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a vČdecký. Svou detailní znalost masarykologické problematiky uplatnil i v dalších pracích – napĜíklad v souboru Masarykiana a jiné studie nebo v práci T. G. Masaryk – Evropan a svČtoobþan.
V devadesátých letech minulého století se Jaroslav Opat jako Ĝeditel Ústavu T. G. Masaryka a Masarykova ústavu AV ýR, pĜedseda redakþní rady SpisĤ TGM i organizátor Ĝady mezinárodních
konferencí vČnovaných Masarykovi rozhodujícím zpĤsobem zasloužil o obnovu a rozvoj masarykologického bádání v naší republice i v zahraniþí.
PĜirozeným vyvrcholením Opatova zájmu o Masaryka je monografie PrĤvodce životem a dílem
T. G. Masaryka s podtitulem ýeská otázka vþera a dnes. Práce je rozþlenČna do tĜí oddílĤ (PĜed
Velkou válkou, Ve válce a TvĤrce demokracie) a uzavírá ji celkové hodnocení Masarykovy osobnosti a díla s názvem Demokrat humanista. Ne mesiáš! ChtČl bych se zastavit pĜedevším u tĜí významných rysĤ Opatovy monografie:
1. Podle mého názoru dostáváme poprvé do rukou úplný pĜehled Masarykova života. Jak sám
autor pĜipomíná, ZdenČk Nejedlý své obsáhlé dílo ukonþil rokem 1886, zevrubný životopis Za
ideálem a pravdou od Stanislava Poláka postupnČ vychází a dospČl zatím do roku 1893. Máme k
dispozici starší životopisy (Jaromír Doležal, Jan Herben), které nepostihují závČreþné období Masarykova života, nebo práce (JiĜí Kovtun ad.), které si všímají urþitého období Masarykovy þinnosti. Opat jde dál a vČnuje do urþité míry pozornost i tzv. „druhému životu“ T. G. Masaryka, problému, který pĜed ním zaþal zkoumat Lubomír Nový.
2. Masarykovo myšlení je v OpatovČ práci vĜazováno do urþité míry do dobových filozofických
diskusí. Zejména první oddíl práce vysvČtluje Masarykovy názory na pozadí a v diskusních stĜetech s jeho ideovými odpĤrci. Netýká se to jen otázek kolem sporu o smysl þeských dČjin, ale také
rozboru ruského myšlení nebo marxismu. PĜestože autor není odborný filozof, i v pasážích vČnovaných MasarykovČ þinnosti za 1. svČtové války usiluje pĜedevším o to, aby postihl souvislost tehdejší Masarykovy filozofické a mravní orientace s jeho myšlením pĜedváleþným. Prokázal, že se to
projevilo pĜedevším v jeho pĜístupu k demokracii, v jeho pojetí 1. svČtové války jako svČtové revoluce, jako zápasu demokracie s teokracií, i v chápání událostí v tehdejším Rusku.
3. PĜesto však je tĜeba Ĝíci, že pĜevážná þást textu je vČnována Masarykovu úsilí o naši politickou samostatnost a budování státu. Na základČ zevrubného archivního a pramenného studia je vyloženo Masarykovo místo v politických dČjinách þeského národa a ýeskoslovenské republiky.
Sledujeme pĜípravu ústavy, prezidentské volby, Masarykovy spory s Karlem KramáĜem, jeho
vztah k Ĝešení národnostní otázky, zejména k problému þesko-nČmeckému, Husovy oslavy, Masarykovy zahraniþní cesty, oslavy desetiletí ýSR, diskusi s Viktorem Dykem, Masarykovu reakci na
nástup Adolfa Hitlera k moci. Podle mého soudu máme tak pĜed sebou mimoĜádnČ pouþený MasarykĤv politický životopis spojený s politickými dČjinami první republiky. PĜesvČdþuje nás o tom,
jak stále málo o Masarykovi skuteþnČ víme, jak je cenné odkrývání nových faktĤ, jejich nová interpretace a vĜazování do novČ nahlížených souvislostí.
Jednou ze závažných otázek, která byla v uplynulém desetiletí znovu a znovu kladena, je problém aktuálnosti Masarykova odkazu. Nevyhýbá se jí ani Jaroslav Opat, a když se zamýšlí nad
tím, co Masarykovo celoživotní dílo znamená v souþasnosti, pak zdĤrazĖuje, že Masaryk je pro
nás stále pĜedevším humanistou a demokratem, pĜíkladem kritického vnímání svČta, inspirujícím
svým dĤrazem na vzdČlání, mravnost a poctivou vytrvalou práci.
Jan Zouhar

Eduard Radvan: Problém bezpeþnosti v politickém a etickém myšlení, Brno: Centrum strategických
studií 2004, 125 s.
Je zĜejmé, že studie Eduarda Radvana otevírá mimoĜádnČ závažný problém vztahu politiky
a morálky. Politická rozhodnutí v dnešním svČtČ, která vedou k použití vojenské síly, jsou pĜirozenČ pĜedevším vedena mocenskými zájmy. Podle mého názoru je prakticky nemožné hodnotit, zda
byla uþinČna proto, aby byly naplnČny urþité proklamované mravní hodnoty, nebo zda jsou tČmito
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hodnotami a mravními principy dodateþnČ zdĤvodĖována. Navíc se pohybujeme v prostĜedí stĜetávání rĤzných hodnotových systémĤ, které se odvolávají na rĤzné náboženské, filozofické þi politické koncepce. Práce Eduarda Radvana se dČlí do dvou þástí. První obsahuje kapitoly Politický
realismus a etika ctnosti, Politické myšlení a etika povinnosti a Politické myšlení ve „svČtČ neurþitosti“ a etika odpovČdnosti, druhá je þlenČna do kapitol Moc ve službách státu a národa (je uvozena analýzou Platónova pojetí spoleþnosti), Politika ve službČ mravního zákona (vychází z rozboru
nápravných snah J. A. Komenského) a Moc ve službČ bezpeþnosti þlovČka (pĜipomíná v úvodu
Aristotelovo uþení o morálce, válce a míru a vojenské ctnosti).
