s marxistickým socialismem, pojatým nikoli jako
metafyzický materialismus, nýbrž jako doktrína společenská. Že by
nám tedy neměla již co říci nauka Masarykova, podle níž je třeba so
ciálních proměn strukturálních na jedné, ale též mravního úsilí spolu
s metafyzickým na druhé straně; nauka, podle níž třeba změnit životní
podmínky lidstva, ale zároveň respektovat poslední podstatu člověka
jako člověka, která přes všecku křehkost, konečnost a podmíněnost lid
ského tvora právě v metafyzickém požadavku, jeho předpokladech a
důsledcích se ukazuje něčím, co nás vyjímá z celku přírody?
Nechceme tím říci, že by Masarykova nauka byla hotovým systémem,
který odpovídá na všechny otázky dne, hodiny, minuty. Proto též byla
při našem dnešním rozmýšlení Masaryka zvolena za místo rozhledu
právě jeho filosofie dějin, ona filosofie, která nám neukazuje Masaryka
— profesora, který má své názory pěkně utříděny v pohodlných rubri-
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kách, aby na školské otázky přišla vždy školská odpověď; ani onen
daleko hlubší a podstatnější aspekt — Masaryka — sociologa teoretic
kého a praktického, který pečlivě vědecky studuje otázky, které mu při
náší naléhavá životní praxe, aby si učinil o věcech obraz přesný, objek
tivní, ucelený — nýbrž Masaryka, který se angažuje, který se dává cele
do řešení smyslu života a v rozvržení tohoto vrcholného úkolu spatřuje
ozářeno a jím jakoby prosvíceno samo historické dění. Ve způsobu, jak
se Masaryk rozbíhá k řešení těchto otázek, je něco více než pouhý
systém; jest tu jednota života do hloubky pochopeného, vedle které
málo váží jednotlivosti, spekulativní pojmy, argumenty, vlnící se stří
davě a abstraktně sem a tam. Pochopení smyslu je jako rozklenutí
nového prostoru na rozdíl od pouhé skutečnosti, prostoru, jehož roz
měry jsou nicota, Bůh, člověk; v zásvitu tohoto nade vše světské pýše
povýšenému smyslu dochází také lidskost svého posledního zdůvodně
ní, své pevnosti a síly; zde teprve vztahy lidské se dopínají roviny, na
které jsou jedinečné, neztratitelné, vpravdě odlišné od pouhých vztahů
věcných, konstatovatelných a záměnných; zde přestává pohled na
člověka jako na věc a počíná pohled naň, na každého, i na nejnepatrněj
šího, jako na uskutečňovaný smysl; jako na hledajícího, nalézajícího,
bloudícího pod pohledem naprostým; to značí pohled, pod nímžjsou si
všichni rovni. Tak jest Masarykova humanita ovšem výzvou k sociální
praxi, k převzetí jejích úkolů, k dílu společenské reorganizace v duchu
rovnosti a spravedlnosti, ale především jest pochopený smysl.
(Naše doba, roč. 52, 1946, čís. 7, str. 302-311)
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Jan Patočka

Ještě k některým novějším kritikám Rádla
*
Málokdy se stane, aby drobná knížka, která k tomu vyjde po smrti
autora mnohosvazkových nebo vůbec rozsáhlých, nabádavých a různě
oceňovaných děl, vzbudila tak silný zájem a ostrou diskusi, jako je tomu
s Rádlovým odkazem “Útěcha z filosofie”. Soudím, že se v tom proje
vuje vitálnost jeho myšlení; krom toho též, že knížka byla snad jediná
významnější filosofická publikace od revoluce, která nekráčí v marxisticko-dialektické koleji, takže se kolem ní diskuse seskupila docela při
rozeným způsobem. Většinou se kritikové soustředili na otázku huma
nismu; protestovali ve jménu socialistického humanismu proti Rádlově
“teokratismu” nebo vytýkali mu, že člověka zrazuje, snižuje, radí mu
spoléhati se na jiný svět a pokořovati se na tomto. Takový je smysl
kritik, jež prohlašují, že Rádlova kniha není filosofická, leda vnějškově,
v skrytu však náboženská a teologická; a jenom dalším důsledkem je
pak, když se řekne, že jde o filosofii defaitismu, filosofii, která radí
člověku ke kapitulaci, jelikož prý v mravním životě nejde o člověka a
jeho život vezdejší, nýbrž o cosi zcela transcendentního, o historii spásy
a poměru člověka k Bohu. Zdá se mi, že tyto kritiky nejdou dále; že
jejich základem je staré schéma feuerbachovsko-marxistické, jež v ná
boženství vidí sebeodcizení člověka a kterému pak filosofie, pokud
obsahují názvuky teologicko-metafyzické, jsou prostě snadno převe
deny na složky tohoto druhu teologie.
Ve filosofických diskusích se jen málokdy definitivně dokazuje a vy
vrací, zvlášť v otázkách, které se týkají celku univerza, smyslu života a
poměru obojího, je velmi obtížné a málokdy lze s určitostí říci, že nějaká
nauka byla tu dokázána nebo vyřízena naprosto. Většinou se ve filosofii
diskutují problémy, ukazuje se, jak by je bylo možno klást, aby se obno
vovaly, vyjasňovaly, ukazovaly souvislosti dosud nespatřené. Filosof
může při těchto myšlenkových obratech býti inspirován čímkoli i zven
čí; nemusí jej vést původně jen teoretický zřetel; ale co rozhoduje z filo
sofické stránky, je ovšem ryze myšlenkový obsah a souvislost. Ponechme tedy stranou otázku, zdali Rádlovi tane na mysli ideál náboženský či
nějaký jiný a pohleďme jen na ryze filosofickou otázku, kterou klade,
totiž otázku po podstatě metafyziky a její souvislosti s povahou člověka.
To je filosofický problém, a je úplně lhostejné, jaké má Rádl při něm
“postranní úmysly”, pokud apeluje jen na naše ryze lidské schopnosti
chápání a kritiky.
* V. L. Rieger, kritika Rádlova teokratického programu a nový socialistický
humanismus, Česká mysl, XL, 1-2. — Jan Štern, Filosofie defaitismu, Nová
mysl, I, 1.
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Staří kritikové náboženství a metafyzické filosofie, Hume, Comte,
Feuerbach, ale s větším sociálním důrazem i Marx, vycházeli skoro
veskrze z přesvědčení, že jde o antropomorfismus, projekci čistě lid
ských cílů do skutečnosti vesmírné, která je nám v podstatě cizí nebo
která alespoň neobsahuje nic, co by člověka nepřevyšovalo chápáním a
schopností tvořivou. Jakmile takto položíme otázku, vyvstane ihned
problém, odkud lidský život čerpá svůj “smysl”, svou náplň hodnot a
norem. Budou se zajisté dít pokusy, vysvětlit je “přirozeně”, t.j. z pří
rody, která dává a obsahuje také “přirozenost” člověka. Tu pak třeba se
ptáti: jak pojmu přírodu? a jak pojmu lidskou přirozenost?
Nyní se nám otvírají dvě možnosti. Buď s moderními vědami o živé
přírodě usoudím, že “příroda” je pouze záležitostí matematického
vyjádření, že příroda je soubor zákonitostí, jimiž možno podrobit náš
smyslový svět. Pak je vše jasné, svět je soubor fakt, a záhadným zůstává
toliko, jak k němu přicházíme. Neboť lze-li všecko na světě pochopit
“objektivně”, t.j. tak, že se dá slovo předmětům, je subjekt zbytečný a
celou zkušenost lze nejlépe vyjádřit bez něho. Nebo se můžeme domní
vat, že existuje ještě jiný poměr člověka ke skutečnosti než matematiza
ce zkušenosti, totiž porozumění. Rozumíme účelům a účelovým souvis
lostem, a proto jednání, počinům, aktům živých bytostí. Dějepis a
všecky historické nauky jsou bez porozumění nemožné. Ale také v bio
logii byly učiněny pokusy ukázat, že se zde neobejdeme bez něčeho po
dobného účelovosti, bez pojmů celostní kauzality. Myslitelé, kteří se
drží nauky o matematické přírodě, soudí namnoze, že druzí chybují
proti samým zásadám logiky, že zavádějí pojmy beze všeho významu;
naproti tomu však stojí fakt našeho přírodovědeckého života, který
stále pracuje smyslem a porozuměním, který by bez něho nebyl možný;
takže smysl se zajisté rodí v životě, je jednou z jeho nejzákladnějších
staveb, a je dokonce předpokladem pro všecka jemnější teoretická
upřesnění, která se mohou později dostavit. Připojíme-li k tomu fakt,
že nejzákladnější životní zjevy přes veliké pokroky v detailech nebyly
fyzikálně-chemickými metodami vysvětleny a že naopak stále víc a více
se v oborech biologických užívá pojmů, které mají význam jen z hledis
ka účelového — na př. pojmů celku, celosti, organické jednoty; poukážeme-li dále k tomu, že vědomí, subjektivní bytí, nelze nikdy vysvětlit
z podkladu jemu zcela cizího, ryze objektivního, ale že existuje spříz
něnost mezi ním a principem životním — pak se stává pochopitelným,
že mnozí moderní myslitelé v poznání přírody vedle zřetele matema
tického a jako něco jemu nadřazeného uznávají zřetel organický. Zdů
razňují, že z hlediska ryze filosofického třeba tuto situaci uznat — není
tu rozhodnuto peremptorickými důvody, i když se tak často ujišťuje,
že jest, a organicisté mají filosoficky právo rozvinout svoje koncepce.
Z důvodů citových možno se klonit spíše k jedné či druhé straně; i
v těchto citových důvodech je určitá logika, i ty mohou “vážit”, zvláště
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uznáme-li, že subjektivnost, zájem o sebe, ba zájem vůbec je zvláštní,
objektivně nevysvětlitelný fakt; ale o to zde nyní neběží, nýbrž pouze
o filosofickou teorii.
Organický princip sám nyní možno filosoficky různě formulovat,
rozebírat, strukturovat. Někteří tu myslí skromněji, jiní odvážněji —
Rádlův filosofický pokus spočívá v tom, že se snaží uplatnit právě zde
důsledně myšlenku porozumění, které vychází ovšem z cíle, tudíž “kon
ce, posledního, nejvyššího” a odtud postupuje k nižšímu. Konec konců
každé porozumění jde shora dolů: životu rozumíme tím, že jej hodno
tíme, měříme jeho nejvyššími možnostmi. I zvířeti rozumíme jen z po
chopených účelů, hodnot, tedy z analogie vlastních snah a vlastních
zklamání, úspěchů a utrpení. Tak třeba vzíti život důsledně jako službu
tomu, co je nejvyšší, cílům samým o sobě. Pro lidský život na př. platí
taková soustava mravních zákonů, které —jako celý základ života —
nejsou realizovány v prostoru a čase, nýbrž které čekají naší aktualiza
ce. To je Rádlův morální svět; něco vyššího tu mluví k člověku, vyzývá
jej, aby přes všecku trýzeň a zdánlivou beznadějnost tohoto světa, který
nám ukazuje triumf smrtelnosti a nahodilosti, neumdléval a — věřil,
třeba nikoli pouze ve smyslu náboženském, nebo lépe, chceme-li, nábo
žensky ve smyslu, který filosofovi je jasný a přijatelný.
Upozorňuji, že v současné filosofii jsou i jiné analogické pokusy.
R. Ruyer, francouzský autor nedávno vyšlé knihy “Základy psychobio
logie”, snaží se podrobně ukázat, že v nové přírodní filosofii nelze vy
stačit výkladem na úrovni “čistě aktuální”, t.j. v podstatě matematic
ky konstruované přírody, nýbrž že třeba vzíti v úvahu též “potenciál
no”, t.j. na jedné straně potenci mnemickou, na druhé hodnoty a nor
my, které jsou živými bytostmi “aktualizovány”. Zde jsou nepochybně
pro filosofa, který uznává tuto problematiku a chtěl by ji ontologicky
prohloubit, mnohé lákavé a důležité úkoly.
Ze však celá tato problematika není filosofická, nýbrž náleží docela
jinam, na př. do teologie? Tak by mohl právem soudit toliko ten, komu
se vskutku zdařilo prokázat, že v životě není pro dnešní filosofii a vědu
žádný problém a že tato otázka nevede hloub než k člověku. Budiž,
přírodní věda neobjevila nic za světem a nic přesahujícího lidskost;
ale což člověk sám se nepřesahuje? Což člověk sám není právě ustavičné
přesahování sama sebe? Zajisté, odpoví se, ale to je právě podklad všeho
antropomorfismu: existuje lidská transcendence, ale zpředmětňuje se
teologicky a metafyzicky v transcendentno. Bylo by však možno klást
otázku, zda-li transcendence, která se nedovede překročit, není vždy
již u konce, zda není marná a v podstatě nemožná; zda by vědomím
marnosti neztratila všecku svou sílu, všecek elán.
Jelikož podle Rádla život je pouze aktualizace, realizace něčeho
podstatou “ideového”, hodnot, zákonů, účelů, je nesprávné jej nazý
vat silou; v tom Rádl doplňuje a překročuje Driesche, že jeho neener98

gický přírodní princip zdůvodňuje z jeho povahy ideové, “duchovní”.
To je smysl “bezbrannosti” onoho organického principu skutečnosti,
nikoli, že by snad dobrého nebylo třeba bránit. Naopak tato “bezbran
nost" je teprve podmínkou možnosti, podmínkou smyslu vší obrany,
všeho zápasu o dobré proti zlému na tomto světě. Svět však potřebuje
lidi, kteří si uvědomují, že na něm působí a platí i něco jiného než síla
ve významu ryze fyzickém. A taková nauka že jest defaitismus, ta že
znamená útěk od zápasu o všecko, co je lidsky dobré?
Sám osobně se domnívám, že nauka Rádlova může být kritizována,
a to v důležitých bodech, i tenkráte, když s ním někdo sdílí názor, že
metafyzický kořen je pro člověka podstatný a že organický princip po
rozumění nelze převést na zásahy výkladu matematického (i když se
tento výklad zpestří všelikými doplňky z metafyzického arzenálu, jako
dialektické zákony, nebo i když se zpružní myšlenkami jako útvarová
teorie). Tak na př. nesoudím, že by mravní život mohl být pochopen
jedině na základě platonizující koncepce “mravního světa”; je založen
v samé podstatě člověka — ale ovšem tato podstata sama neodlučně
souvisí s problémem života v celku a posléze skutečnosti v celku, a tu
třeba nejen lidský život chápat celkově, nýbrž opět z celku vyššího, do
něho jej zařadit, učinit aspoň pokus o to na samé hranici pochopitel
nosti — snažit se porozumět, když ne vyložit, co může znamenat ten
velký zápas člověka o sebe a smysl života v celku jeho dějin a v celku
univerzálním vůbec. Chtěl bych se rovněž domnívat, že má-li metafyzi
ka být opět možná, musí se ze svých nesnází, v nichž tkví od 18. věku,
sama poučit a obnovit se; vycházejíc tak, jako klasická metafyzika,
z pojmu člověka, nesmí jej pojímat rovnou sub specie věčných, předem
hotových cílů-idejí, po způsobu platonském, nýbrž musí se vyrovnat
výslovněji s otázkou dějinnosti člověka. Rádl to fakticky také činil,
když hlásal na jedné straně jedinost, věčnost, společnost, na druhé
subjektivnost a relativnost pravdy; ale jeho filosofická závěť právě tuto
stránku nezdůrazňuje, naopak navrací se k platonismu až poněkud
příliš ostře vyhraněnému. Zde všude jsou otázky, kde je možno, ba
nutno vyjíti za Rádla; ale rozhodně považuji za nesprávné tvrzení, že
Rádl není filosof, nýbrž náboženský kazatel, a názor, podle něhož
myšlení, které chce lidem pomoci v duchovních i hmotných nesnázích,
které hlásá naději v život a v člověka, které dýše vírou v jeho velké
poslání, je filosofií porážky. Nesmíme se dát mýlit některými příliš
vehementními výrazy: Rádl není ani pro “nový středověk”, ani proti
moderní vědě a technice. Je pouze proti mínění, že moderní věda a tech
nika řeší všecky lidské problémy a varuje před takovým zjednodušová
ním; přes zdání opaku jest totiž metafyzik tím, kdo ví o lidském nevě
dění, zatímco ti zcela sebejistí, kdo znají poslední recepty, většinou ani
nevědí, že o podstatném nevědí.
(Křesťanská revue, roč. 14, čís. 7, září 1947, str. 197-201)
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J. L. Hromádka a filosofie
J. L. Hromádka není filosof a nechce jím být. Ale jeho stanovisko
k filosofii obsahuje teorii filosofie, pojetí její podstaty a funkce. Spolu
s tím ovšem i kritiku vší filosofie. Tato teorie filosofie ku podivu není
u Hromádky nikde souborněji a soustavně podána. Je třeba shledávat si
ji z různých výroků při příležitostech, kdy srovnává hlediska a postoje
křesťanské s filosofickými. Pro tuto teorii filosofie je důležité zabývání
Hromádkovo Masarykem, ale také jinými zjevy filosofickými. “Všecky
normy lidského myšlení jsou rozbitým pozůstatkem původního Božího
stvoření a všecky normy kulturní matným a porušeným odleskem pů
vodních řádů Božích.“ To znamená, aplikováno ve filosofii: filosofie
může snad položit problém, může se po nejvyšším ptát, ale sama posled
ním rozhodčím není, otázku zodpovědět nemůže.
Na nikom to Hromádka tak neukazoval jako na Masarykovi. Masaryk-filosof, náš největší kulturní syntetik, podle něho dosahuje svého
vrcholu v devadesátých letech, když píše soubor statí o moderním
člověku a náboženství. To je právě dílo, kde problém je položen, vyslo
ven s přesností a naléhavostí, ukázán ve svých výbrusech dílnami
hlavních filosofů moderních; ten problém zní — lidská svoboda pod
zákonem, vztah člověka k věčnému a absolutnímu. Masaryk vidí tu jas
ně, že na tento poslední problém, otázku absolutna, v kladném smyslu
člověk nestačí, “není tu pánem“. A přece jeho posledním slovem zůstá
vá člověk. Proto je Masaryk humanistou. Humanismus je myšlení,
jehož osou je člověk — centrum, kolem něhož se všecko tázání točí, je
člověk.
Takový je podle Hromádky osud vší filosofie. “Kde je filosofie, která
uznává a zdůvodňuje realitu (nikoli jen pomyslnost) absolutní normy
nad člověkem i světem, a která přece uznává (skutečněfilosoficky uzná
vá) plnou realitu hmotného světa? Kde je filosofie, která nejen pravdu a
dobro odnaturalizovala, ale která člověka dělá odpovědným plně za
zlo na tomto světě a tak zlo zbavuje povahy přírodní? Kde je filosofie,
která uznává říši ducha a odlišuje ji od nahodilosti a pudovosti přírod
ního života a která přece uznává, že i hmotná, neživá, nerozumná pří
roda má smysl a účel? Není takové filosofie . . .” Řešení, k němuž filo
sofie podávají jen disiecta membra, které zároveň odůvodňuje, podklá
dá náš evropský způsob životní se všemi jeho ideály, touhami a činnost
mi, neleží v žádné filosofii, nýbrž ve víře křesťanově.
Ovšem — řešení, které neuniká filosofii jen z toho důvodu, že filoso
fové to neumějí, nýbrž podstatněji: toto řešení leží mimo možnosti
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filosofie. Filosofie podstatně nemůže být orgánem absolutna a tam, kde
si něco takového osobuje, následuje obyčejně právě nejhlubší pád.
Místo aby člověk byl vyvýšen, zachoval a potvrdil svou specifičnost
vůči ostatní přírodě, začne se rozplývat v absolutní indiferenci vše
obecného jsoucna. Tu bývá relativismus čistě světské, mundánní filoso
fie lepší ve svých praktických důsledcích: aspoň člověka zaměřuje
k věcem, které lze nasazením jeho sil na světě vyřídit.
A neuniká řešení filosofii též tak, že by bylo člověku jako takovému
možné nějaké řešení hlubší a pronikavější, že teolog by to uměl lépe.
Filosof bývá v pozici Hromádkově drážděn čímsi, co cítí jakoby teolo
gickou nadřazenost, jakýsi imperialismus teologův. Ve skutečnosti,
počneme-li na smysl, význam, výklad věci a dějů klást měřítka, jež lid
sky jsou jedině platná, poněvadž vskutku jedině ona jasně a závazně
odůvodňují objektivní soud, musíme uznat, že teologovo porozumění a
výklad zůstávají pozoruhodně temné a nikdy nevykročují ze záhadnos
ti. Ba přímo žijí v záhadnosti jeho ve svém elementu, který opustit nikdy
nemohou.
Filosofie na své krajní mezi klade otázku smyslu pro všecko, pro
jsoucno vcelku. Tuto otázku však nedovede kladně a definitivně zod
povědět. Pro ni všecek smysl je, soudí Hromádka, lidský smysl. Hro
mádka to ukazuje na zvláštním případu etiky: “tam, kde se etika po
vznáší až k metafyzickým výšinám (Plato), je to přece jen duch lidský,
který je východiskem mravního života. I Kantův kategorický imperativ
a etika Masarykova!” Pro teologa, pro Hromádku však je základní
pozicí, že existuje cosi jako Boží smysl, který se od lidského liší zásadně,
k němuž člověk jako člověk nemůže proniknout a ujistit se jím. Je-li
tomu tak, pak ovšem poslední problém musí zůstat lidsky neřešitelný a
zjasňování, kterého se mu v teologické práci dostává, musí být docela
zvláštního typu, cosi paradoxního a z hlediska měřítek lidských ne
uspokojivého. Hromádka též vskutku zjišťuje, že teologický smysl stojí
na víře, proti které nikdy nepřestane protestovat přirozený lidský ro
zum, opírající se o prostou smyslovou zkušenost a o zákony zdravé
logiky. A právě z toho důvodu se člověk ve filosofii nemůže dostat dále
než k položení otázky.
Teologie tedy stricto sensu nepodává žádný výklad, žádné vysvětlení
světa ve smyslu člověku přístupném a běžném: vždyť výklad znamená
právě pochopitelnost pro lidský rozum, přizpůsobení věcí jeho poža
davkům a schopnostem. Vykládat v lidském smyslu znamená stvořit
významovou síť, do které lze pojmout co možná všecka fakta, a fakty
rozumí se lidské, smyslové setkání s věcmi a ději. Od fakta k faktu vede
cesta lidského výkladu. A přece je jasné a bylo ukázáno, že se nikdy
nemůžeme spokojit s pouhými fakty. Musíme je uznat, vnucují se nám,
a vědecká mentalita byla vytvořena teprve ve chvíli, kdy člověk dokázal
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kontrolovat svou tendenci ignorovat fakta. Ale člověk nikdy neuvěří,
že fakta jsou něčím posledním, že jsou poslední fakta, navzdory všem
Humùm a Comtům. Potud má lidský výklad sám v sobě jakýsi rozpor a
může být vzat jako index k něčemu, co stojí za jeho hranicemi. Výklad
tkví v transcendenci člověka; není to tak, že transcendence by vyplývala
z požadavků výkladu. Člověk může a pak ovšem také vskutku musí
konstruovat chápání a smysl, který spojuje i to, co pro nás je nesmyslné,
bezcílné a bezvýznamné. K člověku jako člověku patří tato tendence
transcendovat dané a svědčit tím pro ne-dané, i když se jím nemůže
nikdy jako člověk pozitivně ujistit. Potud lze říci, že v člověku je cosi
jako schopnost vyhlížet za hranice lidskosti, i když nikoli skutečně
překonávat lidskost, jak se občas domnívala filosofie, na př. v idelismu
19. věku. A náleží asi k hlavním, chtělo by se nám říci definitivním po
zicím filosofie posledních desetiletí, že se uznává stále obecněji pod
statná konečnost člověka. V tom je vlastní význam toho boje proti
filosofickému subjektivismu a mnohým idealistickým tendencím,
který se rozhořel tak trochu všude již po první světové válce a který
trvá dodnes. Konečnost je tedy velké slovo filosofie o člověku (koneč
nost však neznamená naprostou světskost).
Znamená to, že mimo filosofii nezbývá již žádný prostředek ne-li
výkladu, tak jakéhosi porozumění? Rozumí se, vykládat svět a život
není vlastní úlohou teologie, pak by byla jen určitým druhem filosofie.
Smysl, který pro lidský život reklamuje teolog, musí být objektivní
smysl, něco reálního, pronikajícího skutečnost, nikoli konstruovaného
pouhou myslí. Teolog se neprokazuje tím, že “vykládá” a “vysvětluje”
že “chápe”: nýbrž tím, že nový smysl je skutečně přítomen, živě příto
men v celém životě, že jsou zde nové impulsy ideální, mravní, že se stává
zcela jinak plným. Díky víře, která sama je částí smyslu nadlidského,
aktem milosti, jehož člověk jako člověk není schopen (takový je sebevýklad víry v souvislosti nadlidského smyslu) je v životě pojednou zde,
vskutku přítomno, všecko, po čem v daném světě, v realitě empirické
člověk jen nejasně a nevýslovně touží. A z toho vyplývá pak též sekun
dární význam: všecky velké lidské počiny, všecky ideály, kterými žijeme
od dvou tisíciletí, jsou buď přímo nebo nepřímo určeny nebo aspoň
tingovány křesťanstvím. Žijeme ustavičně ještě z duchovního kapitálu,
který křesťanství stvořilo. Všude, kde se pociťuje výrazná hodnota
osobnosti a osobní aktivity; kde se zdůrazňuje duchovní svoboda a lid
ská základní práva (korelativa povinnosti); kde se pociťuje, že člověk
vůči člověku nemůže býti lhostejný, nýbrž všichni za všecko jsou odpo
vědni; kde žije mravní neklid a odpor k laxnímu pohodlí — tam všude
máme nějak před sebou křesťanství nebo jeho dědictví. A to jsou hod
noty, jejichž význam, smysl přece jasně cítíme, v nichž se tedy onen nad
lidský význam projevuje druhotně a nepřímo i člověku srozumitelným.
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Bez křesťanské víry v plném, silném významu slova, bez víry, která se
chápe jako milost, by těchto věcí nebylo. Rozumí se, že demonstrovat
je nikdo z čistého rozumu nemůže. I dnes zůstávají tak sporné, tak
popíratelné, jako ve dnech svého vzniku; pozorujeme ostatně, jak právě
ony jsou po opuštění skutečné křesťanské substance nahlodávány
v moderním světě stále více, jak se opouští tu jedna, onde druhá zásada,
jak skepse, přiložená ke kořenům, je s to ohrozit všecko. Racionálně,
tak jako součet úhlů v trojúhelníku, tyto věci demonstrovat nelze, a
přece v nich je smysl našeho života, bez nich je prázdnota a chaos.
Hromádka tedy nevidí mezi moderním životem a křesťanstvím té
diskrepance, kterou často prohlašuje a prohlubuje moderní filosofie a
věda. Poněvadž nevidí diskrepance, poněvadž naopak podstatné hod
noty moderního člověka jsou křesťanské, snaží se všude ukázat mož
nost návratu ke křesťanským kořenům, ukazuje důležitost toho, pocho
pit motivy a náměty víry, učinit je jasnější moderním lidem. Není to
cizí, nýbrž vlastní věc, o kterou tu běží. Creatio, incarnatio, ecclesia,
recapitulatio nejsou zbytky mýtické minulosti, která sice dala určité
impulsy, ale kterou již máme nadobro za sebou; jsou živé součásti i
naší přítomné historie. A Hromádka, v pevné víře, že křesťanská sub
stance není vyčerpána, rýsuje aktuální, moderní plán činnosti pro
křesťanský život: počínaje teologií, která má dohonit historickou me
zeru — nedostatek soustavné teologie reformační, přes filosofii, která
musí zase najít cestu k uznání vyšší normy nad vlastním chápáním při
vší autonomii a svébytnosti, až po život sociální, který musí znovu být
proniknut křesťanskými motivy mravní nesmlouvavosti, odpovědnosti,
nevyhýbavosti.
Úloha teologova je nadmíru těžká; je to nejtěžší lidské myšlení. Nikde
nemá po ruce nic lidsky pevného. Má zde ovšem “kritérium” historické
konkrétnosti. Jen v konkrétní situaci dějinné, ve chvíli rozhodování,
kdy se jedná o celý směr a význam života, oslovuje nás to nejvyšší a žádá
naši neuhýbavou odpověď. Ale chápat můžeme jen fakt oslovenosti
sám; jeho obsah nám lidsky pochopitelný nemůže být; žádné dogma,
žádná formule, žádná poučka tu nepomůže, poněvadž právě ty jsou jen
formami, které třeba naplnit konkrétním obsahem. Teologovi zde po
máhají ovšem jiní věřící, církev, teologové, jejich motivy, rozhodnutí,
myšlenky: ale v tom ovšem není oné metodicky jasné záruky, jakou má
vědecký badatel ve spolehlivosti věcí.
Z tohoto hlediska, od tohoto konceptu poslední pravdy jsou pak
srozumitelné kritické poznámky Hromádkovy o filosofii vůbec. Filoso
fie, toť imanence, toť soupodstatnost ducha a světa, toť světskost.
I v nejradikálnějších pokusech filosofických osvobodit se od světskosti
zůstává jakýsi společný základ obecného jsoucna, který tvoří most mezi
obojím, duchem a světem.
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Dále filosofie znamená částečnost, pouhý intelektualismus. Filosofie
diskutuje a nejedná. Filosofie neproniká a nezachvacuje celého člověka,
natož pak celou společnost.
Konečně filosofie je abstraktnost, nekonkrétnost. Řeší otázky, které
zůstávají stejné v různých situacích, neboťse tváří, jako by byly tak stej
né.
V těchto podstatných stránkách filosofie jako takové, dále v její
tendenci považovat se za cosi posledního, absolutního, za nejvyšší
regulaci života, tkví úpadková tendence k pouhé pravosti, neodpovědnosti, etické lhostejnosti nebo úplné amorálnosti. Filosofie je sice cosi
důležitého, ale sama o sobě se nevymyká té obecné hříšnosti, která je
vlastní každé světskosti a lidskosti jen jako takové.
Co říci těmto kritikám? Vcelku tolik, že Hromádka sice podle našeho
názoru správně postihuje, co filosofie nedokáže, co jí uniká; ale ne
postihuje výstižně její vlastní povahu.
Počněme od konce a uznejme oprávněnost výzvy filosofie k odpověd
nosti a opravdovosti. Filosofie nesmí utonout v umělých problémech,
které se čímsi velikým toliko zdají. Musí mít vědomí své sociální od
povědnosti, svého mravního dosahu. Že tomu ve filosofii vždycky tak
nebylo a není, je fakt.
S nedostatkem konkrétnosti ve filosofii je věc složitější. Filosofie
žije v elementu myšlenky, tedy v abstrakci; ta je jejím živným polem.
Nemůže chtít realitu prožívat, nýbrž myslit. Myslit však znamená také
dění. Dění nadmíru důsažné. Ve filosofii — nemyslíme-li tím jen práci
t.zv. odborných filosofů, nýbrž každé celkové myšlení o podstatných,
bytostných rámcích, které nám dovolují přehlédnout, ucelit relitu —
padají také rozhodnutí, zdánlivě nenápadná, ale bohatá důsledky. Zná
mý historik Sarton jednou připomněl fakt, že Newtonova Principia
vyšla v témže roce, kdy byla vytvořena augšpurská liga, velká koalice
proti Ludvíku XIV. Ve své době Principia nevzbudila zvláštní veřejnou
pozornost; Augšpurská liga naproti tomu byla senzační událost. A pře
ce, dodává Sarton, bez Augšpurské ligy by moderní svět byl v podstatě
tím, čím jest, bez Principií však nikoli. Mutatis mutandis platí totéž
o rozhodnutích, která padají v úvahách filosofů. Ovšem že nejsou
izolována, souvisí se svou dobou, které pomáhají nebo zdržují její chod.
Ale bez nich jsou duchovní osudy celých období nemyslitelé. Demokritův atom, Aristotelova substance, jeho pojmy síly a skutku, galileovský pojem setrvačného pohybu jsou výsledky takových rozhodnutí; čas
to se medituje, bojuje a rozhoduje dlouho, po složité inkubaci, jakou
prochází na př. úvaha o člověku jako historické bytosti od Vica po
Marxe. A v těchto filosofických rozhodnutích se připravují nové pohle
dy, nový způsob vidění celé skutečnosti. Původní abstrakce ukazuje
později svou sílu životní plnosti.
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S tím souvisí další. Intelektuální element pouhého myšlenkového
chápání je zajisté životní půdou filosofie. Ale filosofie se snaží myslit to,
co je nejústřednější, nejpodstatnější, nejcelkovější. Tím se zabývá
chápajíc, že zde je fakt lidskosti, který člověka vyznamenává, vyzvedá
mezi ostatní přírodou. Toto zabývání samo je tedy jakési jednání a týka
jíc se toho, co člověka charakterizuje po výtce, jako člověka, má přece
jen celkový ráz. Pohlížíme-li na filosofické diskuse jako na pouhý
intelektuální šerm, snadno nám unikne, že filosofie lidi též utváří a pře
tváří. Mění náš vztah k jsoucnu vcelku, působí na náš celkový poměr
k němu. Je zajisté správné, že přitom ve srovnání s náboženstvím a teo
logií (nemluvě o srovnání s uměním) zůstává v tomto myšlenkovém
vyrovnávání s celkem vědy cosi studeného, málo bezprostředního. Filo
sofie zve lidi k účasti na myšlence, aniž se příliš stará o jejich konkrétní
zájmy, vztahy, bolesti. Její působnost je k tomu příliš prostředečná,
složitá, povlovná. Ale již antika byla si toho vědoma, že filosofie není
“pouhá teorie” ve smyslu hry pro zabavení intelektuálních sil. Odtud
ve staré filosofii veliký životní nárok její: udělat lidi v pravém smyslu
lidmi. Filosofie tento nárok zajisté nesplnila úplně; jisté je, že na př.
antická etika pro hledání osobní normy a osobní dokonalosti zapomí
nala na bližního, na odpovědnost člověka, na lásku a svědomí. Něco
chladného v ní jest, jak to právě souvisí s jejím posláním, působit skrze
element myšlenky. Ale myšlenka není abstraktní v tom smyslu, že by se
netýkala celého člověka, nýbrž toliko v tom, že není celkem života.
Ve věcech chápání má však filosofie, která nepretenduje být člověku
vším, zajisté primát. Nemůže pro člověka existovat žádný význam, žád
ný smysl, který by neprošel její kontrolou, k němuž by nedodala nebo
nepřezkoumala pojmové rámce. To znamená, že i význam zcela trans
cendentní, zcela zakotvený mimo člověka, pokud má pro nás mít nějaký
dosah, musí navazovat na něco filosoficky kontrolovatelného. Filosofie
zajisté nemůže se proměnit v orgán víry; ale musí mít možnost kon
struovat na své krajní mezi takovou možnost smyslu, která není ryze
lidská, která lidské chápání (adekvátní) transcenduje; a musí dodávati i
pro tuto možnost myšlenkové prostředky; rámce, kategorie, nebo ales
poň musí ukázat, jaké myšlenkové prostředky pro danou úlohu nestačí,
že jich nemůže být použito, a proč. Vskutku pak pozorujeme, že v teo
logii se užívá vždy filosofických pojmů, i když jiným způsobem, než
ve filosofii.
Tato stránka filosofie, tato její snaha kontrolovat všecky rámce
lidského chápání, je v úzkém spojení s jinou její stránkou, představova
nou aspoň určitými směry filosofie, historicky významnými. Míním
snahu o transcendování daného, o dosahování stále dalších a vyšších
úrovní pochopení, snahu zlomit faktická pouta myšlenky. Jestliže tuto
snahu uznáme pro filosofii za podstatnou, pak nelze filosofii definovat
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imanencí. K filosofii jako takové, již jako obecné lidské možnosti,
náleží nikoli jen čistá světskost, nýbrž snaha transcendovat svět. Zdá se,
že Hromádkova kritika filosofického pojmu jsoucna je trochu příliš
orientována podle určitých filosofických zjevů, které chtěly podávat
celkový pozitivní výklad světa: Spinoza, Plotin mu tanou hlavně na
mysli, snad i pozdní Platon, Hegel. Ale zdá se mi velmi pochybným
takový výklad antické filosofie, který v ní veskrze vidí všude zjemnělý
panteismus nauky o všeobecném bytí jako substanci, v níž je všecko
posléze sjednoceno. Možná, že ani staré eleaty takto vykládat nelze,
určitě však ne Sokrata a Platona v době mládí, oduševnělého elánem
transcendence, směřující k tomu, co je mimo jsoucnost. A tím méně je
tohoto panteismu v Aristotelovi, u kterého první jsoucno v plném smys
lu je čímsi zásadně odlišným od platonského summum genus. Možná,
že zde se dal Hromádka svésti průměrnými výklady, které vidí v řec
kých myšlenkových stavbách spíše hotové systémy než monumenty
úsilí, které se odráží od dané reality a ztroskotává znovu a ve své ne
zkrotné snaze ji překonat.
Snaha o transcendenci je však odchod, je postup od daného k ne
danému, je myšlenkové operování negativní povahy. Od počátku v řec
ké filosofii žije toto povědomí, že poslední smysl nemůže být lidsky —
pozitivně vyřčen a určen. To neznamená ještě pranic mystického, nýbrž
prostě vědomí zvláštní situace člověka. V moderní filosofii rovněž tato,
aby se tak řeklo, záporná metoda hraje důležitou úlohu. Možná, že jedi
ně filosofie, která by neměla pretenci, aby člověku byla vším a aby
vykládala kladným způsobem poslední smysl veškerenstva, nýbrž
ukazovala, jak porozumění jsoucnu ukazuje mimo soubor jsoucích
věcí, mohla by najít určité místo na své mapě toho, co pro člověka má
smysl, pro každou základně významnou činnost, určující život člověka.
A taková filosofie bez přepjatých nároků na úplný, kladný, celkový
výklad, taková filosofie jako docta ignorantia by sice byla čímsi napros
to lidským, ale neobsahovala by oněch panteistických a imanentistických sklonů, které jí Hromádka vytýká. Soudím, že taková však vskut
ku jest hlavní směrnice vší evropské filosofie; výjimky a nedorozumění
jsou na opačné straně.
V těchto řádcích, jak patrno, stal se pokus definovat pouze zásadní
hledisko Hromádkovo k filosofii, nikoli k jednotlivým filosofickým
zjevům a problémům. To by si vyžádalo mnohem obšírnější studie. Ale
doufám, že již na tomto celkovém konspektu je patrno, jak důležitý
zjev myslitelský máme před sebou v Hromádkovi a že filosofové by
chybovali, kdyby si ho nevšímali a nepřemýšleli o něm hloub. Ostatně
i skutečnost, že Emanuel Rádl byl Hromádkovou blízkostí ovlivněn,
jak je zřetelně patrné z Dějin filosofie i jiných jeho publikací, dokládá
jeho význam pro naše myslitelské úsilí. Tento článek byl nesen snahou
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připomenout to poznovu přes riziko, že autor neteolog nebude svému
předmětu práv. Stojí nicméně za to, položit otázku, jak Hromádka vidí
filosofii a s jakým oprávněním. Ctižádostivější úmysly tento pozdrav
k šedesátinám výrazného představitele českého duchovního života
neměl.
(Křesťanská revue, roč. 16, 1949, čís. 6, str. 177-184)

Jan Patočka

Negativní platonismus
(O vzniku, problematice, zániku metafyziky a otázce, zda filosofie může
žíti i po ní.)

I.
Při všech hlubokých rozdílech, které oddělují filosofické přemítání
dneška od filosofie 19. věku, je zde řada spojujících článků. Mezi ně ná
leží povědomí, že skončilo metafyzické období filosofie. Žijeme na kon
ci velkého období nebo dokonce snad po jeho skončení. Vzduch, mlu
veno s velkým seismografistou katastrof, které se po něm dostavily, je
plný tlení. Ale co zahynulo, co je tak navždy odbyto, že po něm zbývá
jen mohyla, kterou vrší dějepis? To neví přesně nikdo, poněvadž otázka
není dosud položena tak, jak je třeba. Nejrůznější filosofické školy a
směry házejí po sobě výtkou metafyzičnosti jako smrtonosnou zbraní.
Obyčejně se za metafyzické považuje každé filosoféma, které přesahuje
meze pozitivní vědy. Metafyzika podle této formule je nejasnost, falešná
hloubka, sekularizovaná teologie, překonaná, zastaralá, muzeální
věda. Rozpory však počínají hned u tohoto bodu: Co je vědecké? Je
možno vědu pojmout s pozitivisty jako soubor popisů smyslově přístup
ných realit a prostředků tohoto popisu? Pak budeme míti před sebou jen
vědu pro praeterito, podstatně relativní a neucelenou, i když se bude
hledět konzolidovat ve “vědu jednotnou”. Nebo budeme chtít s mar
xisty vědu aktivní, vědu též pro futuro, s nárokem nejen na konstato
vání, nýbrž i na osmyslování života — vědu s nárokem celkovým? Pak
tato věda bude muset vykročit za meze konstatování pravd, bude musit
sama spolutvořit pravdu. Rozhodně bude musit vyjít za meze toho, co
je pouze dáno, i když se bude řídit jeho instrukcemi a nepřiznávat jinou
skutečnost než smyslovou. V každém případě buď se pouští se zřetele
celek, nebo se naopak uchvacuje, aniž pro tento útvar byla úplná ob
jektivní záruka. Čím však byla jiným tradiční metafyzika než touto nau-
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kou o celku? Nepřiznávají ji, nekladou ji leckteré t. zv. protimetafyzické
směry prostě tím, že a jak ji popírají?
Bylo by snad na místě vyšetřit jednou důkladně historicky, ale záro
veň z filosofického hlediska, čím vlastně jest či byla metafyzika a jak
se liší od filosofie vůbec.
Pozitivistický názor o podstatě a vývoji metafyziky je určen pojetím
dějin, právě tak jako názor heglovský. Pro obojí je metafyzika stav
lidské nezralosti, která se projevuje tím, že lidský duch v ní nedovede
zachytit plnou realitu a zaměňuje ji s abstrakty. Jenže pozitivismus
plnou lidskou realitu vidí v konečném vědění a jednání, které se rozlou
čilo s pochopením absolutního celku a buduje si pro vlastní oporu a bez
pečí svůj vlastní relativní, ale pevný a postačující celek. Hegel a hegelismus proti tomu jsou radikálnější a ráznější: stará metafyzika nemá
zůstat ani jako stín nějakého celku, který by nebyl podstatně lidský.
Tuto funkci nadlidského, mimolidského celku udržuje stará metafyzika
pouze tím, že odděluje nekonečné od konečného, věčné od časového,
absolutní od relativního, božské od lidského. Jinými slovy, metafyzika
myslí nehistoricky a nehistoricky myslí, protože nemá a nezná dialekti
ky. Všecky její skutečné problémy jsou dialekticky řešitelné a metafyzi
ka se rozplývá v nové logice, která vstupuje na její místo jako skutečná
věda o univerzálním celku.
Výsledkem obou směrů je pak integrální humanismus: metafyzika je
abstraktní formulace teologických myšlenek, které ve světle lidsky
úspěšného ovládání přírody i vyrovnávání a organizování společnosti
zmizí. V moderním, logicky propracovaném pozitivismu stalo se do
konce zvyklostí označovat metafyziku za nesmyslnou, nikoli pouze ne
přípustnou a zbytečnou. Metafyzika vyplývá ze špatného užívání ja
zyka, z průhledných jazykových falacií. Člověku zůstává pouze jednotná
věda se svým metodologickým orgánem, kterému na památku možno
ponechat jméno filosofie. Problém celku, pokud má nějaký smysl,
bude problémem vědeckým, věda musí stačit na všecko; tu pak je po
chopitelné, když na př. Filip Frank, jeden ze zástupců tohoto poziti
vismu, hledá v projevu na pařížském kongresu pro jednotu vědy 1936
cestu k sovětskému diamatu a spatřuje ji v “konkrétním myšlení”,
které se neřídí obecnými tezemi, nýbrž historickou situací, v “dialektic
kém myšlení”, které se neváže na určité schéma, nýbrž tvoří si vždy
schéma nové ve shodě s novým stavem vědy, a v boji na dvě fronty proti
školskému idealismu i proti starému mechanismu. Při tom si není
vědom toho, že jeho návrh, nahradit materialistickou dialektiku logis
tickou terminologií, by z filosofie dialektického materialismu učinil
profesorské abstraktum, kde by přesnost formulí dusila historický
elán. Věda konstatuje a činit z jejích schémat schémata imperativní je
odvaha, která se chápe celku. Je ovšem možné vzít výsledky konečné
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empirické vědy za jediné měřítko našeho konání, zařizovat budoucnost
podle minulého, ještě nedané a nerealizované podle daného a reálního:
Ale pozitivista zapomíná na zásadní rozdíl mezi vždycky částečným
konstatováním a mezi rozhodováním, které má vždycky posléze celko
vý ráz. Dialektický humanismus naopak tento rozdíl zná; a pozitivista,
vyznává-li mu lásku, jako to činí Filip Frank, buďmusí vykročit do me
tafyziky, nebo se musí odhodlat k rezignaci na celkové zvládnutí života
a připustit, že mimo to, čemu sám říká “smysl” a “význam” jeještě jiný
význam, který nemůže býti kontrolován “vědecky”, tj. konečným
kladným, obsahovým věděním. Tak se projevuje vpozitivismu samém
napětí, které pochází z jeho připoutání k metafyzice: buď se stane
integrálním humanismem a zaplatí za to cenu metafyzičnosti, nebo
obětuje metafyziku, ale s tím též filosofii a humanismus. A v dialektic
kém humanismu je situace podobná, jenže jako obraz v zrcadle: ten zase
má v sobě tendenci k pozitivismu, k pozitivní vědě, prohlašované za
jedinou instanci lidské orientace v univerzu a rád by jí svěřil vůdčí
úlohu, jenže musí za pozitivní vědu vyhlašovat, co jí není, poněvadž
vědou rozumí vědu celkovou, filosofickou. Chtěl by zajisté rád svou
filosofii mít tak objektivní, tak věcnou a prostou vší lidské ingerence,
jako je tomu u výsledků relativní empirické vědy; ale mezi filosofickou
vědou a mezi empirií chybí vždy střední člen, takže jsou nutné násilné
adjustace a readjustace, aby se vyhovělo požadavkům celkovosti na
jedné, objektivity na druhé straně: což končívá tím, že se spolehlivě
nevyhovuje ani jedné z nich.
Ani pozitivismus, ani dialektický humanismus nejsou tedy hotovi
s otázkou celku: jak pozitivismus, tak dialektický humanismus cítí
dobře, že s touto otázkou nejsou hotovi. Chtít vědecký rigor, vědeckou
objektivnost ve všem, znamená obětovat autonomii života a jeho vztah
k celku: držet se naopak celku znamená naopak projektovat jej jen
v podstatných rysech a obětovat všechen vědecký detail. Jsou však
směry, které se pohybují v mezích této uzavřené dialektiky, které tedy
narážejí nutně na myšlenku celku, a to i tenkrát, když by na ni chtěly
zapomenout, vskutku prosty metafyzičnosti? Nejsou naopak v ne
úprosném zajetí metafyzické filosofie?
Krom toho pozitivismus i dialektický humanismus vidí otázku meta
fyziky příliš zblízka. Vidí ji jako sekularizovanou teologii, která má
svou funkci reakčně-společenskou. Ale metafyzika je starší než křesťan
ská teologie: metafyzika dala křesťanské teologii systematickou řeč.
Moderní metafyzika pokouší se pouze — s pramalým zdarem — vzíti si
zpátky od teologie svůj zapůjčený majetek: spojení s teologií je jen
etapa života metafyziky, a teologie sama se nyní od ní někdy distan
cuje. Ale moderní humanismus vidí ji vždy jen s této stránky a tato
krátká perspektiva do minula je možná zároveň krátkým pohledem do
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přítomnosti i budoucnosti. Neboť při všem odporu k tradici a formě,
kterou na sebe přijala metafyzika v církvi a tradičním státě a v jejich
školách, zůstává moderní humanismus v rámci, vytčeném touto tradicí,
právě jakožto bojovný odpor: tento bojovný odpor míří proti řešení
otázky tradiční metafyziky, nikoliv proti způsobu položení otázky
samé. Je možno zavrhnout řešení a připustit otázku: kdo ví, není-li
tomu tak právě v případě moderního humanismu? Kdo ví, neoddává-li
se naději na kladné a obsahové vědění celkového dosahu, tak jako tra
diční metafyzika? Pak by i tzv. protimetafyzická moderní filosofie ob
sahovala přece jen stále — metafyziku.

