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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
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rozumovČ pĤsobeného, Ĝízeného a spravovaného rĤstu, vedoucího k dalšímu rĤstu, je víceménČ
kontingentní. Descartova vČta o cogito ještČ není poþátek moderny, jako jím nejsou ani teze zakládající novou metafyziku. Descartes „pouze“ odpovídal na již citovanou Montaignovu tezi, která je
novovČce alespoĖ stejnČ významná a þasovČ starší. Pro modernu je tudíž nezbytné uvažovat minimálnČ dvČ vstupní fáze, dva „poþátky“, z nichž první spadá do doby mezi lety 1580–1590, kdy byly dokonþeny a publikovány Montaignovy Eseje, druhý pak do doby mezi léty 1630–1645, kdy
byly dokonþeny a publikovány Rozprava o metodČ a Meditace o první filosofii.
Jsou to dvČ fáze zrodu moderny, první humanistická, skeptická, montaignovská, druhá racionalistická, plná sebedĤvČry, sebejistá, karteziánská. Pro modernu se tehdy skýtala i jiná šance, jež
pouze nebyla využita, ale naopak byla potlaþena. TvoĜily ji základní momenty Montaignovy filosofie, její tlak na individualismus, na lidskou svobodu a na humanismus. Staþilo ale zhruba padesát
let, aby se tato šance rozplynula. Aþkoli ještČ kolem roku 1600 patĜila montaignovská filosofie
mezi nejrozšíĜenČjší zpĤsoby vzdČlanostní životní sebeidentifikace, spojené s uznáváním mnohoznaþnosti vČcí a s ochotou žít s vČdomím nejistoty, dokonce i s vČdomím ironie, bylo o þtyĜicet let
pozdČji už všechno jinak. DČdictví lidí jako byli Montaigne, Rabelais, Erasmus Rotterdamský nebo Bacon je pohĜbeno, v mnoha pĜípadech vČdomČ likvidováno a pĜekrýváno novými duchovními
cestami, které se pojí na karteziánsky potvrzenou sebejistotu poznávajícího subjektu. DescartĤv
racionalismus je sice vybudován jako plnČ dekontextualizovaný, þili cogito chce platit jako obecný
princip nezávisle na jakémkoli kontextu, avšak to mu nezabránilo, aby se, jak Ĝíká V. BČlohradský,
stalo „první pevninou bytí“. Evropa opČt získala pevnou oporu, kterou jí Montaigne rozdrobil pĜed
oþima.
Soubor Meditací a dalších pĜináležejících textĤ pĜedstavuje jednu z nejdĤležitČjších pomĤcek
umožĖujících pochopit, jak mohlo být dosaženo tohoto nespornČ intendovaného cíle. V tomto
ohledu je jeho vydání skuteþnČ poþinem, který bude spolu s pĜekladem Kritiky þistého rozumu patĜit k filosofickým událostem první dekády 21. století. PodaĜilo se jím dovést do konce projekt,
v jehož rámci vyšly Meditace samostatnČ v latinsko-þeské verzi roku 2001 v pĜekladu T. Marvana
a P. Glombíþka. Nyní již dostáváme k dispozici šest Descartových Meditací, sedm souborĤ námitek od rĤzných Descartových souþasníkĤ (Th. Hobbese, A. Arnaulda, P. Gassendiho, J. Bourdina
a dalších „teologĤ a filosofĤ“) a autorovy odpovČdi na nČ, a koneþnČ dodatky (témČĜ sto tiskových
stran), tvoĜené pĜedevším korespondencí, v níž zvláštní místo zaujímá segment korespondence
Descarta s Arnauldem, nazvaný Druhé Arnauldovy námitky.
Pokud jde o pĜeklad samotných Meditací, byl použit text vydaný již v latinsko-þeské bilingvČ,
který je sám o sobČ pozoruhodný tím, že se mu podaĜilo (doufejme, že definitivnČ) odstranit nČkolik starších pĜekladatelských nepodarkĤ, jež se s obdivuhodnou houževnatostí promítaly do dalších, zvláštČ školských interpretací Descartovy filosofie. Tak je potČšitelné, že zmizela „rozprostranČnost“ a s ní i „rozprostranČná vČc“, a své místo zaujala „rozlehlost“ a „rozlehlá substance“
nesvázaná s konkrétní pĜedstavou prostoru, a neménČ tak, že distincte koneþnČ znamená „rozlišenČ“, nikoli, jak dosud užíváno, „zĜetelnČ“, ponČvadž Descartovo rozlišování (distinctio, onis, f.) je
aktivní poznávací þinnost lidského ducha.
Jestliže vydavatelé komentují Meditace jako spis vynikající svou dramatickou formou, pak je
jejich pĜekladatelskou zásluhou, že si ji zachoval i v þeském vydání. Nepodílejí se tak pouze na
rozšiĜování þeské filosofické knihovny o zásadní texty, ale rovnČž na citelném zvyšování úrovnČ
pĜekladatelské kultury. Po letech, kdy bylo v této zemi možné vydat snad cokoli a kdy se nČkterá
nakladatelství chovají k pĜekládaným dílĤm i nadále mírnČ Ĝeþeno bezostyšnČ (pĜíkladem mĤže být
nedávné vydání Noþního pĜíbČhu C. Ginzburga, jenž nebyl pĜeložen, ale pĜeveden do jakéhosi neznámého jazyka, zdánlivČ pĜipomínajícího þeštinu), nastupuje, jak se zdá, nová generace mladých
filosofĤ s citem pro jazyk a text, kteĜí mají navíc dost schopností a znalostí, aby posunuli þeskou
filosofii na kvalitativnČ novou úroveĖ. Vydání Descartových Meditací je toho zjevným dokladem
a nezbývá, než pĜát jejich pĜekladatelĤm také dost trpČlivosti a vytrvalosti, s nimiž by odolali kritikám, námitkám (a pomluvám) uþených mužĤ, kteĜí musí vždycky nČco závažného Ĝíci k práci druhých, i když za nimi samotnými zĤstává dílo zvíci vykotlaného zubu. Ale tohle, jak vidno, dokázal
pĜežít již Descartes.
BĜetislav Horyna