Struktura práce se opírá o zvolenou typologii tĜí podob politického a morálního myšlení. Problematika typologie etických postojĤ a s tím spojeného politického jednání je už Ĝadu let pĜedmČtem úvah morální a politické filozofie. Autor je dobĜe obeznámen s problematikou typologie etických teorií a praktických postojĤ a je mu zĜejmé, že zatím není zcela vyjasnČna terminologie
oznaþování jednotlivých etických postojĤ. Za pĜínosné ve vztahu k politickému myšlení a rozhodování je pokládáno napĜíklad Ganthalerovo Ĝešení typologie etických pĜístupĤ v preskriptivní
(normativní) etice. Ganthaler, jak známo, dČlí preskriptivní etiku na normativní v užším slova
smyslu a na axiologickou. V normativním pĜístupu pak rozlišuje teorie teleologické, ve kterých je
etické rozhodování odvozováno z cíle (úþelu), kterého má být dosaženo, a deontologické teorie,
které zdĤrazĖují závaznost morální normy, pĜíkazu. Axiologická etika pak sleduje naplnČní dobra,
které mĤže být rĤznČ chápáno, ale mravní jednání je z tohoto hlediska hodnoceno.
Zejména Max Weber se ve studii Politika jako povolání (1919) zaþal zabývat mj. i étosem politiky, vztahem mezi etikou a politikou. Ukázal, že veškeré mravnČ zamČĜené jednání je zde urþováno jednou ze dvou principiálnČ odlišných a zdánlivČ nesluþitelných mravních orientací. Nazývá je
etikou pĜesvČdþení (smýšlení) a etikou odpovČdnosti. Etika pĜesvČdþení neznamená ovšem nezodpovČdnost a etika odpovČdnosti není bezzásadová. V jednání, které je vedeno etikou pĜesvČdþení,
sledujeme naplnČní jistých principĤ, zásad, a tyto cíle ospravedlĖují použité prostĜedky. Podle
Webera nemĤže žádná etika obejít skuteþnost, že úsilí o naplnČní proklamovaných dobrých cílĤ
poþítá þasto s mravnČ pochybenými prostĜedky a pĜináší otázku jejich oprávnČnosti. NapČtí mezi
cílem a prostĜedky se nelze v politice vyhnout, protože rozhodujícím prostĜedkem politiky je podle
Webera násilí. Etika odpovČdnosti nepĜenáší pĜedvídatelné dĤsledky mého jednání na jiné lidi,
znamená zodpovČdnost za tyto dĤsledky jednání. Politik, který podle ní jednání, pociĢuje odpovČdnost za následky, které rozhodování pĜináší. Poþítá s nedostatky lidí, které nepĜenáší na následky
svých þinĤ. Weber na základČ hrĤz 1. svČtové války konstatuje že se koneþný cíl politického jednání
a jeho pĤvodní smysl dokonce zpravidla nacházejí v neadekvátním vztahu. Etika nČkdy nehraje dĤstojnou roli. Po válce vítČz Ĝíká, že zvítČzil, protože byl v právu, kdo válku nezvládl, namlouvá si, že
nemohl dále snášet válku, ve které se bojovalo za mravnČ špatnou vČc, poražený hledá viníka.
Soudobý filozofický diskurs pĜináší v oblasti sociální a morální filozofie Ĝadu stanovisek, které
buć problematizují nebo hledají východisko z tzv. postmoderní situace. Jedním z nejvýznamnČjších pĜedstavitelĤ tČchto snah je nespornČ J. Habermas se svou sociologickou teorií komunikativního jednání a svou etickou teorií komunikativní racionality. PrávČ teorie komunikativní racionality má napomáhat v normativní formČ stabilizaci životního svČta. Habermas konstatuje, že
zdĤvodnČní morálky a práva metafyzickými principy již není možné. Základem normativní teorie
mĤže podle nČho být struktura samotného jazyka, na minimálních normativních pĜedpokladech
každé jazykové komunikace. Tato etika, která je oznaþována jako diskursivní, vychází z toho, že
normativní požadavky se vzhledem ke svému racionálnímu jádru provČĜují stejnČ jako ostatní výroky a že mají diskursivní (ne monologický) charakter. Jazyk obsahuje vnitĜní normativitu a ta je
využívána k formulování normativních podmínek komunikace o tom, co a jak býti má. Habermas
ví, že ve spoleþenské skuteþnosti pĜevládá instrumentální, a ne komunikativní jednání, ale je pĜesvČdþen, že i minimální komunikativní racionalita brání totálnímu popĜení humanity.
Jedním z dĤsledkĤ tohoto stavu je problematizace bezpeþnosti obþanĤ jako jedné z klíþových
oblastí fungování moderního státu. Významný souþasný nČmecký filozof a sociolog Ulrich Beck
nové nejistoty a ztrátu bezpeþí dokonce stratifikuje a rozlišuje sociální nejistoty, které plynou
z hospodáĜsko-sociálních dĤsledkĤ fungování moderních spoleþností (napĜ. masová nezamČstnanost), dále pĜímé ohrožení zdraví a života, které je dĤsledkem kriminality a násilí ve spoleþnosti,
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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