II.

Je obtížno líčit konkrétně, jak vznikla metafyzika, rozvinout otázku
ryze historickou. Nemůžeme to dnes ještě s plnou konkrétností podniknouti, chybí pro to jak filosofická, tak i historicko-filologická příprava.
Celé tradiční dějiny nejstarší fáze řecké filosofie jsou již reinterpretací
tohoto vzniku z hlediska právě konstituované metafyziky, z hlediska
Aristotelovy nauky, která se sama považovala za cílesměrnou uskutečnitelku, za ENTELECHE1A předchozího vývoje řecké myšlenky. Víme,
jak celá řecká doxografie filosofická a následkem toho i moderní histo
riografie Zellerů, Windelbandů, Burnetů je ve vleku tohoto pradávného
pojetí. Víme dnes určitě, ale bohužel příliš negativně, že tato zdánlivě
docela jasná, zajisté velkorysá koncepce leží v rozvalinách. Reinhardtova kniha o Parmenidovi byla jedním z prvních znamení tohoto převratu-rozvratu. Koncepce se rozkládá filologicky i filosoficky. Ovšem co
autoři navrhují místo Aristotela, je obyčejně — viz opět Reinhardt —
tak neadekvátní řeckému pojímání věcí, že při vší brilantnosti zůstávají
obyčejně pouze zápory. Nemáme tedy dějin nejstaršího období řecké
myšlenky a asi je nebudeme tak brzy mít. A znáti tuto historii bylo by
filosoficky nanejvýš důležité. Neboť je-li metafyzika toliko určitým
rozhodnutím na cestě, kterou si razila západní filosofie, pak je pro
filosofii životně významné zajistit si tuto původní šíři, v níž se metafyzi
ka prostírá jako jeden z možných útvarů — který má své historické osu
dy a může přirozeně míti rovněž svůj konec.
Historii vzniku metafyziky tedy nemáme a brzy mít nebudeme; ale
mnohé v dějinách tzv. presokratovské doby mluví pro to, že vlastním
problémem byla již tehdy základní pravda, odhalenost, ALÉTHEIA.
Nejstarší filosofie nebyla bohatá věděním a dokonce se někdy vědomě
distancovala od mnohovědění. Okolnost, že prafilosofové byli často
cestovateli a znalci mnoha věcí, nečiní z jejich filosofie ještě nemotorný
nárok na primitivní vědu. Nebylo tehdy ostatně ještě vědy v přesném
smyslu slova, tj. soustavné odborné teorie, pracující systematickou
konstrukcí pojmovou, ta se vytvořila teprve v V.-VI. století nikoli bez
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účasti filosofie, a to zvláště jednou již konstituované metafyziky; měla-li
na Platona vliv matematika tzv. pythagorejců, naopak Platonova
systematika pomohla nepochybně snahám o matematickou syntézu a
nepochybný je vliv aristotelské logiky na sbírku Euklidovu. Původní fi
losofie říkala málo o univerzu, nepodávala žádnou soustavu světa;
pokud to filosofové činili, pokoušeli se o to stejným právem a stejnou
paralelitou, jako jiní zakládali osady, vydělávali jako dobří obchodníci
na správném odhadu úrody nebo jako stratégové poráželi nepřátelská
loďstva. Rozumí se, že v prafilosofii rozmanité druhy “teorie” nejsou
ještě určitě a výslovně diferencovány. Jest tu před námi vůbec spíše
chaos, v němž se formují nějaké úžasné, netušené hluboké a nepřebraně
bohaté pevniny. Ale i když nejstarší filosofie napodobí mýtickou poezii
eschatologickou a kosmologickou, i když se přiodívá do roucha oraku
lozních, božských výroků, její “vědění” je zvláštního druhu. Teprve
v samých koncích celého tohoto pohybu, v reflexi na posledního před
stavitele vší této nejpůvodnější myslitelské formy, dokázala filosofie —
tentokráte již metafyzická — razit formuli pro druh “vědění”, vlastní
“filosofii” na rozdíl od ostatního badatelství a vědoucnosti, od ostatní
HISTÓRIA. A ať je již Sokrates-filosof literárním mýtem nebo histo
rickou skutečností — osobně bychom se stále klonili k tomuto druhému
řešení — zdá se nám jisté, že v jeho postavě máme u Platona před sebou
zvláštní činnou, antropologicky zaměřenou verzi tohoto filosofického
“pravědění”. Platon, tvůrce metafyziky, svými kořeny tkví v této předmetafyzické půdě a snažil se zachytit a vytěžit ji vylíčením Sokratovy
postavy. Jeho obrovitému ingeniu filosofickému i spisovatelskému
podařilo se vytvořit postavu, jejíž symbolický význam nesmírně přesa
huje každou historickou realitu, která se právem stala signem filosofie
vůbec a kterou toliko úzkoprsá, neživá interpretace v tradicích aristo
telské logiky (a to znamená metafyziky) mohla vystavovat jako typ
umrtvujícího intelektualismu, který otázky “života” převádí na logic
kou bezespornost a umění správných definic. Ale platonský Sokrates
není také pouhý “morální filosof’ v tom smyslu, jak ho vylíčil H.
Maier, harmonizátor lidského nitra, vůdce k životní “dobrosti”, pev
nosti a jednotě, či lépe: Sokrates tím sice rovněž jest, ale nikoli jako
moralista, jako pouhé mimořádné morální ingenium, nýbrž jako filo
sof, tj. jako dispozice “věděním” určitého druhu.
Toto “vědění” je charakterizováno jako vědění nevědění, tj. jako
otázka. Sokrates je veliký tazatel. Teprve jakožto veliký tazatel je tím
velikým zápasníkem v dialektické diskusi, kterým jej Platon činí. Ne
mohl by být tím absolutně suverenním protivníkem, kdyby nebyl úplně
svobodný, kdyby byl poután na něco konečného na zemi či na nebi.
Sokratova suverenita je v tom, že je absolutně volný, či že se ustavičně
uvolňuje ode všech pásek přírody, tradice, cizích i vlastních schémat,
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majetku fyzického i duchovního. Nesmírná je smělost této filosofie:
zdánlivě se opírá o fakt cílesměrnosti, o “model techné”, o vztah pro
středku a cíle, s kterým operuje lidský život běžný, běžně praktický. Ve
skutečnosti používá tohoto modelu ke skoku do prostoru, kde jí nic
reálního neposkytuje opory. Pomocí svého triviálního schématu odha
luje Sokrates jeden ze základních rozporů člověka, totiž rozpor mezi
jeho vztahem k celku, která je mu neodňatelně vlastní, a mezi neschop
ností, nemožností vyjádřit tento vztah ve formě běžného konečného
vědění. Tak se Sokrates dostává proti běžnému způsobu a směru života
na novou úroveň, kde již nelze formulovat předmětné, obsahové a
kladné teze, nýbrž kde se vskutku — při vší životní suverenitě — pohy
buje úplně v prázdnu; svou novou pravdu — poněvadž o problém prav
dy zde je — formuluje pouze nepřímo, ve formě otázky, ve formě skep
tické analýzy, negace všech konečných tézí.
(Mimochodem: provede-li se v naznačeném smyslu skutečná destrukce
dějin filosofie jako konstrukce z hlediska metafyziky, pak teprve možná
vysvitnou vztahy příbuznosti, které řeckou filosofii váží k filosofickým
počátkům orientálním, které se rozvinuly prvně asi v téže “osové době”
a při vší hluboké odlišnosti mají leckterý tón, připomínající “presokratovskou” epochu.)
Podstata metafyziky, jak ji vytvořili Platon, Aristoteles, Demokrit,
spočívá v tom, že na sokratovskou (či preskokratovskou) otázku je po
dávána opět odpověď, kterou filosof hledí vyvodit z otázky samé. Jiné,
vyšší než běžné, konečné a utilitárně “praktické” vědění se rozvíjí,
distinkce, odhalená prafilosofií, má zůstat, veškeré jsoucno, univerzál
ní celek, má být transcendováno, ale toto nové vědění má opět být
předmětné, obsahové a kladné. Nevědoucnost je forma vědoucnosti,
nové vědění je ve vyšším smyslu pozitivní, v domnělé nevědomosti se
odhaluje pravé vědění pevnější, než cokoli na zemi a na nebi. Tak se
konstruuje nová, zvláštně konfuzní forma vědění, která na jedné straně
ví o absolutním transcendování, o vztahu člověka k celku a tudíž o ne
zbytném vztahování rovněž k ne-jsoucímu, k nereálnému, a na druhé
straně z tohoto transcendování činí opět cestu do “jiného světa”, vy
kládá je “mundánně” a jeho pomocí se snaží vysvětliti, vyjasniti svět.
Hlavním prostředkem této interpretace jeví se reflexe na LOGOS, jehož
prostřednictvím bylo transcendování uskutečněno: což pomocí logu
nerozvrátil Sokrates každé lidské zacílení, což LOGOS u Parmenida
nevyjadřoval to jediné, mimosvětské bytí, které se sice vztahuje na
veškerou realitu, ale smíšeno jednou s ní dává základ cestě všech život
ních a myslitelských nepravd? Tato reflexe na LOGOS v jeho funkci
sjednocující a transcendující stala se základem nauky o idejích, která
v propracování Platona samotného — vizme Stenzlovy studie o ději
nách antické dialektiky — a hlavně v Aristotelových rukou se stala
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jednou ze tří velkých disciplin nové metafyzické filosofie — totiž logi
kou. Zde je idea pochopena jako jednota nad mnohým, v ní tkví princip
hierarchického pořádku, kterým je umožněna přísná demonstrativní
metoda. Ale idea je rovněž — v tom je kus sokratovství — cíl a vzor a
vis a fronte; a jako vis a fronte stává se základem interpretace univerza,
původně filosofické myšlence uzavřeného — stává se základem fyziky,
druhé velké filosofické discipliny. Každý ví, jak Platon sám, pak Aristo
teles od striktní transcendence idejí a vyšetřování ideového jsoucna
přecházeli k úvaze o mundánních, astronomických hierarchiích a jak
Aristoteles kosmologicky obměnil princip idejí i princip platonského
ERÓS. Konečně však také lidské chování, “smysl” lidského života
dostává svou formaci z ideového jsoucna: jednota lidského života je
zlomena, člověk se stává jedním ze jsoucen ideově regulovaných, etika a
politika jako veliká jednota si kladou úkol najít vnitřní ideový zákon
života lidsky dokonalého. Tak se ve všech těchto metafyzických dis
ciplinách, jak nám je geniální prapůvodci rozvrhli a dlouhá tradice do
chovala, projevuje fundamentální záměna transcendentního a nejsoucí
ho bytí za věčné jsoucno, záměna, která souvisí s důležitým chápáním
jsoucího jako trvalého; tak se za živou sílu transcendence, která není
podložena předmětně, podsunuje svět sice harmonický, “duchový”, ale
ztrnulý, za historičnost sokratovského boje proti životnímu úpadku
nastupuje nápodoba věčného světa ideového, absolutnost pravdy se zdá
býti zaručena nepřemožitelnou, univerzální pojmovou systematikou a
realizována dokonalou státní formou. Idea jako pramen absolutní
pravdy je zároveň pramenem všeho jsoucího a v tom všeho života; proto
je stát také podstatně státem výchovy, která vede člověka k ideji, která
celý jeho život z hlediska ideového reguluje a v němž svoboda, která je
vždy v nejhlubším smyslu svobodou k pravdě, je společensky spravová
na, protože zde pravda sama v pozitivní, předmětné, zachytitelné
podobě jest, existuje.
Ovšem že by Platon nebyl Platonem, kdyby v něm nebylo i více než
Platon. Nedořešenost metafyzického problému projevuje se u něho ka
tegoriemi jako ARRHÉTON, EPEKEINA TÉS ÚSIAS, v poslední “racionál
ní neodvoditelnosti chorismu a tudíž samostatnosti ideového světa,
o kterém sedmý list říká “Ú GAR RHÉTON EINAI ÚDAMÓS..."
Pravým, vlastním dovršitelem plánu metafyzické filosofie je proto též
Aristoteles a nikoli Platon. U Aristotela transcendence se mění s fatální
neodvratností v transcendentní, nadsvětskou realitu, v transcendentní
božstvo, i když mu stále ještě jak v teologii, tak v otázce názoru EIDÉ
transcendence spoluzní, ve filosofii všecky motivace přehlušuje pokus
vědy o absolutním, objektivním a pozitivním celku, o která se pak zá
pasí po 2000 roků. Nejdůležitější však historicky je skutečnost, že tato
nauka o celku ve svých různých verzích stala se interpretačním pro
114

středkem křesťanského zjevení, stala se instrumentem křesťanské teo
logie. Tak se stala metafyzika nikoli, jak pozitivisté tvrdí, abstraktní
formulací, nýbrž předpokladem a předchůdcem teologických tezí.
V knize Jägrově “The Theology of Early Greek Thinkers” je ukázáno
na nejrozmanitější motivy, v nichž již nejstarší řecká filosofie, pokud
ještě jen preluduje metafyzice, preluduje zároveň teologii, aspoň té její
části, která bývala označována jakožto praeambula fidei. Spojení mezi
metafyzikou a teologií je od té doby základní duchovní fakt západní
civilizace; všecky pokusy metafyzické tangují zároveň teologii, boj za
metafyziku a proti metafyzice bývá vykládán jako boj za a proti —teo
logii, a poněvadž teologie má nejen abstraktně-duchovní, nýbrž nepo
chybně též konkrétně-společenskou podobu a funkci, jsou tyto pozice
vůči teologii vykládány rovněž jako pozice společenské, politické. To
je také potud správné, že společenská spojitost zde jest, ale pochopiti
tuto spojitost jednostranně jako výraz či odraz společenské situace nebo
dokonce určité části této situace je samo metafyzickou interpretací,
která implikuje pretenzi na pochopení posledního základu a celku
reality a v tomto rámci společnosti a dějin. Ve světle této neuvědomělé
metafyzické koncepce se zdálo na přelomu století, že teologie i filosofie
budou brzy mít týž úděl pouhých historických disciplín, které měly a
a dovršily svůj čas a nyní odcházejí, nahrazeny pozitivním věděním a
účelovým, racionálním lidským jednáním.
Co se totiž stalo během moderní doby s teologií? Byla podrobena
kritice moderního ducha, to znamená v první řadě nové vědy a filosofie.
Věda v přísném a speciálním smyslu slova je vůbec dítětem nové doby.
Starověk v tomto významu znal pouze matematiku či lépe matematické
discipliny a i těm dával vždy neodbytně metafyzický výklad, zařazoval
je do univerzálního celku jako jeden z hlavních dokladů lidské schop
nosti zachytit univerzální, kladný a objektivní celek. Pověděli jsme již,
že moderní doba zahajuje rovněž metafyzicky; ohrazuje se pouze proti
starým metafyzickým konceptům, které chce nahradit novými, zejména
starý ontogický koncept co možná nahradit matematickým. Ale přede
vším toto zmetafyzování matematického rozumu u myslitelů jako Des
cartes je provázeno podstatnou změnou v pojetí rozumuje položena převa
ha na pojem jistoty proti organičnosti, a to znamená celkovosti tohoto
rozumu. Celek, k němuž se tak má dojíti, bude sumou částí, není žádné
ho původního uchopení univerza v celku; naopak domnělá celkovost se
jeví jednou ze škodlivých iluzí, které maří pozitivnost rozumu a které je
třeba metodicky vymýtit. Tím však tento metafyzický racionalismus
připravuje vlastní smrt: neboť při aplikaci na přírodu se ukazuje, že
není-li tohoto původně celkového rázu rozumu, pak i víra, že možno
k celku dojít od jasného a zřetelného pochopení jednoduchých a jednot
livých pravd, je pouze articulus fidei této zpřísnělé vědy. Od této doby
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— přibližně od Newtona, dokončení galileovské mechaniky — stojí zde
pojednou vedle a proti staré nauce o celku a jeho definitivních, ve své
stavbě pochopených základech korpus nauk, které jsou pevné, pozitiv
ní, jisté, objektivní a přece necelkové, konečné, postupující od části
k části a nikdy definitivně neuzavírají účty. U duchů typu Descartesova
není konflikt ještě se vší jasností uvědoměn, ale od doby Pascalovy je
zřetelně zde. Pascal není konstruktér systémů, nýbrž řešitel jednotli
vých, nezávislých problémů, k nimž se vždy přistupuje znovu, bez cel
kového zaujetí a “esprit de systéme” — a od konce století filosofie, po
kud metodicky prošla těmito novými zkušenostmi, připouští skoro jed
nomyslně, že matematická rigoróznost není adekvátní náhradou staré
celkovosti ani cestou k ní. Matematický racionalismus nestavěl se ještě
nijak proti teologii; nabízel jen novou základnu důkazů jejích základ
ních pravd, ale je příznačné, že u Pascala se již setkáváme s pokusem
nemetafyzické teologie, s pokusem navázat teologii na lidskou ko
nečnost, rozpornost a nemožnost pochopit úplně člověka prostředky
konečného a pozitivního rozumu. Období odporu k esprit de système,
vlastní osvícenské období, doba postupujícího vítězství rozumu koneč
ného, běžného a praktického v myšlenkovém rozboru veškerenstva i
v životní praxi, přináší potom také kritiku racionální teologie, tj.
metafyzické části teologie. Tak se po částech hroutí most, který byl po
staletí budován a frekventován mezi křesťanským zjevením a mezi při
rozeným pochopením světa, vlastním člověku, hroutí se možnost člově
ka, antickou metafyzikou naivně předpokládaná, dosáhnout vlastními
silami mimo sebe na dno jsoucna; a poněvadž metafyzické myšlení
vládlo ještě nad tímto úpadkem metafyziky, člověk od osmnáctého vě
ku buď hledal definitivní zachycení, zakotvení v konečném, jako by byl
celkem a vším, nebo se pokoušel najít novou cestu k celkovému, orga
nickému pojetí rozumu, jaké náleželo k antické metafyzice, jak ji pře
vzala a přeformovala myšlenka středověkého evropského lidstva. První
cesta byla ta, kterou šel empirismus, skeptická negace metafyziky a po
zitivizmus: drží se smyslového data, povrchu věcí, empirické vědy, filo
sofie je jí kritikou metafyzických, to znamená v podstatě verbálních
konfúzí, které člověk promítá do reality ze zvyku a z antropocentrismu,
náboženství je antropomorfismus, teologie dogmatizovaná naivní
věda a institucionalizované duševní násilí. Zde má filosofie hodnotu
pouze negativní: Je čirá destrukce všeho, co je mimo bezprostřední
danost, celé domněle úctyhodné metafyzické kostry, kterou mělo být
zachyceno jsoucno ve svém celku a poslední povaze; a pomocí tohoto
destruktivního procesu redukuje se veškeré pojmosloví na empirickou
konečnost, na lidsky omezenou a vždy podmíněnou oblast. Ruku v ruce
s tím kráčela také nová praxe životní, soustředěná v kategorii užitečnos
ti soukromé i veřejné a nový způsob objektivní úvahy o člověku, jeho

116

hodnotách a účelech jako argumentech nové algebry účelnosti a blaho
bytu. Nová technika věcného, hospodářského, ne přímo mocenského
ovládání lidí a počítání s lidmi je na postupu. Moderní obdoba organic
ké verze rozumu vyrostla z neuspokojení nad skeptickým a negativním
stanoviskem konečnosti; vyrostla z nedostatků empirismu, hlavně
z jeho příliš pasivního rázu, vyrostla tam, kde tradice pozitivně meta
fyzické myšlenky zůstala nejživější. Využila motivu, který nerozvinul
v organickou skladbu moderní racionalismus, který je v Descartesovi
objevil: motivu subjektu a jeho sebejistoty, motivu lidské autonomie
vůči absolutní potestas divina ve sféře pravdy, nejprve k tomu, aby
tuto říši lidské či lépe autonomně-rozumové vlády vymezila přísnou,
uzavřenou soustavou pojmů, později k tomu, aby tento systém pojmů
v nerozlučném zřetězení ztotožnila se samotnou stavbou reality, aby
položila rovnítko mezi substanci a subjekt, aby “ideu” pochopila jako
“pojem”, který se sám vyvíjí a realizuje tímto samohybem starý, dotud
nedosažený cíl metafyzického myšlení —jednotu jsoucna a myšlenky,
jejich identifikaci, procházející rozkolem, syntézu, resorbující jejich
rozkol a rozpor. Nyní se zaskvěla metafyzika naposledy v systematic
kém lesku a dokonce vystoupila s pretenzí, kterou nikdy v dějinách ne
vyslovila tak otevřeně a sebevědomě.
Nový a poslední lesk metafyziky přinesl zároveň několik nových
objasnění o metafyzice. Ukázal především její dotud skrytý humanis
mus, její antropocentrismus, pretenzi postavit člověka nebo dokonce
jen rozhodnou jeho stránku — subjekt, ducha do středu a na vrchol uni
verza. Mluvil-li již Aristoteles v první knize Metafyziky o nové, hledané
EPISTÉMÉ jako božské a o možné závisti bohů, kterou na sebe takový
nárok uvrhne, pak zde je patrno nade všecko zřetelně, že při dokončení
metafyziky duch, to znamená historický a společenský člověk, staví se
na místo kdysi vyhrazené bohům a Bohu, mýtus, dogma a teologie
jsou historicky resorbovány a ústí do filosofie, která odložila své dávné
jméno pouhé lásky k moudrosti, aby se stala soustavou vědy. Metafyzi
ka ukázala se nyní antropologickou, protiteologickou, historickou.
Stala se teorií vstupu člověka do definitivního věku zralého lidství a
případně výzvou, aby se vkročilo do tohoto věku i tam, kde chod dějin
vykládaný metafyzicky ve svých proměnlivých znameních a formách
znovu a znovu, se dosud pozdí.
Je známo, jak systematická stavba tohoto posledního rozmachu
neudržela svou autoritu, kterou tak plně disponovala v letech kolem
úmrtí svého původce, kdy se nejen za “vědecké” považovalo pouze to,
co v heglovském smyslu je dialektické, ale kdy dokonce největší síly rea
lity — státy se považovaly podle výroku Haymova za upevněny, byly-li
konstruovány dialekticky. Současníci měli brzy dojem, že je odhozena
stranou mohutnějšími silami konečnosti, silami mohutnící přírodovědy
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a techniky, silami vše uchvacující a široce se rozvíjející průmyslové
revoluce, politickým úsilím o proměnu společnosti ve smyslu většího
vyrovnání jejich protikladů. Ve skutečnosti království filosofie nebylo
tak bez pána, jak se současníci domnívali, a bohatý dům, za který doba
svým burzovním žargonem prohlašovala celkový systém, neudělal tak
docela úpadek. Jako po smrti Aristotelově systém nezmizel nahrazen
novým, nýbrž pomalu pronikal jednotlivostmi, důležitými i méně vý
znamnými, ale hlavně celou ideou systematiky metafyzicko-vědecké,
do snížené chápavosti a změněného zacílení doby, tak tomu bylo nyní
i zde. Umělé konstrukce zmizely, antropologické, historické a protiteologické zaměření “světového názoru” zůstalo. Na této půdě se sešly
oba proudy moderního myšlení, které jsme v předchozím líčili: směr,
který se upevňuje v konečném jakožto pozitivismus, a směr, který vyšel od
organického pojetí rozumu a jsoucna, aby daly všem nadějím člověka a
hlavně trpícího lidstva na spásu, na ozdravení z vlastních sil, vlastními
prostředky, které nejsou jiné než síly samostatného vývojově pracující
ho univerza, podchycované a osmyslované historickým člověkem,
základ, směr, metodu myšlení i práce, jakož i rozplameňující vizi. Zdálo
se, že antropologismus je na nezadržitelném postupu a že lidská myšlen
ka ani lidská činnost se již nikdy neodváží k jinému než antropocentric
kému stanovisku. Nic na tom nezměnilo, když koncem století pronikaly
znovu na povrch spodní proudy, propagující romanticky proti poziti
vistickým snahám autonomní ideu života vševládného, racionálně, ko
nečnými vědeckými rozbory nezvládnutelného, a když se v nich znovu
zřetelně projevovala vnitřní rozeklanost metafyziky, zakrytá a utajená
v pozitivistické a materialistické verzi: její současná pretenze na celkovost a snaha celkovosti dosáhnout v podobě skutečného, vše pronikají
cího vědění. Celý metafyzický rej byl pojednou znovu zde v nejrůzněj
ších podobách, v biologických metafyzikách, v obnovách romantické
ho historismu, ve snahách vrátit se po provedení určitých korektur zpět
k Platonovi, k Aristotelovi, k Heglovi. Jen tolik se ukazovalo nyní při
všech těchto obnovách, v jejich neklidném bujení a střídání, že antropo
logické údobí nemělo skutečného zakotvení a že jeho údělem není o nic
větší a hlubší jednota, než období předchozích - období náboženství a
teologie.
Nemůže překvapit, když za těchto auspicií se vynořily kritiky celého
antropologického zaměření a když se objevily pokusy překonat je. A je
příznačné, že se spolu s tím objevuje také nový, totiž jinak než dříve
zaměřený, odpor proti metafyzice. Není to již odpor, který kritizuje
metafyziku, jako to činili Kant a starší pozitivisté, poněvadž slibuje pří
liš mnoho proti tomu, co se dává, který ji tedy odmítá, protože chce
příliš mnoho. Tento nový odpor kritizuje metafyziku za to, že chce
příliš mnoho na nepravém místě, takže na pravém si žádá příliš málo ne118

bo nic. Nový odpor nekárá jen neskromnost metafyziky, nýbrž rovněž
přílišnou skromnost či lépe neschopnost požadovat, na čem hlavně zá
leží. Dříve kritizovali metafyziku za to, že svou pretenzi vystoupit jako
věda nedovede uskutečnit. Nyní ji kritizují za úmysl, vystoupit jako
věda. A tento úmysl vystoupit jako věda není již kritizován ve jménu
domnělého nadracionálního a nadkonečného vědění, ve jménu intelek
tuálního názoru, intuice, ponoření do mystických hloubek, kde se splý
vá s jádrem jsoucna. Nekritizuje se již ve jménu člověka a jeho práva
být pánem a osmyslovatelem veškerenstva. Neběží již vůbec o vládu
nad veškerenstvem, o naši moc a sílu v něm, je-li větší či menší. Na roz
díl od tradiční metafyziky — a přece v kontaktu s ní, s jejími nedomyš
lenými nároky — běží o to, získati člověku jiný směr než výlučné zamě
ření do reálního univerza a toho, co k němu náleží jako jeho kostra
abstraktních zákonitostí a schémat nebo jako vnitřní, jen mimorozumově přístupný proud jeho života.
Ve dvou oborech se projevuje souběžně tato kritika, která hledá dát
celému myšlení nový směr, ve dvou oborech velice vzdálených a odliš
ných, a přece spojených určitou analogií své snahy. Je to jednak teolo
gie, která se hledí osvobodit od metafyzické a tím antropologické tra
vestie, jednak filosofie existence, pokud je v ní projeven boj proti antropologismu, proti integrálnímu humanismu. Tato dvojí kritika, vychá
zející z náporů, které se vyskytly již v minulém věku, ale krystalizují
teprve dnes v první útvary myšlení budoucnosti, je na sobě navzájem
z velké části nezávislá a projevuje nicméně řadu strukturních obdob.
Vynořují se právě v době, kdy integrální humanismus, radikální antropologismus podniká svůj veliký pokus, aby se po svém myšlenkovém
vykvašení stal též pánem dějin, aby ovládl společenskou skutečnost a
tím dal jednotný, poslední a skutečný smysl celému univerzu. Ve fázi
realizace absolutního humanismu je myšlení samo již za hranicemi hu
manismu.

III.
Účelem těchto úvah jest nyní ukázat, jak tento nový způsob překo
návání metafyziky na rozdíl od pokusů starších nezůstává při pouhém
odmítání a neochuzuje člověka o žádný podstatný motiv, který mu star
ší domněle protimetafyzické tendence amputovaly, jak právě proto
dovede i metafyziku samu pochopiti, vyjmouti z ní v očištěné podobě
její podstatnou filosofickou vůli a vést a nést ji dále.
Metafyzika vústila svou pretenzí na celkové pochopení veškerenstva
v rozpornou problematiku integrálního humanismu. Metafyzika před
pokládá celým svým založením transcensus přes veškeré světové jsouc
no; ale tento transcensus ji má pozvednout k novému, “pravému”
jsoucnu a dopomoci jí tak k “pravé vědě”. Tak se stává naukou o “pra
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vém jsoucnu” čili v obvyklém případě (teologicky založeném)
o božském jsoucnu. Věda o božském je metafyzika. Musí tedy skutečně
také postupovat jako věda: dedukcemi z principů a konfrontací se zku
šenostmi, v kterých se má projevovat realita jejího předmětu. Taková je
jedna, kladná strana dilematu. Druhá strana je však záporná: neexistují
totiž “metafyzická fakta”. Metafyzika nemá samostatný předmět; kde
se domnívá takový mít, ukáže věcná i logická analýza brzy, že běží pou
ze o fikce, zaviněné hlavně schématy naší řeči, fikce, jimž neodpovídá
žádná realita. Tak je domněle transcendentní realita, domnělé meta
fyzické faktum převedeno na prosté, empirické faktum přírodní a ja
zykové a vzniká úkol, vytvořit nemetafyzický jazyk, který by nesváděl
k nesrozumitelným metaforám a fikcím.
Takové fikce řeči jsou, jak se ukazuje, veškeré staré metafyzické poj
my: jsou to ideje nejen ve smyslu vyšších, pravých realit, nýbrž rovněž
ve smyslu čistě “logických entit”, univerzálií, esencí, hodnot a jiných
kvaziobjektů; přesná řeč, která nečiní nic jiného než že se snaží být
strukturním vystižením, strukturním analogem reálních fakt, obejde se
beze všech těchto fikcí.
Fikcemi jsou kategorie, jako substance a kauzalita, pakliže jimi
máme rozuměti nikoli snad pouhé typické relační formy, schopné výs
kytu na smyslovém materiálu (tedy posléze rovněž druh naší řeči
o světě, který předpokládá analýzu dojmového kontinua), nýbrž posled
ní stavební formy samotného jsoucna.
Fikcí je posléze jak “jsoucno” (již jako abstraktum), tak zejména slo
vo “býti” ve významu existence, neboť jednak nemá žádný zvláštní
předmětný obsah (bytí není reálný predikát), jednak slouží pouze k to
mu, aby zařazovalo jednotlivé předměty do nejširšího předmětného
souboru, který dovedeme koncipovat, do souboru empirické předmětnosti vůbec.
S abstrakty, esencemi, kategoriemi, jsoucnem jako takovým a bytím
však mizí též všechny předměty možné metafyzické zkušenosti, meta
fyzické reflexe.
Tak vidíme, jak moderní etapa metafyzického myšlení vytváří antinomii: metafyzika chtěla být vědou o absolutním objektu, ale pro
samou vůli k absolutnosti a objektivitě to nepřivede k žádnému objektu
vůbec. Počátek našeho století viděl obě části tohoto protikladu, který
se dějinně opakuje již častěji v různých formách, opět v živé akci: Meinong, Husserl, Scheler, anglosaští novorealisté, Whitehead a j. obnovova
li racionalistickou metafyziku s jejími esencemi, hodnotami o sobě,
subsistujícími kategoriemi, zatímco pozdní Brentano, logičtí pozitivis
té, Russell — analyzátor fikcí a mnozí jiní moderní logikové (zvláště
sémantikové a teoretikové logické syntaxe), vycházející od konkrétních
problémů konečné vědy (zvl. od otázek fundování matematiky) ji s vel
kou důkladností boří.
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Subtilní a abstraktní filosofické otázky, které se zdají ležet tak dale
ko od konkrétních zájmů dějinných, od lidské praxe, které se zdají za
jímat pouze odborníky a sloužit nejvýše “bystření mysli”, jsou tak
částí sekulárního boje člověka o metafyziku a tím o jednu z možností
filosofie — tedy o filosofii vůbec, která je právě tak bytostně lidská věc,
jako náboženství nebo umění. Neboť ty činnosti člověka, které neslouží
bezprostředně udržování života, zdají se na pohled problematičtější
nežli ostatní; vždyť pouhý život je něco daného a v tom smyslu nepotře
buje ospravedlnění. Ale člověk se nicméně ustavičně pokouší o to, co je
nejen takto problematické, nýbrž dokonce z předmětné danosti přímo
neospravedlnitelné — a možná, že právě mezi takové možnosti náleží i
filosofie. A životní význam těchto mocí nemůže již popírat nikdo — ať
již jej hodnotí kladně či záporně.
Metafyzika v obou svých křídlech, kladném i záporném, činí též skry
tý předpoklad, s kterým stojí jak její konstrukce, tak pokusy o “kritiku
řeči”: že totiž řeč, která má míti smysl, může vyjadřovat, t.j. obrážet,
reprodukovat pouze objektivní fakta, reální předměty, jinak: že smysl
řeči je označovat věci a nic jiného, že mimo oblast této reprodukce (a
jejích prostředků) jazyk je pouhá kumulace bezvýznamných slov.
Je sice pravda, že logičtí pozitivisté se domnívají, že se vyhnuli metafyzice tím, že podle nich filosofie nevypovídá pranic obsahového o vě
cech, filosofie nemluví o univerzu, nýbrž o jazyce. Z jazykových znaků
jsou jedny určeny k označování věcí, druhé jiných znaků; z jazykových
výrazů, jedny mají předmětný smysl, t.j. vyjadřují fakta (skutečná nebo
neskutečná, jsou potvrditelná nebo vyvratitelná zkušeností smyslovou),
nebo jsou výrazy naopak beze všeho obsahu faktického, pouhé sestavy
konvencí, které jsou zvláště důležité: jejich pomocí je jedině možná sou
vislost výroků, důslednost, bezespornost. Logika a matematika se sklá
dají úplně z takových bezobsažných, ale smysluplných výrazů, bez kte
rých by nebylo možné věděti, zdali si neodporujeme, klademe-li více
různých výroků, zdali tedy vůbec mluvíme (neruší-li jeden výrok dru
hý).
I výroky, které nemají obsah faktický, mají tedy posléze účel umož
nit naše vyjadřování o faktech. Výrazy, které se týkají fakt, jsou však
kontrolovány fakty, t.j. mají se osvědčit při pořádání a předvídání
toho, co je smyslově dáno.
Tak logický pozitivismus uzavírá člověka do mezí jazyka, a pomocí
jazyka, jak se domnívá, do smyslovosti a danosti.
Vskutku jsou jím logika a matematika zbaveny metafyzického nim
bu, kterým je vybavil starý racionalismus od Platona a Descarta po
Husserla (v jeho první fázi) a novoreality.
Avšak důsledný a promyšlený jazyk není nic jednoznačného. Jsou
možné různé sestavy konvencí, lidský duch konstruuje nové a nové
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matematické a logické soustavy. Jazyk a s ním i zkušenost roste v dějin
ném procesu. Aby zkušenost mohla být jemnější a širší, je třeba kon
venčních soustav složitějších, propracovanějších, formálnějších. Věda
je tak skutečně “dobře udělaný jazyk”, ale ještě lépe vyjádřeno: jazyk,
který se dělá, tvoří. O tomto procesu samém však možno rovněž učinit
jistá pozorování: chce být důsledným a sjednotit všecky zkušenosti.
Ale máme-li v jazyce prostředek, jak se usídlit v předmětném jsouc
nu, jak v něm vymezit doménu zvládnutých a předvídatelných věcí, je to
ovšem díky naší schopnosti tvořit věty významné bez faktického obsa
hu, díky naší schopnosti konvence. Tato schopnost nás vyzvedá z pasivnosti pouhých animálií, dovoluje nám právo anticipovat, lépe: předpo
kládá vyzvednutí z rámce pouhé danosti. Náš život je v jazyce, naše
přebývání v něm je tedy samo dokladem toho, že v něm nejsme tak
naprosto uvězněni, jak by nám chtěli vsugerovat pozitivisté, i když
předmětně z rámce daného nemůžeme proniknout. Lze koncedovat
pozitivistům úplně, že předmětná transcendence je možná pouze rozši
řováním zkušenosti ve vědách, ale tato transcendence postačí úplně
k průkazu, že předmětné vědění je svou povahou necelkové — právě že
transcendence se zde projevuje pohybem stálého rozšiřování a prohlu
bování.
Jazyk je tedy historie, nikoli jednorázová struktura, není dán, nýbrž
tvoří se fakty našeho úsilí, které směřují k stále větší úplnosti a obsaž
nosti, aniž kdy může být zaručena všeobsáhlost; tak na rozdíl od pasiv
ních smyslových daností zvířete vnímá a chápe člověk stále nový a nový
význam. Ale historičnost struktury jazyka je možná jenom tím, že člo
věk je vůči senzuálním datům (jako vůbec vůči všemu, co je mimo něho
a před ním hotovo a fixováno) uvolněn, že je “svobodný”.
Tato uvolněnost vůči “smyslovým datům” projevuje se již tím, že
tato data musí být interpretována, musí vejít do našich jazykových,
“logických” schémat, která nám umožňují uvésti je v přehled a souvis
lost — logičtí pozitivisté tomu říkají, že musí být vytvořeny logické
konstrukce z těchto dat. Toto konstruování je však osvobozování od
data jako takového. V něm je obsažena implicite logika, t.j. jednota,
konsekvence, o níž jsme viděli, že nemá nic společného s obsahem fakt,
nýbrž je čistě analytická. Co nám tedy dovoluje mluvit o věcech, samo
s nimi nemá nic společného —je to pouhá “abstraktní” jednota, pouhý
postulát, že řeč znamená jednotnou řeč, která se sama neničí.
Tím však je dosvědčeno, že jazyk předpokládá vědomí této ohroženosti a obranu proti ní. Logická vrstva, vrstva logických prostředků
výrazových je vytvořena obranou proti tomuto všeobecnému, zásad
nímu ohrožení. Každá teze, t.j. věta, které přikládáme víru, je ohrože
na: nezávisí na nás, není též něčím samostatným, nýbrž má svůj smysl a
obsah mimo sebe, může být dementována průběhem zkušenosti, může
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být naopak mnou opomenuta, zanedbána, nevytěžena. Tak pozoruje
me, že každá teze a tudíž celá řeč předpokládá časový horizont, vlastní
člověku, horizont pokračující zkušenosti, který je předpokladem vší
paměti a vzpomínky, jež se v něm teprve mohou usídlovat a jej obsaho
vat a zabydlovat, spolu s časovým horizontem však předpokládají
neméně ono obecné ohrožení, které je vlastní bytosti časově existující,
její odkázanost na věci a při tom distanci k věcem.
Logičtí pozitivisté si velmi zakládají na objevu, který datují od Humea, že osobní subjekt není substance, nýbrž “senzuální historie”, his
torická řada senzuálních obsahů. Ale o této “senzuální historii” samé,
o jejích rysech, její formě, soustavně mlčí, jako by zde vše bylo vyřízeno
přikázáním této série psychologii. Avšak právě toto přikázání “osobní
historie” psychologii ukazuje, že pozitivista omezil s velikou libovůlí
pojem skutečnosti na obor senzuální a že si počíná, jako by rozumění,
chápání, samo bylo něčím kontrolovatelným jen na smyslových obsa
zích.
Rozumí se, že právě i porozumění, chápání, význam možno pojmouti
jako pouhou “logickou konstrukci” na základě senzuálních dat, ale
právě tak možno senzuální data pojmouti jako momenty vnitřní histo
rie a jejího oboru zkušenosti, který sice nemá pro sebe onen “donucující
ráz”, který má smyslová zkušenost a logická konstrukce, určená k ujednocování zkušenosti za účelem dokonalejší anticipace, ale která má ve
své podstatě neméně obecný charakter — poněvadž jedině ona je s to i
oné “osobní sérii senzuálních zkušeností”, o níž mluví pozitivismus,
dáti skutečný smysl.
Logický pozitivismus svou obměnou Humovy otázky: jak se přesvěd
čuji o správnosti či nesprávnosti svých vlastních výroků? a tím, že upírá
smysl neverifikovatelným větám, klade otázku skutečně s patřičnou
ostrostí — v důvěře, že každému loajálnímu svědku sporu zbude jediná
možnost — uznat totiž vnější zkušenost, zkušenost, kterou máme, jako
jediného možného rozhodčího otázek významu a pravdy. Zde se sku
tečně cesty oddělují, neboť možno uznat primát zkušenosti, kterou
máme a která rozhoduje mimo nás, nebo zkušenosti, kterou jsme.
Právě v této otázce nemůže smyslová skutečnost nikdy rozhodovat,
poněvadž by byla zároveň soudcem i stranou. Může se nepochybně tvá
řit, jako by problém pro ni neexistoval, nemaje smyslu. Ale zde běží
právě o to, že problémy “mají či nemají smysl” nejen podle objektivní
ověřitelnosti, nýbrž rovněž podle toho, kdo ajací jsme. Základní zkuše
nost lidské bytosti jako historického tvora, zkušenost, o které nemo
hou nikdy rozhodovat smyslová data, řeč, kterou nelze tedy logicky
transponovati ve výroky o smyslových datech, je totiž zkušenost o svo
bodě. Tato “zkušenost” má proti smyslové tu zvláštnost, že není zkuše
ností o žádném faktu, o žádném předmětu, konstatovatelném z růz
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ných hledisek, přístupném různým pozorovatelům, o věci, k níž možno
se vždy znova vracet a která je součást kontextu jiných věcí. Svoboda
je nicméně věcí zkušenosti: je to zkušenost rizika, které lze podstoupit
nebo jemuž je možno se vyhnout. Tato zkušenost není pasivní, vnucují
cí se zkušenost, jako je jí celá smyslovost, neboť zkušenost, kterou má
me, je vždy zároveň zkušeností, která nás má. Z toho důvodu též není
tak všeobecná a samozřejmá, jako je jí pasívně-senzuální zkušenost,
která ji vždy časově předchází — zkušenost svobody je zkušeností doby
tí, získané svobody, nikoli jejího klidného majetnictví. Z toho důvodu
jsou také nejen možní, ale dokonce mnohem početnější a samozřejmější
lidé, kteří o svobodě žádnou vlastní zkušenost nemají — a pak ovšem ti,
kdo ji vykládají podle zkušenosti smyslové, pasivní, jako by běželo
o nějaké faktum a datum, byť “subjektivní” —jako by bylo možno pře
svědčit se o ní nějak “introspektivně”, pohledem do hloubek osobnosti,
reflexí na vlastní vědomé průběhy atd.
V čem tkví nyní zkušenost o svobodě? Je to zkušenost neuspokojení
v daném a senzuálním, které se stupňuje v pochopení, že dané a senzuální není vším ani rozhodujícím. Proto jsou pro zkušenost svobody roz
hodující “negativní” zážitky, které ukazují, že veškerý obsah pasívní
zkušenosti je mizivý, uplývající, nicotný; které ukazují, že je možno
suspendovat víru nejen v každou jednotlivou senzuální zkušenost, nebo
každé senzuální pásmo, nýbrž že je možno i celé já podléhající smyslové
pasívnosti nechat pod sebou jako pouhý předmět pozornosti a studia;
které ukazují, jak původně neskutečné, nereální, fantastické, pouhý
“výtvor” může být důležitější, významnější než pouhá pasívní realita,
že ji může “osmyslovat”.
Zkušenost o svobodě je vždy zkušenost celková, zkušenost o celko
vém ‘smyslu’ — pokud zde není zkušenost svobody, otázka celkového
“smyslu života”, jak se říká, je bezvýznamná. Sokratova dialektika
byla určena právě k tomu, aby ukázala, že žádný senzuální objekt, žád
ná věcná zkušenost není s to tuto otázku ani položit, ani zodpovědět.
Z těchto všech důvodů možno zkušenost svobody označit jako zkuše
nost transcendence; negativní metafyzice empirismu nelze uniknout
racionalistickou metafyzikou, ani metafyzikou subjektu, které tvrdí
svou autonomii či nadřazenost nad přírodními a umělými věcmi, nýbrž
jedině obrácením ke zkušenosti transcendence a pokusem vytěžit tuto
zkušenost.
Je-li však zkušenost transcendence rozsahem omezenější než zkuše
nost pasivní, je-li aktuálně uskutečněna toliko u mnohem nepatrnějšího
počtu lidí než ten, který má podíl na pasívní zkušenosti, nebude něčím
“aristokratickým”, nebude lidstvo rozdělovat ve dvě základně od sebe
odlišné specie, které nemají krom vnějškové podoby mnoho společné
ho? Nebude též zkušenost svobody něčím, co se týče pouze těch, kdo ji
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mají a není ničím všeobecně lidským? Co je po ní lidem, kteří trpí obecně
lidskými nouzemi a nedostatky, kteří chtějí úlevu ve svých materiálních
starostech a ve svém ponížení, kteří potřebují chleba, aby se nasytili,
léku, aby zachránili život, plánu a stroje, aby jejich život nebyl ustavič
ným otročením jejich vlastním biologickým a cizím panským potřebám?
Není dokonce tato celá zkušenost pouhou konstrukcí, určenou k tomu,
aby lidem uspokojeným a sytým bylo poskytnuto dobré svědomí jejich
výjimečného postavení, které je výjimečné jen vis facti?
Zde je třeba učinit rozlišení. Zkušenost svobody je sice méně rozší
řena než zkušenost pasívní, ale svoboda sama či lépe možnost svobody
je fakt, který se týká člověka vůbec. “Celkový smysl” je věc každého
a život každého z nás se ke všemu vztahuje, ať už způsobem nevýslov
ným nebo výslovným (zkušenost svobody). Lze také říci, že určitou
zkušenost svobody má každý člověk, jenže rysy, které u něho jsou z ní
přítomny, ještě nenabyly té výraznosti, kde se sklenou v jednotný obraz
celkového významu, jako u těch, kdo žijí z výslovné zkušenosti o svobo
dě. Distance k věcem, jazyk, anticipace zkušenosti, vědecký výklad jsou
nakonec pochopitelné pouze z možnosti svobody, ale jsou schopny též
naturalistické a utilitární interpretace, kterou se přirozeně uspokojuje
ten, kdo zkušenost svobody v sobě nepřivedl dosud k rozvinutí nebo
kdo ji z důvodů praktických či názorové povahy v sobě dusí. Člověk
tvoří a pracuje ze svobody i tam, kde se staví zády ke svobodě. Svoboda
není aristokratickou výsadou, nýbrž obrací se ke všem a platí pro
všecky, bez ní by člověk nebyl člověkem, “lidská důstojnost” i tam,
kde si toho lidé nejsou vědomi, pochází pouze z ní, nikoli z toho, že
člověk je nejmocnější mezi živočichy. Neboť kdyby tomu bylo jinak,
člověk by sice mohl zachovávat konvence společenské spolupráce a
solidarity, ale v podstatě a v intimitě svého ducha by věděl o své ubo
hosti — o ubohosti svého postavení bytosti smrtelné, věděním omezené,
vystavené náhodám kosmického a sociálního kontextu — beze vší kom
penzace krom více méně legitimní pýchy mocenského konkurenta,
který sice dokáže mnoho, ale konečně musí vždy býti poražen. Činí-li si
však svoboda nárok na všecky lidi, pak nemá smyslu považovat ji ani za
výsadu, ani za úskok vládnoucích, aby legitimovali sebe a odvrátili
druhé od starostí bližních.

