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ale také ekologických rizik, nebezpeþných látek v ovzduší, pĤdČ a potravinách, a koneþnČ ztrátu
víry v základní civilizaþní hodnoty, napĜíklad v pokrok a vČdu. Nejistota jako ztráta bezpeþí a nárĤst bezpeþnostních rizik je dĤsledkem kĜehkosti státu, který je sice vybaven Ĝadou mocenských
prostĜedkĤ, ale mnohdy selhává, když je konfrontován s projevy moderní nejistoty. Rizika jsou
produkována systémovČ, þelit jim má každý sám.
Radikální pluralismus a individualismus, do kterého podoba soudobé spoleþnosti stále více pĜechází, neznamená pouhou mnohost vČcí, institucí, názorĤ, ale je to v podstatČ organizaþní princip,
založený na pravidle dát slovo každému. Vztah vĤþi jinakosti neznamená tedy dnes nadĜazenou
toleranci, ale rovnoprávnost v pĜístupu ke slovu. Je zde problém, jak souþasnČ vychovávat k uplatĖování tohoto principu a k odpovČdnosti za pĜekonávání násilí, bezpeþnostních rizik a prosazování
pocitu bezpeþí. Jinými slovy – kde konþí svoboda názorĤ a zaþíná kontrola jednání, které z tČchto
názorĤ vychází, pĜípadnČ eliminace rizik, které z tohoto jednání vyplývají pro ostatní.
Nabízí se otázka, jak se vyrovnat se skuteþností, že v moderních spoleþnostech je pramenem
a zdrojem morálky dobrovolnost, ale že se v tČchto spoleþnostech stále vČnuje velké úsilí tomu,
aby svobodní lidé pĜejímali urþitá stanoviska s pĜedstavou, že tak uþinili ve skuteþnosti dobrovolnČ
a z vlastní vĤle, zatímco v tradiþních spoleþnostech, které jsou orientovány náboženským þi ideologickým principem, je povinnost jednat podle urþitých stanovených zásad vynucována „kolektivním duchem“. Tento problém stĜetu dvou zpĤsobĤ východisek morálního pĜesvČdþení a jednání se
podle mého soudu projevuje i v souþasném vojenském úsilí o zajištČní bezpeþnosti nČkterých krizových oblastí soudobého svČta. Práce Eduarda Radvana pĜesvČdþivČ prokazuje, že žádný z pĜístupĤ k otázkám politiky a moci není s to zabránit bezpeþnostním hrozbám a rizikĤm. PĜesto však
vyjadĜuje dĤvČru v kritické myšlení, které mĤže pĜispČt k obnovČ ztracené jistoty zejména prostĜednictvím etiky odpovČdnosti a vytváĜení strategie Ĝešení krizových situací.
Jan Zouhar

Ivan Blecha: Edmund Husserl a þeská filosofie, Olomouc: Nakladatelství Olomouc 2003, 204 s.
Náš pĜední znalec fenomenologie Ivan Blecha shrnul a rozšíĜil v knize Edmund Husserl a þeská
filosofie analýzy Husserlových vztahĤ k þeskému prostĜedí a k ohlasu fenomenologie v þeské filosofii. Navázal významnČ na své dĜívČjší prĤkopnické práce, napĜíklad Jan Patoþka a ohlas fenomenologie v þeské filosofii (1995), Husserl (1996), nebo Jan Patoþka (1997), a svou knihou dále
rozvinul záslužnou badatelskou práci na dČjinách þeské filosofie 20. století.
První þást práce Husserlovy kontakty s þeským a moravským prostĜedím ukazuje, že Husserl se
poþítal mezi „NČmce þistého smýšlení“, že jeho krédem byl „nacionální idealismus“ a že zpoþátku
vidČl v 1. svČtové válce pĜíležitost k tomu, aby NČmci prosadili v EvropČ svou vĤdþí roli a své duchovní ideály. První svČtová válka pro nČho sice znamenala hluboký otĜes, ale stále vČĜil v pĜední
roli nČmectví. Blecha nás provází osudy Pražského filosofického kroužku, Husserlovou návštČvou
Prahy v roce 1935 a okolnostmi úvah o jeho pĜípadné emigraci do ýeskoslovenska. Za mimoĜádnČ
cennou a pro þeského þtenáĜe objevnou pokládám druhou þást monografie s názvem Husserlovy
dopisy Patoþkovi. Poprvé je zde v þeském pĜekladu pĜedložen soubor dopisĤ, které Husserl a jeho
paní adresovali Janu Patoþkovi od 12. kvČtna 1933 do 29. ledna 1937. Ukazují na blízký vztah,
který si Husserl postupnČ k Patoþkovi vytvoĜil, a na jeho hluboký zájem o Patoþkovu filosofickou
práci. Je zajímavé sledovat, jak se Husserl pomČrnČ rychle s Patoþkou lidsky sblížil, až se mezi
nimi vytvoĜilo skuteþné pĜátelství.
