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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-
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damer, Patoþka, Derrida ad. Monografie vČnuje pozornost zmínČným hlavním modelĤm a za pĜednost práce pokládám zejména prĤbČžné vČcné konfrontování stanovisek jednotlivých filozofických
osobností.
Práce ukazuje, že skuteþné historicko filozofické myšlení znamená, že je chápáno jako neoddČlitelná souþást samotného Ĝešení filozofických problémĤ – u Hegela napĜíklad vztahu abstraktního
a konkrétního, u Schellinga vztahu esence a existence, u mladého Marxe pojetí sebevČdomí a svobody, u Nietzscheho hledání základĤ filozofie v období pĜedsokratovském, u Husserla v myšlence
o skryté jednotČ intencionální niternosti a v jeho úsilí o filozofii jako pĜísnou vČdu, u Heideggera
v radikalizaci otázky co je filozofie (metafyzika).
Za vrcholné modely filozofického chápání dČjin filozofie pokládá Leško jistČ právem Hegela
a Heideggera. Je tomu tak pĜedevším proto, že pro oba je podle autora pĜíznaþná ontologická zaujatost, a oba rovnČž prokazují, že metafyzika, která vyþerpala své možnosti jako živá systémová
podoba filozofování, je možná už pouze jako problém historicko filozofický. Autor však zdĤrazĖuje, že ani Hegelova, ani Heideggerova filozofie neznamenají konec filozofie, že pouze naplĖují
jednu z možností jednoty filozofie a dČjin filozofie. Leškova monografie v tomto smyslu pĜirozeným zpĤsobem pĜesvČdþuje, že další možnosti nových filozofických výzkumĤ zĤstávají stále otevĜeny.
Jan Zouhar

René Descartes: Meditace o první filosofii. Námitky a autorovy odpovČdi, Praha: Oikúmené 2003,
535 s. (pĜel. P. Glombíþek, T. Marvan, P. Zavadil)
V Apologii Raimunda ze Sabundy napsal Michel de Montaigne: „Dokud nebude nalezeno nČco,
þím bychom si mohli být jisti úplnČ, nemĤžeme si být jisti žádnou vČcí.“ Myslel tím, že lidské poznání nedisponuje absolutní pravdou, která by pro nás mohla být zcela nepochybná, a tudíž si nemĤžeme být jistí niþím, co považujeme za své nevývratné poznání a vČdČní. Descartes þetl Montaignovy Eseje ve velmi raném, snad ještČ dČtském vČku v koleji La Fleche, kde studoval mezi léty
1604–1614. Tehdy uplynulo zhruba 20 þi 25 let od jejich publikování, byla to supermoderní, na
svou dobu velice neobvyklá literatura, která Descarta, odkojeného Duchovními cviþeními Ignáce
z Loyoly a kĜesĢanskou metafyzikou, právČ tak fascinovala, jako zneklidnila. Již v koleji si stanovil úkol, který pozdČji splnil v RozpravČ o metodČ (1637); najít toto „nČco“, kterým bychom si
mohli být úplnČ jisti. S augustinovskou inspirací pak výslednČ zformuloval vČtu o cogito.
Konstatování, že tím se nesrovnatelnČ více problémĤ otevĜelo než vyĜešilo, patĜí mezitím k banalitám v dČjinách filosofie. Mezi jinými vyvstal také problém nového založení metafyziky na základČ systematické pochybnosti, a právČ k nČmu se Descartes vyjádĜil svým druhým nejznámČjším
spisem nazvaným Meditace o první filosofii. Jakkoli byl Descartes typ spíše opatrného až opatrnického spisovatele, který by slyšel trávu rĤst i na ledové kĜe, dotknout se tradiþní metafyziky pĜece jen znamenalo zvým zpĤsobem sáhnout do vosího hnízda. Uþení mužové, kteĜí v každé dobČ
povstávají zpravidla tehdy, až nČkdo nČco udČlá a oni mají k þemu vyjádĜit svou nejvzdČlanČjší
kritiku (pĜípadnČ pomluvy, to se také až dodnes pĜíliš nerozlišuje), se zvedli i po vydání Meditací,
aby shromáždili své námitky. Mnohé z nich prohlubují pochopení Descartovy metody a mČly by
být studovány se stejnou peþlivostí jako samotný text Meditací, jiné musely svou malicherností
vzbuzovat útrpnost již v Descartovi (napĜ. poznámka k VIII. námitce na s. 159), který se sice s patĜiþnou kurtoazií, pĜesto však mnohdy nepokrytČ raduje z toho, že se takových duchaplností neobjevilo víc (napĜ. s. 191).
AĢ však na známé pnutí filosofĤ k tomu, aby se vyjadĜovali, pohlížíme jakkoli, pĜesto tvoĜí
Descartovy Meditace a k nim náležející námitky dobových autorĤ, Descartovy odpovČdi na dotyþné polemické pĜipomínky vþetnČ dalších reakcí soubor historicky nesmírnČ cenných textĤ, které
umožĖují studovat cesty, po nichž se rodil moderní racionalismus a posléze se prosadila i ta varianta evropské moderny, v níž žijeme dodnes. Nebyla to jediná možnost, která se nabízela, a skuteþnost, že evropská moderní kultura nakonec získala svou pomČrnČ jednotnou, nerozlišenou tváĜ