IV.
Zkušenost svobody byla základem metafyziky v jejím historickém
vzniku a vývoji. Sokrates formuloval tuto zkušenost pomocí myšlenky
nevědoucího vědění: do vlastní metafyziky nevkročil. To učinil až Pla
ton tím, že podal výklad zkušenosti svobody (a transcendence) pomocí
zvláštního systému pojmů, zvedajícího opět nárok na předmětnost a
pozitivnost, jako jej mají pojmy, které formulují naši zkušenost pozi
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tivní, senzuální. Platon vyložil svobodu jako transcensus od smyslové
ho k transcendentnímu jsoucnu, od “zdánlivého” k “pravému”. Mezi
oběma světy zprostředkovala dialektika, duchovní proces, zavěšený na
dvou pilířích, smyslovém a nadsmyslovém, a dovolující vzestup od senzuálního k nadsmyslovému i sestup od nadsmyslového k senzuálnímu.
Vzestupná dialektika je hledání nepodmíněného a nadrozporného nad
podmíněným, nejednotným a rozporným. Sestupná ukazuje, vycházejíc
z jednotného, nadrozporného a nepodmíněného, genezi mnohosti, vzá
jemné vztažnosti mnohého a tím i (relativních) rozporů. Tím Platon
podal první nárys kladné (racionalistické) metafyziky. Tím se zasloužil
nejen o metafyziku, nýbrž i pozitivní vědu, jelikož na ní první narýsoval
a částečně provedl myšlenku systematiky pojmů. Tím určil též osudy
filosofie na dvě tisíciletí; ale je problematické, zdali tím filosofii zavedl
na její pravou, definitivní dráhu. Spory nejprve o platonskou formu,
pak nověji — v naší době — o samotnou existenci metafyziky neutuchly
od doby Platonovy. Není to náhodou, ani tím, že metafyzika byla by
bývala založena příliš nedokonale a naivně. Nedokonalost a původní
naivnost nevadí skutečným vědám v pokrocích, jakmile dospějí stadia
pevného ustanovení. Metafyzika, ačkoli stojí na podkladě autentické
zkušenosti, nemůže se z podstatných důvodů ustaviti jako věda, jak to
chce a na svých adeptech vyžaduje. Důvod toho leží v povaze zkušenosti
o svobodě a transcendenci.
Zkušenost pasívní je kladná a obsahová, t.j. podává nám stránky
předmětného jsoucna, které je v ní sice přítomno vždy jen neúplně a
jednostranně, ale přece v originále a tak, že každá danost je především
kladný obsah; ten sice může být s jinými inkompatibilní, ale tato inkompatibilnost je vždy něčím druhotným, co charakterizuje původně
kladné obsahy. Naproti tomu zkušenost svobody nemá kladného obsa
hu; kategorie, kterými charakterizujeme a určujeme blíže tyto předmět
né obsahy, jako jsou kvalita, kvantita, substancialita, relace atd. nelze
tu naprosto aplikovat, poněvadž tu nenacházejí žádný příslušný sub
strát, něco, k čemu by bylo možno chovat se tak receptivně, jako
k předmětným obsahům, které prostě jsou či nejsou zde. Ve zkušenosti
svobody není obsažena žádná představa, konečný pól, kterého by se
naše činnost, směřující k předmětům, mohla zachytit. Zkušenost o svo
bodě je bez substrátu, rozumíme-li substrátem nějaký konečný a kladný
obsah, nějaký subjekt či predikát nebo soubor predikátů. Naproti tomu
má zkušenost svobody záporný ráz distance, vzdálenosti, překonávání
každé předmětnosti, obsahovosti, představovosti a substrátovosti. To
se projevuje zejména celkovostí této zkušenosti. Je to tato zkušenost,
která teprve činí naše předmětné prožívání celku; jedině tím, že jsme
vždy za vším předmětným, že nám žádné předmětenstvo nepostačí, tvo
ří nám celek — neboťskutečný soubor všeho jsoucna konečného je nám
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přirozeně naprosto nepřístupný. Aktuální předmětná zkušenost se
svým celkovým stylem a svými perspektivami pokračování do neurčita
je pochopitelná jen vzhledem k tomuto “aktu” celkového odstupu od
ní, celkového ne-uspokojení, ne-spočinutí v pouhém předmětenstvu,
který však právě vytváří oblast předmětnosti jako takovou — oblast,
která nepochybně není u zvířete s jeho připoutaností ke konkrétním,
přítomným, pudově vázaným věcem. Pro zvíře konkrétní předmět je
všecko, předmětenstvem není žádná “oblast”, neexistuje v něm také
žádný samostatný “styl”, žádný moment neurčitosti a pouhého “a tak
dále”, žádná ryzí potencialita.
Poněvadž zkušenost svobody nemá kladného předmětného obsahu,
musí se vždy zdát přesvědčivým a úspěšným podnik interpretace našeho
předmětného univerza v termínech zkušenosti ryze pasívní. Tento
pokus má různé formy, v tradiční psychologii je to na př. forma skladby
zkušenosti z objektivních prvků, nověji, v psychologii útvaru, skladbou
z dynamických složek, které však mají veskrze kladný a obsahový ráz.
“Paměť ” a “fantazie” se vykládají jako struktury z aktuálních, spe
cifických elementů, jako zvláštní struktury přítomnosti. Jazyk, toto
svědectví nejen o jsoucích věcech, nýbrž především o odstupu od nich
a dispozici jimi, je vysvětlován cele jako obraz věcí, předmětných
struktur. To všecko lze dělat s velkým úspěchem, poněvadž vskutku lze
vždy poukázat na příslušná objektivní fakta, jednak protože vlastní
“duchovní” zkušenost předmětných a kladných obsahů nepodává —
pokus rozšířiti tedy předmětný popis, který podává přírodní věda, na
celé univerzum jsoucího, uzavřít veškerenstvo v soustavu objektivní
vědy, musí se jevit lákavým a mít pro sebe přesvědčivost přírodovědec
kých úspěchů.
Avšak pochopíme-li jednou skutečnost a možnosti zakoušené svobo
dy, padá odtud reflex i na naši zkušenost předmětnou. Interpretace naší
lidské zkušenosti, zkušenosti historických bytostí, je však něco zásad
ně jiného než metafyzika. Zatím co metafyzika objevuje nové univer
zum vycházejíc z něho a transcedujíc je: výklad zkušenosti objevuje,
odhaluje, projasňuje tento náš daný živý svět, v něm odkrývá, co dosud
bylo skryto, jeho utajený smysl, jeho vlastní strukturu, jeho vnitřní
drama. Je ovšem možné pro tuto interpretaci získat podporu i od meta
fyzické práce, metafyzické tradice samé. Neboť tradiční metafyzika se
ve svém konstruktivním postupu opírala nepochybně rovněž o zkuše
nost transcendence a vnitřní drama svobody. Znala fenomény, které
pouze konstruktivně, spekulativně zhodnotila a přetvářela.
Zatím co pozitivistická, či lépe negativistická verze metafyziky odvysvětluje pozitivní metafyziku toliko z falacií jazyka, dovede náš způ
sob metafyziku “překonat a uchovat” (aufheben) v hlubším smyslu:
postihnout i moment jejího vnitřního oprávnění, nejen prázdnotu,
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která je patrná zvláště tam, kde je metafyzika měřena měřítkem, jehož
aplikaci sice sama vyžaduje a zaviňuje, ale která je k jejímu vnitřnímu
jádru neadekvátní: měřítkem přísné, konečné, necelkové vědy, jak ji
vytvořil moderní duch matematicky konstruktivní a věcně-popisný.
Jeden z hlavních platonských motivů, založený na reální zkušenosti
svobody a davší vznik metafyzickým naukám, chceme zde interpretovat
nemetafyzicky a ukázat zároveň, jak tradiční metafyzika obsahuje
poukazy k němu; takže se vysvětlí zároveň, jak je možné, že k metafyzice přes její “prázdnotu” a “neplatnost” stokrát zdůrazněnou, přes
její neobhajitelost, ba nesmyslnost z hlediska ryze objektivní racionali
ty, se lidský duch vždy znovu vrací do těchto oblastí, v nichž nedovede
učinit ani krok vpřed — podle měřítka a způsobu, jak z pozitivního
vedení je tomu zvyklý.
V.
Platonská teorie separovaných idejí byla mnohdy vykládána jako
chybný logický závěr, jako hypostazované jméno, jako nedostatečně
propracovaná logická teorie. Z hlediska ryze logického, jak známo,
žádný argument není dostatečný, aby odůvodnil tezi idejí jako separo
vaných entit, k nimž žádné smyslové jsoucno nedosahuje. Odtud pak
moderní pokusy, interpretovat ideu naopak jako ryze myšlenkový pro
středek výkladu zkušenosti, jako to, co jí dovoluje dát smysl, jako
apriorní element, jako metodický předpoklad, jako regulativ, bez něhož
se neobejde vědecké poznání v hlubším smyslu. Jenže při této interpre
taci, která vypadá přijatelněji z hlediska moderní metodologie (zvláště
novokantovsky orientované) služebnost věcí vůči idejím, tolikrát zdů
razňovaná Platonem, ustupuje mnohem podřadnějšímu, koordinova
nému postavení idejí; sice vedou, ale přece slouží pochopení věcí tohoto
světa, slouží výkladu zkušenosti. V každém případě chorismos opět
mizí, stává se pouhým rozdílem dvou poznatkových složek — rozdíl
řádu jsoucna, rozdíl antického významu je opět nivelizován. Nic nepo
může, uchýlíme-li se od výkladu logicko-metodologického do oblasti
bližší sokratovskému Platonovi, oblasti, v níž původní ideologie zahá
jila — totiž do sféry praxe, moderní filosofií označované jako oblasti
hodnot, a pojmeme-li ideje jako “hodnoty o sobě”; neboť buď budeme
separaci a vyšší jsoucno těchto hodnot pouze jistit bez přesvědčivých
důvodů, nebo je pojmeme jako pouhé “ideje v kantovském smyslu”,
jako nereální regulativ našeho chování, a budeme opět tamtéž, kde
výklad teoretický.
Moderní výklady dovedou tedy v ideji zachránit a pochopit skoro
všecko krom chorismu, oddělenosti idejí od naší reality, od světa věcí a
světa lidí ponechaných samým sobě a uvažovaných jako ryzí reality.
Důležité je však porozumět, proč právě chorismos, oddělení, izolace je
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důležitý fenomén, který nelze ignorovat a umlčet. Odstranit třeba urči
tou metaforu, vnukanou názvem chorismos, který vyvolává představu
oddělení něčeho od něčeho — dvou předmětných oblastí; chorismos je
však původně oddělenost bez druhého předmětného oboru. Běží o me
zeru, která neodděluje dvě říše, které jsou koordinovány nebo spojeny
v něčem třetím, co obě objímá a co je základem jak jejich koordinace,
tak vzájemného oddělení. Chorismos je oddělení, rozlišení o sobě, oddě
lení absolutní, samo pro sebe. V něm není obsaženo žádné tajemství
dalšího zemědílu kdesi za oddělujícím oceánem, nýbrž jeho tajemství je
nutno vyčíst z něho samého, najít je čistě vněm samém. Jinými slovy, je
tajemství chorismu totéž co zkušenost svobody: zkušenost distance vůči
reálním věcem, smyslu nezávislého na předmětném a senzuálním, který
získáváme obrácením původního, “přirozeného” směru života, zkuše
nost obrození, “druhého narození”, vlastní všemu duchovnímu životu,
známá člověku náboženskému, zasvěcenci umění a v neposlední míře
filosofovi. Pro filosofii jest zkušenost svobody tím, co ji zachraňuje
od možného rozptýlení v znalostech konečných, předmětných, jednot
livých, co jí dává a zaručuje její autonomii. Vezmeme-li tedy meta
fyzicky ideu jako zkratku chorismu a ten jako symbol svobody, pak
možno říci, že filosofie pojetím ideje stojí a padá a že nikdo nepochopí
filosofii, komu není přístupná idea. Jenže v přísném smyslu slova nelze
ideu, tento absolutní předmět, položit svobodě na roveň, nýbrž naopak
spíše třeba ideu samu ještě překonat, předstihnout, připravit ji o její
představující, předmětný, obrazový ráz.
Ovšemže Idea, jak ji vylíčil Platon, obsahuje dvojí stránku: jest ne
pochybně absolutním předmětem, jest Tvarem o sobě; ale základněji
než to, co je viděno, než vid a tvar, jest tím, co dává vidět, spatřovat.
Nikoliv vidění v čistě instinktivně-senzuálním smyslu, v němž zvíře
rovněž vidí, nýbrž v “duchovním” významu, ve kterém možno říci, že
v tom, co je nám dáno, předloženo, spatřujeme něco více, než je přímo
v danosti obsaženo. Co nám umožňuje spatřovat více, než nazíráme?
Je to úplně totéž, co působí, že v témže nebo skoro témže nazíraném
spatřujeme stále nové a nové — totéž, co z nás činí bytosti, které mění
sebe i své okolí, to tedy, co činí člověka “historickým”. Historická je
však bytost, která nežije ve věčnosti, ať již ve smyslu povznesenosti nad
časové rozptýlení vůbec, ať ve věčné přítomnosti, ve věčném okamžiku,
nýbrž která právě rozlišuje od toho, co je dáno — to, co je odbyto a ne
návratně ztraceno, a to, co ještě není jinak než ve způsobu neuspokojenosti v tom, co je přítomné. Historická bytost se opírá o minulé, kte
rým rozšiřuje obzor danosti, a jeho pomocí překonává dané a přítomné.
Ale to všecko může jen tenkráte, je-li jí otevřena síla distance, síla
odstupu od pouhé danosti a přítomnosti — síla osvobození od ryze
předmětného a daného: v platonské terminologii tedy síla Ideje. Ovšem
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Idea takto pojatá nesmí být nikdy sama spatřena; daleka toho, aby byla
Předmětem o sobě, je toliko původem a pramenem všeho lidského
zpředmětňování, ale jen proto, že je především a základněji odpředmětňování a odrealizování, silou, z níž pramení všechny naše schopnosti
boje proti “pouhé realitě”, která by se nám ukládala jako absolutní,
neodvratný a nepřekonatelný zákon. Zde pramení síly paměti a vzpo
mínky jakožto poměru k tomu, čeho již není, síly zpřítomnění toho, co
není přímo dáno a co se samo nepředkládá, síly fantazie, kombinace,
syntézy toho, co mimo nás nebylo nikdy pospolu. Zde propukají schop
nosti negace ve všech jejích formách od pouhého konstatování toho, co
se nevyskytuje a co si odporuje až po úmysl rozbít to, co existuje, znesvětit to, co se pokládá za sacrosanctum, odsuzovat skutečné ve jménu
toho, po čem se touží a čeho tu není.
Tak pojata, nemůže ovšem idea být hierarchický systém podstat,
esencí, usií, jejím hlavním problémem nemůže pak být Jednota specie a
genus, která je mnohem nižší otázkou, posléze zakotvenou v mnohem
vyšší jednotě. Jednota, na kterou ukazuje duchová zkušenost svobody,
je absolutnější než jednota jakéhokoli genus. Specie a genera jako celý
svět jazyka jsou nepochybně výtvory ideje; ale idea není species, ani
genus, jak zní metafyzická verze. Aristoteles ve své nauce je snad bližší
Ideji než Platon ve své “logické” fázi. Ale Platon (i Aristoteles) věděli
o jednom velikém, kdo prvně a v nevystižené hloubce zachytil Jednotu
v jejím povzneseném a odmítavém charakteru; a není z našeho hlediska
ničím nepochopitelným, a také nikoli příznakem vědomého odchýlení
od sokratovské tradice (která nám je čímsi symbolickým, zkratkou
nejstarší prafilosofie vůbec), když v Sofistu jako ředitel rozmluvy místo
Sokrata vystupuje eleatský cizinec.
Idea jako symbol svobody má proti pouhému pojmu “aktivní zku
šenosti” a “zkušenosti svobody” tu zvláštní výhodu, že se vyhýbá subjektivismu. Filosofie svobody se obyčejně ztotožňuje s naukami ně
meckého idealismu; není pochyby, že historicky s nimi souvisí nejužším
způsobem, ale německý idealismus je filosofie absolutní, suverénní
subjektívnosti, supremacie lidsky-historického Já, kterému se podklá
dá význam absolutní substance. Jakožto subjektivismus je německý
idealismus metafyzický: je naukou, která prohlíží veškerenstvo v jeho
celku a hloubce, naukou o souboru vší reality; a činí-li kdo pokus pře
konat tento koncept filosofie jako nauky o absolutním celku, jako je
tomu u Kanta, je to konečně přece jen ve jménu “metafyziky jako vědy”
a ve jménu svobody jakožto nejhlubšího učení člověka. Naproti tomu je
Idea určení, která má tu zvláštnost, že zbavíme-li ji metafyzických strusek, stojí nad subjektivním i objektivním jsoucnem; právě chorismos
zaručuje, že v ní se nesetkáváme se žádným jsoucnem ve smyslu jakého
koli obsahu nebo průběhu zkušenosti. V člověku se sice odehrává zku
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šenost svobody, člověk je jejím “místem” — ale to neznamená, že si v té
to zkušenosti sám postačí; tak jako je pasívní zkušenost svědectvím
o univerzu předmětného jsoucna a spolu se souborem našich vědomých
průběhů svědectvím o jsoucím v celku, tak je i naše aktivní zkušenost
svědectvím — ale svědectvím o něčem, co se “jsoucnem” v tomto před
chozím významu nikdy nemůžeme dáti na stejnou stránku a uvésti na
tutéž úroveň.
Nestojíme zde však právě u paradoxu této negativní nauky o Ideji,
kde se musí ukázat její vnitřní rozpor? Nemusí se Idea jevit jednou ně
čím zásadně neexistujícím — právě pro chorismos, který nás nutí, aby
chom ji kladli v naprostý protiklad k celku všeho jsoucího, objektivního
i subjektivního — co však zbývá, vyloučíme-li všecko jsoucí, než na
prostá nicota? Není však nicota sama, jak ukázali tak mnozí logikové i
metafyzikové, nemožný pojem, jakmile se pojme v absolutním smyslu
slova, jakmile není vzat jen jako výraz výluky mezi skutečnostmi nebo
jako prostředek řeči, jako pouhý způsob vyjadřování o značkách, které
slouží k označování realit? Není zde nauka nucena vyznat, že ztroskotá
vá docela stejně, jako kdysi pozitivní platonismus, na tom, že hypostazuje nerealizovatelné, neskutečné, že realizuje pouhý flatus vocis?
Ale v tom je právě jeden ze svodů jazyka, který je určen prakticky
k označování realit, že i nejsoucno nás učí chápat především jako před
mětné nejsoucno, tudíž jako pouhý relační pojem, jak to učinil již Pla
ton v Sofistu a po něm mnozí jiní. Jako relační pojem, jako vztah mezi
jsoucími věcmi se nejsoucno dá fixovat a zachytit; ale Platon též věděl,
že nejsoucno se skrývá, že je podstatně v skrytu a že se nám původněji,
než jako pojem, do něhož je hledí zaklít naše upředmětňující myšlenka,
jeví jako moc, určující náš život.
V jakém smyslu určuje náš život moc jiná než jsou předmětnosti,
které se vyskytují v univerzu, jsou v něm dány a které nezbývá než
uznat? Pověděli jsme už, že příznačné pro lidský život je jeho celkový
vztah: že lidský život je život v celku. Nikoli nad celkem: nikoli tak,
že bychom se mohli univerza zmocnit a je zpředmětnit, jak odjakživa
chce pozitivně-metafyzická teorie. Ale tak, že víme o všem prožívaném
i prožívajícím, že náleží k témuž souboru reálného dějství, že rozumíme
nějakým způsobem, modelem a schématem tomu, co se v tomto celku
odehrává, že máme v zásobě kritéria a reagencie, které se týkají reální
ho a nereálního v něm. Co je však činí tímto celkem, k němuž přece
nemáme přístupu? Nezmocňujeme-li se nikdy celku, není-li celek pro
nás nikdy autentickým předmětem a substancí, odkud náš poměr
k celkovosti, odkud to, že se náš život netříští v pouhou sérii nesouvis
lých událostí, nýbrž prostírá jakoby na jednotné scéně?
Pochází to od Ideje jakožto základního pramene, z něhož teče náš
život. Každá předmětná i podmětná danost je podrobena kritice Ideje,
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je uvedena ve vztah k Ideji tím, že Idea nad ní vyslovuje své ne, výrok své
transcendence. Lidská svoboda není nic jiného než druhá stránka
transcendence Ideje. Každý náš konečný prožitek, každá věc, která se
může vyskytovat v našem konečném, uzavřeném obzoru, je toliko
výrazem toho, že nedosahuje k Ideji, a Idea je nevyřknutelná a ne
uchopitelná, je věčným tajemstvím právě z toho důvodu, že žádná sku
tečnost ji nevyjadřuje, že žádná se jí nepodobá, že každá je k ní ne
adekvátní. Z toho důvodu též se jeví Idea původně — ačkoli ona to jest,
která svým odporem sjednocuje pro nás veškeré konečné jsoucno —
jakožto nejsoucno, pokud béřeme konečná a předmětná jsoucna za
měřítko a jedinou možnou úroveň jsoucího, pokud —jako v běžném
směru života vůbec — ačkoli žijeme z Ideje, žijeme odvráceni od Ideje
a Ideu nepozorujeme.
Idealističtí ontologové takoví, jako Malebranche a Rosmini, zdůraz
nili silně tento ideový pramen lidského života i způsob, kterým idea
“předchází” každé naše konečné, omezené a smyslové prožívání i sou
zení. Nedostatek jejich ontologie není v tom, co se jim nejobvykleji
vytýká, totiž v nepochopení prý subjektivního rázu tohoto “apriori”,
nýbrž mnohem spíše v jejich příliš objektivistickém chápání ideje. Idea
je u nich nekonečný objekt a její intervence v životě ducha je soud, za
ložený na srovnání mezi dvojím druhem objektů, objekty nekonečnými
a objekty omezenými. Neadekvátnost, negativnost, kterou nám podle
těchto filosofů idea staví před oči a kterou zavádí do našeho života, je
neadekvátnost smyslového jsoucna vůči ideji, založená na současném
názoru obou; náš život intelektuální spočívá veskrze v pokusech o jed
notu, o sloučení nekonečného subjektu s konečnými predikáty, o
notu, o sloučení nekonečného subjektu s konečnými predikáty, o syn
tézu, která musí mít formu negace.
Takovým způsobem vztah mezi ideovým a mundánním, světovým
jsoucnem si představovat nelze. Přdstavovat, t.j. stavět (duchovně)
před sebe (což znamená vždy zároveň pod sebe) je možno přirozeně
pouze předměty; idea však není původně ani předmět, ani pojem (pro
tože pojem je nutně předmět). Proto není idea také v původním smyslu
prostě totéž co dialektický pohyb, t.j. pohyb pojmů v celku soudových
kroků, jimiž se vyčerpává kontinuum jsoucích vztahů. Všecka pojetí,
podle nichž idea není jen to, mocí čeho vidíme, nýbrž také to, co konec
konců vidíme, jsou antropomorfismem. Je totiž správné, že samy sebe
nazíráme původně ve věcech: na nich vidíme své nálady a stav své mysli,
z nich nám září vstříc naše vlastní povaha bytostí emocionálních, t.j. do
univerza konečných věcí zapuštěných, jimi zaujatých a zajatých, na nich
závislých, z nich se nám opět ozývají naše úmysly, cíle a prostředky,
které jsou nepochybně v jistém významu také tím, na základě čeho a čím
vidíme věci. Ale to všecko není ovšem idea; to vše je ideou pouze umož
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něno a vytvořeno, kdežto ideu samu jako to, co podstatně nemá tvar,
třebaže je předpokladem toho, aby cokoli (v naší představě) do svého
tvaru a hranice dospělo, předmětem nazírání být nemůže. Idea je právě
moc odpředmětňující, moc distance vůči kterémukoli možnému před
mětu; tato její odpředmětňující síla se projevuje v předmětné oblasti
výskytem celkových derealizovaných kvazi-předmětů a kvazi-představ,
které jsou již na samé hranici předmětné jsoucnosti a poukazují tak
mimo sebe, ale které nicméně nejsou ideou, nekryjí se s ní. Zde jest
možnost vyložit jako skutečné fenomény některé filosofické náměty,
které moderní psychologie většinou zavrhla, jako by jim prožitkově
nic neodpovídalo — náměty jako na př. čistý názor prostorový (ve
smyslu Kantově), ono “a tak dále” zbavené každého obsahu (a posléze
i každé určité geometrické formy), o kterém Scheler pravil, že náleží
k rysům, které charakterizují člověka jako takového; nebo rovněž kan
tovský námět “produktivní obraznosti”, t.j. obraznosti, která nekombinuje toliko smyslové obsahy, nýbrž vytváří ze svého jakousi syntetic
kou scénu, která tyto obsahy dovoluje sjednocovat a přehlédat. Do
mníváme se sice, že tvořivá obraznost právě tak jako čistý názor nemohou
mít žádný vlastní kladný obsah, který by nebyl čerpán z empirie, ale
jest v nich přece jen obsaženo záporné plus, překročení každého daného
obsahu; pomocí čistého názoru jsme — bez výslovného soudu — vždy
již za mezí každého konkrétního obsahového názoru, tedy vždy již
u něčeho celkového, aniž by tento celek mohl být nějak obsahově kva
lifikován; pomocí ryzí obraznosti hledíme rozložití, co zkušenost před
kládá sloučené, a složit a sloučit to, co předkládá rozloučené — pomocí
její jsme tedy rovněž vždy za mezemi předmětných a smyslových syntéz,
i když obsahově a kladně žádný další element proti empirickým nedove
deme určit a mocí vlastní syntetické schopnosti věcem nadiktovat. Ale
při tom, že čisté názory jsou entia imaginaria (podle Kantova výroku),
nejsou nikterak ještě ideami, nýbrž toliko stopou působnosti ideje v naší
pasivní zkušenosti. Takovou stopou je celý náš individuálně specifický,
historický svět, k němuž ovšem “čistý názor” i “produktivní obraz
nost” náleží jako nesamostatné komponenty.
Idea je tedy čistá nadpředmětnost, ryzí apel transcendence. Z hledis
ka předmětnosti, tvaru, konečného obsahu musí se jevit jako pouhá
nicota, flatus vocis; ve skutečnosti dojem, prožitek a konečně i pojem
nicoty, právě tak jako pojem záporu, pochází z apelu ideje, pokud není
adekvátně realizován a pokud jsme ještě od ideje odvráceni, t.j. dříve,
než se v nás probudila nejen možnost, nýbrž sama skutečnost svobody.
Po této zkušenosti víme, že předměty nejsou všecko; zkušenost svobody
je právě zkušenost nicotnosti reálného světa, zůstaveného samému
sobě. Až do té doby se však domnívám, že ve všem, co v naší zkušenosti
nějak zdá se přesahovati věcnou, obsahovou, ryze předmětnou oblast,
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máme pouhou iluzi jazyka, čirý flatus vocis, iluzi, která může nanejvýše
být nějak účelná (na př. společensky účelná jako ideologický klam), ale
která je bez vnitřního oprávnění, bez pravdivosti. Z hlediska ryze logic
kého (a konstruktivního) není nikterak nemožné, nýbrž naopak přiro
zené vysvětlovat všecka entia imaginaria jako pouhé jazykové iluze;
toto vysvětlení má nespornou pravdu v tom, že z hlediska čistě předmět
ného je nelze ospravedlnit a pochopit — tak na př. nelze nicotu považo
vat za předmětný pojem, který nemá obsahu, pojetí, které upadá do
rozporu, že ji zároveň realizuje a popírá. Avšak toto vysvětlení nejen že
není jediné možné, nýbrž také upadá v nutnost nivelovat lidskou prav
du na úroveň pouhého instinktivního úspěchu a neúspěchu, na úroveň
vysvětlení pragmatismu, a ignorovat podstatně lidskou komponentu
zkušeností, totiž celou zkušenost svobody. Entia imaginaria jsou z na
šeho hlediska vysvětlována jakožto stopy působnosti ideje v naší ko
nečné zkušenosti; iluze a omyly, k nimž dochází v souvislosti s nimi,
pocházejí z toho, že na jedinou úroveň — předmětnou — promítáme, co
na ni a vůbec dohromady nenáleží.
Krátce — Idea, jak myji chápeme, je jediná non-realita, která nemůže
být výkladově osvětlena jako konstrukce z pouhých realit; není před
mětem kontemplace, poněvadž není vůbec předmětem; je nezbytná
k pochopení lidského života, jeho zkušenosti o svobodě, jeho vnitřní
historičnosti; ukazuje se a osvědčuje se jako stálý apel k překročení
pouhé dané předmětnosti a věcnosti, jehož vnějším překladem je lidská
tvorba nového a stále opakované úsilí vybřednout z úpadku, k němuž
nás odsuzuje setkávání v pouze daném. Idea, jak ji chápeme, není moc
absolutního zpředmětnění, jakou je v zárodku idea historického Pla
tona; jakožto absolutní předmět je Platonova idea výzvou k člověku,
aby se postavil do středu univerza a ovládl je, jako ovládá konec konců
tím, že participuje na ideovém univerzu, prostřednictvím ideje vědění
celý inteligibilní a senzibilní kosmos. Tato tendence platonské metafyzi
ky se neuplatnila, nevyžila plně v samotné filosofii Platonově ani vůbec
v antice a středověku, poněvadž ji tam ještě tlumilo celkové mýtické
nebo teologické zaměření tehdejšího člověka; ale moderní metafyzika
se svým antropologismem a svou nevůlí k naprosté supremacii člověka
nad předmětným jsoucnem, se svým naturalismem, konstruktivismem
(technicismem) a mocenskou vůlí je plným rozvinutím tendence, zalo
žené v zárodku již zde. Naproti tomu platonismus, jak zde vyložen, uka
zuje nejen důstojnost člověka, ale také jeho nepřekročitelnou mez;
schvaluje vládu, kterou člověk zavádí nad předmětným jsoucnem, ale
ukazuje, že jeho povoláním není takto vládnout, nýbrž sloužit; ukazuje,
že existuje cosi vyššího než člověk, s čím je existence člověka nerozlučně
spojena a bez čeho vysychá základní proud našeho historického života.
Platonismus takto pojatý je filosofie zároveň velice chudá i bohatá.
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Chudá, protože se vzdal nároku, který historický platonismus sice ne
provedl, ale přece jen v celé další tradici podnítil, totiž nároku na vě
decký systém; nedovede nic obsahově kladného povědět ani o ideji, ani
o člověku, nepretenduje na univerzální klíč, který otvírá všecky zámky.
Nechce se postavit na místo žádné skutečně empirické vědy a suplovat
nad nějakou domněle hlubší metodou její konečné, ale solidní úsilí.
Ukazuje naopak pravou úctu k vědě a její autonomii; ukazuje, jak přes
všecky důležité dary, jež věda přijala od metafyziky, třeba se stejně
vyvarovat toho, aby filosofie suplovala vědu a zvedala nějaké nároky
věcného nebo metodického vedení, jako toho, aby věda se zabsolutnila
v metafyziku sui generis. Filosofie záporného platonismu je chudá,
poněvadž ví jen o jednom a toto jedno nesděluje přímo jako věcnou
znalost, která je ve světě k dispozici a na kterou lze vždy proto ukázat a
odkázat. Negativní platonismus je to “prekérní postavení filosofie,
která se nemůže opříti o nic na zemi ani na nebi”, o kterém mluvil Kant.
Je však také bohatá, poněvadž zachovává člověku jednu z jeho podstat
ných možností, totiž filosofii, očištěnou od metafyzických nároků;
ukazuje, kde ji nelze žádným jiným duchovním elementem, teoretickým
či praktickým, z její nejvlastnější domény vypovědět; zachraňuje člově
ku dále možnost opřít se o pravdu, která není relativní a “světská”,
i když nemůže být formulována kladně a obsahově. Ukazuje, co pravdy
je na odvěkém metafyzickém zápasu člověka, na jeho boji o cosi pový
šeného nad přírodnost a tradičnost, na zápase o věčné a nadčasové, na
stále se obnovujícím boji proti relativismu hodnot a norem, a to při
současném přitakání myšlence o základní historičnosti člověka a relativnosti jeho orientace v okolí, jeho vědy a praxe, jeho obrazů života i
světa.
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Jan Patočka