Ivan Blecha naplnil svĤj cíl: zjistil, co Husserl o þeské filosofii vlastnČ vČdČl, co sám z toho
mohl pro sebe pokládat za inspirativní a s kterými þeskými filosofy se osobnČ setkal. Mezi jmény
þeských filosofĤ, která jsou v HusserlovČ díle a korespondenci zmínČna, jsou vČtšinou jména adresátĤ jeho dopisĤ (Patoþka, Rádl, Kozák), skuteþnou duchovní inspiraci pĜedstavují pouze Masaryk
a Bolzano. Blecha podrobnČ a pĜesvČdþivČ ukazuje, jak Masaryk pĤsobil na Husserlovu odbornou
orientaci, religiózní pĜesvČdþení a mravní étos, a také v þem spoþívá BolzanĤv vliv na vznik fenomenologie. NejvČtší pozornost je však v BlechovČ monografii pĜirozenČ vČnována vztahu Husserl
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– Patoþka. V první þásti práce si všímá jejich osobních stykĤ, mj. i v souvislosti s Patoþkovou habilitací, v druhé þásti (jak jsme již uvedli) se seznamujeme s korespondencí, ve tĜetí þásti Ohlas fenomenologie v þeské filosofii je klíþová kapitola Fenomenologie Jana Patoþky vČnována Patoþkovu pokusu pĜekonat s využitím podnČtĤ Heideggerovy fundamentální ontologie transcendentální
fenomenologii Edmunda Husserla asubjektivní fenomenologií (negativním platonismem). Rozhodující þást Blechovy monografie je vČnována þeské pováleþné fenomenologii. V obsáhlém a promyšlenČ þlenČném výkladu jsou pĜedstaveni jak ti, kteĜí byli a jsou fenomenologií pozitivnČ ovlivnČni, tak také její kritici a odpĤrci. Blecha zde dokáže být dĤsledný, ale souþasnČ nesmírnČ citlivý.
Kapitola je dále þlenČna do oddílĤ Fenomenologie a marxismus (zde je pozornost vČnována
A. Mokrejšovi, K. Kosíkovi, M. Bayerové, I. Dubskému, K. MichĖákovi, M. PrĤchovi, J. ýernému. J. Piaþkovi, J. Zelenému a E. Urbánkovi), Fenomenologie a politika (zde jsou zmínČni V. BČlohradský, V. Havel, P. Rezek a M. BednáĜ), Fenomenologie a základy vČd (rozebrány jsou názory
Z. Neubauera, L. Hejdánka, P. VopČnky), KĜesĢanská interpretace Patoþky a fenomenologie (pĜipomenuti jsou R. Palouš, E. Kohák, J. Sokol, B. Janát), Fenomenologie a estetika (A. Mokrejš,
Z. Mathauser, Z. Kožmín, V. Zuska a P. Rezek) a Fenomenologie ve filosofické diskusi (P. Kouba,
I. Chvatík, P. Rezek, K. Novotný, I. ŠrubaĜ, J. NČmec, L. Major, J. ýapek, M. PetĜíþek, J. Michálek, J. Hroch, M.Pauza, M. Nohejl, J. Pavlík, J. Polívka, I. Kuna, A. Hogenová, O. ýálek, P. Hlavinka a L. Benyovszky).
V závČru Ivan Blecha shrnuje nČkteré nejvýznamnČjší poþiny þeské fenomenologie z hlediska
evropských souvislostí. PatĜí mezi nČ podle nČho Kosíkova aplikace Heideggerovy filosofie na
analýzu lidské praxe, MokrejšĤv pĜístup k Husserlovu pojetí intersubjektivity, myslitelský výkon
a obþanský postoj Jana Patoþky, VopČnkovo využití fenomenologie pĜi výkladu matematických
problémĤ, estetická deskripce fenomenologie Z. Mathausera a historicko filosofický pĜínos Pavla
Kouby. Sympaticky pĤsobí zjištČní, že ve stĜedoevropském prostoru, který dnes pĜedstavuje spolehlivé fenomenologické stanovištČ, hraje þeská fenomenologie dĤstojnou roli. Ivan Blecha na tom
má velkou zásluhu.
Jan Zouhar

Vladimír Leško: Philosophy of the History of Philosophy, Prešov 2003, 249 s.
Problematika filozofie dČjin filozofie patĜí už nČkolik let mezi základní témata, kterými se zabývá pĜední slovenský filozof, profesor Prešovské univerzity Vladimír Leško. Jeho monografii,
která vyšla v roce 1999 slovensky pod názvem Filozofie dejín filozofie, pĜeložil v loĖském roce do
angliþtiny pĜední slovenský anglista a vynikající znalec filozofické terminologie Pavol Štekauer.
Vladimír Leško navázal i na široce založený vČdecký úkol, který Ĝešil v druhé polovinČ devadesátých let minulého století a který pĜinesl dva kolektivní sborníky, jež byly vydány pod jeho editorstvím v letech 1998 a 1999.
Téma není v našich zemích zcela nové. Je možno pĜipomenout, že koncem padesátých let, v roce 1958 na proslulé liblické konferenci Filozofie v dČjinách þeského národa vystoupil Karel Kosík
s hlavním referátem DČjiny filozofie jako filozofie, ve kterém proti pozitivistickému pĜístupu k dČjinám filozofie zdĤraznil pojetí dČjin filozofie jako filozofie, jako souþást filozofování. Nedávno
pak u nás oprávnČnČ zaujal BĜetislav Horyna svou úvahou Jsou dČjiny filozofie filozofií? ve které
klade otázky, proþ vČnuje filozofie takový prostor historicky orientované sebereflexi a zda mohou
dČjiny filozofie substituovat filozofii.
Vladimír Leško vychází z klíþové role G. W. F. Hegela, který svými PĜednáškami o dČjinách
filozofie uþinil vztah filozofie ke svým vlastním dČjinám významným filozofickým problémem.
DČjiny filozofie pĜestaly být od té doby pouhou doxografií a staly se pĜedmČtem filozofie. Filozofie 19. a 20. století pak pĜinesla rĤzné pĜístupy k filozofickému uchopení dČjin filozofie. Z principu
jednoty filozofie a dČjin filozofie pak vycházejí hlavní modely, které Leškovi pĜedstavují Hegel,
Schelling, Marx, Nietzsche, Husserl a Heidegger, vedlejší modely, které chápou vztah filozofie
a dČjin filozofie volnČji, reprezentují Windelband, Dilthey, Russell, Whitehead, Popper, Fink, Ga-