Může filosofie zaniknout?
(1) Ta otázka je teď aktuální, protože dnešní filosofie —jak sami víte
— je v krizi. Snad nikdy ještě od vzniku filosofie nebyla situace taková
jako dnes, totiž aby se zdálo, jako by filosofie neexistovala. Filosofie
jednak nemá nové myšlenky, dále společenskou působnost a za třetí,
pokud se filosofuje, je z velké části tématem tohoto filosofování polemi
ka proti filosofii jako takové.
Existovaly v minulosti doby, kdy filosofie neměla nové myšlenky. Ale
měla pak alespoň společenskou působnost. Např. helenistická filosofie
není vůči klasické řecké filosofii a vůči filosofii počátků ničím nežli
odlikou, slabším opakováním za nových poměrů. Ale filosofie má v té
době obrovskou společenskou hodnotu. Filosofie je v helenistickém
údobí duchovní životní bází, která je pro jednotlivce i pro společnost
nanejvýš významná. Celá pozdní antická kultura by bez ní nebyla mys
litelná.
Kdežto v dnešní době je to tak, že filosofie — alespoň po dobu jedné
generace — nemá skutečně nové myšlenky, je plná skepse vůči sobě sa
motné a nemá společenskou působnost. To, co z filosofie pozorujeme
jako společensky působivé, není filosofie dnešního dne, nýbrž filosofie
minulosti. Je sice pravda, že dnešní svět je z velké části určen tím zvlášt
ním obratem metafyziky, který je obsažen v Marxově učení, ale jak je
tím učením vlastně určen, zdali přímo anebo v nějakém zlomení, to sa
mo zůstává velmi složitou otázkou.
Není tedy divné, že se v této situaci hovoří o konci filosofie, že vznikne
otázka po zániku filosofie. Neméně přirozené je, že vyvstane myšlenka na
jiné konce. V dějinách ducha přece existují situace, že element, v kterém
lidé duchovně žijí, se jim ztratí a že se stane nesrozumitelným. Jedním
z velkých příkladů je život lidstva v mýtu.
(2) Mýtické lidstvo — při všem, co nás s ním spojuje — má svou
zvláštní stránku, která je nám těžko srozumitelná, že totiž celý jeho
život je určen mýtem, tzn. imaginativním, z určitého hlediska fantastic
kým myšlením, které — právě jakožto fantastické — se neobrací k naší
běžné každodenní zkušenosti jako ke své míře, nýbrž obrací se na jedné
straně k naší emocionální a na druhé straně k naší imaginativní stránce.
Ale přitom si své vztaženosti k naší imaginatívnosti a emocionalitě není
vědomo. Spíše jsou ty fantastické útvary, které nám mýtus sděluje,
pochopeny jako skutečnost sama. Na základě mýtu se člověk najednou
dostává do oblasti světa a je možno říci, že celý obraz světa je teprve
formován v mýtickém povědomí. Je jisté, že mýtus, který určoval lidský
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život jak individuální tak především společenský, v malých, i v těch
obrovských společnostech prvních civilizací obou kontinentů, začal
v jisté historické době ustupovat a že se tento proces rozvinul tím
způsobem, že se nám stal mýtický způsob prožívání a myšlení cizím a
nepochopitelným. A přece byl mýtus pro lidstvo určité doby fundamen
tálním duchovním statkem, základem všech ostatních.
Když si např. vezmeme to, co jeden z moderních sociologů nazval nej
větší zkušeností, kterou člověk dosud měl se sebou samým, tzn. setkání
evropského lidstva v 15. a na začátku 16. století s člověkem Nového
světa (člověkem velkých středo- a jihoamerických říší); tam se setkává
mýtický člověk s evropským člověkem, který už se z mýtu dávno probu
dil. To setkání znamená takřka bezprostředně katastrofu toho mýtic
kého světa. Jakmile dojde ke zhroucení klenáku mýtického světa, v té
chvíli se rozpadne celá společenská stavba, celý svět lidí žijících dosud
v pevně skloubené a jistým způsobem velmi dokonale zharmonizované
skutečnosti, a zůstanou trosky.
(3) Něco jiného než mýtus je náboženství. A jak víte, mnozí lidé si
dnes kladou otázku, zda i náboženství není v tomto ohledu tak daleko.
Náboženství se od mýtu liší tím, že od člověka vyžaduje výslovný výkon
víry. Mýtus toto nepotřebuje. Mýtus je, předstírá nám bezprostřední
zkušenost. Mýticky žijící lidé vidí své bohy. Egypťan vidí boha Raa
nebo Horusa, jak denně pluje na své bárce po obloze. To je bezprostřed
ní zkušenost, třeba my ji považujeme za zdánlivou. Ještě archaický
řecký člověk “viděl” svoje božstva. A dokonce i člověk řecké klasiky —
víte, že filosofové byli obžalováváni za to, že slunce pro ně nebyl bůh,
ale rozžhavený kámen. Náboženství vyžaduje tedy výslovný výkon víry
a je něčím, co zejména v naší západní sféře už vždy předpokládá inter
venci filosofie a vítězství víry nad ní. Zdá se, že dnes se pro všechna
velká světová náboženství, nejen pro naše evropská, klade otázka, zdali
přežijí tento těžký průsmyk, kterým se prochází, průsmyk, kterým
dnes prochází všecko to, co se nedá přímo nebo nepřímo převést na zku
šenost našich smyslů.
Ale náboženství není jediným elementem, kolem kterého se klade
osudová otázka: být či nebýt. Už před více než sto lety Hegel kladl otáz
ku, zda umění není u konce. Ne že by se už nedařila umělecká díla, ale
celková duchovní úloha umění, smír ducha s konečnou, smyslovou
realitou, je naplněna a dokonána. Umění nezbývá žádné velké dějinné
poslání, cítí to samo, a proto se blíží a překračuje v ne-umění. A jsou
zjevy, které by mohly nasvědčovat tomu, že v dnešní době v jistém smys
lu i umění je v krizi, která připomíná krizi jiných duchovních sfér: ne
tak v tom, že se odpoutalo od reality jako v tom, že právě smazalo
hranici mezi uměním a ne-uměním.
(4) Jak je to tedy s filosofií? Myšlenka o konci filosofie je stará.
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Vynořuje se v podstatě v 18. století a to nejdříve v podobě negativní
filosofie. Co to znamená? Tam, kde si dosavadní (tzv. metafyzická)
filosofie hleděla klást otázky kladné, tzn. otázky po podstatě, po samot
né povaze věcí, po jejich základu a příčině, tam tato negativní filosofie
začala klást otázku, proč není možno ty pozitivní otázky zodpovědět.
Filosofickou otázku tak formulovala tímto negativním způsobem. To
je dílo velmi pozoruhodných myslitelů, z nichž největší je Hume.
Je zajisté na místě položit si otázku, jak k takové “negativní filosofii”
dochází. Odpověď právě tak jednoduchá jako překvapivá je dávno
známa. Negativní filosofie, filosofická skepse, obracející se především
vůči metafyzické filosofii (filosofii příčin, podstaty věcí, substance, nadsmyslna, universalií a nutnosti), vyrostla z metafyzické filosofie samé.
V podobě, o níž se zmiňujeme, souvisí se základní metafyzickou větou
moderní doby, s Descartovým cogito ergo sum, sebejistotou vědomí.
Tato sebejistota by neměla systematický význam, kdyby se neexplikovala v “idejích”, v obsazích vědomí. Tyto obsahy jsou dvojího druhu,
ideae innatae, principy ne-smyslové, jichž “jasnost a zřetelnost” se
projevuje v konstrukci racionální kostry vědění a ideae adventitiae,
nahodilé výsledky působení vnější hmotné reality na ducha prostřednic
tvím smyslů. Tyto ideae adventitiae nemají původně v sobě žádnou
výkladovou sílu, jsou pouhé explicandum, kdežto ideje racionální jsou
explicans. Nicméně jakožto obsahy vědomí participují na jistotě cogi
tatum qua cogitatum. Ptejme se potom s Johnem Lockem, kde se racio
nální ideje v nás berou, jaký je jejich vztah k ideae adventitiae, a bude
nasnadě říci opět s Lockem, no innate ideas in the mind. I když se Locke
obrací na prvním místě proti cambridgeským platonikům, konsekvence
platí proti všemu racionalismu vůbec a její platnost se opírá ne už
o “kritickou” myšlenku působení vnějšku na nitro, nýbrž o samotnou
sebejistotu vědomí, která dovoluje pozorováním toho, co je jisté, obsa
hu vědomí sama, položit a zodpovídat otázky po genezi. Tak vede
racionalistická snaha o zajištění principů, počátků, k empiristickému
senzualismu, a ten potom k identifikaci vědomí, ego cogito, s jeho obsa
hem, cogitatum. Jelikož obsah je rozmanitý a nespojitý, rozbíjí se pak
ego cogito samo na roztříštěná cogitata, slučovaná nahodilým kytem
zvykové asociace. Empiricky založené vědění bude dostačovat praktic
kým požadavkům účinnosti a morálky, ale ztratí svůj nadsubjektivní,
ontický, k podstatě věcí pronikající význam.
Na tuto negativní filosofii potom navázala jiná, které dal Auguste
Comte jméno “pozitivní”, a která na této tradici spočívá, jenomže se
snaží obrátit negativní stránku do pozitivna tím, že nechá — abychom
tak řekli — velké filosofické problémy padnout pod stůl: Je něco, čeho
je třeba se vzdát, a pak dojdeme k tomu, že dosud filosoficky řešené
otázky se dají pozitivně, kladně řešit něčím, co už není filosofie, totiž
vědou.
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(5) K rozlišení mezi filosofií a vědou dochází v dějinách ducha už
dávno. Mluví se o vydělování věd z původně jednotné filosofie a toto
vydělování jde tak daleko, že nakonec si vědy (tzn. nikoliv už domnělé
vědění o podstatě a celku jsoucna a skutečnosti atd., nýbrž precizní
vědění o faktech určitého oboru) rozdělily skutečnost celou beze zbyt
ku, takže pro filosofii jako kladnou činnost nic nezůstane. Zbývá jedině
úloha dědictví filosofie. A dědicem filosofie je právě pozitivní věda.
Vytvořme potom tím, že seřadíme “fakta” podle stoupající složitosti a
klesající obecnosti, systém věd ze studia metod těchto abstraktních věd,
a z jejich základních, všeobecně přijatých a nezbytých výsledků udělej
me zase ještě jinou, další vědu a té budeme říkat pozitivní filosofie. Tím
se tradiční filosofie vystřídá něčím docela jiným, něčím, co neřešitelné
úlohy eliminuje a v ostatním nás plně uspokojí tam, kde metafyzická
filosofie svými rozmanitými a nesouladnými systémy nás uspokojit ne
mohla a vzbuzovala v podstatě jenom skepsi k lidskému duchu a lidské
mu rozumu. Pozitivní filosofie bude mít svým základním zákonem
zpozitivňování lidského vědění, přechod v každém abstraktním oboru
od výkladu antropomorfními fikcemi obraznosti k výkladu napřed
abstrakcemi a posléze fakty samotnými, tj. zákony jejich výskytu.
Zákon tří stadií a zákon postupného zvědečťování jsou podmíněny tím,
že duch potřebuje systém, byť fiktivní, a že přesné pozorování, z něhož
vyplývají zákony, může se dostavit až na základě takové systematizace,
třeba libovolné. Tzv. metafyzické stadium není však nic než přechod od
přírodního antropomorfismu k ryzímu studiu výskytu fakt. Metafyzi
ka není podle toho nic než skrytý antropomorfismus, kde se antropomorfní síly a entity zamaskovaly v abstrakce.
Trend, který jsem teď narýsoval, jde ještě dál. V pozitivní filosofii to,
co je kladné, je zároveň užitečné a relativní. A relativní je všecko naše
pozitivní poznání k člověku, nebo — lépe řečeno — ne k jednotlivému
člověku, nýbrž k lidstvu, historicky se vyvíjejícímu. Jakého druhu je
tato relativnost?
To, co pak nahražuje filosofii, je věda zbavená veškeré reflexe na
dosah —jak se říká — ontologický nebo spíše by se mohlo říci: ontický; reflexe na dosah ve smyslu specifického pojmu pravdy, tzn. zasažení
věcí tak, jak jsou. Nahradí se to pratickým významem vědeckých teorií
a vědeckého předvídání pro nás; to, co je takovýmto způsobem rela
tivní, nahražuje filosofii pravého jsoucna, metafyziku. Věda už není
postižením skutečnosti, nýbrž je to technika ovládání a předvídání
fakt. A tím se pořád víc a víc ukazuje, že to, co nahražuje metafyzickou
filosofii, je jistá technika, jistá lidská schopnost manipulovat fakta.
V této pozitivistické konstrukci je jakýsi přesvědčivý element, který
se při bližším přihlédnutí ukazuje nicméně problematickým.
Přesvědčivý se zdá hlavně historický argument o vývoji ducha od
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antropomorfních fikcí k vědě přesně pozorující a konstatující ryzí fakta.
Zdá se být doložen historií samotných věd.
Ve skutečnosti pojem fakta u Comta je dvojsmyslný. Znamená jed
nak objektivní skutečnost pasívně konstatovanou smysly, jednak soud,
tedy aktivní formulaci toho, co bylo konstatováno smyslově. Protože
Comte obojí nerozlišuje, může mluvit např. o matematice jako vědě
o nejobecnějších faktech, přičemž zůstává in suspenso, zdali v těchto
“faktech” není obsažen subjektivní faktor, a jak dalece. — Další obtíž
je v tom, že zákon tří stadií je v rozporu se zákonem postupného zvědečťování, zpozitivňování vědění. Vědění může být fikcemi a ve fikcích
vázáno, reálně se z nich nevyvíjí a žádnými stadii neprochází. Co je zde
pravděpodobně s “vývojem vědění” směšováno, je různý způsob poro
zumění tomu, co jest, jak se projevuje v přírodním a “pokročilém”
stavu společenského člověka. Ze tomu je tak, pro to jsou indicie v poz
dějším vývoji comtovsky ovlivněných názorů. Tak zejména v úpravě
Vignoliho, kde zákon tří stadií je upraven v přechod od mýtu k vědě,
způsob, v němž v pozdějších dílech převzal myšlenku Masaryk. Masary
kovy formule: teologie — orgán mýtu, filosofie — orgán rozumu (vědy)
ukazují, že filosofie (metafyzika) a věda patří k sobě úže než mýtus a
metafyzika. Mýtem zde není myšlen pouze způsob myšlení, výkladu,
nýbrž celý způsob, jak člověk existuje a jak se v jeho existenci projevuje
zvláštní, mýtičnu vlastní “klíč k jsoucnu”.
(6) Také rozdíl mezi metafyzikou a vědou točí se kolem problému
“klíče k jsoucnu”. Metafyzika hledá tento klíč a domnívá se nacházet
jej v jiném než v tom empirickém jsoucnu, které tvoří prostředí našeho
života. Věda naproti tomu používá a zkouší klíč, který se hodí pouze
k těmto věcem samým, a ptá se po jsoucnu pouze v jejich prostředí.
Běží tedy opět o rozdíl v pochopení bytí a nikoli o pouhé vědění a jeho
vývoj.
Problém zvědečťování nicméně existuje. Kant jej definoval dávno
před Comtem mnohem hloub a správněji jako problém postupného
odhalování předmětného apriori. Věda se stává vědou ve chvíli, kdy
získává pevnou půdu pod nohama tím, že se neorientuje podle nahodi
lých zkušeností, nýbrž dokáže konstruovat své základní pojmy tak, aby
byly naší myslí pochopitelné a dávaly pochopit předměty zkušenosti.
Kant proto dávno před Comtem správně viděl, že tzv. fakta přírodově
dy i jiných věd nejsou pouhá senzuální data pasivně přijímaná, nýbrž že
v objektu přírodovědy je obsažena logika (a “názor a priori"). Objekt
vědy je výsledkem výkonu objektivace. Proto hledal metafyziku nikoli
pouze “nad předměty” a “za nimi”, nýbrž v nich.
Zákon tří stadií je výsledkem kontaminace problému modalit poro
zumění bytí s problémem postupné objektivace zkušenosti ve vědě,
problémem zvědečtbvání. — Kant též dobře viděl, že hlavními nástroji
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tohoto zvědečťování jsou logika a matematika, a tedy též, že jako vědy
nejsou stejnorodé s přírodovědou a jinými zkušenostními vědami.
Comtova filosofie kolísá proto mezi relativismem pouze subjektivně
účelného smyslu vědy a mezi naivní metafyzikou, podobnou aristote
lovské hierarchii forem. Odhaluje se tím jako učení podmíněné metafy
zickým pojetím pravdy, jemuž předmět tam, kde je přístupný (vztahy
mezi receptivními daty smyslů), je přítomen cele a stále, kdežto tam,
kde takto přítomen smyslově není, je nepřístupný vůbec.
(7) Moderní pozitivismus se proti Comtově nauce vyznačuje tím, že
hledí odpomoci logické neurčitosti pojmu fakta. Je si vědom logické
podmíněnosti fakt a je proto logickým pozitivismem. Logika je mu ryze
a priori, ale ve skutečnosti není žádným poznáním, nýbrž pouze soubo
rem znaků, umožňujících strukturní obraz fakt. Ryze logické věty jsou
vesměs tautologie. “Pozitivnost” vědění je nyní definována tím, že
pouze tautologie a strukturní obrazy fakt mají smysl, kdežto ostatní
“věty” jimi jsou jen zdánlivě, ve skutečnosti běží o pseudovýroky.
Tato teorie se zdála ve shodě s některými metodickými úspěchy
moderní přírodovědy, kdy např. v teorii relativity se pohlíží na pojmy
absolutního prostoru a času jako zbavené přírodovědeckého smyslu.
Ve skutečnosti právě realita věd přinutila logické pozitivisty ke kon
cesím z původního rigoru jejich definice významu.
Pozitivismus se tak ukazuje důsledkem zvláštní teorie, podle níž
pravda je závislá na konstatování toho, co je přítomné; tato teorie má
kořeny v pradávné, metafyzické koncepci klasického Řecka, kontami
nované s moderním subjektivismem: konstatuje to, co je přítomné sub
jektu v podobě smyslových daností, které vjemovými soudy konstatu
je. Jako v případě empirismu a jeho senzualistického extrému ukazuje
se i zde, že popření metafyziky pozitivismem je důsledkem metafyzic
kých tezí.
Z toho nevyplývá pouze, že pozitivismus není bez metafyziky mysli
telný, nýbrž rovněž, že metafyzika tenduje k vlastnímu popření, k seberozkladu. Tento seberozklad je patrný na těch rysech, jež jsou společné
pozitivismu a metafyzice: racionalismu, objektivismu; pravda je výsle
dek činnosti rozumu, rozum je objektivní rozum, objekt je přítomný
objekt, přítomný je pro člověka jako pro subjekt, který pod uvedenými
podmínkami může mít “racionální poznání”, jímž lze ovládat předmět,
tj. předvídat kteroukoli minulou či budoucí jeho fázi. Racionalismus,
objektivismus, který v metafyzice chce zachytit absolutno, spokojuje se
v pozitivismu ovládáním relativního, kterým se vyčerpává ontický
dosah poznání.
(8) Pozitivismus v podobě Comtově však nespočívá pouze na histo
rickém pohledu zpět na dějiny vědění. Spočívá též na rozvrhu lidské
budoucnosti na základě moderní víry ve vědu, jak to formuluje Weiz142

säcker. Pojme-li se víra nikoli pouze jako mínění o tom, co je pravdivé,
nýbrž jako existenciální důvěra, která proniká a nese celé naše chování,
pak je moderní věrou víra ve vědu a techniku.1 První velkorysé rozpra
cování této víry ve společenský program podnikli Saint-Simon a hlavně
právě Comte. Myšlenka náboženství lidskosti a nové duchovní moci
jako podstatné komponenty pozitivismu Comtova spočívaly na této
skutečnosti vědy jako moderního náboženství. Ovšemže toto “nábo
ženství vědy” se nekryje s Comtovým náboženstvím humanity, ale na
opak náboženství humanity je bez moderního náboženství vždy ne
myslitelné. Rovněž motiv duchovní moci je stále živý (Weizsäcker prá
vem připomíná, že věda dnes sice nemá svůj kult —jaký chtěl založit
Comte —, ale že má svou “kněžskou” kastu), a to nejen v dnes zapome
nutém Comtově projektu nového sacerdocia pozitivního, nýbrž v plá
nech moderní “meritokracie” o novém vědecko-technologickém řízení
společnosti na podkladě pozitivně-vědeckém.
Existenciální sílu víry ve vědu však pozitivismu vzal z plachet jiný
pokus o zrušení metafyzické filosofie, na němž je ještě jasněji patrný
původ z metafyziky, než na pozitivismu. Metafyzické kořeny pozitivis
mu jsou Aristoteles (v nauce o hierarchii forem jsoucna) a prostřednic
tvím empirismu Descartes. Metafyzické kořeny Marxovy negace filoso
fie její realizací jsou v Hegelově dialektice, poněvadž Marx nespoléhá
pro uskutečnění své myšlenky v historické realitě na difúzní víru ve
vědu a na vědeckou kastu, nýbrž na organizující se masu průmyslového
dělnictva jakožto nositele revoluce, je jeho myšlenka společensky mno
hem účinnější a následkem svého působení v soudobé historii rovněž
neporovnatelně aktuálnější.
(9) Marxovo vystoupení a jeho “hegelovská kritika Hegela”2 zname
nají nejpříkřejší pád z výše metafyziky pojaté ve významu nadsmyslnosti do naprostého popření něčeho jako nadsmyslný svět. Hegelova nauka
absolutního idealismu je úplná resorbce konečného a smyslového
jsoucna nadsmyslným. Veškerenstvo toho, co jest, je pochopeno jako
nekonečný (tj. ničím neomezený, cokoli mimo sebe vylučující) subjekt-substance, duch, který si svou nekonečnost, absolutnost svého
sebevědomí, uvědomuje v dialektickém procesu lidské historie, ve stří
dání “podob ducha”, ve “fenomenologii ducha” jako podání vzniku
absolutního vědění = filosofie ve formě nikoli pouhé lásky k moudrosti,
nýbrž skutečné vědy. Tato věda vůbec je ovšem metafyzika, kdežto
speciální vědy nárok na tento titul vlastně nemají. Věda je absolutní
obsah v absolutní formě, — absolutní substance jako absolutní subjekt,
pravda jakožto jistota, celý bytostný obsah, celé jsoucno univerza jako
zároveň přítomné, čas jakožto překonaný, duch jako všecko ve všem,
první a všemu jednotlivému imanentní příčina-počátek. Věda není poz
nání lidské, nýbrž absolutní, poznání absolutna, kde absolutno je záro
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veň podmětem i předmětem. Jakožto absolutní věda neřídí se pravidly
konečného myšlení, např. vyloučení kontradikce, nýbrž rozpor je na
opak jejím základním živlem: dialektika nikoli vyloučeného, nýbrž
překonávaného rozporu.
Marxova zárodečná myšlenka o zrušení filosofie sebeuskutečněním
má svůj základ v hegelovské myšlence sebezvnějšnění a sebeodcizení
jako základu sebevědomí. Hegelův metafyzický proces absolutního
sebevědomí, sebevědomí absolutního ducha, je odcizeným podáním
reálného procesu odcizení, který se odehrává v konkreci historickospolečenského dění. Tento reální proces odcizení není proces abstrakt
ního ducha, nýbrž sebeprodukujícího člověka. Člověk produkuje však
sama sebe prací. Hegelovu fenomenologii ducha je možno pochopit
konkrétně, dát jí zkušenostní význam zcela nemetafyzický, obsah
z tohoto světa, pochopíme-li ji jako vylíčení procesu práce v abstraktní
podobě, v podobě práce čistě myšlenkové. Myšlenková práce, práce
filosofa, tj. abstraktního, nejednajícího, odcizeného člověka, je sama
práce odcizená, proto probíhá jako zvrácená podoba práce reální.
Reální, neodcizený člověk je materiální subjekt bytostných sil, které
mají předmětný korelát.
(10) Marx totiž přejímá od Feuerbacha jeho kritiku Hegelovy dialek
tiky: filosofie je myšlení odcizeného člověka, neboť není nic jiného než
myšlené náboženství; pravá, reální věda je materialistická, jejím zákla
dem je vztah člověka k člověku, který je smyslový, pasivní, pasionální;
pravý objekt, pravá substance je přirozené, na sobě spočívající pozitiv
no a nikoli rezultát negace negace, nikoli odcizené a do sebe navrácené
sebevědomí. (Že jsou spolu s těmito určeními spolupřijaty metafyzické
kategorie subjektu, objektu, substance, síly [bytostné síly], je zřejmé.
Jsou převzaty ve formě konečné dialektiky: kladení objektu je klad
subjektu, jeho “bytostných sil”, ve formě vnějšku, je to tedy sebeomezení, sebepopření, kladení světa k vlastní podstatě nepatřícího, jehož
převaha se přirozeně pociťuje: je to sebe-ochuzení, sebe-zbavení, sebepodřazení pod objekt.)
Další akt je však myšlení problému politické ekonomie v dialektické
formě, a to na způsob Hegelovy Fenomenologie. Jako Hegel klade
odcizený subjekt, sebevědomí, na počátek své dialektiky, tak Marx
klade na počátek politické ekonomie soukromé vlastnictví jakožto od
cizenou práci. (Práce je subjektivní podstata soukromého vlastnictví,
soukromé vlastnictví jako subjekt, osoba — činná, tvořící.) Od práce
odcizené k práci emancipované, vrácené své podstatě, je zároveň cesta
od člověka odcizeného k člověku lidskému, bytosti rodové, společenské
a smyslové: je to cesta zrušení soukromého majetku, cesta pravého
komunismu (který se liší od hrubého komunismu, který majetek sou
kromý odstraňuje pouhou nivelizací a egalizací, ale nerozvíjí lidské
bytostné síly jako hlavní vymoženost nového řádu).
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Dialektika absolutního ducha, spiritualistická teologická metafyzi
ka, stává se tak dialektikou člověka jako přírodně-společenské bytosti,
jež produkuje svůj život nejen ve smyslu reprodukce, nýbrž zmocnění
vlastní původně odcizené podstaty. Tak se stává filosofická, fiktivní,
metafyzická nauka skutečnou, pravou lidskou teorií politické ekono
mie a eo ipso i pravým, tj. ekonomickým pojetím dějin: neboť politická
ekonomie teprve na základě kritiky dosavadní ekonomiky se stane sku
tečnou vědou a zároveň páteří historické, revoluční praxe, která usku
teční neodcizenou lidskost člověka.
Tak se z metafyzické teorie obratem spiritualistické dialektiky v ma
terialistickou, jež se postupně stane dialektikou výrobních sil, dialek
tikou zbožní výroby, rozporu kapitálu a práce, stává jednak lidská
věda, která zná jenom přírodnost a smyslovost, jednak revoluční praxe
— obojí v nerozlučné jednotě, jež vědu činí součástí praxe a praxi ne
rozlučnou od chápání její dialektické struktury.
Neběží nám o nic jiného, než o první zběžný nárys tohoto zvratu
metafyzické historie a jejího přechodu v ne-filosofii.

***
(11) Oba uvedené pokusy o zrušení filosofie = metafyziky spočívají
na metafyzických základech buď ignorovaných, zapomenutých (pozitivismus) nebo výslovně převedených z nebe na zem, z nadsmyslna do
smyslové reality (marxistická dialektika).
Tyto pokusy zrušit metafyziku (substitucí soustavy speciálních věd za
jednu základní, první a všeobecnou vědu) nejsou nahodilé. Substituce
smyslově přítomného za nadsmyslné, lidsky relativního za absolutní,
prakticky použitelného za věčné a neměnné je podmíněno tím, že v metafyzice samotné je obsažen antropologismus, humanismus — lidské
poznání se v metafyzice snaží dosáhnout absolutna, vyrovnat se s abso
lutním poznáním, a chce toto dosáhnout pomocí rozumu soudícího,
zpředmětňujícího, racionálně usuzujícího. V metafyzice samépředmět
nost je pojata jako přítomnost, a to pokud možno stálá.
(12) Co je vlastně metafyzika? Obvykle se za metafyzické považují
nauky o tom, co nemůže být předmětem smyslů. Co však je takovým
ne-předmětem? První, kdo filosofovali o tom, co smyslům uniká, předsokratikové Herakleitos, Parmenides, Anaxagoras, Empedokles a
Demokritos, vesměs se vyjadřují o nepředmětném jako o něčem, co
samo se skrývajíc, zjevuje všecky věci. Demokritos: HÓ MAL1STA HOMILÚSI LOGÓ, TÚTON LANTHANÚSI Parmenides: LEUSSE D’OMÓS
APEONTA NOÓ PAREONTA BEBA1ÓS.4 U Anaxagory a Demokrita:
OPSIS TÓN ADÉLÓN TA FAINOMENA.5 Již u nich toto “neviditelné”
je ARCHÉ, je počátek a vláda nade vším, v tom smyslu první příčina; je
dále božské nebo blízké božství, ale není to vždy nutné: Demokritovy
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atomy jsou neviditelné právě tak jako prostor, bohové stojí na listě
viditelného. Božské je však nazírání, zabývání se universem v jeho
základech a celku, a tato GNÉSIÉ GNÓMÉ stojí v neviditelném a dotýká
se ho. — Za metafyziku ve vlastním, vědomém a plném smyslu se však
obvykle považuje až nauka Platonova. U žádného z předchozích uve
dených myslitelů netvoří “ne-předmět” zvláštní svět pro sebe. Platon
však stvořil toto “nepředmětné” jako oddělenou nadsmyslnou říši. V ní
existuje pravé jsoucno, pravda, jejímž pouhým zobrazením a degradací
je smyslová realita. Její povaha je božská: filosofie je zároveň nauka
o pravém jsoucnu i o božském a o jeho působnosti. Ideje jsou počátky, a
samy mají nejvznešenější prapočátky, PRÓTAIARCHAI, Jedno a ne
určitou Dvojici. — Aristoteles z ideového světa zachránil božstvo,
prvního hybatele, jako příčinu a zachovatele pohybu; jím počínaje je
toto nadsmyslové ryze duchové povahy, NOÉSIS NOÉSEÓS, a tento
pojem o nadsmyslové ARCHÉ se udržuje též v helenismu a zvláště
v křesťanské teologii, pokud přejímá antickou tradici: Bůh-stvořitel
jako causa sui.
(13) Schválně jsme v tomto stručném připomenutí známých věcí mlu
vili o nepředmětné ARCHÉ, abychom nechali vyvstat to, co se nám zdá
hlavním napětím v metafyzickém myšlení: není možné bez ne-předmětného, ale myslí je předmětně; zmírňuje si toto napětí tím, že “předmětnost” identifikuje se smyslovostí, s realitou smyslům přístupných
věcí, ale zpředmětňování nepředmětného je jejím hlavním námětem.
Avšak předmět a předmětnost znamenají přítomnost, a to přítomnost
člověka, a v přítomnosti je to člověk, který se pevně instaluje do centra
věcí, poněvadž jeho pohled z přítomnosti věcí získává pevnou míru
všeho, co říká a říkat může, prav-dy jako správnosti svých výroků
odkrývajících LOGOIAPOFANTIKOI.
Na jedné straně nemůže tedy metafyzika existovat bez nepředmět
ného; na druhé straně je však myslit dovede jen v podobě předmětných
jsoucen. Její otázka zní podle toho též — formuluje ji Aristoteles po
Platonovi — zároveň abstraktně a věcně: TI TÓ ON? Co je jsoucí? Ještě
plněji je kontradikce metafyziky vyjádřena v Aristotelově formuli
ON HÉ ON, kde jsoucno je tematizováno jako jsoucí, což předpokládá
a vyzývá ke zkoumání významu slova “být”, takže je jasné: v otázce po
jsoucnu je obsažena a skrývá se otázka bytí, v otázce po předmětu
odkrytém otázka po nepředmětném a skrytém.
Je nyní pochopitelné, že metafyzické filosofování ustavičně kolísá
mezi tím, co je jeho zásadní podmínkou (tím, co vskrytu dává porozu
mět jsoucnu, aniž samo bylo jsoucnem, co odkrývá věci i předměty,
aniž bylo věcí a předmětem ani abstrakcí nebo jiným derivátem z nich)
a mezi věcným, předmětným způsobem kladení a řešení otázek — mezi
metodou. Co cítí pozitivisté i Marxovi stoupenci v metafyzice plným
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právem jako rozpor, je paradox nepředmětné předmětnosti, nejlépe
exemplifikovaný v Platonových ideách, je to onen idealismus pseudo
věd a pseudopředmětů, které sídlí mimo bezprostřední jsoucno našeho
prostředí a které mají být výkladem a základem pochopení tohoto svě
ta, příčinou jeho bytí, vznikání i poznání. Je potom též pochopitelné, že
vlastním výsledkem metafyzického úsilí není všeobecně přesvědčivá a
sdílená věda o první příčině a nadsmyslném jsoucnu, nýbrž že meta
fyzická filosofie vytváří především pořádek aplikovatelný ve skutečně
předmětném světě: Platonova filosofie je u základů soustav antické
matematiky,6 Aristotelova u počátků biologické systematiky, deduk
tivní metody, sylogistické logiky, stoická zplodí logiku výrokovou
atd.
(14) A tu jsme u toho zjevu, který možná pozitivistickému zákonu
stadií dal jistý podklad: metafyzika intenduje samostatnou doktrínu
o nadsmyslném a ne-přítomném, a výsledkem jejího úsilí jsou základy
poznání předmětného jsoucna; směřuje mimo tento svět a co reálně,
lidsky způsobuje — jest účinné poznání v tomto světě; tam, kde tedy
“opravdové jsoucno” je jedinou mírou pravdy (správnosti), nezbytně
metafyzická intence musí od “nadsmyslného” sestoupit k smyslům pří
stupnému, k tomu, s čím se setkáváme ve svém prostředí. A právě tento
fenomén, vyložen opět z hlediska “pozitivního”, z hlediska předmět
ných smyslových fakt jako míry vší správnosti, tvoří základ pro tezi
o “zvědečtbvání”, o “přechodu metafyziky k vědě”, o “vydělování
speciálních věd z jednotného korpusu filosofie”, tezi, kterou vyslovil
Comte jako postupné zvědečtbvání oborů jsoucna podle jednoduchosti
— složitosti a jako zákon stadií (když připojil na počátek ještě feno
mén přechodu od mýtu, fantastiky, k abstrakci, prvnímu stadiu racio
nality). Týž zjev měl však patrně na mysli Kant, když hovořil v Úvodu
k 2. vydání Kritiky čistého rozumu o způsobu, jak se ustavuje věda po
stadiu předchozího empirického tápání a v souvislosti s tím o metafyzice, která bude moci vystoupit jako věda: metafyzika přírody a meta
fyzika mravů. Taková metafyzika se stane základem pro poznání
světa empirického — bude jeho apriorní komponentou — a projednání
člověka jako svobodné bytosti ve světě empirické nutnosti. Feuer
bachův a Marxův poměr k Hegelovi opakuje ještě jednou týž zjev: filo
sofie z metafyzické teologie se stává svou realizací ne-filosofií.

** *
(15) Existuje ještě další způsob rozchodu s filosofií, překonání filo
sofie, rozumí-li se filosofií to, co bylo jejím hlavním obsahem po tisíci
letí, totiž metafyzika. Hlasatelem tohoto rozchodu není ani pozitivista,
ani promotor revoluční praxe, nýbrž myslitel, který většinu života strá
vil meditací nad metafyziky všech druhů a dob a mnohým platil sám za

147

představitele metafyziky. Je-li centrem metafyziky ontologie — pokus
odpovědi na otázku TI TO ON —, pak autor spisu Sein und Zeit svým
pokusem obnovit zapomenutou a odsunutou otázku ontologie musil
platit zdánlivým právem za metafyziku. I Heideggerovi samému trvalo
dlouho, než rozpoznal, že jeho myslitelství směřuje jinam než úsilí celé
dosavadní filosofie, celé metafyziky s vodítkem otázky “co je jsoucno?”
Samotné myšlení Heideggerovo započíná emancipací ve škole filoso
fa, kterého lze považovat za jednoho z velkých, hlavních obnovitelů
metafyziky v novější době, v době přelomu od pozitivistické a mate
rialistické myšlenky pokročilejšího 19. století. Myslím na fenomenolo
gii Edmunda Husserla, která Heideggerovi posloužila v mnohém za
model toho, co nazýval později metafyzikou. Program filosofie jako
přísné vědy, tj. jako zcela “objektivního”, všemi rozumnými kdykoli
v téže podobě realizovatelného vědění na jedné straně, — zvláštní aura
tajemství, které se odhaluje a které vzniká tam, kde rouška padá náhle
z očí, takže spatřují to, co zde již dávno bylo, v jeho pravém smyslu — to
obojí v jednotě, tak dokonale představované Husserlovou myslitelskou
postavou — není to pravý obraz odvěké metafyziky, jak jsme se pokusili
vylíčit ji v předchozích řádkách?
(16) Husserlovo obnovení metafyziky jakožto první filosofie nespočí
valo přímo na návratu k otázce po podstatě jsoucna. Odpověď na tuto
otázku je však obsažena v metodice jeho filosofování. Obnova filosofie
odehrává se u Husserla — v protitahu k vládnoucím doktrínám pozitivismu a novokantovského formalismu — tím, že pro filosofii reklamuje
zpět úlohu všeobecné základní vědy, philosophia prima jako scientia
universalia. To se děje zprvu tak, že podniká pokus vytvořit striktně
průkaznou metodu poznání podstaty, bytnosti, esence věcí (a priori).
Snaží se proniknout úspěšně a totálně tam, kde ztroskotalo nebo na
poloviční cestě zůstalo úsilí myslitelů jako Platon, Aristoteles, Tomáš
Aquinský; vytvořit teorii abstrakce založenou na názoru obecna, názo
ru kategoriálním, názoru esence. Rozšířeným pojetím názoru překoná
vá pozitivisticko-empirický senzualismus a obnovuje problematiku,
kterou 17. století (Descartova intuitio et deductio, Lebnizova nauka
o různých způsobech poznání idejí) nechalo nedořešenu. V tom všem
jsou skrytě obsaženy metafyzické motivy — problém toho, co jest, zís
kává mimo reálně-individuovanou dimenzi zpět též dimenzi obecna,
dimenzi univerzálií a non-reálií. Metoda má univerzální aplikaci, poně
vadž se ukazuje, že každé empiricky-reální vědění má svou paralelu
v univerzáliích daného oboru. Tím se filosofická metoda eidetického
názoru, dávajícího esence a esenciální vztahy věcí, stává metodou
přístupu k materiálovému, obsahovému apriori. Tím se zdá “objektivní
obrat” ve filosofii dovršen.
(17) Ale objektivistou ve smyslu Husserlově, tj. tak, že názor, pří
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tomnost daného v originále je posledním a nevývratným pramenem
poznání, byl i Descartes. Descartovo cogito je čerpáno z názoru sebe
jako stále spoludaného, třeba netématického; ostatní jeho principy
čerpají z názoru idejí, z názoru cogitatum qua cogitatum. A touto cestou
— tedy v jistém smyslu zpět za Kanta k intuitivnímu zachycení subjektu,
— snaží se pak Husserl vyřešit též problém poznání a rozumu, tedy
Kantův problém. Poznání tu nemá být zachyceno v nahodilé, kauzálněempirické stránce, ve způsobu své realizace, nýbrž ve své podstatě. Za
tím účelem se znovu probírá Descartova metodická skepse, univerzální
pochybovací pokus. Problémem v poznání je však transcendence; tu
má vyšetření jeho podstaty objasnit. První aproximací k řešení přináší
distinkce mezi dvojí imanencí (a dvojí transcendencí). Existují reální
imanence v celku a (nereelní) imanence ve smyslu nedanosti či danosti
předmětu pro cogitatio (prožívání). Metodická skepse v kombinaci
s intencionální povahou vědomí, cogitatio, dává řešení, které v Descartovi výslovně obsaženo nebylo: předmět zůstává imanentní vědomí
ve smyslu samodanosti i tam, kde se neklade jeho reelní imanence, kde
není reelní komponentou vědomí, a právě tam. K objasnění transcen
dence, bytostného vztahu subjekt-objekt, cogitatio-cogitatum, není
proto potřebí metafyzických procedur, jaké podniká Descartes ve 3.-5.
meditaci: není třeba žádných důkazů boží jsoucnosti a žádné veracitas
Dei, naopak je potřebí setrvat v jednou dosažené imanenci vědomí,
utvrzené tím, že ego cogito samo je předmětem imanentního zachycení
v reflexi, která svůj předmět chápe bezprostředně, zatímco vnější
předměty jsou chápány prostřednictvím prožitkových momentů. Vý
sledkem nové verze metodické skepse bude tedy redukce předmětnosti
na imanenci vědomí. Filosofický postoj znamená postoj reduktivní.
Z redukce neexistuje zpátky cesta do “naivního” postoje víry v trans
cendentní svět, nýbrž filosof musí nezbytně zůstat v imanenci. Tento
postup má sice určité obtíže, které Husserl považuje za zdánlivé (jako
např. nebezpečí solipsismu), ale po jejich překonání se ukazuje bez
vadným, zatímco transcendentní postoj je protismyslný. Tak se ukazu
je, aniž byl problém výslovně položen, že redukce na ryzí imanenci resp.
imanentní transcendenci je zároveň řešením otázky po povaze jsoucna:
TI TO ON. Jsoucno je ve své vnitřní povaze zachyceno tam, kde je vidíme
“ustavovat se” v zákonitých strukturách jako vykazování se ve vědomí,
v subjektivních, ale eideticky zákonitých, reflexivě naziratelných prů
bězích: předměty nejsou ve své podstatě nic jiného než koreláty těchto
zákonitých subjektivních průběhů. Tak se nyní ukazuje, že každá filo
sofická teorie objektů předpokládá filosofickou teorii vztahu mezi
objektem a subjektem; tato teorie se nezajímá o objekty v jejich vnitřní,
v případě objektů reálních substanciálně-kauzální empirické zákonitos
ti, nýbrž pouze o objekty jako koreláty zkušenosti, koreláty vykazo
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vání a ukazování se: základem vší ontologie je tak fenomenologie.
Fenomenologie bude pojímat předměty jako vodítka pro odhalení
struktur vědomí, které jsou jejich latentními koreláty, a vlastní “sub
stancí” vší světové reality bude průkazně duchovní činnost, “konsti
tuující” v harmonické souhře intersubjektivní intencionality jednotně
zakoušené univerzum. Jako nejvlastnější filosofický problém se v tom
všem ukazuje nikoli “co je jsoucno”, nýbrž tento problém je implikován
a spoluzodpověděn s odpovědí na otázku “jak se jsoucno ukazuje”.
(18) Tak pozorujeme, že Husserlova nauka od metafyziky idealit
dospěla k metafyzice absolutního ducha či lépe ducha v jeho absolutní
samodanosti. Analyticko-popisnou metodou, která bývala vždy apaná
ží empirismu s jeho relativismem, ovšem kombinovanou s eidetickým,
apriorním názorem, jehož empirismus nezná, dospívá se tu k výsled
kům metafyzickým, absolutním nebo k absolutnu směřujícím, připomí
najícím absolutní idealismus myslitelů z počátku minulého století (bez
jejich konstruktivní metody).
Tato spiritualistická metafyzika, kterou Husserl nazval transcen
dentálním idealismem intersubjektivního monadického univerza,
sdílela osud všech metafyzik: nepřesvědčila o své “objektivní” závaž
nosti a průkaznosti, nepřesvědčila o možnosti odůvodnit jsoucno věcí
nadsmyslným spirituálním základem a převést, “redukovat” je na ně.
Ale na rozdíl od tradičních metafyzik, které veskrze směřovaly v myš
lenkové struktuře svých průkazů k objektivitě co možná naprosté a
následkem toho se samy dostávaly na cestu “pozitivnosti” (jak jsme to
uvedli shora), metafyzika Husserlova obsahovala jeden motiv zcela
originální, který změnil podobu, směr jejího rozkladu (jak se nám aspoň
věci jeví; následující odstavec je určitá hypotéza o vztahu mezi oběma
velkými fenomenologickými mysliteli, Husserlem a Heideggerem).
Při rozpracování Descartovy myšlenky metodické skepse dospěl
HusserI — ne hned od počátku, není též známo, z jakých motivů —
k nahlédnutí, že tato skepse není zcela jednoduchý akt, jak se dříve se
samozřejmostí předpokládalo, a že ji lze rozložit ve dvě od sebe odlišné
složky: nepoužití teze a předpoklad možnosti antiteze. Pravím, že se to
nestalo od samého počátku; a že si toho komentátoři dosud důkladněji
nepovšimli, souvisí s tím, že Husserl již v prvním výkladu fenomenolo
gické redukce užívá promiscue výrazů redukce a epoché, kterýžto po
slední je později (konkrétně: v “Idejích”) použit výhradně pro akt
vyřazení, nepoužití tezí a zejména generální teze světa jako vždy již
předchůdné před všemi tezemi jednotlivými. A přece fakt, že nejorigi
nálnější, nejpozoruhodnější myšlenka Husserlova, která znamená do
cela nové nahlédnutí do povahy myšlenky, do její svobody, nevázanosti
na jakoukoli tezi, byla formulována až dávno po koncepci Husserlovy
spiritualistické, redukční metafyziky, zaslouží pozornosti: nedokazuje
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sice přímo nezávislost myšlenky epoché na redukcionistickém spiritualismu, ale měl-li tehdejší důkaz pro Husserla stringenci, pak zajisté
nezávislost tohoto spiritualismu na myšlence epoché: odtud vyplývá
však možnost a nutnost položit otázku, zda epoché nelze uvolnit od
redukce.
A pro možnost tohoto uvolnění mluví, že epoché je akt, který Husserl
nemíní aplikovat univerzálně, protože by, jak sám uvádí, potom nezbý
valo nic, na čem by bylo lze vybudovat filosofii jako přísnou vědu.
Filosofie jako přísná věda nemůže být vybudována na základě teze
světa, který lze klást vždy již jen prostředečně, vykazovat na základě
prožívání, zatímco prožívání má charakter bezprostřední, absolutní
zachytitelnosti, “nekonstituuje” se v “transcendenci”, nýbrž ve “vnitř
ním vědomí času”. Kdybychom nechali epoché naprostou generalitu,
bylo by nutno se vzdát toho základního principu, který byl od počátku
pro fenomenologii vodítkem, který jí umožnil vyrovnat se s empiris
mem, překonat jej: principu názoru jako posledního dávajícího prame
ne pro všecko poznání. Kromě toho, aplikovat epoché naprosto obecně
znamená neklást vůbec žádnou tezi, nepoužívat žádné, a to znamená
zase, že pro mne ztrácí platnost a význam veškeré jsoucno, že se tedy
ocitám v naprostém nic.
(19) Husserl pochopitelně myšlení pouhého ne-jsoucna zamítá, nebe
re v úvahu, nicméně však myšlenka epoché stále kolem takovéto mož
nosti krouží; myšlení, které je naprosto uvolněno od jakékoli teze, je
zřetelnou implikací myšlenky epoché. To je ještě posíleno tím, že Hus
serl v době koncepce epoché zároveň bere v úvahu nejen, jako v Pěti
přednáškách, kde poprvé vyložena myšlenka redukce, pouze “přiroze
nou vědu” (která musí být podrobena redukci), nýbrž i nevyslovené
teze, hlavně generální tezi světa (o které je rovněž v “Idejích” řeč po
prvé). Myšlení je volné, svobodné nejen vůči aktivním tezím, nýbrž i
vůči implicitním a zejména vůči generální tezi: je možno vyřadit gene
rální tezi světa, nepoužívat ji. Ovšem pojem “světa” tu není ještě nic
jiného než soubor předmětů zkušenosti, s nímž je možno setkat se v na
šem okolí; není to pouhý soubor realit, univerzum ve smyslu objektiv
ních skutečností vzatých ve svém celku, nýbrž tyto reality, jak se s nimi
setkáváme ve všeobsáhlém horizontu, tedy lidské okolí, pojem, který
je právě dobře umístěn v oné subjektivní objektivitě, na kterou se redu
kuje objektivní svět ve filosofii fenomenologického postoje.
Je nyní nasnadě vytknout filosofii, která by se pokoušela rozvinout
koncept generalizované epoché, že nemá půdu, o kterou by bylo lze se
opřít, vykazovat své výroky, že je tedy předem odsouzena k nekritičnosti. Je však třeba uvědomit si, že problém, který je nyní položen, rovněž
souvisí úzce s Husserlem objevenou tématikou: neběží o jsoucno v jeho
stavbě a kauzálním fungování, nýbrž o to, jak a na základě čeho se
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jsoucno ukazuje, zjevuje, stává fenoménem, a o to, tento základ sám
učinit fenoménem. Husserl řeší problém tak, že zjevování, ukazování
se, je možné pouze na základě jsoucna subjektivního, a že podstatu
zjevování ukazuje teprve od-hraničení, zne-konečnění subjektivního
jsoucna. Převádí tedy problém zjevování sám opět z podstatné části na
problém toho, co se zjevuje, problém jsoucna. Bylo by nyní naopak
dogmatické domnívat se, že veškeré výroky, mající smysl a jistou vykazatelnost, musí být výroky o jsoucnu ve smyslu přítomného, daného
objektu; může jít o poukazy k jsoucnu místo jsoucna sama, a poukazy
jako takové nelze v jejich poukazování mít za něco ryze přítomného,
objektivního; to, co jsoucno a k jsoucnu ukazuje, nemůže samo jsouc
nem být a jedině o jsoucnu lze klást teze, je možno říkat, že jest, není
etc.
(20) V prvním údobí, v údobí Sein und Zeit, Heidegger sice prakticky
provádí epoché od všech tezí objektivního jsoucna, ale studium pouka
zů (např. v oboru použitelnosti—Bewandtnis a jejího původu v oboru
“toho, kvůli čemu" — možností být) je stále ještě zavěšeno na určité
jsoucno, sice bytostně ne-objektivní, totiž jsoucno “pobytu” — existen
ce ve smyslu takového způsobu jsoucnosti, který je charakterizován
porozuměním pro bytí, poněvadž mu v jeho bytí o toto bytí samo běží.
V pozdější době se však myšlení osvobozuje od tohoto posledního při
poutání k jsoucnu, stává se prvotním myšlením toho, co není samo v so
bě jsoucí.
Provedení epoché do důsledků má přitom za následek, že redukce na
subjektivní jsoucno, na cogitatio sebejistého ego, přestává mít smysl.
Jedině tenkrát, když uznáváme prožívání subjektu za půdu, na které
vyrůstá objektivita, a to tím, že subjekt “objektivuje” určité momenty
svého prožívání pomocí jiných, má tento proces onen zásadní smysl,
který vede k metafyzické subjektivaci jsoucna. Ve skutečnosti je celý
problém soustředěn do oněch “zpředmětňujících” momentů, v nich je
obsaženo ono porozumění bytí toho jsoucna, které se jedině ukazuje,
zatímco bytí, ukazování samo zůstává ve stínu, a otázka, jakým způso
bem a jakými zákonitostmi dochází k tomu, že konkrétní subjekt např.
vnímající má před sebou invariant, který nazýváme předmětem, po
zbude onoho principiálně filosofického významu, který mu připisuje
Husserl. Ve fenomenologické analýze v silném smyslu slova je problé
mem nikoli, jak porozumění bytí “oživováním” dat vytváří, předkládá
jsoucno, nýbrž vnitřní struktura tohoto porozumění sama. Ontologie,
nauka o bytí, musí i tento poslední zbytek psychologie, který persistuje
u Husserla, zanechat za sebou a ponechat psychologům jejich pole, pole
empiricky zkoumané subjektivity i jejich eventuálně nahlédnutelných
strukturních souvislostí.
(21) Nechceme předchozí hypotézu o přechodu a rozchodu obou
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fenomenologií imputovat přímo Heideggerovi, nesoudíme, že by se
motivace fenomenologické ontologie nemohla odehrát ani podávat
jinak. Avšak tváří v tvář výtkám subjektivní fenomenologie, které
ontologii vydávají za nekritickou repristinaci dogmatického myšlení,
má tento výklad tu pozitivní stránku, že ukazuje, jak ontologická feno
menologie roste přímo promýšlením Husserlových motivů. Že nechce
být “kritickou” naukou o poznání, tkví v odhalení neprohlédnutých
předpokladů Husserlova karteziánství, jeho metafyzičnosti, kterou
Husserl po celý svůj myslitelský život hledí překonat, aniž se mu poda
řilo vyzout se z něho úplně.
Je-li předpokladem vší ontologie epoché jako nepoužití jakékoli teze
o jsoucnu, zůstává naopak jsoucno samo při důsledném provedení
epoché neredukováno. To znamená nejen, že se otázka redukce ukazuje
relativní k tomu, co bylo jejím východiskem — intencionálni pojetí
vědomí se svou subjektivní objektivitou, jehož fundamentální funkce —
zjevování se jsoucna — je výsledkem kontaminace mezi problémem
subjektivní ontiky a problémem ontologie; nýbrž tématika bytí se
ukazuje jako nezbytný korelát neredukovaného jsoucna v plnohodnot
nosti jeho manifestačního úkonu.
Bylo by snad možno říci: k tomu, co je účelem myšlení o bytí v plné
nezávislosti na otázce povahy jsoucna, postačí abstrahovat od tezí
o jsoucnu a není třeba procedury epoché. Ve skutečnosti však se mají
věci docela analogicky jako v případě často slýchané námitky proti
Husserlově redukci, že totiž není ničím více než abstrakcí. Pro ontologii
je důležité nepoužívat žádné téze o jsoucnu, zatímco tyto teze a všecko,
co lze považovat za moment našeho pobývání na světě, zůstává zde
v podobě odhaleného jsoucna, které náleží k bytí, jež je odhaluje, jako
jeho předpoklad. Bytí je bytím jsoucího — proto se prostě abstrahovat
od jsoucího nedá.
Není zde místa ani není smyslem těchto řádek podávat konkrétní
obsah ontologických snah. Naším problémem byla otázka možného
zániku filosofie. Jen tolik budiž ještě podotčeno: je-li ontologie nezbyt
ně spojena s přetvořením metafyzické otázky: co je jsoucno? v původ
nější, v metafyzické obsaženou, ale netématizovanou otázku povahy
bytí, pak z předchozího, z epoché od jsoucna jako toho, co je ryze pří
tomné, vyplývá jasně, že ontologické zkoumání jako sestup k poukazům
na jsoucno v jejich poukazování nezbytně musí být spojeno s vyjasňová
ním ukazující funkce času či lépe původní časovosti.
Je-li tato cesta, vyjasněním ontologické funkce časovosti a časového
charakteru ontologie dosáhnout hlubšího základu metafyzického
tázání, opravdu schůdná (což se může ukázat a ujasnit pouze v jejím
provedení), pak by snad byl možný nový, druhý začátek filosofie.
(22) Máme-li se nyní obrátit znovu k otázce, která nám byla výcho
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diskem, o otázce možného zániku filosofie, pak konstatujeme nejprve,
že celkový výsledek našeho uvažování není příliš obsáhlý ani zcela
pozitivní. Nedovedeme udat důvody, proč by zásadně filosofie ne
mohla jednoho dne zaniknout. Náš výsledek však není úplně záporný:
neboť se nám ukázalo, že ze tří reálních způsobů, v nichž byl odůvodňo
ván zánik filosofie (jakožto metafyziky), totiž pozitivismu, revoluční
praxe, sestupu ke kořenům metafyziky, žádný neodůvodňuje konec
filosofie vůbec, nýbrž pouze určitého, totiž metafyzického způsobu
položení filosofické otázky; že sestup k základům metafyziky vysvětluje
zároveň, proč při metafyzickém kladení otázek dochází k rozkladu
metafyziky a k pokusům o vědu a filosofii nemetafyzickou, která se
však sama vykukluje jen jako metafyzika zvláštního druhu, metafyzika
v obratu od nadsmyslna k tomuto světu, “metafyzika, mohoucí vystu
povat jako věda“, metafyzika základů poznání objektivního jsoucna.
Historie metafyziky je zároveň historie jejího rozkladu, jejích bojů
o sebe se sebou samou: dokladem jsou zápasy platonismu s aristotelismem o ideu jako nadsmyslné jsoucno, o “druhý svět“ — přičemž
“objektivní” rezultát je konstituce systému řecké matematiky jako
vzoru deduktivní vědy; konstituce moderní přírodovědy jako rezultát
metafyzického usilování 16.-17. věku; Kantův program metafyziky pří
rody; Marxův obrat Hegelova absolutního idealismu v program revo
luční praxe.
Filosofie nebyla v žádném z těchto pokusů dosud vyřazena ani nahražena a všecky úvahy k tomu směřující jsou filosofií, jsou sub lite. Bádání
o základech věd stalo se sice na výsost odbornickým, speciálním, ale
nepřestalo být metafyzikou ve smyslu Kantově. Program revoluční
praxe může sice ryze teoretické otázky odmítat jako čistě scholastické,
může filosofické bádání degradovat na praktickou ideologii, zůstává
však fakt, že filosofii nerealizoval a tedy nezrušil: sama existence ideo
logie tohoto druhu a její nutnost v agresi i apologetice ukazuje, že při
vší nejasnosti o problémech pravdy, k níž v tomto proudu došlo a do
chází, filosofie je tu potřebná, tedy živá. A třetí velký pokus o objasnění
úpadku metafyziky jako centra filosofie je sám nikoli rezignací na
filosofii (metafyzickou), nýbrž podstatná korektura způsobu tradiční
ho položení otázky TI TO ON, \t to jedna z řady oněch APORIAI, do nichž
Aristoteles spatřoval základní filosofickou otázku odvěce zapletenu:
KAIDÉ KAI TO PALAI KAI NYN KAI AEIZÉTÚMENON, KAI AEI APORÚMENON. . .7
(1974; dosud ani samizdatově netištěný rukopis vzniklý na základě dvou
přednášek s týmž názvem, přednesených v roce 1973 v soukromí; franc.
překlad v: Platon et l’Europe, Éditions Verdier, 11220 Lagrasse, 1983,
str. 239-263; Jiří Němec.)
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Poznámky:
1. C. F. von Weizsäcker, Die Trageweite der Wissenschaft, 1, Stuttgart, Hirzel
1964, str. 4-5.
2. A. De Waelhaus, La philosophie et les expériences naturelles, La Haye, M. Nijhoff (Phaenomenologica 9), 1961, str. 13.
3. Demokritos: “Věnují se obzvláště logu, ač jsou ho neznalí.” Pozn. J. Němce.
4. Parmenides: “Pochop nicméně, že co je vzdáleno, mocí chápání je přítomno.”
Pozn. J. Němce.
5. U Anaxagory a Demokrita: “Zjevné otvírá pohled na nezjevné.” Pozn.
J. Němce.
6. Viz K. Gaiser, Platons ungeschriebene Lehre, Stuttgart, Klett, 1963, a jiní.
7. Aristoteles, Metafyzika, 2, 1, 10286, 2-3. (A to, co se odevždy hledalo, co se
i nyní hledá, a co se bude navěky hledat, je odpověď na nikdy nedořešenou po
chybnost: co je to jsoucí?) Pozn. J. Němce.
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“Osmý mezinárodní filosofický kongres v Praze” (Report about
the 8th Intern. 0 Congress in Prague, Sept. 2-7, 1934); Nové školy,
vol. 8, no. 2-3, pp. 48-58.

“Odpověď Filosofické revui” (A polemic with a critic of 1933.1,
above), ČM, vol. 30, no. 1, pp. 61-62.
“Odpověď p. prof. Novotnému o překladech Platonových spisů”
(A polemic re. 1934.1 above), ČM, vol. 30, no. 4, pp. 244-45.
(RZ) Franz Brentano, Kategorienlehre, Leipzig, 1933. ČM, vol. 30,
no. 1, pp. 55-57.
(RZ) Condorcet, Esquisse d’un tableau historique de progress de
l’esprit humaine, Paris, 1933. ČM, vol. 30, no. 1, pp. 60-61.

(RZ) J. Maritain, Umění a scholastika (Art and Scholasticism),
Olmütz, 1933. ČM, vol. 30, no. 1, p. 59.
(RZ) F. Novotný, translator, Plato’s Theaitetos, Prague, 1933.
CM, vol. 30, no. 1, pp. 51-52.

(RZ) H. Gomperz, Die Wissenschaft und die Tat, Wien, 1934. ČM,
vol. 30, no. 4, pp. 244-45.
(RZ) Erich Rothacker, Geschichtsphilosophie, München, 1934.
ČM, vol. 30, no. 4, pp. 242-43.

(RZ) Review article, “Z literatury logické a fenomenologické”
(From Logical and Phenomenological Literature), reviewing
V. Tardy, Teleologie lidského chtění (Teleology of Human
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Willing), Prague, 1934; Jacob Klein, Die griechische Logistik
und die Entstehung der Algebra, Berlin, 1934; Ludwig Land
grebe, Neufunktion und Wortbedeutung, Halle, 1934; Ch. Serrus, Le parallélisme logico-grammatical, Paris, 1933; “La
phénomenologie’, in Journéés ďétude de la societě thomiste,
Juvisy, 1932; E. Fink, “Erinnerung und Bild”, in Jahrb. für
Phil. undphäno. Forsch., Halle, 1930; E. Fink, “Die phäno.
Phil. E. H. in d. gegenw. Kritik”, v Kantstudien 38; in CM, vol.
30, no. 4, pp. 229-40.
1935

“Několik poznámek o pojmu ‘světových dějin’ ” (Some Comments
about the Concept of World History), ČM, vol. 31, no. 2, pp. 86-96.

“Co je k vidění?” (What does seeing mean? — a fragment), Kvart,
vol. 2, no. 4, pp. 8-10.
“Pražský filosofický kroužek” (Prague Philosophical Circle meet
ing: a report), ČM, vol. 31, no. 2, pp. 123-26.

(RZ) A cluster of book reviews appearing in ČM, vol. 31, no. 2-3,
pp. 237-44, dealing with the following, under colective title
“Sokratova problematika v dějinách a přítomnosti” (The
Problems of Socrates in history and the present):
— E. Utitz, Die Sendung der 0, Leiden, 1935; H. Kuhn, Socra
tes, Berlin, 1934; E. Gilson, La théologie mystique de St.
Bernard, Paris, 1934; E. Schwarz, Über den Wert, das Soil
und das richtige Verhalten, Graz, 1934; J. Baruzi, Problemes
d’histoire des religions, Paris, 1935; R. Aron, La sociologie
allemande contemporaine, Paris, 1935; J. Stanzel, Dilthey
und die deutsche 0 der Gegenwart, Berlin, 1934.
1936

Přirozený svět jako filosofický problém (The Natural World as a 0
problem), Prague: UNKUC, 1936; 146 pp. (Habilitation thesis).

“O dvojím pojetí smyslu filosofie” (Two Concepts of the Meaning of 0),
ČM, vol. 32, no. 3-4, pp. 245-48.
“Masarykovo a Husserlovo pojetí duševní krise evropského lidstva”
(Masaryk’s and Husserl’s Conception of the Spiritual Crisis of Euro
pean Humanity), Kvart, vol. 3, no. 2, pp. 91-102.
“Kapitoly ze současné filosofie” (Chapters from Contemporary 0),
Kvart, vol. 3, no. 3, pp. 175-88.
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“Der Geist und die zwei Grundschichten der Intentionalität”, Philo
sophia (Belgrade), vol. 1, no. 1, pp. 67-76.

(RZ) Václav Černý, Titanismus (A review article outlining JP’s con
ception of crisis), Čin, no. 7, pp. 99-101.
“Německý historik o Masarykově a Pekařově pojetí českých dějin a
české kulturní orientaci” (A polemic with J. Pfitzner laying ground
work for JP’s future work on idea of culture), CM, vol. 32, no. 1-2,
pp. 102-104.
“K článku p. doc. dr. Riegra ‘Na okraj fenomenologie’ ” (A pole
mic with a report on Husserl’s Prague 1935 lectures), CM, vol. 32,
no. 1-2, pp. 104-106.
“Francouz o našem školském systému” (A Frenchman writes
about our schools), ČM, vol. 32, no. 3-4, pp. 229-30.

“Bergson”, (An intro, to Cz. ed. of Les deux sources), Prague:
Laichter, 1936, pp. V-VIII.
(Translation) S. J. Hessen, Filosofické základy pedagogiky (0 Found
Pedag.), Prague: Čsl. grafická unie, 1936 (with JP intro).
First cluster of book reviews, published without collective title and
appearing in ČM, vol. 32, no. 1-2, pp. 111-23, includes: K. Bittner,
Deutsche und Tschechen, Brno, 1936; K. Breysig, Die Meister der ent
wickelnden Geschichtsforschung, Breslau, 1936; W. Bröcker, Aristo
teles, Frankfurt, 1935; M. Dähnert, Die Erkenntnislehre des Albertus M.,
Leipzig, 1933; E. Gilson, Christianisme et philosophic, Paris, 1936;
H. Gouhier, La jeunesse ďAuguste Comte, Paris, 1936; Hegel bei den
Slaven, Liberec, 1934; E. Halévy et al., La crise sociale, Paris, 1936.

Second cluster of book reviews, without collective title, in ČM, vol. 32,
no. 3-4, pp. 234-48; includes: Karl Löwith, Nietzsche’s 0, Berlin, 1936;
F. Meinecke, Die Entstehung des Historicismus, Berlin, 1936; J. Popelo
vá, Problem poznání kulturní skutečnosti (Problem of cognizing cultural
reality), Praha, 1936.
(Necrologue) Kurt Grube, CM, vol. 32, no. 1-2, p. 128.

1937

“Filosofické předpoklady praktické činnosti” (0 Presuppsition of
Practice: in Masaryk-Beneš series), in Eduard Beneš, Prague: Mazáč,
1937; pp. 7-40.

“Existe-t-il un canon définitif de la vie philosophique?” in Traveax du
IXe Congres intern. de 0, Paris, 1937, pp. 186-89.
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“Edmund Husserl, Die Krisis", reprint from Philosophia (Belgrade),
1936. ČM, vol. 33, no. 1-2, pp. 98-107.
“Karel Jaspers”, ČM, vol. 33, no. 1-2, pp. 119-24.

“Význam pojmu pravdy pro Rádlovu diskusi s positivismem” (The
Significance of the concept of truth for Rádl´s discussion with positi
vism), ČM, vol. 33, no. 1-2, pp. 40-54.
“Descartes a metafyzika”, CM, vol. 33, no. 3-4, pp. 143-56.

“Ještě k Masarykově filosofii náboženství” (More about Masaryk’s
philosophy of religion — a polemic with M. Habáň; sets JP’s political
orientation), CM, vol. 33, no. 3-4, pp. 255-56.

“K článku prof. E. Rádla ‘Sociologie a historie’ ” (Polemic with Rádi),
ČM, vol. 33, no. 1-2, pp. 70-71.

“Něco o filosofickém referentstvi” (A Word about Philosophical
Reviewing), ČM, vol. 33, no. 1-2, pp. 125-26.
(RZ) Cluster of reviews in ČM, vol. 33, no. 1-2, pp. 79-117, in
cludes: L. Baudry, Le Tractatus de Principiis Theologiae, Paris,
1936; Blätterf deut. 0 Bd. 10; J. Chevalier, Pascal, Paris, 1936;
J. Iwanicki, Morin . . ., Paris, 1936; H. Petersen, Die Eigenwelt des Menschen, Leipzig, 1937; E. Peterson, Der Mono
theismus . .., Leipzig, 1935; Récherchesphilosophiques; L. Sil
berstein, Kämpfende Vernunft, Prague, 1937; J. von Uexkiill,
Niegeschaute Welten, Berlin, 1936; Otto Vossler, Der National
gedanke von Rousseau bis Ranke, Berlin, 1937.
(RZ) Cluster of reviews in ČM, vol. 33, no. 3-4, includes only
J. B. Čapek, Alegorie Nové rady [re. Comenius], Prague, 1937;
and Léon Robin, Platon, Paris, 1935.

“K diskusi o nových osnovách úvodu do filosofie” (Re. new lesson
plans for intro, to philosophy), CM, vol. 33, no. 3-4, pp. 254-55.
(Translation) J. Metallman, “Poměr J. Tvrdého k polské filosofii”,
ČM, vol. 33, no. 5, pp. 298-302.
1938

Edmund Husserl zum Gedächtnis, Prague: Academia, 1938. 30 pp.
(Memorial lectures by Patočka and Landgrebe.)
“Edmund Husserl”, ČM, vol. 34, no. 1-2, pp. 2-7. (Memorial lecture
at Prague Philosophical circle, March 13, 1938.)

“O spolupráci filosofie a vědy”, (Cooperation of philosophy and
science — a lecture to a high school teachers), CM, vol. 34, no. 3-4,
pp. 196-209.
165

“Myšlenka vzdělanosti a její dnešní aktuálnost” (The Idea of Culture
[= Bildung] and its Present Relevance), KM, vol. 1, no. 6, pp. 241-53.
“Před rokem zemřel” (A Year Ago Died [Masaryk]), KM, vol. 1, no. 7,
pp. 349-50.
“Úvaha o porážce” (Reflections on Defeat), KM, vol. 1, no. 8, pp. 38082.

Entries in Pedagogická Encyclopaedic (Praha: Novina, 1938-40) on
following topics: Anamnese. Aristoteles. Bergson. Comte. Des
cartes. Determinismus. Dialektika. Epikureismus. Filosofie.
Hedonismus. Heteronomie. Heuristika. Hodnota (Value). Idea.
Idealismus. Ideologie. Intuice. J. B. Kozák. Kvalita. Materialis
mus. Metafysika. Pantheismus. Pozitivismus. Psychologie-dějiny
(History of Psychology). Skepse. Spekulace. Subjektivismus.
Svoboda (Freedom). Transcendentální. Úvod do filosofie (Intro
to 0).

(RZ) Reviews in ČM, vol. 34, no. 1-2, pp. in parentheses: J. G.
Drovsen, Vorlesungen über Encyklopädie und Metodologie der
Geschichte, München, 1937, pp. 113-18; Rev. Meta. Mor., pp.
85-86; G. Elliot Smith, Dějiny člověka (The History of Man),
Prague, 1938, pp. 125-26; E. Strauss, Vom Sinn der Sinne, Ber
lin, 1935, pp. 122-24.
(RZ) Reviews in CM, vol. 34, no. 3-4, pp. 250-55: H. Freyer, Das
geschichtliche Selbstbewusstsein des 20. Jahrh., Leipzig, 1937;
O. Laufer, Die Begriffe “Mittelalter” und “Neuzeit” .. ., Ber
lin, 1936; Vlasta Mišková, 0 význam 2. vyd. Kantovy KCR
(Phil. Signif. of 2d ed. of Kant’s Crit Pure Reason), Prague,
1937; J. J. Poortman, Drei Vorträge über 0 und Paraps., Lei
den, 1938; B. Russel, Histoire des idées au XIXe siecle, Paris,
1938; Die Tatwelt. Z. für Erneuerung des Geisteslebens, vol.
14.4.
(RZ) Reviews in ČM, vol. 34, no. 5, pp. 301-312: F. Dohnal, Pout
níci a trosečníci absolutna (Pilgrims and the Shipwrecked of the
Absolute), Olomouc, 1939; J. Lapšin, A. Spir, Prague, 1938;
P. Mesnard, L’essor de la philosophie politique au XVIe siecle,
Paris, 1936; L. Rieger, Idea filosofie, Prague 1939; Správnou
cestou (The Right Path — an ethics book), Olomouc, 1938;
W. Malmsten Schering, Wehrphilosophie, Leipzig, 1939.
(Translation) J. Krzemnicka, “Poznámky k otázce literárního pře
kladu” (Comments on Literary Translations, from Polish), ČM,
vol. 34, no.l, pp. 41-51.
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(Translation) M. Vokounová-Davidová, “Problém lidského osu
du v epických básních akkadských” (Human Fate in Accadian
Epics), ČM, vol. 34, no. 1, pp. 24-41.
1939

Česká vzdělanost v Evropě (Czech “Bildung” in Europe — a pamphlet,
37 pp.) in series “Svazky úvah a studií”, no. 6, Prague: V. Petr, 1939).

“Životní rovnováha a životní amplituda” (Equanimity and Amplitude
of Life), KM, vol. 2, no. 3, pp. 101-106.
“Husserl-Bibliographie”, Rev. inter, de phil., vol. 1, no. 2, pp. 374-97.

“Filosofie v dnešní situaci” (0 in Today’s Situation), KM, vol. 2,
no. 3, p. 47.

“Osobnost a dílo Jana Kaprasa” a foreword to Jan Kapras (Brno,
Spol. nových škol; 1939), pp. XXIV-XXX.
1940

“O filosofii dějin” (About the philosophy of history), KM, vol. 3, no. 56, pp. 217-23.
1941

“Mládí a filosofie” (Youth and Philosophy) in Kalendář středoškolské
ho studentstva na rok 1941-42 (High School Student Yearbook).
Pp. 23-31.
“O mnohoznačnosti a jednoznačnosti 0 textu” (Plurivocity and Univocity of philo. text), ČM, vol. 35, no. 1-2, pp. 76-83.
“Nový pohled na Komenského” (For a new look at Comenius), KM,
vol. 4, no. 5-6, pp. 222-31.
“Evropský rozum” (European Reason), Život, vol. 17, no. l,pp. 15-16.

“J. G. Herder a jeho 0 humanity” (Herder’s 0 of Humanity), an after
word to JP’s translation of Herder’s Vývoj lidskosti. Praha: Laichter,
1941; pp. 451-63.
“K šedesátinám F. Novotného” (60th Birthday of FN), Naše doba,
vol. 48, no. 10, pp. 587-93.

(RZ) Reviews in ČM, vol. 35, no. 1-2, pp. 91-92: Duchovní přátel
ství (L. Klíma’s correspondence), Praha, 1940; 0 Listy L. Klí
my, Praha, 1939; Miloš Srb, Živá skutečnost.

167

1942

“Dějepis filosofie a její jednota” (Historiography of Philosophy and
its Unity), ČM, vol. 36, no. 2, pp. 58-72 and no. 3, pp. 97-114.
Dvojí rozum a příroda v německém osvícenství (Double Reason and
Nature in German Enlightenment). A 29 p. pamphlet in series “Svazky
úvah a studií”, no. 70. Praha: V. Petr, 1942.

“Otázka solipsismu a argument souvislého snu” (Solipsism and Con
tinuous Dream Argument), ČM, vol. 36, no. 4-5, pp. 192-204.
“Světový názor, obraz světa, filosofie” (Worldview, World Picture, 0),
KM, vol. 5, no. 3, pp. 79-87.

“Fragmenty o jazyce” (Fragm. re language), Život, vol. 18, no. 1, pp.
27-28.
“Nicolai Hartmann šedesátiletý” (60th Anniversary of NH), ČM,
vol. 36, no. 1, pp. 43-47.

(RZ) Reviews in ČM, vol. 36, no. 2, p. 85: Leonardo da Vinci, Tage
bücher, Leipzig, 1940; L. da Vinci, Úvahy o malířství (On
Painting), Prague, 1941.
(RZ) Reviews in ibid., no. 3, pp. 133-34: O. F. Bollnow, Das
Wesen der Stimmungen, Frankfurt, 1941.
(RZ) Reviews in KM, vol. 5: M. Novák, Česká estetika, Pra
gue, 1941 (no. 3, pp. 102-104), O. Hostinský, Umění a
společnost, Prague, 1941 (in no. 4, pp. 140-41).
1943

“Poznámky o rozporu” (Comments Concerning Contradiction),
Naše doba, vol. 51, no. 3, pp. 110-14.

(RZ) Reviews in ČM, vol. 37, no. 4, pp. 121-23; B. Knoop, Hegel
und die Franzosen, Stuttgart, 1941; H. Lipps, Die
menschliche Natur, Frankfurt, 1941; R. Woltereck,
Ontologie des Lebendigen, Stuttgart, 1940.
(RZ) Reviews in ČM, vol. 37, no. 5, pp. 153-54: H. G. Gadamer,
Volk und Geschichte im Denken Herders, Frankfurt,
1942; Geistige Überlieferungen, Berlin, 1924.
“Naše věda” a česká filosofie (“Our science” and
sophy), ČM, vol. 37, no. 4, pp. 130-31.
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Czech Philo

1944

Symbol země u K. H. Máchy (The Earth as symbol in K. H. Má
cha). A pamphlet, 28 pp. No. 85 in series “Svazky úvah a teorií”.
Praha: V. Petr, 1944.

Afterword in Czech ed. of Kant’s Critique of Practical Reason,
Praha: Laichter, 1944, pp. 213-28.
(RZ) Review article of GWF Hegel, Philosophy, Art and Religion,
Czech, ed. Filosofie, umění a náboženství, CM, vol. 38, no. 1-2,
pp. 40-47.

(RZ) Jindřich Chalupecký, Smysl moderního umění (Meaning of
Modern Art), Prague, 1944. ČM, vol. 38, no. 3-4, p. 124.
1945

Přehledné dějiny filosofie (Comprehensive History of Philosophy).
(Unedited transcript of JP’s Uni. lecture.) Prague, 1945. 243 pp.

“75 let N. O. Losského”, ČM, vol. 39, no. 1-5, p. 152-53.
1946

Presocratic Philosophy (Mimeographed uned. transcript of Uni. lec
tures), Prague, 1946. 39 pp.

“Ideologie a život v ideji” (Ideology and Life in the Idea), KM, vol. 7,
no. 1-2, pp. 8-14.
“Masaryk a naše dnešní otázky” (Masaryk and our present questions),
Křesťanská revue, vol. 13, no. 2, pp. 35-38.
“Masaryk včera a dnes” (Masaryk yesterday and today), Naše doba,
vol. 52, no. 7, pp. 302-31 1.

“Útěcha z filosofie (E. Rádl)” (review article re Rádl’s “Consola
tion”), Naše doba, vol. 52, no. 8, pp. 357-61.
1947

Sokrates (mimeographed unedited transcript of Uni. lectures, 115 pp).
“Emanuel Rádl, Útěcha z filosofie", KM, vol. 8, no. 7-8, pp. 194-96.

“Ještě k některým novějším kritikám Rádla” (To RádPs Critics),
Křesťanská revue, vol. 14, no. 7, pp. 197-201.
“Pochybnosti o existencialismu” (Misgivings about Existencialism),
Listy, vol. 1, no. 3, pp. 360-65.
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“Šalda mezi včerejškem a dneškem” (F. X. Salda between yester
day and today), Naše doba, vol. 54, no. 3, pp. 104-108.

“Afterword” in Cz. ed. of Descartes, Rozprava o metodě (Discussion
on Method), 2d. ed. Prague: Laichter, 1947. Pp. 103-108.

“Introduction” in J. Tvrdý, Úvod do filosofie, Brno. 1947, pp. 5-6.

(RZ) Svoboda, ed., Zlomky předsokratovských myslitelů (Frag
ments of Presocratics), Prague, 1944. CM, vol. 40, no. 3,
pp. 182-84.
1948

Platon (mimeo. unedited transcript of Uni. lectures, 171 pp.).

“Český humanismus a jeho poslední slovo v Rádlovi” (Czech human
ism and its last word in Rádl), KM, vol. 9, no. 7-8, pp. 161-65.
“Humanismus Edvarda Beneše”, KM, vol. 9, no. 15, pp. 329-34.
“La 0 Tchéc. et son orientation actuelle”, Les études philosophiques,
vol. 3 (NS), no. 1, pp. 63-74.

“Z nové francouzské filosofické literatury” (New French 0 lit.),
CM, vol. 40, no. 4-5, pp. 256-60.
“Počátky theorie a učených škol” (Beginnings of theory and
learned schools), in O. Chlup, Výchova v zrcadle pramenů, Praha,
1948, pp. 10-15.
1949

Aristoteles (mimeo. unedited transcript of Uni. lectures, 83 pp.).
“J. L. Hromádka a filosofie”, Křesťanská revue, vol. 16, no. 6, pp. 17784.
“Remarques sur le probleme de Socrate”, Rev. phil. de la France et de
1’étr., vol. 74, no. 4-6, pp. 186-213.

1950-1951

No JP texts appeared in these years. Two completed texts (beside a
number of fragments) appear to date from this period but were never
published.

“Masaryk v boji proti antisemitismu” (Masaryk’s struggle against anti
semitism: detailed factual report concentrating on M’s part in the
Hilsner affair in 1900).
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“Negativní platonismus” (Negative Platonism, plus several preparatory
studies). Dating uncertain; M. Walter believes it to date from 1956-57?
1952

“Čas, mythus, víra”, Křesť. revue, vol. 19, no. 3-4, pp. 112-16.

(RZ) R. Bultman, Das Urchristentum . . ., Zürich, 1949.
(Transl.) “Vissarion Grigorjevič Bělinskij” (Entry from Great
Soviet Encyclopaedia), appeared in Sovětská věda-filosofie (Soviet
Science), vol. 2, no. 3, pp. 279-98.
1953

“Dvojí filosofování mladého Komenského” (Young Comenius’ Two
Ways of philosophising), Křesť. revue, vol. 20, no. 8-10, Theological
Supplement no. 4-5, pp. 123-33.

“Aristotelova filosofická přírodověda” (Aristotle’s Philosophical
Natural Science), Vesmír (The Universe), vol. 32, no. 3, pp. 102-105.
“První kritikové aristotelismu” (First Critics of Aristotelianism), Ves
mír, vol. 32, no. 7, pp. 254-56.

“Rozklad Aristotelovy dynamiky a předehra moderního mechanismu”
(The Breakup of Aristotle’s Dynamics and an Early Form of Modern
Mechanism), Vesmír, vol. 32, no. 8, pp. 285-87.
“Mezihra na prahu moderní vědy: Cusanus a Komenský” (An Interlude
at the Threshhold of Modern Science: Cusanus and Comenius), Vesmír,
vol. 32, no. 9, pp. 322-25.
(Translation) “G. W. F. Hegel”, from Great Soviet Encyclopae
dia, in Sovětská věda-filosofie, vol. 3, no. 4, pp. 398-403.
1954

“Cusanus a Komenský”, Pedagogika, vol. 4, no. 7, pp. 508-523.
“Galileo Galilei a konec starověkého kosmu” (GG and the End of the
Ancient Cosmos), Vesmír, vol. 33, no. 1, pp. 27-29.
1955

“Slovo úvodem” (Introduction), co-auth. with J. Brambora, in Robert
Alt, Pokrokový charakter Komenského pedagogiky (Progressive Nature
of K’s Pedagogy), Prague, 1955, pp. 5-7.

(RZ) J. Brambora, Knižní dílo J. A. Komenského, in Pedagogika,
vol. 5, no. 9, p. 692.
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(Translation) Komenius, “Řeč o vzdělávání ducha”, in Brambora
and Patočka, Jan Amos Komenský, Prague, 1955, pp. 81-105.
(Translation) “V. F. Asmus, Immanuel Kant” in Sovětská vědafilosofie, vol. 5, no. 4, pp. 351-62.
1956

“Filosofie dějin v Palackého Krásovědě” (Philosophy of History in
P’s Aesthetics'), Křest’, revue, vol. 23, no. 3, pp. 86-91.
“Idea božnosti v Palackého Krásnovědě” (Idea of Divinity in P’s
Aesthetics), Křesť. revue, vol. 23, no. 4, pp. 118-23.

“Bacon Verulamský a Komenského didaktika” (Bacon of Verulam and
Comenius’ Didactics), Pedagogika, vol. 6, no. 2, pp. 207-212.
“Náčrt Komenského díla ve světle nových objevů” (A Sketch of C’s
Work in the Light of New Discoveries), Pedagogika, vol. 6, no. 4, pp.
411-26.
“Komenský a hlavní filosofické myšlenky 17. století” (Comenius and
the main philo. ideas of 17th Century), Vesmír, vol. 35, no. 10, pp. 346
50.
“Doslov” (Postscript) in J. A. Komenský, Gentium salutis repara
tor, Prague, 1956, pp. 131-42.
“O pozdních pedagogických spisech Komenského” (C’s Late
Pedagogic writings); postscript in JAK, Scholarum reformator
pansophicus, Prague, 1956, pp. 85-89.
“Dnešní stav vydání děl J. A. Komenského” (Current State of the
Editions of C’s works), Pedagogika, vol. 6, no. 4, pp. 474-75.

(RZ) “Kolem jubilea akademika O. Chlupa”, a review article
about O. Chlup’s essays, Pedagogika, vol. 6, no. l,pp. 116-19.
1957

“O vzniku a stavbě díla Opera didactica omnia” (Origin and Constitu
tion of ODO), Intro, in Czech and Latin, in J. A. K., Opera didactica
omnia, JP ed., Prague, 1957, pp. 5-13 and 17-27.
“Die Entstehung und Aufbau der ODO von J. A. K.”, Wiss. Zeits. der
M. Luther Uni., vol. 7, no. 1, pp. 187-95.

“Základní 0 myšlenky J. A. K.” (Basic 0 Ideas of JAK), in Kopecký
et al., JAK, Prague, 1957, pp. 93-128.
“K. učebnice pro národní školu” (C’s Textbooks), Acta Comeniana,
vol. 16. no. 1, pp. 60-62.
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“Některé z dnešních úkolů bádání o K.” (Some present tasks of C.
studies), Acta Comeniana, vol. 16, no. 1, pp. 18-25.

“Filosofické základy K. pedagogiky’’ (0 Found of K’s Pedagogy), Pe
dagogika, vol. 7, no. 2, pp. 137-77.

“Velká didaktika, Bacon a Josef Hendrich”, Acta Comeniana,
vol. 16, no. 1, pp. 65-66.
“Nad komeniologickou prací D. Čyževského” (C’s Comeniana),
Acta Comeniana, vol. 16, no. 2, pp. 208-210.

“JAK a vyučování přírodním vědám” (C. on Teaching Natural
Science), Přír. vědy ve škole, vol. 7, no. 9, pp. 769-80.
“Prof. Jean Piaget v Praze”, Pedagogika, vol. 7, no. 4, pp. 522-23.

(RZ) Hendrich, Comeniana, in Acta Comeniana, vol. 16, no. 2,
pp. 214-16.
1958

“Bolzanovo místo v dějinách filosofie” (Bolzano’s Place in History
of 0) in Filosofie v dějinách českého národa, Prague, 1958, pp. 111-23.

“O Hegelově pojetí zkušenosti” (Hegel’s Conception of Experience),
Křesť. revue, vol. 26, Theological Supplement, no. 3 to KR no. 6,
pp. 73-77.
“Bolzano a problem teorii nauki” (B. and Problem pf Theory of Science
— in Polish), Studia filozoficzne, vol. 6, no. 9, pp. 170-188.

“Úvod prvního svazku” (Introduction to first vol.) in JP, ed., Vybrané
spisy JAK (Selected Works of JAC), Prague, 1958, pp. 9-27.
“Komenského oslavy v Rumunsku” (co-auth. with S. Mařan)
(C. Celebrations in Romania), Pedagogika, vol. 8, no. 4, pp. 517-20.

(RZ) JAK, Grosse Didaktik, Düsseldorf, 1954, in Acta Comeniana
vol. 17, no. 1, pp. 111-112; in same issue also RZs of JAK,
Grosse Didaktik, Berlin, 1957, pp. 112-113; JAK, Izbrannyje
pedagogičeskije sočinenia, Moscow, 1955, pp. 110-111; and
L. Kurdybacha, Dzisiejszość JAK v Polsce, Warsaw, 1957, pp.
120-21.
1959

“L´état présent des études coméniennes”, Historica I, Prague, 1959,
pp. 197-240.

“Několik poznámek k článku Jos. Tvrdého, ‘Komenský a Descartes’ ”
(Re JT’s “K and D”), Acta Comeniana, vol. 18, no. 1, pp. 16-18.
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(Translation) Hegel, “Dramatic Poetry”. Divadlo, vol. 10, no. 3,
pp. 180-91; no. 4. pp. 279-83; no. 5, pp. 339-58.

1960

“Vývoj pedagogického myšlení Komenského ve všenápravném obdo
bí” (Development of K’s Pedagogic Thought in the Reformatory Pe
riod), Acta Comeniana, vol. 19, no. 1, pp. 166-84.
“Slavnostní zasedání na počest 70. narozenin Todora Pavlova”
(Report of meeting of Acad, of Sci. in Honor of TP, pres, of Bul
garian Ac. Sci.), Věstník ČSAV, vol. 69, no. 3, pp. 361-62.

(Translation) Hegel, Die Phänomenologie des Geistes, Czech, tr.,
Fenomenologie ducha, Prague, 1960.
(Translation) JAK, “Discourse on Edification of the Soul” and
“Way Out of the Labyrinth of school” in Vybrané spisy JAK, vol. 2,
Prague, 1960, pp. 107-41 and 411-34.
1961

“L’idée d’espace depuis Aristote jusqu’a Leibniz”, Sborník brněnské
univ. (Coll. Works of Brno Univ. Philo. Faculty, liberal arts series)
F - 10 (1961), no. 5, pp. 23-51.

“Cesta světla — předosvícenská brána k osvícenským ideálům” (Via
lucis: a Preenlightenment gate to Enlightenment Ideals), in Kopecký et al.,
JAK, Via lucis (Latin and Czech), Prague, 1961, pp. 287-302 (co-auth.
with J. Kopecký, J. Kyrášek, J. Popelová).
“O významu Francise Bacona z Verulamu” (The Significance of Fran
cis Bacon), Vesmír, vol. 40, no. 5. pp. 152-55 and no. 6, pp. 186-88.
(RZ) J. Polišenský, Nizozemská politika a Bílá Hora (Netherland’s Policy and the Battle of White Mountain), Prague,
1958.

(Edited) Aristoteles, First Analytics, Prague, 220 (in Czech).
1962

“Z osudů Komenského Opus Grande" (The Fortunes of Comenius’
Opus Grande), Křesť. revue, vol. 29, (Theol. Sup. no. 2), no. 4, pp. 59-64.
(Edited) Aristoteles, Second Analytics, (in Czech), Prague, 1962.
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1963

“J. J. Rousseau”, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et histo
rica, 1963, no. 2, pp. 59-67.
“Bernard Bolzano” in R. Kalvoda et al., Antologie z dějin čs. 0(Anthol.
from history of Czechosl. 0), Prague, 1963, pp. 365-73.
“Svět Ivana Vyskočila”, Divadlo (The World of I. V., in The Theatre),
vol. 14, no. 6, pp. 70-73.

“O významu Všeobecné porady . . . pro celkové dílo a oceňování JAK”
(The Significance of General Consultation for overall work and evalua
tion of JAK), Info. bul. pro otázky jazykovědné (Info, bulletin for
linguistics), vol. 1963, no. 4, pp. 20-26.
1964

Aristoteles, jeho předchůdci a dědicové (A., his predecessors and suc
cessors — Book ed. of 1953-54 Vesmír articles, with some modificitions
and editions, defended as Habilitationschrift); Prague, NCSAV, 1964.
“O filosofickém významu Aristotelova pojetí pohybu a historických
výzkumů věnovaných jeho vývoji” (Aristotle’s Concept of Motion) in
Acta Univ. Carol., Philo. et historica, 1964, no. 1, pp. 87-96.
“Zur Entwicklung der ästhetischen Auffassung Hegels”, Hegel-Jahr
buch, 1964, pp. 49-60.
“Kulhavý poutník Josef Čapek” (J. Č., the Limping Pilgrim), Tvář,
vol. 1, no. 9-10, pp. 9-16.

“J.-P. Sartre návštěvou ve 0 Ústavu ČSAV” (Report of JPS’s visit
to Prague), 0 časopis, vol. 12, no. 4, pp. 586-70.
“Dvě 0 návštěvy v poslední době” (Report of K. Schaller’s and
L. Landgrebe’s visit to Prague), ibid., no. 5, pp. 796-98.
(RZ) JAK, Pampaedia, Heidelberg, 1960; Deut. Lit. Zeit.f. Kritik u.
inter. Wiss., vol. 85, no. 1, pp. 52-57.

(RZ) Hegel-Studien, Band I, Bonn, 1961; 0 časopis, vol. 12, no. 4,
pp. 568-70.
(Translation) JP et al., Roger Garaudy, Perspektivy člověka,
Prague, 1964.
1965

“Die Lehre von der Vergangenheit der Kunst”, Beispiele, The Hague,
Martinus Nijhof, 1965, pp. 46-61.
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“Aristoteles”, Dějiny a současnost (History and Present), vol. 7, no. 3,
pp. 10-12.

“O Burkhardtově pojetí francouzské renesance” (B’s conception of
French Renais.), ibid., no. 4, pp. 4-8, and no. 5, pp. 23-27.
“K vývoji Hegelových estetických názorů” (Development of H’s aesth.
views), Lecture in Salzburg, printed in 0 časopis, vol. 2, pp. 382-86.
“Úvod do Husserlovy fenomenologie” (An Intro, to H’s Phenomeno
logy), 0 časopis, vol. 13, no. 5, pp. 683-701, no. 6, pp. 821-49; vol. 14,
no. 1, pp. 1-21; no. 3, pp. 289-305; no. 5, pp. 569-89. Transcript of Uni.
lectures, also appeared in mimeo. paperback as scripta in 1966.
“La doctrine husserlienne de 1’intuition eidétique et ses critiques récents”, Rev. inter, de phil., vol. 19, no. 71-72, pp. 17-33.

“K prehistorii vědy o pohybu-------- ” (The Phehistory of the Science of
Movement), Tvář, vol. 2, no. 1, pp. 18-23.

“Jací jsme a jací nejsme” (What we are and are not like) (An Inter
view), Lit. noviny, vol. 14, no. 23, p. 6 (Interviewer: B. Blažek).
“K referátu D. Machovce” (Response to a review of JP’s Arist),
0 časopis, vol. 13, no. 2, pp. 324-25.
“3. mezin. kongres Hegelovy spol. v Salcburku” (Report on Hegel
Congress), ibid., pp. 378-82.

(RZ) “Gehlenovy názory o úloze umění v antropogenezi” (A.
Gehlen, Urmensch und Spätkultur, Bonn, 1964; Divadlo, vol. 16,
no. 2, pp. 73-76.
“A. Gehlen o moderním výtvarnictví” (A.G., Bilder der Zeit, Bonn,
1960, Divadlo, vol. 16, no. 6, pp. 77-79.
(Translation) M. Heidegger, “Hölderlin a podstata básnictví”
(w. V. Böhmová-Linhartová), Tvář, vol. 2, no. 1, pp. 18-12 (tr. of
“H. und das Wessen der Kunst”).
1966

“Hegelův filosofický a estetický vývoj” (H’s 0 and aest. development),
an introduction to Jan Patočka’s translation of Hegel, Aesthetics,
Prague: Odeon, 1966, vol. 1, pp. 9-56.

“Epilogus” in JAK, De rerum humanorum emendatione, vol. 2, Prague,
1966, pp. 685-717.
“Komenského názory a pansofické literární plány od spisů útěšných ke
‘Všeobecné poradě’ ” (K’s views and pansophic literary plans), in Orbis
scriptus, München, 1966, pp. 593-620.
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“Francouzský existencialismus a Simone Beauvoirová’’, Intro and
Epilogue in JP ed., Simone Beauvoir, Druhé pohlaví (The Second Sex),
Prague, Orbis, 1966, pp. 5-6 and 389-403.
“Epičnost a dramatičnost, epos a drama’’, Divadlo, vol. 17, no. 10,
pp. 1-6.

“Umění a čas” (Art and Time), Orientace, vol. 1, no. 5, pp. 12-22.
1967

“Čas, věčnost a časovost v Máchově díle” (Time, eternity and temporal
ity in the work of K. Mácha) in Realita slova Máchova, Prague, 1967,
pp. 183-207.
“Prirodzený svět a fenomenologie”, in Existencialismus a fenomenológia, Bratislava: Obzor, 1967, pp. 27-71 (Natural World and pheno
menology).

“Ladislav Klíma: pokus o rozbor klíčových tezí’, (Central theses of
L. K.), Orientace, vol. 2, no. 3, pp. 40-45.
“Utopie und System der Ziele der Menschheit bei Comenius”, Acta
Comeniana, vol. 25, no. 1 (1970), pp. 67-75 (Lecture given in Olomouc
in 1967).

“Je dobře vědět, o čem je řeč” (It’s good to know what you’re
talking about — Comment in I. Sviták’s article re Beauvoir volume
JP edited), Lit. noviny, vol. 16, no. 12, p. 3.
“R. Ingarden”, epilogue in R. Ingarden, O poznávání lit. díla,
Brno, 1967, pp. 261-76.

“S JP o filosofii a filosofech” (An interview with JP), 0 časopis,
vol. xv, no. 5, p. 525.
(RZ) “Slova a věci” (rev. of Foucault, Les mots et les choses), Svě
tová literatura, vol. 12, no. 6, pp. 229-34.

(RZ) “Ještě jedna Antigona a Antigone ještě jednou” (review of
perf. of Antigone), Divadlo, vol. 18, no. 12, pp. 1-7.
Three unpublished lectures: “Současná česká filosofie” (Contem
porary Czech Philo.; Prague), “Socrates” (Prague), “Die Bedeu
tung Prags in der euro. Geistesgeschichte ” (Köln) — texts in I WM
Archiv.
Brief outline of university lecture courses, “Method, a metaph.
pojetí ve filosofii” (6 pp.), “Scheler” (12 pp.), “Heidegger” (13
pp.), in IWM.

Preparatory notes re “Pheno, of Body as Own” — elaborated in
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univ. lectures in 1968/69, mimeographed as student scripta: this
early version in IWM.
1968

“Die Kritik des psychologischen Objektivismus und das Problem der
phänomenologischen Psychologie bei Sartre und Merleau-Ponty”,
Archiv des XVI. intern. Kongresses für 0, Wien, vol. 2, p. 8.
Tělo, společenství, jazyk, svět (Body, Community, Language, World);
unedited transcript of 1968/69 Univ, lectures, mimeographed as scrip
ta.

“Věda a její filosofie v posledním padesátiletí” (Science and its 0 in last
50 Years), Vesmír, vol. 47, pp. 291-94.
“L’art et le Temps”, Kunst und Erziehung, Prague: INSEA, 1968, pp.
105-13.

Předsokratovská filosofie (Presocratic 0); unedited transcript of Univ.
lectures, mimeographed as scripta.
“Husserlův pojem názoru a prafenomén jazyka” (Husserl’s Concept of
Intuition and the ur-phenomenon of language), Slovo a slovesnost, vol.
34, no. 1, pp. 17-22.
“Husserlova fenomenologie, fenomenologická filosofie a Kartez.
meditace", Epilogue to Husserl, Karteziánské meditace, Prague, 1968,
pp. 161-90.

“Prof. L. Landgrebe a jeho filosofie přítomnosti” (LL and his 0 of
Presence). Intro to L. L., Filosofie přítomnosti, Prague, 1968, pp. 5-10.

“Introduction” to a reprint of 1945-48 lectures (transcript), Nejstarší
řecká filosofie, scripta, Prague, 1968.

“Česká filosofie a její soudobá fáze” (Czech 0 and its Present Phase);
unpubl. lecture, orig. German in Freiburg, printed in 1969 in O smysl
dneška, pp. 105-33.
“Zpěv výsosti” — a radio lecture reprinted in privately circulated
typescript volume (“samizdat”) Umění a filosofie, Prague, 1977,
pp. 379-83.
“Falešná teorie národa a Slovensko” (False theory of nation and
Slovakia), Literární listy, vol. 1, no. 13.

(RZ) “Vznik ČSR a idea dnešní doby” (Rise of Czechoslovakia
and the Idea of the present time), Nové knihy, vol. 44.
Unpublished lectures, later samizdat and in IWM Archiv:
“Phänomenologie und Metaphysik der Bewegung” (in BRD)
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“Problém přirozeného světa” (Problem of the natural world) (in
Prague)
“K problémům filosofických překladů” (About the problems of 0
translations).
“Max Scheler”, extended intro, to Czech tr. (by Anna Jaurisová) of
Max Scheler’s Die Stellung des Menschen im Kosmos (Místo člověka
v kosmu), Prague, ČSAV, 1968, pp. 5-41.
1969

O smysl dneška (The Meaning of Today), Prague: Edice Váhy, 1969
(A collection of essays and lectures: see M. Walter Biblio for other
printings of each). Contains: “Inteligence a oposice”, “O principu
vědeckého svědomí (The principle of Scientific Conscience), “Morálka
obecná a morálka vědce” (Common morality and the Morality of
Scholar), “Věda a její filosofie v posledních 50 letech” (Science and its
0 in the last 50 years), “Spisovatelova věc” (The Writer’s Cause), “Di
lemma v našem národním programu — Jungman a Bolzano” (A Dilem
ma in our National Program: Jungman and Bolzano), Česká filosofie a
jej soudobá fáze (Czech 0 and its Current Phase), “K ideji národního
divadla” (About the Idea of the National Theatre), “Náš národní pro
gram a dnešek” (Our national Program and Today).
“Co je existence?” 0 časopis, vol. 17, no. 5-6, pp. 682-702.

“Úvahy nad Readovou knihou o sochařství” (Thoughts about Read’s
book on sculpture), Sborník pětadvacíti, Prague, 1969, pp. 180-90.
“Romantismus, romantika, romantický a příbuzné pojmy” (Roman
ticism), Divadlo, May 1969, pp. 1-5.
“Filosofie českých dějin” (Philosophy of Czech History), Sociologický
časopis, vol. 5, pp. 457-63.
“Karel Jaspers”, Listy, vol. 2, no. 11.

(Unpubl. RZ) V. Richter, Studien zur Geschichte u. Theorie der
Kunst (incl. in samizdat Umění a fdosofie, Prague, 1977).
(Unpubl. Lect. in IWM Archive) “Úvod do Husserlovy a Heideggerovy fenomenologie” (Intro to H. and H. Phenomenology).
1970

“Komenský a otevřená duše” (Comenius and the Open Soul), Křesť.
rev., vol. 37, no. 10, pp. 223-31.
“Hrst úvah nad pambiblií JAK” (Reflections on C’s Pambiblia), Orien 
tace, vol. 6, no. 1, pp. 34-43.
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“De la relation entre la Science at la morale traditionelle”, Rev. Univ.
de Science morale (Geneve), pp. 141-50.
“Heidegger vom anderen Ufer”, Durchblicke, Frankfurt: Klostermann,
1970, pp. 394-411.
“Der Subjektivismus der Husserl’schen und die Möglichkeit einer
‘asubjektiven’ Phänomenologie”, in E. Fink, ed., Philo. Perspektiven,
Frankfurt, 1970.

“Duchovní základy života v naší době”, Křesť. revue, vol. 37, no. 1-2,
pp. 12-15 and 33-40.

“Přirozený svět v meditaci svého autora po 33 letech” (The Natural
World in the meditations of its author after 33 years), en epilogue (near
ly half the length of the book!) to second edition of 1936 Přirozený
svět. Prague: Cs. spisovatel, 1970, pp. 155-234.

“O filosofii JAK”, Slavia, vol. 39, no. 4, pp. 489-512.
“JAK a dnešní člověk”, Vesmír, vol. 49, no. 10, pp. 312-13.
“Ivanov”, a program note in Divadlo Za branou production of Che
khov’s Ivanov.

(RZ) M. Blekastad, J. A. Comenius, in Slavia, vol. 39, no. 4, pp.
616-18.

Reader’s evaluation of doctoral diss, by M. Blekastad, Comenius,
repr. in Klaus Schaler, ed. JP., Komenský.
1971

Die Philosophie der Erziehung des J. A. Comenius, Paderborn: F. Schö
ningh, 1971.
“Estetika hudby doby Hegelovy” (Music aesthetics in Hegel’s time),
Acta Univ. Carol. — Philo. et Histo., vol. 5, pp. 29-42.

“Německá duchovnost Beethovenovy doby” (German spirituality in
Beethoven’s time), Hudební rozhledy, vol. 14, no. 1, pp. 30-38.
“Pravda mýtu v Sofoklových dramatech o Labdakovcích” (Truth of
Myth in Soph). Program note re Divadlo Za branou prod. of Oedipus
and Antigone, p. 5.

(Unpub. lect.) “Zrod evropského uvažování o kráse v antickém
Řecku” (Birth of European consideration of beauty in ancient
Greece), text in 1977 samizdat Umění a filosofie.
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1972

“La 0 de la crise des science d’apres E. Husserl et sa conception d’une
phénomenologie du ‘monde de la vie’ ” (a lecture delivered in French in
Warsaw in 1971 and printed there in Archiwum Historii, Filozofii i Mysli
spolecznej, pp. 3-18.

“Zu R. Ingardens Ontologie des malerischen Kunstwerkes”, in E. Fink,
ed., Philosophische Perspektiven, Frankfurt, 1972, pp. 117-25.
“Weltganzes und Menschenwelt”, in W. Beierwaltes, ed., Weltaspekte
der 0, Amsterdaam, 1972.

“Zur ältesten Systematik der Seelenlehre”, in W. Biemel, ed., Phäno
menologie heute, The Hague, 1972, pp. 122-37.

(RZ) Karl Ulmer, 0 der modernen Lebenswelt, not published at the
time, publ. in Entl. tr, in 1976, Man and World, vol. 9, no. 4,
pp. 307-312.

(Unpubl.) “Duch a oko”, intended as epilogue for Czech tr. of
essays of Merleau-Ponty which never appeared. Text in IWM.
1973

“Die Gefahren der Technisierung in der Wissenschaft bei E. Husserl
und das Wesen der Technik als Gefahr bei M. Heidegger.” Paper given
at Inter. 0 conference, not published at the time. A Czech tr. was printed
by a Czech exile journal in 1980, “Nebezpečí technizace ve vědě u E.
Husserla a bytostné jádro techniky jako nebezpečí u M. Heideggera”,
Svědectví, Paris, vol. 16, no. 62, 1980, pp. 262-72.

“Der Sinn des Mythos vom Teufelspakt”, Neue Zeits.f. system Theolo.
u. Religion 0, vol. 15 (1973), pp. 291-303.

(Unpubl.) Plato a Evropa, an unedited transcript of privately held
lectures, circulated in Prague as “samizdat” in 1979 and translated
into Fr. by Erika Abrams (Platon et l’Europe, Lagrasse, Editions
Verdier, 1983, 236 pp.).
1974

“Heidegger” (in Polish), Znak, vol. XXVI, no. 6 (Krakov, 1974), pp.
713-16.

Unpublished texts, all included posthumously in the Prague type
script “edition” of JP’s Collected Works, variously tr. and publ.
abroad — see Walter.
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“České myšlení v meziválečném údobí” (Czech thought between
the Wars). Stresses importance of Masaryk. Three variants extant,
in successive stages of elaboration.
“Křesťanství a přirozený svět” (Christianity and the Natural
World). Unedited transcript of a privately given lectures — JP’s
best statement re religion, most important.
“Dopis theologovi” (A Letter to Theologian), dealing with Hei
degger’s availability for relig. thought.
“Das Geschichtsschema” (appears to be a draft for an article never
written).
1975

“Epoché und Reduktion — einige Bemerkungen” in Gerhard Funke
Festschrift Bewusst-sein, Bonn, 1975, pp. 76-85.
Kacířské eseje o filosofii dějin (Heretical Essays about the Philosophy
of History). Privately circulated collection of essays in the samizdat
“Petlice” series; printed subsequently by exile publisher, Arkýř, Mu
nich, 1980.
“Foreword” to JP’s own German tr. of J. Durych’s novella Boží duha
(Gottes Regebogen), appeared in Postilla Bohemica, Bremen, vol. 4,
no. 11-12. (JP’s total fascination with this novella may explain the fol
lowing item.)
“Was sind die Tschechen?” (unedited letters to Frau Ballauf, cca 100
typescript pages, giving an overview of Czech history and a rather
idiosyncratic interpretation of it, at odds with JP’s a life-long thought)
ms. in IWM Arch.

(Necrologue) “Herman-Leo van Breda”, Znak (Cracow), vol. 27,
pp. 88-92.
(RZ) Petr Rezek, “Úvod do psychopatologie tělesnosti” in private
ly circulated (“samizdat”) typescript volume, Němec and
Rezek, eds., Býk.
1976

“Postface de l’auteur” to J. Daněk, tr., Jan Patočka, Le monde naturel
comme un probleme philosophique, The Hague, 1976. Patočka’s “post
script” to this tr. of his 1936 Habilitationsschrift is more than half the
length of the original slender volume and provides fascinating contrast
of starting points and conclusions of his work.
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“Erinnerungen an Husserl”, in W. Biemel, ed., Die Welt der Menschen
(Festschrift for JP), The Hague, 1976, pp. vii-xix.
“Roman Jakobsons phänomenologischer Strukturalismus”, Tijdschrift
voor 0, vol. 38, pp. 129-35.

“Was its Phänomenologie?”, in Kohlenberger, ed., Essays in Honor of
R. Klibansky, Hamburg, 1979, pp. 31-49.
“Kommentar zum Interview mit M. Heidegger in Spiegel", Spekt
rum, no. 2, pp. 113-48 and 151-59.
Kartesianismus a fenomenologie, in privately circulated (“samizdat”)
Festschrift for Karel Kosík.

“Hrdinové naší doby” (The Heroes of our Time), privately cir
culated essay that appeared later in exile publication, Jan Patočka:
osobnost a dílo, Köln: Index, 1980, pp. 45-52.
“K záležitostem ‘The Plastic People’ . . .”, privately circulated
essay reprinted in Svědectví, Paris, vol. 15, no. 57, pp. 171-72.

(Unpubl.) “Husserlova transcendentálni filosofie po revisi”, a
hand-written outline, cca 30 tpsk pp, of an intended book. Un
finished.
“Fenomenologie a Strukturalismus”. Unedited transcript for three
lectures re phenomenology in what was apparently intended to be
a series like 1973 Plato and Europe but aborted — text highly
rambling and repetitive — lect. given Nov., Dec. ’75, Jan. ’76.
1977

Dvě studie o Masarykovi (Two Studies about Masaryk). Privately cir
culated volume offering a Heideggerean reinterpretation of Masaryk’s
philo. of Czech identity and philo. of religion. Subsequently printed
abroad, Toronto: 68 Publishers, 1980.

Series of brief (mostly 2-3 pp.) privately circulated texts concerning the
Charta 77 human rights movement, variously reprinted in world press
(see Walter).

“O povinnosti bránit se proti bezpráví” (Duty to resist injustice).
“Čím je a není Charta 77?” (What Charta 77 is and is not).
“Co můžeme očekávat od Charty 77?” (What can we expect from Char
ta 77?).
“Proč nemá být Charta 77 zveřejňována .. .” (Why Charta 77 is not to
be published).
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“K prohlášení generální prokuratury ČSSR” (Comment on Procurator
General’s Statement).
“Prohlášení o rozhovoru s holandskými novináři a hol. ministrem
zahraničí” ( About JP’s interview with Dutch newsmen and foreign
minister).
“Poslední interview” (The Last Interview), repr. in JP: osobnost a dílo,
pp. 99-102.

Mimo práce uvedené v tomto přehledu se zachovalo na padesát
různých zlomků. Většinou jde o dvou- až třístránkové zlomky, osnovy
či předběžné verze pozdějších prací. Seznam uvádí Milan Walter v di
sertační práci citované v úvodu. Tam najde čtenář i seznam souborných
vydání a tak zvaných “pražských opisů”, tj. samizdatového vydání
Sebraných spisů Jana Patočky. — Držiteli copyright všech Patočkových
prací jsou Patočkovi dědicové. Pro účely cizojazyčných vydání v zahra
ničí je zastupuje Institut fůr die Wissenschaften vom Menschen ve
Vídni.
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IV.
Miscellanea

Pro felicitate 1987

Je lépe zapálit malou svíčku nežli proklínat temnotu.
Konfucius

Z Boží duhy Jaroslava Durycha
Poeta, o němž se mlčí, není
automaticky proměněn v nebásníka.
Oleg Sus o Jaroslavu Durychovi

Jaroslav Durych patří spolu s Vladislavem Vančurou a Karlem Čapkem
k nejvýznamnějším českým prozaikům meziválečného období. Ona Jakub
Deml jsou velkými katolickými básníky moderní české literatury, kteří
navazují na tradici Březinovu. Kdysi se Durychovou tvorbou zabývali
kritici jako F. X. Šalda, F. Götz a B. Václavek. Dnes se Durychovo obsáhlé
dílo čte málo a časopisy, které pomáhal redigovat (Akord, Rozmach,
Obnova), se těžko hledají. V letech 1948 až 1956 nevyšlo od Durycha
vůbec nic a po roce 1969 bylo vydávání jeho díla znovu potlačeno.
Až teprve ke stoletému výročí jeho narozenin (básník se narodil 2. pro
since 1886 v Hradci Králové a zemřel 7. dubna 1962 v Praze) vyšel v sa
mizdatu útlý sborník, který obsahuje přes sto stránek esejí a článků z me
ziválečného období a velikou úvodní stať Leopolda Vrly. Trochu jinak
vypadala situace v liberálnějších šedesátých letech, kdy vyšly nejen re
edice starších textů, ale i knihy, které dříve vyjít nemohly: v roce 1969je
v nákladu 12 tisíc výtisků vydána “Boží duha" a v témže roce vychází i
“Duše a hvězda’’. Další připravované svazky však potkal osud začínající
normalizace. Publikace knih “Tam“, “Gotická růže” a tetralogie “Slu
žebníci neužiteční“, která později vyšla v Římě, byla zakázána.
“Boží duha“ je básníkova poslední práce. Dokončil ji v roce 1955.
Vedle jeho dvou valdštejnských trilogií (“Bloudění“ z roku 1929 a “Rek
viem“ z roku 1930) patří tato novela o vině a vykoupení k vrcholům nejen
Durychovy tvorby, ale české meziválečné prózy vůbec. “Boží duha“ je
nejintimnější a snad i nejradikálnější Durychovo dílo. Autor se v něm dotý
ká i tématu nad jiné tabuizovaného — vyhánění Němců z jejich české
vlasti. Tento zvláštní příběh lásky mezi starým Cechem a mladou Němkou,
která je fatálně přitahována k místu svého největšího pokoření, byl přelo
žen do němčiny. “Gottes Regenbogen“ vyšla v roce 1975 v brémském
časopisu Postilla Bohemica, který mezitím bohužel přestal vycházet. Jan
Patočka, který spolupracoval i na německém překladu, napsal pro toto
vydání předmluvu, která česky ještě tiskem nevyšla. Byla však zařazena
do posmrtně sestaveného sborníku literárních esejí filosofa, který vyšel
v samizdatu v roce 1979 pod názvem “Spisovatel a jeho věc“.
-sro-

187

Není pouť jako pouť. Nikdo mě k ní nenutil. Nikdo mi ji neukládal
za pokání. S nikým jsem se o ní neporadil a nenechal jsem se od ní od
vrátit ani výstrahami přátel, ani nepohodlím a nebezpečím, bez kterého
se vůbec nemohla konat. Cíl chtěl jsem si určit až teprve cestou, ke které
jsem si vyvolil kraj málo známý a ještě méně přístupný.
Ale co jsem tam chtěl?
Nu, neměl jsem na vybranou? Hledat samotu, zapomenutí a potřebný
klid, léčit tělo i duši a přemýšlet o posledních věcech člověka, jak se za
jisté sluší mému věku. Ale kdyby jen to! Jistě bych se byl vzhlížel i v zr
cadle dokonalosti, neboť v tom je pak vyvrcholení všech těch převzác
ných zábav, a kdopak je s to, aby netoužil po zjevení své příkladné krá
sy? Aspoň já tedy ne. Oh, už jsem se viděl! Hle já! Jak se tříbím! Jak
přemáhám pokušení, jak přemáhám sebe, jak přemáhám svět! Jistě
bych se byl olizoval už předem. A právem. Kdo to nezkusí, neuvěří, jak
musí být tomu, kdo se klaní své zdětinštělosti.
To všecko by ovšem bylo bývalo pošetilé a směšné. Vždyťjistě bych
to byl mohl docela dobře dělat tam, kde jsem žil, a bylo by to tak bývalo
rozumnější a především opravdovější. Měl-li jsem přece napravovat
své chyby, proč ne tam, kde jsem hřešil? Pročpak utíkat do ústraní? To
se přece smí dělat jen tenkrát, pokouší-li nás žena, a mne přece nepo
koušela v těch letech snad žádná.
Ale bylo to horší. Za těch neblahých let, kdy jsem poznal tvář bídy,
všecky námluvy dokonalosti se mi úplně zprotivily, a to, co mě hnalo na
tak podivnou pouť, byla bezbožná lítost, která stárnutím zjedovatěla,
a rouhavý vzdor. A bylo mi z toho leckdy úzko, neboť živým jsem ne
důvěřoval a před mrtvými bych se za to byl styděl. Ale co! Už jsem šel.
Oh, ty ubohé stáří! Jak ochotně sestupuješ ze své výsosti na mrchoviště marných přání a snů! Jak rádo se vracíš tam, kam nemáš! A proč? Je
to jistě tak nesnesitelné, prodlužuje-li se čekání na smrt, či není smrt
hodna toho, aby se na ni čekalo trpělivěji než na noc svatební? Pročpak
se jí tak zpronevěřuješ? Kam to utíkáš, nasazujíc si směšnou škrabošku
zarputilosti, jako kdyby ses po tisícidenním postu a po tisícidenní mod
litbě chtělo smrtelně rouhat? Tím si přece nic nevyvzdoruješ. Či se
snad chceš ještě vyplakat nad přeludy svých nedokonaných hříchů?
Chceš je dráždit a plašit jako roj vzteklých much a dočkat se toho, že se
zblázníš?
Lidé, se kterými jsem se setkal a vyjednával, jistě si o mně myslili, že
jsem se pomátl na rozumu, neboť nebyli s to, aby přede mnou zatajili
svůj soucit. Poněvadž však viděli, že jinak nedám, a byli to lidé dosti
dobrého srdce, snažili se mi usnadnit mou obtížnou pouť, pomáhajíce
mi radou i činem, a tak jsem se dostal až do posledního městěčka, do
kterého jsem mohl ať už na jakémkoliv vozidle dojet se všemi zavazadly,
abych se pak odtamtud dále vlekl pěšky. Podívaná na mne jistě byla pře188

směšná. Hle muž, který nepřekročil šedesátku, odvyklý tělesné námaze
a nikoliv zcela zdravý, ubírající se s holí v ruce a s těžkým batohem na
zádech tam, kde by chcíply i vrány, ale kde chce žít sám, zcela sám,
ačkoliv si opravdu s ničím neví rady a ve všem je nezkušený až běda.
Ale už jsem tedy šel. Velká zavazadla jsem zanechal u dobrých lidí
ve městečku a vzal jsem si s sebou jen tolik, co by mi stačilo asi na deset
dní, takže zpočátku se mi šlo zcela lehce. Pak to začalo tížit. Ale nikoliv
na ramenou, ani v bedrech. Nejvíce to tížilo v očích, pak v ústech a
v uších.
Přivykal jsem pohledu na začarované osady, podobné spíše smuteč
ním shromáždištím bloudících duší než sídlištím živých tvorů, i na
opuštěná a zaplevelená pole, po kterých nepoletovaly ani vrány, a kaž
dý můj krok vyvolával ozvěnu, vybízející k ustavičné modlitbě za ze
mřelé, nebo připomínající nějakou nekonečnou a bolestnou litanii.
Nebylo mnoho zřícenin ani rozvalin, ale tím to bylo pochmurnější a
zasmušilejší. Pootevřené dveře, a za nimi mlčenlivá a děsivá tma. Kvě
tináče za okny, a v nich květiny až do hněda uschlé. Místo záclon se tam
houpaly pavučiny. Ach ty pavučiny! Ty uměly strašit! Jistě i ti pavouci,
kteří je tkali, uschli strachem. A byly tam vyvrácené ploty, kůly bez
přivázaných koz, boudy bez psů, stromy, ze kterých nikdo neočesával
ovoce, a pochmurně velkolepé háje kopřiv a různého býlí, kterým pří
roda nahrazovala lidský život, či spíše snad zahlazovala jeho stopy. Ale
přece to ještě nebylo zcela beznadějné. Aspoň v dáli ještě mohl být pozo
rován kouř, vystupující z komína. A tu a tam ještě nebyly vyhlazeny
stopy kol, ba i podkov a bot. Ještě stále tu byli ti, kteří přežili zkázu.
Kolem dokola na kopcích a na strmých stráních snily lesy, žijící svým
vlastním životem, dýchající svým vlastním dechem a zasmušilé svou
vlastní, zcela nelidskou zasmušilostí. Kdysi mě to k nim vábilo. Kdysi!
Kdysi! Teď však tomu už bylo zcela jinak. Už mi nebylo třeba utíkat se
do nich a hledat v nich samotu, ve které se lze schovat přede vším, co
by i jen zdaleka připomínalo, že jsou na světě lidé. Jejich sídla pozbyla
své urážlivé odpudivosti a příznačné mrzkosti a nabyla smířlivé umrlčí
krásy a pochmurné velkoleposti. Všude velebně vládlo mrtvé ticho,
všude seděla smrt, každý dům se podobal hrobce, všecko zíralo od věč
nosti. Lesy, které se mi kdysi zdávaly tak cudné a vznešené a krásné,
ach, kterakpak by se byly mohly teď měřit s cudností, vznešeností a krá
sou tohoto nevýslovného mlčení zkázy a smrti! Nejzoufalejší křik ptá
ka, rdoušeného v nejpochmurnějším koutě, nebyl úplně ničím proti
skřípání vyvrácených vrátek. Krása letících oblak se nezdála hodna
povšimnutí, dokud se neodrazila v černých, vyhaslých a slepých tabul
kách nízkých oken.
Dech přelíbezného babího léta nabýval pravé sladkosti až teprve
smíšen se zápachem pokročilého tlení a rozkladu a více než okázalá
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křídla pozdních motýlů vábilo oči malátné poletování much, hledají
cích nějaké mrchy. A nikoliv na nedotknutém mechu a uprostřed vřesu
bylo nejlepší odpočinutí, nýbrž na prahu opuštěných a vymřelých cha
lup a ve stínu zkomolených lip, které nepozorovaně zestárly na hřbito
vech.
Byl bych rád šel co nejpomaleji. Byl bych se rád zastavil u každého
prahu. Byl bych rád šel až do pozdní noci, a třebas až do božího rána.
Ach, copak mohlo být něco úžasnějšího, než hledění do tmy za těmi
černými a vyhasnými tabulkami nízkých oken, ke kterým jsem tiskl své
čelo i ústa a nos?
Nebylo přece možno, aby odtamtud už nikdy nic nevyhlédlo. Očeká
val jsem, že ty mrtvé a nehybné pavučiny se přece jen někde náhle roz
hrnou a mezi nimi se ukáže aspoň přízrak zmučené tváře, ať lidské či
hadí, která se pak z té druhé strany také přitiskne ke sklu, ať už jako
k polibku, ať už jako k uštknutí, ať už jako k jakémukoliv pozname
nání, třebas nemůže být a nebude uskutečněno, dokud naše nehybně
přitisknuté a strnulé obličeje neprorazí sklo, které je od sebe odděluje
jako smrt nebo kletba. A ta tma za těmi pootevřenými dveřmi! Jak pod
rážela nohy! Jak to hučelo v uších a bodalo v čele! Jak to děsilo, oma
movalo a svádělo k pokleknutí a čekání na smrt!
* * *
Byl bych si mohl vybrat kteroukoliv z těch chalup, kolem kterých
jsem šel. Většinou nebyly ani zamčeny, ba leckde byla otevřena i okna,
do kterých vítr navál první opadalé listí tohoto roku. Zřejmě to bylo
opuštěno s velikým spěchem, neboť mohl jsem vidět jak záclonky
v oknech, tak i peřiny na postelích, ba i ubrusy a nádobí na stole. Kdyby
nebylo bývalo kopřiv, kterými zarůstaly prahy a které se prodíraly až do
chodeb, a těch pavučin, černajících se v oknech i v pootevřených dveřích,
bylo by se mi zdálo, že obyvatelé jsou snad na poli a co chvíli se vrátí.
Ale třebas jsem byl unaven, nechtělo se mi tu zůstat. Snad to bylo jen
tím, že jsem učinil předsevzetí, že si toho dne neodpočinu, dokud ne
dojdu do osady, o které jsem nic nevěděl, na kterou jsem se ani nikoho
nevyptával, kterou jsem si však vyvolil za cíl své bláznivé pouti. Snad
jsem doufal i v to, že tam, kam chci dojít, budou strašidla přívětivější a
zábava utěšenější.
Obloha byla jasná a svítil i přibývající měsíc i úplně bílý a hladký
prach na silnici. Byl bych začal už snít o té obloze, o měsíci, o svých
stopách v prachu i o jiných pošetilostehc, ale právě se ukázaly i nějaké
domky a chtěl jsem si vybrat. Jen který! Nu, jistě jsem se nemusil bát,
aby mě tu snad někdo mimo nadání nevyslídil, ale přece jen se mi ne
chtělo být na první ráně a hledal jsem něco co nejdál od silnice. Ani
takové domy tu však nestály ojediněle nebo v jediném koutě, nýbrž po
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obou stranách. Co ted? Byl bych musil chodit od domu k domu a běhat
a očichávat je, a to se mi zdálo trochu neslušné. Zastavil jsem se a dumal
a čekal a byl bych snad stál a čekal do zpitomění, kdybych náhle byl
nezaslechl zvuk tekoucí vody.
Ach! Je něco líbeznějšího než takový zvuk? Už jsem věděl, co hledám,
a záhy jsem uzřel cestu k potoku, zastíněnému dvěma řadami stromů,
a šel jsem a radoval jsem se z té blažené písně. Tak jsem došel až k můst
ku a přešel jej, nedívaje se než do chladné tmy, která žárlivě zakrývala
rty i oči té vody, a stále jsem šel a už se mi zdálo, že opravdu spím a jen
ve spánku pozoruji dosti veliký dům a nevím, zda mám či nemám tam
vstoupit. Pak jsem neviděl nic, ještě se mi však podařilo zavřít za sebou
dveře a dovrávorat se do kuchyně, kde jsem rozškrtl sirku a shledal, že
to tam není ani v pořádku, ani v nepořádku, ale že bych tam neměl na
čem ležet. To mi bylo i vhod, neboť chtělo-li se mi v tak velikém domě
dělat opravdu pána a požívat úcty u všech strašidel, musil jsem si také
vyhledat vyhovující, ne-li nejlepší pokoj. I vyškobrtal jsem se nahoru do
poschodí a málem bych toho byl vzápětí želel, neboť tam byly proti
sobě dvojí zavřené dveře. Do kterých jsem měl vstoupit? Do těch na
pravo? Do těch nalevo? Zachránila mě jen slabost a zmalátnělost. Vy
bral jsem si ty bližší, a nemoha už únavou stát, odhodil jsem batoh a
padl na židli.
Pootevřeným oknem nahlížela dovnitř veliká jasná hvězda, ale ne
mohl jsem uvažovat než o tom, kam si mám lehnout, neboťpostele byly
v této světnici dvě, a mimoto stály vedle sebe. Byla by to bývala jistě
otázka neřešitelná, ale naštěstí pro mne nebyly ty postele stejné, nebo
byly-li stejné, nebyly aspoň v témže stavu a mohl jsem hádat, která asi
si zasluhuje více důvěry.
Byla totiž z těch postelí jedna rozesílána, druhá ustlána. Ta rozesíla
ná se zdála přívětivější a sdílnější, zatím co se ta ustlaná zdála němá a
hluchá. Ta rozesílaná však zřejmě nebyla připravena pro nějakého
hosta, neboť peřina byla přes nohy postele přehozena dosti nedbale,
polštář zmačkán a prostěradlo shrnuto, jako kdyby byl len, kdo tu
naposled ležel, měl neklidné sny. I počal jsem uvažovat.
Kdopak tu asi ležel a kde se teď toulá! Je živ? Nemohl by sem aspoň
na chvilku přijít a trochu si pohovořit? Ale možná že sám z té postele
nevstal. Možná že ho z ní stáhli a přitom to prostěradlo tak shrnuli.
A neleží snad nyní v té rakvi a není to snad mým nepochopitelným úko
lem nebo trestem, abych se jím teďzabýval jako jedinou věcí, pro kterou
jsem sem přišel?
Málem bych si byl z roztržitosti do té postele lehl, ale cosi mě zadrže
lo. Což chodí-li strašit? Kam si lehne, až přijde? Neurazí se tím, že jsem
mu zabral místo, ačkoliv je tu postel zcela volná?
Odestlal jsem tu druhou, tu němou a hluchou, svlékl šaty, navlékl si
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noční košili, a spěšně se pokřižovav, už jsem ležel. A když už jsem ležel,
teprve pak jsem si uvědomil, že jsem nezavřel okno, ale nemaje sil,
abych vstal, raději jsem si stáhl přes uši peřinu a vdechoval cosi, co
připomínalo umrlčinu a kvetoucí lípy i polibek na rozloučenou. A začal
jsem myslet na ty černé dřevěné chalupy, na ten les, na tu bláznivou šiš
ku a na spící zmiji, na ten zářící chrám s černou rakví, na zpěv potoka,
na opuštěnost těchto zakletých míst, i na hvězdu, nahlížející oknem
dovnitř, ale dlouho to netrvalo, než jsem usnul a spal, jako kdyby mě
byl do vody hodil.

***
Jistě bych byl rád usnul, abych unikl všemu, co mnou třáslo a lomco
valo, neboť všecky ty věci příliš daleko přesahovaly těsné hranice toho,
co lze obsáhnout pozorností a ovládnout vůlí. Vždyť celá ta bytost se
svým tajemným, nedoceněným a vražedným věnem mě teď sváděla,
přitahujíc mě tak mocně a neodmluvně, že užuž se zdálo, že mě drží.
A proč? Abych viděl zázrak, že je opravdu živa? Abych u toho stál jako
přihlouplý svědek, který myslí jen na darebnosti? Nebo abych se modlil?
Za co? Za koho? Bouřilo se to ve mně a rouhalo. Zlořečil jsem si za svou
tupost a nerozhodnost. Měl jsem přece jen jít, i když zhasila svíci, neboť
teď už jsem viděl, že tohleto pro mne není, není. Ach ne! Kdepak pro
mne!
Ale spánek se nedostavoval. Byl bych tedy rád myslil aspoň na něco
podstatnějšího než na bludné jiskry, které děsivě dohasínaly v mrtvém
náručí tmy. Marně ovšem jsem hledal svou neznámou tvář a zarostlé
spáleniště svého zašlého mládí a sutiny srdce. Ale stále jsem viděl jen to,
co je nezničitelné, jen vášeň a žal. A byl bych rád doufal ve svou únavu,
namlouvaje si, že přece jen zemdlím. Ale spánek se nedostavoval.
I zadíval jsem se na pruh měsíčního světla, a tu jsem si vzpomněl na
tu velikou hnědou zmiji.
Bylo mi jí teď líto. Zdála se mi teď spravedlivější a lepší než já a čekal
jsem na ni v té chvíli tak důvěřivě, jako kdybych byl věděl, že určitě
přijde a že jí to řeknu. To mě pomalu unavovalo a snad bych byl usnul,
jen kdybych byl sebou náhle neškubl, domnívaje se, že už cítím tu zmiji.
I ona se probudila a ulekaně se tázala:
“Stalo se něco?”
“Nic,” řekl jsem, “zdálo se mi jen o té zmiji.”
“Mně také.”
Lekl jsem se těch slov mnohem více než v polospánku té zmije.
“A co?”
“Ach! Raději spěte.”
Ale jak jsem měl usnout? Pokoušel jsem se uhodnout, co se jí asi o ní
zdálo. Byl jsem ovšem už mdlý, i mohly mi odpovídat jen nejnižší smys
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ly, vždycky náchylné k potměšilostem, a bylo mi tak, jako kdybych
byl svinut mezi jejími prsy, a pomalu natahuje lysý bělavý krk, už se blí
žil svou hlavou, teď už podobnou nerozvinutému květu leknínu, vyvrže
nému z právě vyschlého bahna a posměšně přišlápnutému, k jejím
dosud nic netušícím a pokojným rtům. K těm však stále jsem nedosaho
val a už jsem se chystal ještě odvinout, domnívaje se, že to učiním tak,
aby vůbec nic neucítila, aspoň jediný prsten svého hadího těla. To by
bylo však vyžadovalo i vzepětí žeber, a tím by se ovšem byl zesílil tlak
i na prsa její. I strnul jsem, přivíraje své zúžené oči a zatajil dech. Jen aby
se neprobudila! Ale zatím už část mého hadího těla se vytáhla tak, že
nebylo možno ji udržet bez opory, a začala klesat. Pak jsem dostával
křeč a otvíral ústa, jako kdybych v tom okamžiku byl musil už pojít.
Pak mnou otřásl pláč, ale byl jsem jen zmijí a nebyl bych mohl nic než
syčet. A pak —
To jsem asi v tom snu sebou zděšeně mrskl. Teď pak, vzbudiv se,
tázal jsem se jí:
“Spíte?”
“Nespím.”
“Proč?”
“Vzpomněla jsem si na tu mrtvolu v rakvi.”
Byl jsem překvapen. Nepřiváděla ty obludné sny ona sama? A ne
zblázním se z ní?
Ale náhle mi svitlo.
“Což abychom šli a pohřbili ji teď v noci?”
“Ted? Proč?”
“Nu, teď za chládku jistě by se nám to dělalo příjemněji a lépe než
ve dne. I ta mrtvola při měsíčku by snad mohla být i docela hezká.
A jistě bychom se zbavili svých tíživých snů.”
“Já vím. Chcete zmizet.”
To mi dodalo. Zapíchlo se to jak jehla až do žil a svěsil jsem nos.
“Ne,” zalhal jsem, “nechci.”
“Z toho nebude nic. Jste unaven. Zapomínáte také na to, že zde jste
přece už v horách. Jistě byste už ráno cítil horečku. Musil byste pak
kdoví kolik dní ležet. A teď, právě teď je tu přece tak krásně!”
Tohle ovšem byl důvod zcela vážný a neodmluvný. Ze jsem náchylný
k onemocnění, to jsem nemohl popřít. Kdybych tady byl sám —
Nu, počal jsem uvažovat, kdybych tady byl sám, pak by na tom už
nezáleželo. Ať bych umřel! Co na tom? Ještě bych se i pochechtával. Ale
mohl jsem chtít, aby ona se obtěžovala i starostmi o mne? A kam by to
vedlo? Copak bych se pak mohl odtud vůbec kdy hnout?
“Dobře,” řekl jsem, “nechci vám způsobit nepříjemnosti. Snad přece
jen usnu.”
A tím bylo rozhodnuto. Už neřekla nic, obrátila se na bok a začala
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oddechovat tak tiše a klidně jako dítě. A zdálo se mi, že ta noc je tak
krásná, že už nikdy se nedožiji noci krásnější. Chvělo se to tu bledým
měsíčním světlem, sladkým jiskřením slz, tichou důvěrou mrtvých a
vznešenou nedočkavostí dosud skrytého milosrdenství a budoucí
slávy. A srdce se rozšiřovalo tak mocně, že krev už cítila mdlobu jako
v blízkosti smrti, a byl bych si přál se proměnit v rámování toho věr
ného okna, kterým za šťastných dnů se blaženě smály oči dívčiny zevnitř
a za noci nakukovaly hvězdy dovnitř, nebo v některý z trámů, které
držely strop, plný moudrosti, vševědoucnosti a tesklivé krásy. A ty
hvězdy mě pozorovaly, ty oči se smály, i trámy se probudily, ale neřekly
nic —
Jen na dosah ruky spala vedle mne ta, jejíž tělo i duše byly trvale
poznamenány všemi hrůzami zneuctění a palčivé hanby, která jistě jí
překroutila všechny vnitřnosti, vykořenila všecky opory srdce a ztrhala
chřtán. Čím byla ta bytost? Přišla potají, obávajíc se i vlastního stínu,
ale přece jen přišla, a jistě si přinášela více pýchy a sebevědomí než
šatů a prádla, třebas věděla, zůstane-li tu, že tu klesne a zajde jako
olezlá myš. A chtěla tu zůstat a byla by obětovala své zmučené tělo a
raněný stud, jen aby si vykoupila vzduch svého rodného místa, kus
oblohy, ohraničený dvěma rameny hor, a postel své matky. Jak se
svlékala při měsíčku! A proč jen, ach, proč mě nechtěla pustit!
Co jsem tedy měl chtít? Lze snad utéci před pokušením. Ale utéci
před ní? Ach, to by se ďábel byl měl čemu smát! A pak — což mě nezahanbila těmi hlavními ctnostmi, kterých mně se tak nedostávalo? Hle,
co byla ona, a co jsem byl já! Mne sem přivedla zpupnost, jen nevalně
přioděná rouchem stařecké kajícnosti, aby ješitně opravovalo svůj
žalostný stín. A proč přišla ona? Ach, proč o tom uvažovat! Byl bych
nad sebou plakal, neboť nyní jsem viděl, jak jsem proti ní chud.
Ale právě v té chvíli mi vyšlehlo před očima jasné zjevení toho, že
jsem tam, kam jsem hleděl už od toho dne, kdy se poprvé odrazila od
mých žasnoucích očí sláva nebe a hvězd, a kam se pak obracela má
bezmocná touha, marně mávajíc křídly jako beznohý pták. Že jsem u
svého cíle, a ten že je nebezpečnější, než bych vůbec byl tušil. A teprve
nyní mě přepadl strach. Vždyť to strmělo do nejzávratnějších výšin
světla. Vždyť to shlíželo do nejúděsnějších hloubek tmy. Co to bylo?
A jak jsem sem dospěl?
Můj rozum mi neodpovídal. Snad si nějaký duch chtěl ztropit jen žert
a pojal mě, vyváděje mě jako spícího náměsíčníka, na vrch kopule
chrámu. A teď jsem se vzbudil. Ach, bylo to velkolepé a vznešené!
Oblévala mě chladná měsíční záře a závrať a závrať. Ten údiv! To pro
citnutí! Ta sláva! Ta nesnesitelná a děsivá krása! Jen jít! Stále jít! A tře
bas se zřítit!
Ach, co jsem měl dělat nebo koho se ptát. Tam, kde jsem se octl, už
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vůbec se nevyjednává. Kdo přijde až tam, ten už nemůže zpátky. A už se
mi zdálo, že padám —
I ta, která odpočívala vedle mne, trhla rukou, jako kdyby se byla
chtěla zadržet před nebezpečím. Ať už spala či bděla, něco hledala,
přibližujíc se tou rukou k mé tváři. A tu se mi zdálo, že ta ruka má
strach, i vzal jsem ji, políbil ji a zase ji přikryl.
Snad opravdu spala, neboť pak se už nepohnula a pouze já sám ještě
dlouho a dlouho jsem nemohl usnout. Ale měl-li jsem strach, pak už
nikoliv z ní, nýbrž o ni. Vždyť teď bych musil i v nejtěžší zmalátnělosti
cítit stále jen to, že tak nebo onak v jejích stopách mám doklopýtat
k svému hroznému cíli.

***

Byl jsem nucen se ptát právě tak, jako ona byla nucena odpovídat,
neboť kolem nás stálo množství bytostí neviditelných a bylo to uspořá
dáno jako posmrtný soud. Ale kdo ji to soudil? Či kdo sejí směl ještě na
něco ptát? To směla jen matka. Ani ta ji však nesoudila a na nic se ne
vyptávala, ale vzala ji s sebou na svou poslední pouť a umřela za ni. Ty
bytosti neviditelné byly při tom jen svědky. Ty se nesměly ptát, aby
předčasně nezaplašily z jejích tesknících očí ten úžasný, nesmrtelný a
překrásný pohled, kterým hleděla právě při svém nejtěžším zneuctění na
svou vznešenou umírající a mlčící matku. Jen k té se teď obracela, když
ji rozrážel stud. Jen té se teď svěřovala se svou úzkostí před odpovědí.
Jen té si teď postěžovala, když ji dusila lítost. Ach, nebyl to soud! Ale
co tedy? Co?
Na mou otázku odpověděla už s úplnou odevzdaností:
“V tom, že jsem pak přijímala ty věci tak klidně, že třebas bych i
dávila krev, byla bych se už neodhodlala si prokousnout jazyk.”
“Tak? A čímpak jste byla? Pouhou žížalou na udici. I ta sebou při
polechtání aspoň bezděčně škube. A suďte ji za to, že nemůže slézt!”
Její ústa se pootevřela, ale neřekla nic. Jen jsem cítil, jak oddecho
vala, a viděl jí v očích ten tesklivý třpyt, jak provází vzdalující se a tichnoucí píseň. A přitom mě pozorovala jako hvězda, která denně a denně
se vrací k vyhlédnutému oknu a čeká a čeká.
Ale byl tu ten hrob a teď se už připozdívalo.
“Tak co? To je všecko?”
“Snad. Aspoň to nejošklivější.”
“Tak to skončíme! Zasypeme to. Ale ještě se pomodlíme!”
Vstal jsem. Sklonila hlavu, pak se zdvihla a šla.
Ale teď! Jak se modlit! Ještě nebylo dobojováno. Ještě stále jsme
stáli proti sobě. Co s ní? Jistě bych si byl přál, aby hlasitě odříkávala
slova modlitby se mnou, ale pak se mi zdálo, že by nebyla s to, aby říkala
při modlitbě jiná slova než ta, která říkala matce: Přijďse podívat, chce
li se ti, a dělej to za mne! —
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Ach! Jistě ta slova byla ze všeho nejupřímnější. Zněla bolestí lásky a
němotou slz. Zněla zoufalstvím hanby a crkotem krve. Byla krásná až
k pláči a sladká až k pomatenosti. Teď však raději ne!
I začal jsem odříkávat:
In nomine Patris —
Nedomníval jsem se, že by latině rozuměla, nepochyboval jsem však
o tom, že ví, co to jest, a že se proti tomuto způsobu nebude moci vzpí
rat.
Pater noster —
Ale už jsem byl v koncích a marně jsem uvažoval o tom, jaký je vý
znam těch úvodních slov. Což jsme byli teď sourozenci? Nebo snouben
ci? Opravdu jsme teď byli sami na celém světě? Jen ona a já? Co bych
vlastně měl odpovědět, kdybych nyní byl tázán, co jsme?
Hlas mi vázl. Pokračoval jsem pomalu, velmi pomalu, stále pomaleji
a ostýchavěji.
Sanctificetur nomen tuum —
Země se mi začala zdvíhat pod nohama a pokoušela se o mne závrať.
Ta slova už nevycházela z mého vlastního povědomí, z mé vůle, z mých
úst, nýbrž ze všeho toho, co mne i ji obklopovalo jak dříve, tak teď.
Fiat voluntas tua —
Ach ten úřední list! To sklo! A ty oči!
Pletlo se mi to před očima. Jako neviditelnými silami byli vytahováni
za ramena ze svých zakletých děr její zalezlí ženichové a viděl jsem vy
jevené a vyhřezlé oči, tupé, slepé a nechápající, a rozplizlý úškleb
jejich olezlých úst. Byli stavěni, posazováni a zdvíháni k ní jako obludy,
přespávající ve tmách ledové sluje, které oslepil oheň a omámil kouř,
a ona tu stála zcela ztracena ve vytržení, s hlavou zdviženou k nebi a
napolo obrácenou jako tenkrát k té straně, kde viděla matku. Ach —

Sicut in coelo —
Jistě se mi teď zdálo, že ji vidím už na obraze v knize života na vyvýše
ném místě uprostřed slávy. A co já? Co tu hledám? Co chci?
Panem nostrum —
Co to vlastně teď říkám? Dobře. Je to tak:
quotidianum —
Ale copak jsme neumřeli? Mám tu opravdu zůstat, jíst s ní společný
chléb, mít s ní společný domov i společný hrob? A proč se tak třesu?
Co to ve mně tak křičí, že i ústa to opakují?
Da nobis —
Ach! Bylo by to snad i opravdu možno? Ona, hledící na mne z knihy
života, nechápající svou skutečnou slávu, a já? Co jsem já? Vždyť se
rouhám. Vždyť blázním. Co to na sebe přivolávám?
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Et dimitte nobis —
Ale komu a co by mělo být odpuštěno? Jistě přece jen mně. Ale snad
ne už předem? A co vlastně? Co? Snad ne —
debita nostra —
Krev mi začala stydnout a viděl jsem hrob a vlastní své srdce. A cosi se
utišovalo, až to úplně ztichlo, ale pak přišla slova:
Et ne nos inducas —
Ať to bolí! Co na tom! Mám to, co jsem chtěl. Vrchol žádosti před
očima, kolem dokola propast, v srdci štíra — Ach!
Ave —
Jen pomalu! Pomaleji! A nevzlykat při tom!
Ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis —
Jen to dořekni!
— nostrae.
A teď řekni: Amen!
Přemohl jsem se a začal jsem říkat i modlitbu za zemřelé. Ale pak už
se mi nechtělo skončit. Ne, nechtělo. Nespěchal jsem. Teď jsem aspoň
byl chráněn. A štír?
Jen ať čeká!
Vzpomněl jsem si na modlitbu, kterou se duše umírajících doprová
zejí na onen svět a kterou bych se teď byl chtěl rozloučit i sám se sebou
navždy.
Salve, Regina —
Jistě znala aspoň první dvě slova, neboť sklonila hlavu a sepjaté ruce
se pevněji semkly.
Mater misericordiae —
Zajíkl jsem se.
Vita dulcedo —
Zdálo se mi, že tu modlitbu nedokončím. Ještě jsem se však nevzdal —
— et spes nostra —
Přemáhal jsem se a přemáhal, zastavuje se, abych popadl dech, a zase
pak pokračuje, až jsem vzlykl:
O Virgo —
Ale tu mi to už sevřelo hrdlo a začalo to mnou třást a vyvalily se mi
slzy, a nechtěje, aby mi viděla do obličeje, padl jsem jí k nohám a objal
jí paty a rozvzlykal jsem se, a nemoha popadnout dech, začal jsem líbat
její střevíce, ušpiněné prachem a rozšlapaným jílem. A líbal jsem ty
střevíce a zase je líbal, stíraje z nich prach třesoucími se ústy, a neslyšel
jsem, co říkala, a nevšímal jsem si toho, jak se bránila, a byl bych ji
nepustil a nepustil, kdyby sama se byla nesehnula a neklekla ke mně.
Když jsem posléze vstal, měl jsem na tvářích usychající slzy a hlínu a
jíl. ale toho jsem nedbal a ihned jsem se dal do práce. Pomáhala mi.
Když jsem navršil rov, sama popadla máry a vtáhla je do kostela. Louži
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po mrtvole jsem posypal pískem, umiňuje si, že to vyčistím jindy. Pak
jsme sebrali své nářadí, hodili si je na ramena a šli.
V mezerách korun zkomolených lip se kmitaly oslňující jiskry za
padajícího slunce, stíny byly už chladné, a nepromluvili jsme ani slova.

Předmluva k Boží duze Jaroslava Durycha
Jan Patočka

Česká literatura nevydala za celé 19. století jediného katolického spi
sovatele. Je snad možno říci, že Jaroslav Durych je ex aequo s Jakubem
Demlem první. Jeho katolicismus je odpovědí na otázku po smyslu našeho
existování na počátku století, které mělo spatřit konec evropské světovlády. V této době se také naplnilo — či spíše zdánlivě, prekérně naplnilo
— staleté úsilí českého národa o získání evropského uplatnění a rovno
právnosti. Tento sen se však potom vypuzením druhého národního kmene
z našich zemí vyplnil až příliš vrchovatě.
To vše následovalo po epoše, která zažila rozpad staré národnostní a
společenské struktury pocházející z poměrů svatováclavské koruny, toho
to tradičního českého státního útvaru. Byla to epocha barokní protirefor
mace a po ní následujícího osvícenství. Starý český státní útvar od třiceti
leté války odumíral, těžce na něj dolehla válka o rakouské dědictví, roz
tržení státního teritoria a následující reformy habsbursko-lotrinské
mocenské oblasti; vedlejším produktem těchto reforem bylo rozštěpení
společnosti v Cechách podle moderních nacionálních hledisek orientova
ných na jazykových rozdílech. Česká část obyvatelstva rozpadlého ve dvě
národnostní společnosti budovala svoji strukturu zdola, nebyla významněji
zastoupena ve vedoucích vrstvách národa: vedoucí úlohu v ní nehrála ani
šlechta, ani zámožné měšťanstvo. Houževnatou prací vytvořila postupně
samostatné hodnoty — spisovný jazyk a literaturu, hospodářství a škol
ství a nakonec i politiku — předpoklady samostatnosti v každém ohledu.
Je celkem pochopitelné, že jí barokní program životní pro česky mluvící
vrstvy obyvatelstva tzn. lokální patriotismus a přichýlení k domácím
katolickým náboženským tradicím, plaše elegický vztah k vlastním ději
nám, zakořenění v mezích užšího domova) nemohl k těmto cílům nic říci,
ani jí v podstatě poskytnout podporu. Zde je důvod důvodů, které vedly
v 19. století k rostoucímu rozkolu a napětí mezi českým národem a kato
lickou církví, jež se po krátké epizodějozefinismu stále více přizpůsobova
la rakouskému konzervativnímu státnímu programu, sledujícímu národ
nostní emancipaci s trvalou a rostoucí nedůvěrou. Formování novodobého
českého národa, jehož příslušníci byli jak konfesí, tak životníformou pře
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vážně katolíky, proběhlo tak vlastně ve stálých třenicích s oficiálním kato
licismem, což alespoň částečně vysvětluje, proč byl náboženský život toho
to období stále mělčí a vyprázdněnější, ale také proč mělo národní obroze
ní tak málo smyslu pro teologii, metafyziku a absolutno vůbec. (To nám
zase umožňuje pochopit, proč Masaryk, přemýšleje v osmdesátých letech
o “české otázce", označil ji za otázku náboženskou a pokusil se vyřešit ji
ve smyslu navázání na reformační tradice, které se domníval nacházet
u mnoha vůdčích postav počátků emancipace.)
Tato duchovní situace se musela při vzniku nového státního útvaru
dalekosáhle proměnit. Problém náboženské obnovy katolicismu a jeho
možného významu pro český národ, v němž katolicismus do té doby živořil
podmíněn tradicemi a zvyky, byl v celé šíři zde a vytvářel podmínky pro
pravé katolické básnictví. A tady to byl Jaroslav Durych, kdo viděl nej
radikálnější a nejctižádostivějšíperspektivy a kdo měl také šíři duchovní
ho horizontu, jakou vyžadovalo řešení problému takového rozsahu. Cítil se
solidární s domácí katolickou tradicí až do dimenze barokního katolicis
mu, viděljejí prodlouženíještě i v tvorbě Máchově a Erbenově, byl otevřen
mystickým prvkům, z nichž — do jisté míry — čerpala hymnická tvorba
Březinova; byl vášnivě připoután k zemi, jak to umožňuje polární struktu
ra mystikovy existence, přičemž vázanost k zemi u něj znamená i oblast
erotickou, smyslovou, která usiluje o mystickou svatbu s duchem. Jeho
katolicismus mu umožňuje pochopit i republiku a její genezi jako plod
odklonu od této podle jeho názoru pravé linie domácího života, a v jejím
celkovém zaměření na modernost, horizontálnost a světskost vidíjen další
důsledné pokračování tohoto odklonu. Durych tak ve svém postoji shrno
val všechny prvky domácí duchovní opozice proti tomuto zesvětštění a
neuzavíral se ani takovým, které samy o sobě byly nekatolické a nenábo
ženské, nýbrž i výrazně světské — za předpokladu, že je bylo možno vy
kládat ve smyslu jeho duchovního záměru, jako bylynapř. nauky literárně
pozitivistických historiků gollovské linie, zvláště Pekaře (pokud pole
mizovali s protestantsko-reformním výkladem obrození) a později roz
trpčení extrémních nacionalistů typu Viktora Dyka. VDurychověpostavě
a v jeho básnickém díle se soustředil odpor proti všem projevům moderní
horizontálnosti doprovázený ovšem i zúžením perspektivy a impetem
nenávisti, která zatemňuje pohled, např. ve vztahu k onomu vynikajícímu
muži, který jakožto myslitel, hledač Boha, jako muž činu věřící v prozře
telnost, chtěl novému státu vtisknout jeho smysl — ve vztahu k Masaryko
vi. Durych je sice fenoménem čisté vůle k duchovnosti, ale na jeho antihumanismu leží stín resentimentu. Odmítání a odpor zatlačuje u něho
pravou lásku do pozadí, takže se nemůže vskutku rozvinout. A ten, který
dobře vidí vlastní nedostatečnost, žije tak život kajícníka, bolestně pro
chází očistcem, pokouší se otevřít nebeskou bránu, ale přes lítost a pokání
se nikdy nedostane dál. Odpor k horizontálnosti je tedy u Durycha roz
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polcený; na jedné straně je výrazem vzpoury čisté duchovnosti, která chce
kajícně převzít staletou národní vinu, přičemž si plně uvědomuje, že život
bez zakotvení v transcendenci je katastrofa, která třeba ještě není zjevná,
ale která jednoho dne otevřeně propukne; na druhé straněje tu něco křečo
vitě strnulého, jakési přimknutí k dogmatismu, který nemůže porozumět,
protože porozumět nechce. Tato rozpolcenost je patrna například v pro
gramovém textu z roku 1930, který vyšel pod názvem “Naděje katolictví
v zemích českých”. Na jedné straně tu jde o jasnozřivé vidění možností,
které se uvolnily zánikem staré monarchie, přičemž staví do zajímavého
světla i německo-české vztahy v církevní oblasti; na druhé straně jsou zde
výroky o pojmu milostí, jejichž hrubě věcná podoba nechtíc sugeruje bez
myšlenkovité rutinní praktiky, jak je s sebou přináší každodennost
nikoli církve, nýbrž farářů.
Snad právě tento pozoruhodný rozpor způsobil nejen to, že se nejen
nepodařilo onu tak reálně pociťovanou základní vinu českého života ani
Durychovi, ani jeho podobně zaměřeným druhům zhojit tím, že siji uvědo
mili, ale že byla nakonec v prohloubené podobě vlečena dále. Náš moderní
život se nenechal prozářit paprskem absolutna — až na nepočetné výjim
ky, z nichž snad nejdůslednější byl Masaryk. Ale neníu Masaryka samého
stejně jako u Durycha výstižná diagnóza provázená návrhem v jádře ne
přiměřené terapie? Nebylo uvolnění katolicismu prostřednictvím obno
veného náboženského myšlení a života cestou, jež snad byla skutečnosti
bližší? Cestou, která by byla i lidu a jeho životnímu stylu mnohem blíže a
která by snad mohla rozšířit se i u vzdělanců, ba vyvolat u nich nadšení?
Ať už je tomu jakkoli, leží vina intransigentního katolicismu, nebo takové
ho, který chce být intransigentní, snad právě v tom, že tuto cestu znemož
nil. Kdo se v jeho rámci pokusil myslet a tvořit jinak než v úzkoprsém dog
matickém smyslu, stal se podezřelým nebo byl označen za heretika. Ale
jakoby ironií osudu obrátil na sebe podezření brzy také Durychův senzualismus, týž senzualismus, který byl přirozeně podezírán a odmítán i
moralisty opačného tábora. Poznáváme však napjatý horizont problémů
v němž se Durych a jeho duchovní druhové pohybovali — bylo to ono ve
vlastním smyslu tragické postavení češství, jeho osudová otázka, otázka,
o co se opřít tváří v tvář soudu nad světem, válce a zániku.
Není zde místo k tomu, abychom ukazovali, jak se tyto problémy utvá
řely v celé Durychově tvorbě — jak v jeho lyrice, tak i v jeho tvorbě epické
a dramatické. Chtěli jsme jen odhalit důvody, které způsobily, že se stal
v české literatuře básníkem lítosti, kajícníkem, jemuž se nedostalo mi
losti odpuštění a vykoupení v dějinné podobě, který však nikdy neustal z ní
a o ní básnit.
Pozdní podoba Durychovy zároveň individuální i dějinně vztažené
kajícnosti si zjednala prostor v nevelkém díle, jež má zároveň význam
loučení i nového začátku. Dějinné přívaly odplavily problémy duchovnosti
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kladené první republikou, a s nimi i tisíc let společného života Cechů a
Němců v jedné zemi — onu jedinečnou historii, která hluboce zformovala
oba národní kmeny. Je to sled událostí, které ve své tragičnosti nezůstá
vají pozadu za odchodem Evropy z vrcholu světových dějin, jedno z nej
strašnějších divadel na scéně světa, zrozené z hluboké, po staletí živené
národnostní nenávisti, záludné vypočítavosti, ze starých i nových pomsty
chtivých plánů, z bezhlavosti hraničící s pomateností ducha, spářenou
s bezpříkladnou morální bezostyšností, a to na obou stranách. Nesmírná
zátěž viny, kterou jsme tím na sebe vložili a kterou budeme muset ve svých
současných a patrně i budoucích dějinách nést, našla zde svého mluvčího,
svého básníka. A cítíme, že takovým básníkem mohl být jedině rozený
kajícník a že právě zde mohl najít své nejvlastnější téma a svoje básnické
naplnění.
Přes mnohá pěkná zkoumání a rozvažování, která se v nové a nejnovější
době pokoušela probádat bytostné určení lítosti, budeme si stále ještě
muset klást otázku, jaký může mít smysl želet nějakého strašného fait
accompli a věnovat mu úvahy obrácené do minulosti, když útvary směřující
kupředu by snad lépe pomohly připravovat poněkud smírnější budoucnost.
Víme, že taková kritika se v samém jádře míjí s pochopením smyslu lítosti,
obrací její časový smysl a hledá její skutečný životní význam tam, kde ho
nalézt nelze. Lítost není prázdné přání, které by chtělo odestát něco, co se
stalo, ani utopická snaha smýt minulou vinu přítomným duševním utrpe
ním. Max Scheller vynaložil mnoho úsilí a svrchovaně jemného rozlišova
cího umění, aby ukázal, že lítost není ani psychologicky snadno pocho
pitelný důsledek pokání (jeho zniternění), ani pocit založený na masochistickém instinktu pomsty na sobě samém. Zásadní lítost se týká zásadní
viny, provinilosti jako ontologického rysu konečné bytosti, oné nemožnos
ti být nevinen, která byť i byla provázena morální “nevinností” a osobní
bezhříšností, nevylučuje úsilí o čistotu a zásadní nevinnost, nýbrž je na
opak jeho důvodem. Zásadní lítost či pohotovost k lítosti je postoj toho,
kdo chápe propadlost, kdo žije v této průzračnosti “vědění” o obou zá
kladních životních možnostech a kdo netrvá ve vzdorné domýšlivosti
zatvrzele na své “významnosti”.
Lítost je tedy v tomto původním ontologickém smyslu vlastně postoj,
který vychází z otřesení bezpečné zakotvenosti v každodenně samozřejmé
struktuře smyslu a činí z něho dění rozprostírající se celým životem; je to
postoj, který nedává utichnout zemětřesení způsobujícímu, že zdánlivě
pevná půda životní jistoty mizí pod nohama.
Komu však je zásadní pohotovost k lítosti životním postojem, nebude
ji omezovat na okruhy své individuální působnosti, nýbrž rozšíříji na vše,
čím je jako živoucí existence interesován — na vše, co se dotýká způsobu,
jak je na světě, především jeho dějinně společenského bytí, jeho zasazení
v historické situaci a jeho participace na ní, jakkoli může být pasívní a
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“nezaviněná”. Domníváme se, že by bylo nesprávné nazývat to “meta
fyzickou vinou”; není to nic transcendentního, nýbrž přímá interesovanost
na všem, co je společenstvím, k němuž patříme, uznáváno za blaho a bědu,
a to obzvláště těmi, kdož přejali zodpovědnost za jeho rozhodování.
Je charakteristické pro Jaroslava Durycha, že byl vždy znovu kajícníkem právě v tomto smyslu. Želí nepřítomnosti Boha v moderním českém
vývoji, želí plochého humanismu, který musí v nejtěžších zkouškách
zklamat; želí však také — a to se zdá být rozhodující — onoho propad
nutí démonickým mocnostem světa, které se ohlásilo v pokusu o “koneč
né” a mocenské vyřešení vztahu obou v Čechách žijících národních kmenů.
Nebylo toto “konečné řešení” posledním slovem oné světské horizontály,
jež určovala náš život od dob emancipace? Nemáme zde zcela přesvědčivý
příklad propadnutí, které se téměř okamžitě odhalilo jako opak toho, oč
bylo usilováno a jež vedlo a vede k neslýchanému, a přece spoluzaviněnému
rozdrcení všeho, co v této zemi usilovalo o ducha a za něj se vydávalo?
Že se našel básník, který toto žil a básnicky ztvárnil, že tedy u nás byl
někdo schopen toto vše uchopit a složit ne pouze jímavé rekviem o tisíci
letém spolubytí dvou národních kmenů v této zemi, nýbrž zároveň velepíseň lítosti, podmiňující a připravující naději na duchovní smíření — v tom
je velký význam této malé knížky nazvané Boží duha.
Děj líčený v Durychově novele nechce mít nic společného se záležitostmi
nacionálními, političtějšími v užším slova smyslu. Není rozhodující, že se
zde v pohraničí setkávají Čech a původem Němka v době, kdy už se otevře
la závora a kraj se znovu osidluje, že se tedy nad tímto pruhem země, přes
který se přehnala potopa, zdánlivě objevuje boží duha. Důležité je, že se
zde setkávají dva kajícníci: jedním je Čech, statný muž, který se teprve učí
procítit hrůzu oněch událostí v plné tíži; druhým je žena, která to vše pře
žila, žena, o níž je možno říci, že vystoupila z archy Noemovy, rozumímeli tím nucené spolužití s vybranými ukázkami zvířeckosti. Tohoto muže
zachvacuje zpustošení v podobě propukajícího děsu, v podobě znesvěcených obydlí, nepohřbených mrtvol vystavených hrůzostrašnému rozkladu,
nenavrácených Velké Matce, zbavených projevů poslední lidské péče, vy
jadřující pohřebním rituálem převahu ducha, pohoršují a znesvěcují záro
veň svým rozkladem posvátnou půdu chrámovou a jakožto projev vůle,
která zabraňuje dokonce i v pohřbívání mrtvých, představují svatokrádež,
která nemá obdoby. Tento muž však přichází do pohraničí vlastně z ne
jasných důvodů; táhne ho jakési tušení, chlapecký sen, touha po čistotě,
lásce a štěstí, zároveň však také ryzí kajícnost, neboť co je kajícnost,
ne-li touha po čistotě? Nevědomky si slibuje ráj a naráží na hada strážce a
na pustinu, jíž není rovno, na ztracený ráj. Je toto smysl jeho temného
tušení? Přichází proto, aby očistil znesvěcenou podlahu chrámu, aby ne
pohřbeným poskytl klid v posvěcené zemi? Je to opravdu to, co je mu zde
zaslíbeno a co ho sem táhlo? Zajisté se zdá, že se zde vynořuje jakýsi smysl
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a není možno se mu uzavírat. Jde-li vskutku o očistu, je nutno vzít na sebe
lítost a pokání v plném rozsahu a bez úlev. Nelze se tedy vyhýbat žádné
těžkosti, ošklivosti, hnusu a námaze; neboť bylo-li toto vše spácháno
s hanebným, rouhavým úmyslem, musí se kajícník přihlásit ke svému
podílu na této vině a převzít ji, aby se s ní mohl vyrovnat.
Co však hledá v tomto zanedbaném kraji ona nešťastnice? Co ji sem
táhne? Mohlo by se říci, že nemá na vybranou. Ke “svým” nechce, protože
ti ji už jednou vydali napospas. Její dítě zemřelo; tam, kde bývala dříve,
nemá co hledat. Navzdory všemu ji však do těchto míst něco táhne: vina.
Táhne ji sem, kde za ni zemřela její matka, aby ji zachránila před trvalým
zneuctěním. Matka zemřela, i jedna její družka dovedla zemřít — čehož
ona sama nebyla schopna — lhostejno, zda z vnějších či z vnitřních důvodů.
Matka je její pýchou, byla jí záštitou v hodině největšího zhanobení a po
nížení a vzpomínka na ni jí nyní působí výčitky svědomí, stejnějako vzpo
mínka na družku, která se po hlavě vrhla do okna, prořízla si hrdlo a vy
krvácela. Od té doby žije tato žena s lidmi, kteříji zneužívali a nedopřávali
jí ani chvilku, aby se usebrala. Nyníji to tedy přitáhlo sem, kde se ta hrůza
stala; dříve o tom nemohla rozmlouvat ani sama se sebou. I ona tady, tak
jako onen muž, hledá samotu, i ona je kajícnicí, přestože zcela jiného dru
hu. I ona je však obětí určité dvojznačnosti svého tušení. Potřeba vypořá
dat se se svou ranou ji pudí zároveň k sebevyjádření i k sebezamlčení. To
první si žádá lítosti a zpovědi; ale je zde i cosi démonického: pýcha, vzdor
vůči neúprosnosti smrti podstoupené v oběti — kterou na sebe vzala nejen
její matka, ale i družka — vzdor vůči smrti, jež sejako železná brána staví
mezi ony zvěčnělé a tuto zhanobenou, která přežila, jež ční jako příkrá
stěna, z níž se tato žena neustále řítí dolů. Tato železná brána stojí tedy
i mezi ní a minulostí, milostivou láskou; zde je nejsubtilnější, vpravdě dé
monické pokušení, pokušení zákona a jeho výzvy “Můžeš to udělat,
protože to udělat máš”.
Co se však děje oné šílené noci, v níž se oba kajícníci náhodou (posuzo
váno z hlediska každodenností) potkávají? Náhodou, kterou spřádají
vyšší mocnosti, jež chromý jazyk nazývá osudem? V muži se přes všechnu
zemdlenost vzpíná sen o štěstí, vzpomínka na vidinu raného mládí, na
nebeský obraz lásky a temné šílenství vášně zároveň. Ona, která hledá
azyl, vidí opět, jak je vydána všanc svému osudu bytosti zbavené domova i
práva a je šťastna, že nalézá někoho, kdo ji nevyhání a poskytuje jí úto
čiště. A ten, místo aby využil situace, klade otázky, a najednou je možné
to, k čemu směřuje ona: vyznání, rozhovor, který je sebeodhalením. A zde
dochází k dramatickému zauzlení: prohlubující se zpovědí rozpoznává
muž stále zřetelněji nebeskou postavu svého chlapeckého snu a zároveň se
jí vzdaluje právě tím, jak zpověď odhaluje všechna ponížení a hlubiny,
jimž propadla, a jež by musel ještě dále prodlužovat a prohlubovat, kdyby
se poddal svému puzení. Tak se v něm zmáhá i pokušení uprchnout poté, co
by jí zabezpečil možnost zůstat v rodném domě, v jejím domově.
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Ale oním prvním vyznáním teprve začíná kajícné znovuzrození. Tento
muž je jí sice knězem, zpovědníkem — ale zároveň v ní probouzí první
záchvěv lásky, který cítí a jenž jí začíná ve snu svítat. A ráno nemůže muž
jinak než vydat svědectví o své vnitřní rozpolcenosti způsobem zároveň
bláznivým i jímavým. Ale zpověď pokračuje stále přísněji, až vyvrcholí
v doznání odporu, ba nenávisti k matce. A nyní přichází s tímto mužem
spásné slovo lásky: byla to právě nezměrná láska k matce, co v ní vzbudilo
nenávist, byla to přítomnost nebes v ní spolu se sebeodsouzením, co zou
falo nad matčiným milosrdenstvím a láskyplnou shovívavostí. Lítost musí
být dohnána až k tomuto bodu, aby se mohla stát milostivou nadějí, a je to
přece on, kdo se zde—při vší svépociťované nehodnosti — stává prostřed
níkem, poslem milosti. A v tom je smysl zpovědi: člověk si sám nemůže
udělit útěchu, aniž by se nevydával nebezpečí sebeklamu a zániku v něm.
Tak se tomuto muži přece jen znenadání dostalo role kněze — role, jež ho
však zároveň tím víc od ní oddaluje: každé přiblížení by bylo nyní zne
svěcením.
V této bídě neví si jiné rady než vykonat onen čin pokání, jehož nutnost
se mu stala zřejmou předešlého večera; odebírá se na hřbitov, aby před
svým útěkem pohřbil mrtvolu, která ležela na márách v chrámě. Tento
těžký úkol, který si uložil jako pokání za obecnou bezbožnost, stane se
však neočekávaně něčím více a také něčím daleko osobnějším. Vyjevuje se
v tom jeho vůle vzít na sebe všechnu potupu, hrůzu a poskvrnu, jímž ona
byla vystavena, před ničím necouvnout, proměnit svou touhu po ní v tuto
neohroženou cestu pokání: dokázat činem, že “krása jeho duše" je právě
v tom, že vykoná i to, co je v očích světa nejobávanější a co vzbuzuje nej
větší hnus — aby jí odňal břemeno její zdánlivé zatracenosti a sám na sobě
jí ukázal, že toto strašlivé je možno nést jako korunu, zcela niterně, aniž
by se člověk v tomto světle ukazoval někomu jinému než bytosti nejmilo
vanější. A proto neváhá vzít rakev s mrtvolou, dítětem a psem do náručí,
aby je mohl uložit do země, a proto dosáhnou oba na konci tohoto pohřbu
vrcholu lítosti: on nyní ví, že nesmí uprchnout a že je povolán k tomu, aby jí
odňal všechno, co neníjejí čistotou a slávou, a že útěk by byl pouhou vytáč
kou. Ona je vykoupena jeho slovem o lásce k matce; on obnovuje v tomto
vzmachu svoji cestu k trvalé lítosti, vědom si své nicotnosti vůči ženě, která
zůstala čistá ve špíně zhanobení.
Poslední dvě části jsou pak — abychom použili slavného podobenství—
sestupem z výšin osvícení zpět do jeskyně lidského života. První, co se
stane, je, že muž opět upadá do pokušení útěku. Chce utéci k lidem, rád by
se vymanil z této téměř nadlidské situace, jež se poznenáhlu ukázala být
smyslem jeho pouti. Ale stane se pravý opak: nikým nevolaní prostí lidé,
kteří zahlédli ten zvláštní pár, poznávají onu vykřičenou ženu, kterou
v prostotě svého srdce vždy litovali, a přejí jí to štěstí, že se nevrací úplně
osamělá; a přestože nemohou pochopit vnitřní proud událostí, dívají se na
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vše s plným uznáním — a tak je útěk znemožněn i z této strany. Nazítříje
třeba vydat se do města pro povolení: oba dva sedí opět sami u stolu, na
němž leží chléb a svíce, symbolyjejich možné budoucnosti — a přednímije
otázka, jaký tvar dát svému souručenství. Muž je stále ještě pod dojmem
společné pokorné modlitby a extáze prožité na hřbitově; hrozí mu, že se
stane fantastou. Žena zůstává blíže skutečnosti, ale není proto ještě obrá
cena zády k výšinám, naopak je jim možná blíže. Ona to je, kdo nakonec
vysloví spásné slovo, tvořící protějšek jeho slovu — slovu kněze o lásce
k matce. Ano, říká, chápe jeho myšlenky, váží si jeho odhodlání vytrvat
u ní jako ochránce a kajícník, neboť kdyby zůstal jako její muž, pak by
musel počítat i s dítětem. Ale dítě takové matky — to je přece nemyslitel
né! Leč právě motiv čistoty, která hledá čistotu, aby mohla založit nový
život, toto slovo poslední, smířené lásky, která nechává za sebou veškeré
osobní skrupule, ba odmítá i mravní příkazy, a to nikoli z bezuzdnosti,
nýbrž z vyššího pohledu, který umožňuje překonat i úctu k sobě samému
jakožto nejjemnější formu sobectví, vyvolává nakonec skutečnou, ne už
pomíjivou boží duhu.
Existuje jistá, člověku až příliš přirozená perspektiva, z níž zajisté není
možno žádat smíření, žádná boží duha, a jež tady znamená bez konce bídu,
vyhnanství, ničení, bez konce pomstu. Člověk tráví život hledáním důvodů
pro tento postoj a vždycky je nachází. Je ospravedlněn, nepociťuje ani lí
tost, ani hlas čehosi, co jsme zvyklí nazývat svědomím a kteréžto jméno
kupodivu stále ještě známe, i když věc sama se zdá být už zcela zapomenu
ta. V takovém okamžiku nás snad může oslovit dílo básníka, muže, který
se ani za nevinného nevydává, ani jím není, který je však hotov vzít svoji
vinu na sebe a hlásit se k ní, za předpokladu, že jde o vinu, která nespočívá
v “zadlužení” “světským” zájmům. Báseň takového básníka je nutně
zároveň vznešená i drsná, ční do výše i odpuzuje — a obojíje stejně nutné.
Poukázat na to bylo účelem těchto řádků.

1975
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Kritické marginálie
Kolem patočkovského archívu
ve Vídni
Začátkem roku 1983 byly položeny
základy k úplnému archívu děl české
ho filosofa Jana Patočky, překladů
jeho děl, jakož i veškeré sekundární
literatury a to na půdě vídeňského In
stitut für die Wissenschaften vom
Menschen (IWM, Gusshausstr. 8,
1040 Wien). Nejprve tedy několik
stručných informací o tomto ústavu.
Vznikl v roce 1982 z iniciativy sku
piny polských a německých filosofů,
sociologů a historiků umění, kteří
pracovali společně především v Interuniversity Centre v Dubrovníku, kde
Hans-Georg Gadamer, Gottfried
Boehm a Krzysztof Michalski pořáda
li mezinárodní kursy o hermeneutice a
umění. Tehdy vznikla idea vytvořit
instituci, kde by se setkávali humanit
ně orientovaní pracovníci z různých
částí rozdělené Evropy, eventuálně i
ze zámoří, a kde by měli příležitost
k různě termínované vědecké práci a
výměně názorů na co nejvyšší odbor
né úrovni. Zvláštní důraz byl přitom
kladen na zprostředkování méně
známých přínosů střední a východní
Evropy celoevropské kultuře. Proto
byl také jako jeden z prvních zformu
lován “projekt Patočka” zaměřený na
výzkum a publikaci filosofického díla
Jana Patočky (pod vedením Waltera
Biemela z Cách, Krzysztofa Michal
ského z Varšavy a Klause Nellena
z Kolína nad Rýnem, obou tč. ve Víd
ni). Kromě toho se v ústavu pracuje na
projektech “Metafora a obraz”, “Po
litická romantika”, “Politická odpo
vědnost” (za spoluúčasti Jerzyho
Szackého z Varšavy), “Recepce hud
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by. Její teoretické a historické aspek
ty”, “Filosofie jako instituce” (Jacques Derrida z Paříže a Krzysztof
Michalskí). Na práci v ústavu se podí
lelo již několik desítek odborníků
z Polska a Maďarska, výjimečně i
Československa (Recepce hudby).
Ustav chce tuto spolupráci dále rozši
řovat.
Jaký je současný stav (září 1986)
“projektu Patočka”? Nejdříve k archí
vu. Ustav již disponuje prakticky vším,
co Patočka kdy odborného napsal, ať
již česky, německy nebo francouzský.
Většinou — zejména ze 70. let — jsou
v kopii k dispozici i varianty a pracov
ní podklady. S archívem souvisí i kar
totéka, která je nyní uzpůsobována
tak, aby sloužila i specializovaným
vědeckým nárokům. Kromě vybudo
vání patočkovského archívu jako
trvalé badatelské základny obsahuje
“projekt Patočka” i úkol připravit
německé vydání vybraných Patočko
vých spisů. První díl (pod názvem
Kunst und Zeit obsahuje většinu Pa
točkových textů, které se týkají inter
pretace umění. Protože zčásti běží
o umění české, je to kromě významu
obecně filosofického i důležitá pre
zentace české kultury v německy mlu
vícím prostředí. Svazek připravili
Klaus Nellen a Ilja Šrubař (Kostnice)
ve spolupráci s Tomášem Kletečkou a
Jiřím Němcem (oba Vídeň). Leží tč.
v nakladatelství Klett-Gotta ve Stutt
gartu připraven k sazbě. Měl vyjít
původně již v roce 1986, ale v poslední
chvíli přišlo nakladatelství (které za
jišťuje jen vlastní výrobu a prodej kni
hy) s tím, že knihu vytiskne, až dosta
ne hotový rukopis dalšího svazku.
Jeho příprava se však z důvodu jinak
chvályhodné překladatelské poctivos
ti opožďuje, takže kdy první svazek
vyjde, zůstává otevřené. Podám aspoň
stručnou charakteristiku připravova

ných svazků. Druhý díl vybraných
spisů bude mít svazky dva: Phänome
nologische Schriften I, obsahující Při
rozený svět jako filosofický problém a
doslovy k francouzskému překladu
z r. 1976 a k novému českému vydání
v r. 1970 (to vyšlo v nákladu 300 výtis
ků a nebylo v normálním prodeji);
Phänomenologische Schriften II před
stavují výbor z dalších striktně feno
menologických prací včetně nedávno
nalezeného Prostoru a jeho problema
tiky z r. 1961, psaného k padesátinám
historika umění Václava Richtera.
Třetí díl vybraných spisů bude zahr
novat příspěvky k filosofii dějin (Ge
schichtsphilosophische Schriften).
Kromě drobnějších prací jsou to pře
devším úplné Kacířské eseje k filosofii
dějin a obsáhlý rukopis Europa und
Nach-Europa z r. 1972. Tento posled
ní text je východiskem cyklu soukro
mých přednášek Platon a Evropa z r.
1973, který vyšel francouzský v pře
kladu Eriky Abrams v r. 1983. Čtvrtý
díl — Schriften zur technischen Kultur
und Geschichte — bude obsahovat
především Patočkova masarykiana a
rozměrný esej Was sind die Tschechen?
z r. 1976.
IWM uspořádal dosud dvě patočkovské konference. Několik příspěv
ků z první z nich (16.-20. února 1984)
vyšlo jako 17. svazek řady “Phänome
nologische Forschungen” pod ná
zvem Studien zur Philosophie von Jan
Patočka (Verlag Karl Alber Freiburg/
München 1985). Příspěvky Ernsta
Wolfganga Ortha (Trevír) a Milana
Waltera (Münster) jsou biografické.
Ilja Šrubař se ve stati “Vom begründe
ten Leben. Zu Jan Patočkas prakti
scher Philosophie” zabývá problé
mem jednání z hlediska Patočkovy
nauky o třech pohybech. “Vjeho (roz.
J. P.) fenomenologicko-dialektických
analýzách přirozeného světa se otvírá

možnost svést dvě myšlenkové tradice
— kartesiánskou (diskursívní) a dia
lektickou (vázanou na pojem totality)
— na společnou půdu a považovat je
za momenty téže přirozenosvětní
praxe. Společný zdroj těchto dvou
momentů se ukazuje jasně v analýze
tří existenciálních pohybů, kde vystu
pují jako dvě vzájemně spojené pod
mínky “zdůvodněného života”: zdů
vodnění životních možností nemůže
plynout pouze z antropologické, dis
kursívní rekonstrukce skutečnosti.
Takto pochopený smysl světa by se
konstituoval pouze z výseku skuteč
nosti osvětleného diskursívním rozu
mem, za tuto hranici by nemohl. Jeho
relativita by tedy zůstala negativní,
neurčitá, protože to, k čemu je relativ
ní, totiž celek horizontu světa, se v té
to perspektivě nemůže objevit. Teprve
když se v pohybu průlomu objeví uni
verzální světový horizont, dostane
relativita jako způsob existence svůj
pozitivní, zdůvodněný smysl, jenž
odemyká nezbytnost aktivního jed
nání a zabraňuje pádu do prázdné
skepse. To tedy znamená, že teprve
vztah k totalitě světa zviditelňuje
smysl tvorby, realizace a zdůvodnění
životní možnosti. Totalita tu ovšem
není pochopena hegelovsko-marxovsky jako celek skutečnosti, jejíž fun
gování by bylo principiálně možno
učinit transparentní, aby se tak stalo
maximou jednání. Naopak — totalita
světa je v Patočkově pojetí neurčitý,
ale vždy přítomný, nitrosvětský, ale
mimolidský horizont, odemykající
sice nezbytnost zdůvodněného života,
nicméně horizont, z něhož nelze vy
získat ani mu vnutit imanentní nut
nosti, které by člověka propustily ze
zodpovědnosti za tento život” (str. 29
30, překlad J. N.). Walter Biemel
(Bemerkungen zu Jan Patočkas
Deutung der Kunst) pěkně líčí, jak
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dokázal Patočka přibližovat umělec
ká díla a historické útvary — třeba
Prahu — svým návštěvníkům. Důleži
té akcenty klade Biemel všude tam,
kde mluví o propojení umění a filoso
fie u Patočky, o jeho evropanství,
o jeho vztahu k ideji vzdělanosti. Biemelův příspěvek je vlastně komentá
řem 1. dílu vybraných spisů. Klaus
Schaller z Bochumu se zasloužil mj.
jako vydavatel Patočkových českých i
německých komenian (Jan Patočka:
Jan Amos Komenský. Gesammelte
Schriften zur Comeniusforschung Bd.
I, Bochum 1981; Bd. II, Verlag Hans
Richarz, Sankt Augustin 1984). Kro
mě diskuse edičních otázek Schaller
ve své studii ukazuje, jak přístup ke
Komenskému roste přímo z ústřední
ho nervu Patočkova filosofování. 15.18. února 1985 proběhla v IWM další
patočkovská konference, tentokrát
obrácená cele k další práci na vybra
ných spisech.
V IWM krátko- nebo dlouhodobě
hostují pracovníci, přijíždějící vý
hradně kvůli Patočkovi. Tak Erika
Abrams z Paříže, známá řadou pře
kladů z české beletrie (Jakub Deml,
Jiří Kolář aj.) a filosofie (Ladislav
Klíma a zejména Patočka), nebo Era
zim Kohák z Bostonu, připravující
anglický knižní výbor z Patočky ve
Spojených státech. Po průkopnických
překladech do francouzštiny a italšti
ny existuje i překlad norský a chystá se
chorvatský.
Sumárně lze říci, že česká kultura
má dnes v Patočkově díle jeden ze
svých nejreprezentativnějších výkonů.
Proto je naprosto smysluplné vydat
Patočkovy Sebrané spisy, jak s tím
přichází Čs. dokumentační středisko
nezávislé literatury v Hannoveru — a
to formou vydání kritického a záro
veň příručního. Je pravda, že edičních
mezer je víc, ale tato je asi nejcitelnější.
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Podaří-li se ji zaplnit — a bude třeba
mnoho prostředků, aby to bylo brzy
— dostanou ti, kdož touží česky myslet,
důkladného a kritického průvodce
nejen po terénu antické filosofie, ale i
po důležitých úsecích na cestě k dneš
ku: originální předvedení živé dnešní
filosofické školy neuzavírající se vůči
školám druhým a vůči vědám (totiž
fenomenologie), jakož i kritické zhod
nocení řady domácích i zahraničních
kulturních zjevů — Komenského,
Bolzana, Palackého, Masaryka, Rád
la, Hromádky, Saldy, Černého, Durycha, ale i Thomase Manna, Williama Faulknera a dalších a dalších, —
jaké by těžko našli jinde.
Jiří Němec, Vídeň

Tristium Monachia
"Žalmy”, nová básnická kniha Ivana
Diviše po "Odchodu z Čech”, odvozuje
svůj název spíše než z řeckého písňo
vého útvaru psalmos z českého "žalmi”.
Připomíná tedy spíše "Tristia” římské
ho básníka Ovidia, žalozpěvy, které
tento vyhnanec psal na březích Černého
moře. Tak jsou Divišovy "Žalmy” také
spřízněny s básnickou knihou Josefa
Svatopluka Machara "Tristium Vindo
bona”, žalozpěvy, které tento Pražan
psal za svého pobytu ve Vídni. "Odchod
z Čech”, žalozpěvy pražského vyhnan
ce Diviše, byly by pak paralelou k Ma
charově knize "Tristium Praga”. Že
ani básníkovi nejsou takové literární
paralely cizí, svědčí i on sám názvem
posledního oddílu "Žalmů”: Legiuncula
Bohemica. Vyhnanec Ivan Diviš píše
své žalozpěvy v Mnichově: Tristium
Monachia, kniha pro vyhnance. Nakla
datelství Rozmluvy ji v Londýně vyda
lo ve dvou formátech. Ten kolibří se
jistě hodí k tomu, aby mohl být dán na
cestu těm, kdo pojedou do Prahy — Di
viš tam má dosud mnoho obdivovatelů,

měli by tu knížečku dostat do rukou.
(Rozmluvy, 18 Church Hill, Purley,
Surrey CR2 3QN England: tam ji lze
objednat. )
Základní tóninu sbírky snad nejlépe
charakterizuje Žalm 78:

Tak pomalu uplývá můj život
tak se dovlňuje k svému konci
život který jsem chtěl naplnit službou
život v kterém jsem všechno minul
život který mne minul
(Žalm 16)

O pláči národů a vdov,
v pokleku trvající celé hodiny

Život naplněný službou: vlasti, poe
zii, Bohu, rodině. To jsou základní
témata Divišova účtování. Tedy Čechy?

Pláči beránků, ztrativších vodivou hůl,
mekavý bekote beránka litevánka
Za nocí slýchám pláč mechu pláč vlhkosti,
v poledne nářek betonových ker
Večer violoncella se lámou v pláči
pinie žalu se rozestupují

Lípy iluse Čech v pohanském uskupení
pohlaví listů šustivý květ
(Žalm 32)
Odkvetly lípy ve šrotu rezavějí
je třeba připravit se na vstup vojsk
(Žalm 35)

(• • •)

Je to pláč nad světem, nad osudem
lidstva. Básník ho pozoruje “vizírem
neúprosna, hledáčkem ontologie” (Žalm
1) a někdy zoufá. Tím spíše, že obecný
soud měří i osudem svým. To pak
“zatrne člověk, naznak povalený,
Že by to bytí bylo pro sebe samo?”

Je to volání Jobovo, hněvné zoufalství:
O půlnoci ležíš na podlaze
na služebním kokosáku
Vstáváš propocen ponětím idiotské viny
Lomcuješ mřežovím, jehož není
Proklínáš průsvitnost světa života Boha
(Žalm 17)

Proto oslovuje plačícího v závěru 78.
žalmu:
Plač taky za mne,
až dopláčeš tak řekni

Celá kniha je vlastně voláním člově
ka v úzkosti — v depresi, jak by řekli
psychoterapeuti, kteří mají pro tento
stav duše terminus technicus “bilanční
deprese”. Básník bilancuje. Listuje
v knize svého života a zvažuje zisky a
ztráty v jistinách, na které vsadil. Co
stojí v rubrice “život, čas života”?
Jenže můj čas je pryč
jak praporec ho sežral červ
(Žalm 14)

Odchodu z Čech věnoval básník svou
předchozí knihu — a tak ji též nazval.
v “Žalmech” říká (Žalm 99):
Opouštěl jsem přece Prahu
opouštěl jsem rudolfínský pentagram
opouštěl jsem srdce Svaté Říše Římské
a snad bělohorskou pláň
leč tím si nejsem jist

A přes všechno zoufalství vyslovuje
přání (Žalm 77):
A přece bych se chtěl vrátit
a přivolat ke své smrtelné posteli netušené
dědice
neboť tak mi to vnuká On,
silnější než moje neštěstí

Zde je tedy ona jistota — jistota,
která básníkovi dává naději. Jobovsky
se dovolává Diviš Boha (Žalm 44):
Pane proč mne míjíš
jako bych byl patník kámen chrobák
proč mne tresceš svou netečností
(• • •)
Vlož píseň do mých úst
Uskutečni se, dostav se už dnes,
už dnes v poledne —
abych všechno pustil z rukou a zajásal —
zajásal a všichni se mnou —

“Vlož píseň do mých úst” — tak se
setkávají dvě jistoty básníkova života
— Bůh a poezie — mezi nimi osciluje
Divišova naděje. Říká-li jednou:

209

Proklel jsem život proklel jsem Boha
to všechno rozmyslně
Ve prospěch poesie
totiž života
utrženého od šibenice
(Žalm 58),

přiklání se jindy ke druhé straně vážek
a říká o poezii:
V mrákotách kosmu který letí pryč
ona jediná je samospasitelná
setkává se tam občas s Bohem
aniž si mají mnoho co říci
Ale poesie přec se uklání a ustupuje
(Žalm 23)

Diviš oslovuje v “Žalmech” silně i
témata rodiny — především vztahu
k dětem, a téma erotiky, především té
agresívní. Smím-li však jako recenzent
být stranický, jsem s básníkem tam,
kde je spíše než macho Máchou, kde se
rozhoduje (v 31. žalmu):
“žádný Dante, ani Byron víc —”

a přiznává se básníkovi Máje:
Pojednou se rozsvítilo prázdné, bídné nebe:
zemi, tu jsem ale cílil pod nohama:
pojednou kvit rozmarýn, viděl jsem
poesie krásná, stydná, samosama . . .

Poezie — i v žalu krásná, poezie — i
v žalu zpěv. Ale, přátelé čtenáři, přátelé
čeští exulanti, ten zpěv by měl být sly
šen. Proto vás vzývám: čtěte básníka,
naslouchejte jeho žalozpěvu, neboť
(Vítězslav Hálek):
Soud Boží na se národ zve,
jenž pěvce své ctít neví —
a nejstrašnější kletbou jest,
když Bůh odejmul zpěvy!

Karel Trinkewitz, Hamburk

Erasmova cena Václavu
Havlovi
Cena nesoucí jméno velkého evrop
ského humanisty Erasma Rotterdam
ského byla za rok 1986 udělena české
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mu dramatikovi a spisovateli Václavu
Havlovi. Slavnostní předání, které se
konalo 13. listopadu 1986 v Rotterda
mu za přítomnosti holandské králov
ny Beatrix, královské rodiny, vlády
a čelných představitelů kulturního i
politického života, se ovšem (!) lau
reát sám nemohl osobně zúčastnit, ne
boť mu jako přednímu představiteli
hnutí Charty 77 hrozilo nebezpečí, že
nebude vpuštěn zpět do své vlasti.
V jeho zastoupení proto převzal cenu
z rukou prince Bernarda zástupce Na
dace Charty 77 Fr. Janouch. Havlův
projev přečetl za nepřítomného lau
reáta Jan Tříska.
Havel přijal toto vysoké uznání ne
jen jako ocenění své osobní práce, ale
jako uznání Chartě 77 a všem, “kdo
navzdory všem těžkostem usilují o ži
vot v pravdě, kdo se i zde snaží nahlas
říkat, co si myslí, zastávat se člověka
proti všem znelidšťujícím tlakům,
usilovat o lepší svět, o svět bez válek,
bez vlády lži, bez násilí, bez ponižová
ní člověka a bez ničení té částečky kos
mu, na níž žijeme”. Přesto, že náš kon
tinent je dnes mocensky rozdělen,
existuje ve vědomí lidí pocit sounále
žitosti a jednoty, byť jednoty v mno
hosti. Naším úkolem dnes je, “zachrá
nit jednotu evropského ducha, evrop
ského vědomí a evropské tradice”.
Každý z nás pro to může něco udělat navzdory všem tvrdým politickým
realitám a navzdory všem omezením,
plynoucím z lidské povahy a duchov
ního, mravního a sociálního stavu
soudobé civilizace. Musíme začít kaž
dý u sebe, neboť “moc nad sebou sa
mým ... je tím jediným, co má i ten
nejbezmocnější z nás, a zároveň tím
jediným, co nikomu z nás nelze vzít”.
Všichni můžeme nahlas artikulovat
své ideály a jim obětovat mnohé ze
svého soukromého štěstí, “pakliže
aspoň trošku věříme s českým filozo

fem Janem Patočkou, že jsou věci,
které stojí za to, aby člověk pro ně tr
pěl”.
“Také západní Evropané si začínají
stále zřetelněji uvědomovat to, co si
východní uvědomují už dlouho a bo
lestně: totiž, že existuje i druhá půlka
Evropy . . . Jako by si začínali uvědo
movat, že ublíží sami sobě, když si za
cloní pohled na Východ a namluví si,
že co se tam děje, jich se netýká”. Ha
vel se zamýšlí také nad nebezpečím
raket s nukleárními hlavicemi, které
dnes naplňují obě poloviny Evropy a
nad nimiž si lidé na obou stranách kla
dou otázku po smyslu tohoto závodě
ní. “Náš osud je vskutku nedělitelný,”
říká v závěru svého poselství Václav
Havel. “Čím modernějšími zbraněmi
jsme obklíčeni, tím je jeho nedělitel
nost zjevnější: naše jednotlivé svobo
dy jsou stále zřetelněji svobodami nás
všech; ohrožení jedněch znamená
vždy také ohrožení druhých; děsivý
samohyb moderní moci, trvale řečnící
o míru a trvale se připravující na vál
ku, nás strhává všechny, společně a
do téže propasti; útok na lidskou dů
stojnost a na lidská práva, jak je
evropská tradice vytvořila a Amerika
poprvé kodifikovala, je namířen - ať
už je veden kýmkoliv a kdekoliv- pro
ti všem”.
S odvoláním na proslulý spis Erasma Rotterdamského “Chvála bláz
novství” apeluje pak Havel na Východ
i Západ: “Zastavme - my všichni a
společně - zkázonosné bláznovství
světa tím, že mu postavíme do cesty
bláznovství jiné a lepší: totiž, bláznov
ství své vize mírového a celoevropské
ho společenství, bláznovství svého
evropského vědomí”.
Plným právem vyjádřili mluvčí
Charty 77 M. Palouš, J. Štern a A.
Sabatová ve svém dopisu výboru
Erasmovy ceny: “Jestliže nyní ode

vzdáváte Vaši cenu Václavu Havlovi,
pak zároveň posilujete naději, kterou
pro Evropu a vlastně celý svět před
stavuje solidarita otřesených. Oceňu
jete totiž člověka, který tento evrop
ský odkaz pochopil a kterýjej svým ži
votem i dílem naplňuje způsobem
vskutku důstojným”.
- kh -

Masarykovská konference
v Londýně 11.-16. prosince
1986
Bylo to velké překvapení, když po
zvaní referenti dostali spolu s oběžní
kem ze 16. ledna 1986 prozatímní po
řad londýnské konference o T. G. Ma
sarykovi a v něm se dočetli, že referá
ty přednesou také dr. Jaroslav Purš
(ČSAV), dr. Miroslav Pauza (ČSAV;
“Masaryk jako anglosaský myslitel”),
dr. Blanka Prokešová (ČSAV; “Ma
saryk o ženě ve společnosti”), dr. Jiří
Kořalka (Husitské muzeum, Tábor;
“Německo v politickém myšlení Palackého a Masaryka”), dr. Karel Ku
čera (“Interpretace českých dějin před
první světovou válkou a po ní”) a
dr. Vlasta Plevzová (Komenského
univerzita, Bratislava; “Masaryk a
slovenská otázka”). Bylo to znamení,
že se v roce 1985 na nej vyšších místech
v Československu dalo něco do pohy
bu. Na jaře 1986 tento pohyb ještě tr
val, neboť někteří ohlášení referenti
z Československa poslali do Londýna
texty svých referátů; podle směrnic
pořadatelů měly být referáty zaslány
do Londýna do 1. května 1986. Poté
začal v Praze zpětný pohyb a vše se
vrátilo do obvyklého stavu nehybnos
ti: pořadatelům sdělilo českosloven
ské velvyslanectví v Londýně, že čes
koslovenští referenti nepřijedou.
Tak docela bez československé
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účasti se však konference přece jen ne
konala, z Prahy přijeli dokonce dva
velmi vzácní hosté - vnučky T. G. Ma
saryka Herberta a dr. Anna Masary
kovy. Několikrát vystoupily v diskusi
a na zasedání 16. prosince nazvaném
“Lidský profil T. G. Masaryka” se po
dělily s účastníky konference o vzpo
mínky na svého dědečka.
Celkem 39 referátů bylo přednese
no na zasedáních “Masaryk jako po
litik”, “Masaryk jako myslitel”, “Ma
saryk a Marx”, “Masaryk a jeho
vlast”, “Vztah ciziny k Masarykovi”,
“Masaryk a Židé” a “Masaryk jako
spisovatel”. Čtyři a půl dne se zaseda
lo na londýnské univerzitě, jejíž vicekancléř a rektor konferenci slavnost
ně zahájili. Londýnská univerzita
oslavovala v roce 1986 150. výročí své
ho vzniku a masarykovská konferen
ce v prosinci se stala vyvrcholením
oslav. Součástí londýnské univerzity
je dnes už světově proslulá School of
Slavonic and East European Studies,
která masarykovskou konferenci
uspořádala. Měla ostatně vlastní ju
bileum, neboť byla založena před
sedmdesáti lety, na podzim válečného
roku 1916. A u jejího zrodu stál právě
Masaryk, která také byl jejím prvním
přednášejícím. Masarykova pamětní
deska v její budově stejně jako knižní
fondy z Masarykovy knihovny nadále
připomínají jeho působení na tomto
učilišti.
Účastníkům konference byla roz
dána brožura “T. G. Masaryk and our
times”, kterou k této příležitosti vyda
lo Čs. dokumentační středisko nezá
vislé literatury v Hannoveru péčí V.
Prečana. Brožura obsahuje především
inedit ní texty českých autorů ve vlas
ti, zabývajících se masarykovskou
problematikou (viz následující zprá
vu V. Vejrové).
Londýnská konference zahájila řa
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du podniků, které se budou v roce
1987 konat v různých zemích u příleži
tosti 50. výročí smrti prvního česko
slovenského prezidenta. Je jisté, že
v Československu věnuje demokratic
ká opozice tomuto jubileu patřičnou
pozornost. Světová veřejnost bude
pozorně sledovat, zda váhavě proje
vený zájem o Masaryka, jak jej oficiál
ní československá místa dokumento
vala v letech 1984-1986 jmenováním
referentů na londýnskou konferenci,
se přece jen neprojeví aspoň uspořá
dáním masarykovské konference
v Československu, která by režimu
umožnila upravit si obraz. Masaryka
podle vlastních představ, bez zasaho
vání opozice, exilu či západních de
mokratických představitelů. Nejspíš
se ovšem přejde masarykovské jubi
leum mlčením. Je to pro úřady cesta
nejpohodlnější, neskrývá žádná ne
bezpečí a Masaryka Čechům a Slová
kům ve vlasti “zbytečně” nepřipomí
ná.
Není ovšem pochyb o tom, že ofi
ciální odborníci se nadále budou Ma
sarykem zabývat - stejně tak jako věd
ci z řad domácí opozice a vědci půso
bící v exilu. A k nim přistupuje stále
rostoucí počet odborníků z různých
zemí, které složitá osobnost T. G. Ma
saryka přitahuje. Jistě zraje na růz
ných místech světa myšlenka napsat
fundovanou monografii o Masaryko
vi. Nesčetné dílčí studie a velmi roz
porné interpretace přímo volají po ta
kovém díle. Londýnská konference
z konce roku 1986 naléhavost tohoto
úkolu ukázala velmi přesvědčivě.
Po ideaiizaci Masaryka za první re
publiky a po hanopisech z doby stali
nismu přišel čas na nestranné předsta
vení nejvýznamnějšího českého veřej
ného činitele našeho století.
Antonín Měšťan

Masaryk a naše doba
Pražský režim vynakládá velké úsi
lí. aby z povědomí Čechů a Slováků
zmizelo vše, co souvisí s Masaryko
vým jménem. Jeho spisy jsou vyřaze
ny ze všech veřejných knihoven, v
učebnicích dějepisu se o něm píše jen
v negativních souvislostech, názvy
ulic, náměstí, škol apod., nesoucí kdy
si jeho jméno, byly už dávno odstraně
ny. V novinách se jeho jméno neobjeví
ani v souvislosti se založením Česko
slovenského státu a když už se v tisku
objeví, pak jen proto, aby sloužilo
útokům na vše, čeho byl představite
lem. S výjimkou roku 1986 se praktic
ky po téměř čtyři desetiletí o Masary
kovi jinak než negativně publikovat
nesmělo.
V zahraničí tak vzniká často dojem,
jakoby masarykovské bádání a litera
tura byly odkázány jen na zahraniční
vědu. Ve skutečnosti však se v posled
ním desetiletí v Československu obje
vilo (v samizdatu, ovšem) několik zá
važných masarykovských publikací,
které svědčí o tom, jak živý je zájem
o dílo T. G. Masaryka v odborných i
občanských kruzích doma - máme-li
ovšem na mysli především kruhy, kte
ré ideologickou reglementaci režimu
odmítají.
Vilému Prečanovi, resp. Českoslo
venskému dokumentačnímu středis
ku nezávislé literatury v Hannoveru,
patří zásluha, že s těmito masarykov
skými studiemi vzniklými a publiko
vanými s úžasným úsilím celého řetě
zu vědců, písařek, distributorů a ji
ných obětavých dobrovolných po
mocníků domácí “neoficiální” kultu
ry seznámil účastníky masarykovské
konference, která se sešla na londýn
ské univerzitě v prosinci 1986. Anglic
ký výtah těchto studií v rozsahu 112
stránek vyšel pod názvem “Masaryk

a naše doba”; je dobrou orientací pro
všechny, jimž jsou původní práce ne
dostupné.
Pozornost publikace je zaměřena
jednak na sborník “T. G. Masaryk a
naše současnost”, který byl doma při
praven k 130. výročí Masarykova na
rození (řada článků tohoto sborníku
byla přetištěna v Proměnách, kde
jsme o sborníku též souborně refero
vali; viz Proměny, roč. 17, čís. 4, 1980
a roč. 19, čís. 2, 1982), jednak na no
vější monografii Jaroslava Opata “T.
G. Masaryk v Čechách v letech osm
desátých, 1882-1891”, o které píše po
litolog Petr Pithart, který byl také
spolu s Milanem Machovcem a Jose
fem Dubským vydavatelem sborníku
z r. 1980. Brožura je uzavřena člán
kem filosofa Ladislava Hejdánka
“Masaryk jako filosof dneška” napsa
ným pro samizdat v roce 1986. Někte
ré z článků, jež jsou tu zmíněny ales
poň ve výtahu, byly otištěny v plném
znění v anglickém překladu v Cross
Currents nebo v Kosmasu.
Čtenáři zajímající se hlouběji o Ma
sarykovu práci a jeho názory poskyt
ne tato brožura neocenitelný přehled
toho, co bylo v Československu za
poslední desetiletí o Masarykovi na
psáno. Svědčí to o nevykořenitelném
působení této velké postavy našeho
kulturního a politického života ve vě
domí Čechů a Slováků, kde Masaryk
má přes všechno negativní úsilí reži
mu své nejčestnější místo.
V. Vejrová

Wilma Iggers (ed.): Die Juden in
Böhmen undMähren. Verlag C. H.
Beck, München 1986, 392 stran.
Profesorka germanistiky na Cani
sius College v Buffalo (USA) Wilma
Iggers vydala v renomovaném mni

213

chovském nakladatelství příkladnou
čítanku textů židovských autorů z Čech
a Moravy. Čítanka zabírá více než
dvousetleté časové rozmezí (1744
1952). Pořadatelka — a v mnoha pří
padech pak i překladatelka předloh —
vybrala ukázky, které nás bezpro
středně uvádějí do života, tužeb a záj
mů českého a moravského Židovstva.
Ke slovu se dostanou vzdělaní i ne
vzdělaní autoři, bohatí i chudí, měšťa
né i venkované. Volba témat i literár
ních forem je neobyčejně pestrá a pro
zrazuje znalkyni, která se jejich dlou
holetým studiem propracovala až
k přehledné a účelné klasifikaci,
umožňující s poměrným bezpečím
zvládnout jinak bezbřehou sumu
uměleckého a prostonárodního pí
semnictví. Setkáme se s životními a
rodinnými příběhy, které byly kom
ponovány jako dobrý příklad, s hu
morným líčením vlastních národních
slabostí, s popisem mravů a zvyků,
určeným původně nežidovským čte
nářům, s vidinami lepší budoucnosti
a naopak se svědectvím o úporném
boji o holé bytí. Posléze i s dokumenty
o národnostních problémech. Zkrát
ka zde nepřijde ani dopis, anekdota,
satira, novinový článek, závěť, finanč
ní rozpočet či politická nebo nábožen
ská úvaha.
Kniha je rozdělena, kromě před
mluvy a obecného úvodu, do pěti čás
tí, samostatně znovu uváděných a
průběžně komentovaných. První,
zdaleka nejobsáhlejší, líčí události od
vyhnání pražských Židů za Marie
Terezie až po zrušení ghet (1744-1848).
V následující pasáži nahlédneme do
časů liberálního optimismu a nábo
ženského indiferentismu (1848-1873).
Ten je opět vystřídán masívním vy
obrazením pestrého, ale i stísněného
(unbehagen) židovského života v mo
derním světě (1874-1918). Dvě zbý
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vající, výrazně zestručnělé části si
všímají Židů v 1. čs. republice a v ča
sech potomních (Protektorát, pová
lečný stát, stalinská éra ČSR).
S galerií autorů bude běžný čtenář
sotva obeznámen, třebaže se v čítance
vyskytnou i důvěrné literární postavy,
zvláště z oněch moderních dob (F.
Mauthner, M. Brod, F. Kafka aj.).
Bylo výslovným záměrem vydavatelčiným, vyhnout se možnému redaktor
skému klišé a připustit tentokrát ke
slovu přímé a živé, složitou umělec
kou či vědeckou reflexí netížené,
účastníky. Záměr se zdařil. Čtenář ne
odloží knihu, aniž by se nepoučil a
nezískal mnohou zajímavou i užiteč
nou informaci, dostupnou jinak jen
namáhavým a vysoce specializovaným
studiem (vydavatelka je podnikla za
nás a odvedla bezesporu kus poctivé
badatelské i pořadatelské práce [srv.
zejména předmluvu, str. 13-14 a se
znam na str. 392: zde všude uveden
výkaz studijních míst, podpůrných
společností, konzultantů a prame
nů]). I ten si však přijde na své, kdo
hledal spíše beletrii a čtenářský poži
tek z příběhu a literárního faktu.
V bezmála čtyřsetstránkové publikaci
je jich víc než dost. Je vskutku z čeho
vybírat, zařídit se podle osobní záliby
a nezůstat přitom na pochybách, ja
kéže zboží se tu k duchovnímu konzu
mu nabízí. Vše je rovněž pečlivě
opatřeno komentářem, odkazy i vy
světlivkami. I stručný slovník židov
ských výrazů a životopisné údaje
k autorům jsou po ruce. Marně by
chom se ohlíželi, co knize po této
stránce vytknout. Formálně i redak
torsky je, zdá se, perfektní (jedinou
chybu — v dataci pramene —jsem na
šel na str. 127, pozn. 109). Editorka si
také pohlídala grafickou úpravu čes
kých citátů, jmen a názvů. Kuriózní
zkomoleniny se nevyskytují, leda ty
úmyslné, náležející k ilustraci.

Způsob interpretace materiálu a
zvolená perspektiva celého podání
však vzbudí v českém čtenáři kromě
zdravých a potřebných sebekritických
dojmů také určité rozpaky. Zvláštní
optika výkladu, pochopitelně stranící,
účastná a zaujatá (a tím vším konec
konců sympatická) ovšem na mnoha
místech vynutila úvahy, které nelze
chápat jinak, než jako jisté zjedno
dušení složité a spletité historické
skutečnosti. Úhrnné svědecké vý
povědi tu bylo užito k projekci poně
kud jednorozměrné. V ní se český
národ jeví jako nepřetržitá generační
posloupnost (selskoplebejských)
antisemitů, schopných tak právě k re
volučnímu plundrování pražského ži
dovského města v roce 1848, psaní
protižidovských letáků, k hysterické
hilsneriádě na přelomu století, pře
vratovým výhrůžkám či k stalinským
monstrprocesům. Je zde i zmínka
o antisemitismu Havlíčkově a Neru
dově (str. 129 an., 178 an.). Naproti
tomu Němci, ač neméně tak staletí
účastníci zdejšího potrojného národ
nostního účetnictví, jsou zde považo
váni za zprvu vnucené (za tereziánské
ho a josefínského absolutismu), poz
ději však výhodné spojence (a také
“vzděláním příbuznější lidový kmen”
— Theodor Herzl, str. 226) Židů, kteří
se propracovávají k větší rasové ne
vraživosti teprve až hodně pozdě a ješ
tě pod vlivem blíže neurčené ciziny
(str. 313) . . .Přemýšlím, jakou prud
kou názorovou kolizi by zde vyvolala
konfrontace s podáním Václava Čer
ného (Paměti IV, Toronto 1983, str.
439-446). Přemýšlím, váhám, trnu a
— nemohu si pomoci.
Milan Daňhel

Peter Hames: The Czechoslovak
New Wave. Los Angeles: University
of California Press, 1985. 322 str.
Ilustrováno.
Československá kinematografie je
poznamenána mnoha paradoxy: Jed
ním z nich je očividný nedostatek
historiografických a monografických
textů, jež by zaznamenaly a zhodnoti
ly její vývoj. Tato anomálie vyniká
především ve světle celkového význa
mu českého a slovenského filmového
umění a zejména jeho neobyčejných
úspěchů v období šedesátých let, do
ma i na mezinárodním fóru.
Práce shrnující vývoj českosloven
ské nové vlny se prakticky omezují na
známou studii Josefa Škvoreckého1 a
knihu A. J. a Miry Liehmových.2 Obě
tyto publikace ovšem podléhají urči
tým omezením per definitionem: v pr
vém případě jde o individualizující
pohled (personal history), ve druhém
je diskusní prostor pro českosloven
ský film striktně vymezen samotným
formátem práce. Obě zmíněné knihy
byly publikovány mimo Českoslo
vensko, z čehož vyplývá, že největší
nedostatek na tomto polije právě v ze
mi, o jejíž kinematografii jde.
Nedávný příspěvek britského fil
mového historika Petera Hamese,
The Czechoslovak New Wave, tedy
nutno přivítat s upřímným zadosti
učiněním, zejména proto, že je to
pokus o objektivní, erudované zhod
nocení nejdůležitějšího období vývoje
československého filmu. Po krátkém
úvodu, v němž se autor zabývá otáz
kami širšího kulturního, politického
a filmově-historického kontextu, jsou
blíže osvětleny vlivy, jež umožnily ono
nebývalé tvůrčí vzedmutí šedesátých
let — jde především o filmy režisérů
tzv. první vlny (Ladislav Helge, Voj
těch Jasný, František Vláčil, Karel
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Kachyňa, Ján Kadár a Elmar Klos).
Práce těchto umělců, náležejících po
většině ke generaci předcházející
současníkům Formanovým a Menzelovým, měla důležitý průkopnický
význam v nesnadném období padesá
tých let; o dekádu později se prolnula
s tvorbou režisérů nastupujících.
Hames rozeznává v tvorbě nové
vlny několik důležitých proudů, ze
jména směr realistický (Jaromil Jireš,
Evald Schorm a Hynek Bočan) a tzv.
formanovskou školu (Miloš Forman,
Jaroslav Papoušek a Ivan Passer).
Zbývající tvůrci (včetně Jiřího Menzela, Věry Chytilové, Jana Němce, Juraje Jakubiska a dalších) jsou disku
továni v kapitole nazvané “Litera
tura, fantazie a experiment”. Zmíněné
proudy se ovšem často prolínají: tak
například “formanovské” východis
ko je povýtce realistické (Hames tu
správně poukazuje na nepopiratelný
vliv italského neorealismu),3 zatímco
u Schorma a Jireše se zase setkáváme
s poměrně silným motivem indivi
duální zodpovědnosti, který dává
vyniknout morálnímu aspektu jejich
tvorby.
Čeští a slovenští filmaři často čer
pali své náměty z pramenů literárních
(obdobně jako režiséři v jiných ze
mích). Žádný ze spisovatelů či drama
tiků však neovlivnil naši poválečnou
kinematografii jako Bohumil Hrabal,
jehož jméno se úzce pojí s novou vlnou
šedesátých let. Filmy inspirované jeho
tvorbou (podepsané Menzelem a ji
nými režiséry) patří k tomu nejlepší
mu, co se v Československu natočilo.
Detailnější zhodnocení klíčových
prvků tohoto vztahu by bylo zajímavé
i velmi potřebné, vyžadovalo by však
samostatnou publikaci.
Hlavním přínosem Hamesovy stu
die je především jeho snaha o přes
nost, o vyčerpávající pohled a shrnutí
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všech relevantních informací na dané
téma. Tento přístup je potvrzen i bo
hatým poznámkovým aparátem kni
hy, zahrnujícím téměř desetistránkovou bibliografii, všeobecný rejstřík,
rejstřík filmů a fotografické ilustrace.
Hames nechce psát politický pamflet
a snaží se být maximálně objektivní;
tato perspektiva dodává jeho práci
váhu a autoritu, kterou i brilantní
ideologizující studie mít nemohou.
Na druhé straně sije autor, jako mno
zí jiní, dobře vědom toho, že politiku a
film od sebe dobře odloučit nelze, a to
platí v Československu více, než kde
koliv jinde. Cesta touto uličkou skrý
vá mnohé obtíže, a autor se jich zhošťuje, podle mého mínění, poměrně
dobře. Nicméně v tomto bodě se ote
vírá pochopitelná možnost kritiky.4
V kontextu Hamesova precizního
pohledu lze těžko najít vysvětlení,
proč Formanovy tři poslední americ
ké filmy (Hair, Ragtime a Amadeus)
jsou zcela opominuty, zatímco Taking
Off a One Flew Over the Cockoo’s Nest
(také již natočené v USA) jsou nic
méně předmětem diskuse. Hames
dokonce mluví o Formanových dvou
amerických filmech 5 (zdůrazněno
recenzentem), a nikoliv pěti nebo
čtyřech (v případě, že by Amadeus ne
byl ještě uveden, když šla kniha do tis
ku). Přestože tu nejde o díla, jež by
byla, přesně vzato, integrální součástí
československé nové vlny, zasluhují si
alespoň poznámku pod čarou.
V ostatních ohledech je Hamesova
studie spíše příkladem erudice a svě
domitosti. I na tradičně obtížném
poli české a slovenské interpunkce
(zejména v anglosaských publikacích)
se hledají chyby jen s velkými obtíže
mi,6 a sotva stojí za zmínku. Je velmi
pravděpodobné, že se tato kniha brzy
stane nepostradatelnou pomůckou
pro všechny, kteří se o československý

Evropy, přičemž zejména úloha Fran
cie, Itálie, Anglie a Holandska zaslu
hují podrobnější historické analýzy.
Konference, která se sešla v Bad
Poznámky:
Wiessee koncem listopadu 1986, byla
1. Josef Škvorecký: All the Bright Young věnována objasnění kulturních vztahů
mezi Francií a českými zeměmi. Prof.
Men and Women: A Personal History of the
Czech Cinema, Toronto: Peter Martin,
F. Seibt, vynikající znalec lucembur
1971.
ské
epochy našich dějin a zejména
2. A. J. Liehm and Mira Liehm: The Most
Important Art: Eastern European Film
husitství, upozornil ve svém úvodním
After 1945, Los Angeles: University of
projevu na spojnice, které byly mezi
California Press, 1977.
oběma oblastmi už ve středověku.
3. Str. 119.
4. Josef Škvorecký: “What Was Saved
Intelektuální přitažlivost Paříže, která
From the Wreckage”, Sight and Sound, 55
se
projevovala už v raných stoletích
(Autumn 1986), str. 278-281.
českých
dějin, zesílila zejména za Lu
5. Str. 143.
6. Např. str. 30 a 148.
cemburků; také středověká reformněcírkevní hnutí obou zemí ukazují
Jan Uhde
mnohou příbuznost a dotyk. Tyto
vztahy byly sice v následujících stole
tích zúženy a oslabeny, ale pod vlivem
Francie a Čechy
osvícenské filosofie a zejména s vý
Vědecké konference mnichovského buchem revoluce probouzí se u nás
historického institutu Collegium o Francii znovu zájem, třebaže — jak
Carolinum, které se scházejí pravidel ukázal rakouský historik Reinalter —
reakce jak na osvícenské tendence tak
ně v jihobavorském letovisku Bad
Wiessee, mají už nejen svou dvaceti zejména na revoluci byly u nás roz
letou tradici, ale i stabilně vysokou porné. Za dlouhé metternichovské
odbornou úroveň. Věnují pozornost vlády byly kontakty českých zemí
dějinám a problémům historických k Francii znovu oslabeny, i kdyžfrančeských zemí, strukturám jejich spo couzské revoluční myšlenky a sociální
lečnosti, jejich kulturnímu, hospo přeměny byly u nás nadále registro
dářskému i politickému životu v růz vány. Jako příklad uvedl M. Neu
ných fázích dějin. Mimořádná pozor müller (Mnichov) interpretaci revolu
nost tu byla v minulých letech věnová ce u pražského profesora Antona
na historii a problémům První česko Springera z let 1848-49. Jistě by bylo
slovenské republiky, německo-českým zajímavé analyzovat vztah k fran
vztahům v 19. a 20. století, ale i ob couzské revoluci také u českých poli
jasnění pout a vlivů, jimiž byly české tiků poloviny 19. století: Palackého,
země integrovány do evropského pro Trojana, Havlíčka aj., i když nebyl
storu. Nejen kulturně-geograficky, pro jejich politické postoje rozhodují
ale především způsobem života a hod cí. V druhé polovině 19. století se pro
notovým dědictvím náleží české země jevuje vliv Francie v českém životě už
zřetelně do prostoru dominovanému mnohem silněji. Kontakty hledá jed
nak česká politika a hospodářské
latinsko-křesťansko-osvícenskou
linií. Vzájemné vlivy, které tento kruhy, projevuje se i vliv hnutí kato
rámec vytvářely, se neomezují jen na lické obnovy ve Francii na myšlenkové
sousední země, ale přesahují do celé proudy v českých zemích — tomuto

film zajímají. Čtenáři ve vlasti si bo
hužel budou muset na překlad asi
počkat.
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tématu věnoval rozbor prof. A. Měš
ťan z Freiburku — a zejména ovšem
se projevuje přitažlivost Paříže v oblasti
umění literárního a výtvarného, jak
o tom podrobně informovaly analýzy
prof. Hany Jechové z pařížské Sor
bonny, Jarmily Hoenschové z Tübin
gen, Jana Jirouška z Mnichova a Petra
Spielmanna z Bochumu. Jen okrajově
byla věnována pozornost také funkci
francouzské filosofie v myšlení české
inteligence a politiky na sklonku 19. a
v první polovině 20. století. V té době
sílí také ve Francii zájem o dění v čes
kých zemích, jak to dosvědčuje na př.
rozsáhlé dílo Ernesta Denise o českých
dějinách, o němž mluvil zasvěceně
prof. Eberhard z Bochumu.
Vztahy mezi Francií a českými ze
měmi byly sice poznamenány jedno
stranností odpovídající kulturnímu
spádu evropské civilizace, charakteri
zovanému zvláště v posledních stole
tích předstihem západních center
před oblastmi východní periferie;
přesto, jak konstatoval v závěru prof.
B. Michel z pařížské Sorbonny, ne
chybělo ani na vlivech jdoucích opač
ným směrem, třebaže byly menší in
tenzity a spíše ojedinělými zjevy.
Konference v Bad Wiessee analyzo
vala především kulturní vztahy — po
měru politickému a vztahům hospo
dářským je vyhražena příští konferen
ce v r. 1987. Téma tak široké nemůže
být ovšem vyčerpáno jen konference
mi — některé aspekty a fáze tu musí
být nutně překlenuty shrnujícím po
hledem, který není bez mezer. Ale už
sama snaha vyjít za hranice lokální
tématiky a ukázat na struktury evrop
ské, je nesporným kladem činnosti
Collegia Carolina, které připravuje na
další léta rovněž dvoufázovou kon
ferenci i o vztazích mezi českými ze
měmi a Anglií.
V době, kdy kvalifikovaní histo
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rikové, sociologové, filosofové, lite
rární vědci, kritici a historikové umění
a j. jsou v Československu zbaveni
možnosti odborně pracovat a publi
kovat, protože odmítají ideologicky
se podřídit politické moci, mají od
borná fóra ve světě pro nás stále větší
význam. Vědecká jednání bohemistů
v zahraničí substituují tak v mnohém
funkci, kterou by měla z velké části
plnit naše domácí věda. Udržuje se
tak na této platformě myšlenková a
badatelská dynamika, která přináší
nové poznatky, otvírá nové tématické
oblasti a provokuje tak další pracovní
úsilí širokého okruhu bohemistů
z celého světa. Není proto náhodou,
jestliže také náš vědecký exil jim věnu
je zvýšenou pozornost: v Bad Wiessee
byla mezi účastníky i přednášejícími
dobrá polovina Čechů a Slováků.
Karel Hrubý
Cena Jaroslava Seiferta byla na
návrh komise, v níž zasedali J. Gruša,
M. Kundera, A. J. Liehm, S. Richte
rová, J. Škvorecký, J. Vladislav, F.
Janouch a dva spisovatelé žijící v Čes
koslovensku, poprvé udělena koncem
1986: byl jí vyznamenán slovenský
spisovatel Dominik Tatarka za trilo
gii “Písačky”. Cenu zřídila Nadace
Charty 77.
Cena Jiřího Lederera, která byla r.
1986 rovněž udělena poprvé, byla při
znána Andrzeji Jagodzinskému za je
ho překladatelskou práci z češtiny do
polštiny.
Cena svobody, kterou udělují kaž
doročně švédský deník Dagens Nyheter a dánský deník Politiken, byla při
znána za rok 1986 Chartě 77. Součas
ně s předáním ceny se v Kodani konal
v lednu 1987 také mezinárodní semi
nář o opozici v zemích střední a vý
chodní Evropy. Před Chartou byla ta
to cena udělena m.j. L. Walesovi a W.
Mandelovi.

Cena Jana Palacha
Milanu Šimečkovi
Mezinárodní výbor pro podporu
Charty 77, který má sídlo v Paříži
(mezi členy jsou spisovatelé a umělci
světového formátu jako na př. S. Bellow, F. Dürrenmatt, M. Frisch, G.
Grass, A. Miller, Y. Montand aj.), udě
lil už po osmé cenu k uctění památky
Jana Palacha. Cena se uděluje za zvlášť
vynikající dílo nebo společensky vý
znamnou činnost jednotlivce či skupiny
v Československu v oblasti literární,
umělecké, vědecké, vzdělávací, ediční,
humanitární a publicistické.
Cena za rok 1986 byla udělena Mi
lanu Šimečkovi (1930), žijícímu v Bra
tislavě, za jeho literární dílo, zejména
jeho knihu pronikavé politické analýzy
“Obnovenípořádku“, která vyšla v za
hraničí v řadě jazyků. Pro tuto svou
práci a pro svou účast na nezávislé
občanské aktivitě byl Milan Šimečka
vězněn, jeho rodina pronásledována.
Přes své vysokoškolské intelektuální
kvality pracoval Šimečka po léta jako
dělník.
Návrhy kandidátů na udělení ceny a
finanční podporu výboru pro jeho další
významnou práci posílejte na adresu:
International Committee for the Sup
port of Charter 77 in Czechoslovakia,
Secretariat: France de Nicolay, 5 rue
de Médicis, F-75006 Paris, France.

Na okraj jedné výstavy
Podíl švýcarských emigrantů v čes
kých zemích na vývoji tzv. habánské
keramiky
V Museum für Wohnkultur v Curychu byla v r. 1986 otevřena výstava
“Keramik und Glas aus der Tschechoslowakei — Habaner Fayencen
1590-1730”. Pozorní návštěvníci se

z textů na výstavě dověděli, že tzv.
habáni byli novokřtěnci, kteří se před
pronásledováním uchýlili na území
dnešního Československa, zejména
na Moravu. Největší počet těchto
emigrantů přišel ze Švýcarska a v čes
kém exilu žil v letech 1525-1618. Cel
kem žilo téměř sto let nerušeně dvacet
tisíc anabaptistických emigrantů na
jižní Moravě. Nebylo náhodou, že
emigranti z politických a hlavně ná
boženských pohnutek vyhledávali
v 16. a 17. století Čechy a Moravu,
neboť už od doby Jana Husa se v těch
to zemích prosadila rozsáhlá toleran
ce a emigranti byli přijímáni s otevře
nou náručí.
Švýcarští anabaptisté, žijící jako
emigranti na Moravě, vysílali do Švý
car tajné emisary. Jeden z nich byl
v roce 1592 poznán katolickým kně
zem v Badenu u Curychu, odkud po
cházel. Kněz ho předal úřadům, které
ho uvěznily. Emisaři informovali taj
né anabaptisty ve Švýcarsku o pomě
rech na Moravě, aby příští emigranti
věděli, co je očekává. Tak víme, že
4. srpna 1584 emisar B. Köhler svolal
tajnou schůzi zájemců o emigraci na
Moravu v obci Birmensdorf u Cury
chu.
Největší vlna emigrantů ze Švýcar
ska trvala mezi léty 1570 a 1600. Mo
rava se v kruzích anabaptistů ve Švý
carsku označovala za “zaslíbenou ze
mi”. Jsou zachovány dopisy švýcar
ských emigrantů z Moravy do Švýcar,
kde se chválí život v českých zemích a
vyzdvihuje se zejména, že emigranti
žijí velmi levně. Není divu, že brzy
začali odcházet na Moravu také lidé,
kteří neměli náboženské nebo politic
ké pohnutky k emigraci. Kronika
moravských anabaptistů pozname
nává k roku 1586, že stovky Švýcarů
přišly na Moravu proto, že ve Švýcar
sku byl tehdy hlad. Někteří emigranti
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uváděli, že přišli proto, že se nepohod
li s manželkou nebo nadřízeným.
Jeden emigrant se dokonce přiznal, že
byl hledán ve vlasti kvůli krádežím a
vraždě. Jiný uvedl prostě: “I wolť
gen Märn” — “Chtěl jsem se dostat na
Moravu”.
Nebylo možné divit se, že anabaptisté z Německa, Rakouska, severní
Itálie a Švýcarska přicházeli ve velkém
počtu do bezpečných českých zemí,
neboť v jejich vlasti jim hrozily tresty
včetně trestu smrti —jen ve Švýcarsku
bylo v letech 1525-1618 popraveno
73 anabaptistů.
Mezi švýcarskými anabaptistickými emigranty na Moravě byli zastou
peni zejména různí dovední řemesl
níci — některé známe dokonce jmé
nem, tak z Churu pocházel jirchář
(Weissgerber) Sebastian Neudorfer.
Také hodináři pocházeli ze Švýcar,
například Hans Felix, který se sám
podepisoval “Uhrmacher”. Příslušní
ci české Jednoty bratrské udržovali se
švýcarskými anabaptisty přátelské
styky. V roce 1560 vyslala církev Čes
kých bratří oficiální delegaci do Švý
car, kde se Češi setkali nejen s H. Bullingerem a Calvinem, ale také — ne
oficiálně — s Lelio Sozzinim, předsta
vitelem antitrinitářů (unitářů) a zřej

mě také s tajnými švýcarskými ana
baptisty.
Na Moravě se švýcarští anabaptisté
usazovali na různých místech; zvlášť
velká byla jejich kolonie u města
Znojma, kde se pak dlouho zachová
vala typická švýcarská příjmení. Na
rozdíl od emigrantů z Německa a Ra
kouska se švýcarští emigranti zřídka
věnovali politické činnosti — tím
houževnatěji se snažili vyniknout
v praktických povoláních, mimo jiné
ve výrobě keramiky. Ze Švýcarska
si přinesli vysokou technickou doved
nost a také hotové vzory užitkové i
ozdobné keramiky. Brzy jejich výrob
ky získaly proslulost a objednávali si
je i čeští šlechtici a dokonce i čeští
katoličtí církevní hodnostáři.
Současná curyšská výstava předsta
vuje ukázky mistrovství anabaptistických hrnčířů na Moravě —je jisté, že
některé exponáty vyšly z rukou do
vedných švýcarských emigrantů. Ži
vot a činnost švýcarských emigrantů
na území dnešního Československa
v 16. a 17. století je stále ještě málo
prozkoumané téma. Výstava v Mu
seum für Wohnkultur upozornila na
jeden aspekt této činnosti.
Antonín Měšťan

Za J. W. Brüglem
75. listopadu 1986 zemřel v Londýně ve věku 81 let Dr Johann Wolfgang
Brügel, profesor honoris causa. Patřil k těm německým demokratům,
občanům Československé republiky, kteří přijali její existenci jako
historickou nezbytnost. Brügel kromě toho nahlédl, že Habsburská mo
narchie nebyla reformovatelná v tom smyslu, aby dala všem svým náro
dům rovnoprávnost a uspokojivý rozsah autonomie. Jako sociální demo
krat usiloval především o sociální spravedlnost a jako Němec o důstojné
uplatnění této národnosti v rámci Československé republiky. Právnická
erudice, zájem o historii, vědecký, objektivní přístup ke skutečnosti a píle
byly kvality, které Brüglovu životní dráhu učinily tak všestranně plodnou.
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Svou kariéru začal Brügel jako novinář. Po vystudování práv se stal
soudcem. V r. 1929 vstoupili němečtí sociální demokraté v Československu
do vlády a jejich předák Dr Ludwig Czech si jako ministr sociální péče
vybral mladého Brügla za osobního tajemníka. V této funkci sledoval
Brügel ministra Czecha při všech přesunech ve vládě až do r. 1938, kdy
německé demokratické strany v republice byly na nátlak henleinovců
vyhoštěny z vlády.
Po okupaci českého vnitrozemí Němci v r. 1939 se Brüglovi podařilo
uprchnout do Francie a po jejím pádu r. 1940 do Anglie, kde pak pracoval
pro československou vládu v exilu. Zde mu bylo učinit osudové rozhodnutí.
Když se objevily první návrhy na odsun německého obyvatelstva z Česko
slovenska, zdálo se, že se musí rozhodnout mezi dvěma loajalitami. Brügel
to však tak nechápal. Věřil v demokratickou podstatu Československa,
a proto zastával názor, že jen bezvýhradná spolupráce s československým
odbojem zajistí německé menšině plná práva a kulturní svébytnost v obno
veném Československu.
Skutečnost se však utvářela jinak. Nacistická zvůle a vyhlazovací
opatření rozpoutaly vášně, proti nimž byly všechny síly rozvahy a huma
nitního přesvědčení slabé. Brügel se sice v r. 1945 na pozvání ministra
průmyslu Laušmana vrátil do Prahy, aby zde zaujal vedoucí místo na
ministerstvu průmyslu, avšak národnostní záští bylo tak vyhroceno, že
Brügel nemohl vyššífunkci v ministerstvu nastoupit, ani nemohl poskytnout
účinnou pomoc těm svým krajanům německé národnosti, kteří v době nej
větší zkoušky zachovali věrnost republice.
Tak Brügel s úlevou přijímá pověření služební cestou do Londýna, kde
v důsledku rychlého spádu událostí v Československu zahajuje svůj dlouhý
a doživotní exil. Působí zde nejprve jako novinář a překladatel obnovené
Socialistické internacionály a Mezinárodní ústředny odborů. Nejvíce
však rozvíjí svou činnost badatelskou. Za svého dlouhého exilu, který
zaujímá celou polovinu jeho života, píše a publikuje Brügel svá stěžejní
díla: Životopis Ludwiga Czecha a dvoudílnou monografii Češi a Němci,
zahrnující období od r. 1918 do r. 1948. Oba díly vyšly v němčině (první
r. 1967 a druhý r. 1974) a prvý posléze také v angličtině pod názvem
“Československo před Mnichovem”.
V Londýně také Brügel připravil k vydání dokumentaci o paktu Stalina
s Hitlerem r. 1939 a do němčiny přeložil dokumentaci o ‘konečném řešení
židovské otázky’ sebranou Angličanem Geraldem Reitlingerem; tuto dokkumentaci však doplnil a upřesnil tak, že se mohla stát podkladem při
procesu s vyhlazovatelem židů Eichmannem.
Brüglův příspěvek k historiografii střední Evropy a mezinárodních
vztahů byl oceněn na mnoha stranách. O ocenění ve Velké Británii svědčí,
že byl členem Královské společnosti pro mezinárodní záležitosti, Britské
unie novinářů a PEN-klubu. Zvláštního uznání se Brüglovi dostalo z Ra-
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kouska. R. 1966 mu rakouský stát — promotorem byl pozdější prezident
Dr Kirschläger — udělil titul profesora. Československý exil si cenil
zejména Brüglova nadhledu a objektivity, s jakými dovedl hodnotit udá
losti, v nichž bylo účastníkovi těžko zůstat nestranným. Čtenáři Proměn,
jakož i jiných exilových časopisů, poznali Brügla z jeho krátkých, ale
hutných a břitkých článků, v nichž osvětloval temné kouty moderních
dějin naší vlasti a střední Evropy vůbec. (Připomeňme alespoň z posledních
tří ročníků Proměn jeho články; roč. 1984: č. 1. “Zapomenutá kapitola”,
č. 2 “Benešovo Ano a Ne komunismu”, č. 4 “Prokop Drtina jako ministr
spravedlnosti”; roč. 1985: č. 3 “Uznání ‚Lublinu’ československou vládou
v exilu”; roč. 1986: č. 3 “Doslov k tragickému osudu Podkarpatska”,
č. 4 “Antisemitismus v Druhé republice”; těsně před svou smrtí poslalještě
redakci rukopis článku “Slovenští komunisté a maďarská otázka vl. 19441945”, který přineseme v některém z příštích čísel Proměn. Pozn red.)
Johann Wolfgang pracoval až do poslední chvíle. Pero mu doslova vy
padlo z ruky. Nejen československá, ale vůbec středoevropská kultura
jakož i evropské dějepisectví vněm ztrácí svého významného představitele.
Jaroslav Krejčí, Lancaster
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