
pólům (například bdění-sen. velké-malé) a které je spjato s určitým pojetím .. vědomí" 
(situovanost vidí jen já snící vědomé si vztahu k já bdícímu). Nejsem schopen a ani není 
mým úkolem shrnout tento základní rámec celé práce. mohu pouze konstatovat. že se 
v něm se dále řeší (a podle mého soudu velmi přijatelným způsobem) problém 
ospravedlnění .. preskripce'" vztahu cíle a prostředku. vnímání atd. Protože však jde o 
práci filosoficky silnou i bez ohledu na to. že je výkladem určitého textu. nabízí se v této 
souvislosti různé otázky. Nebylo by například třeba více zdliraznit .. procesualitu" tohoto 
chápání světa a člověka? Například požadavek vnitřní integrity člověka a současně 
požadavek .. nemít své já" by nebyl rozporný. kdyby .~já" nebyla danost. nýbrž zpLlsob. 
jímž se otevírám přicházejícím situacím nezaměnitelným zplisobem (aniž by bylo lze 
předvídat. jak na situaci odpovím: být .. sebou" neznamená. že vím. kdo jsem). Stejně tak 
v rámci .. dění" není nepochopitelné. že lze být něčím. a stávat se něčím jiným. aniž by 
bylo třeba zavádět nějaký .. substrát". na kterém se toto odehrává. Myslím, že zplisob, 
jímž David Machek Zhouanga vykládá, implikuje mnohem "dynamičtější" pojetí, což 
naznačuje už sám pojem .. rezonance" anebo i pojetí nezávislosti (věci) skrze závislost na 
jiných věcech, cožje představa téměř až whiteheadovská (stejně jako termín .. rezonance" 
anebo .. vědomí" jako vnímavost pro to, k čemu se .. věc" vztahuje). 

Jinak mohu klást jen zkusmé otázky. Třeba říká-Ii komentátor .. Věci jsou prostě 
(samy od sebe) tím, čím jsou", vyjadřuje tím určitou epistemologickou maximu (a nikoli 
ontologickou tezi) - anebo je to teze .. kosmologická"? A je možné stát se .. zcela" jiným? 
Nestávám se .. zcela" jiným vždy nějak svým zplisobem (každý z mudrcli je originální 
osobnost)? 

Třeba ale říci. že tyto otázky svědčí o tom. jak zajímavou a inspirativní práci 
David Machek napsal. Stručně řečeno: jeho schopnost filosofické interpretace (nadto 
velmi obtížného textu) je nesporná a obdivuhodná. Přitom je napsána velmi přehledně. a i 
když žádné z témat není triviální. čtenář má možnost sledovat argumentaci krok za 
krokem (jsa připraven velmi dobrým úvodem. který naznačuje strukturu již pf'edem) a 
chápat nakonec i velmi složité vztahy. 

Práci pokládám za výbornou a navrhuji ji k obhájení. 

Miroslav P~ 1st
,av 1i17so~ie 7 rCli~ ff UK 
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David MACHEK 
Věci a prázdnota 

Diplomní práce FF UK 
Ústav Dálného východu 

Diplomová práce Davida Machkaje pozoruhodná především originálním 
přístupem k tématu: kombinuje pečlivé filologické čtení, znalost tradičních komentářů i 
současných výkladů s pokusem odpovědět především na filosofickou výzvu Zhuangova 
textu. Pozorné čtení práce pak odhalí, že na pozadí vykládaného textu a jeho překladu se 
postupně, totiž naznačením souvislostí mezi rozporným či paradoxním. rýsuje velmi 
koherentní koncepce vztahu člověka a světa, jež jakoby z druhé strany získává přesnější 
obrysy konfrontací se západním myšlením, aniž se jakkoli přizpůsobuje jeho jazyku. Už 
samo vytvoření tohoto meziprostoru je úctyhodný výkon. a tím spíše je pak cenné to. jak 
v něm David Machek pracuje. )estliže se mu daří prokázat, že Zhuangzi není 
redukovatelný na obecné označení "taoismus" či ,.komentář k Laozi". je to přesvědčivé 
právě proto. že tento důkaz vede pozitivně, to jest rekonstrukcí specifičnosti vykládaného 
textu. 

Ve své práci nejprve identifikuje klíčová témata (já. věci. protiklad velkého a 
malého, užitečnost změna, prázdnota). která všechna z různých stran osvětlují problém 
základní, totiž "ztrácení já" jako radikální nahlédnutí vlastní věcnosti. Cesta tohoto 
osvětlování je ovšem komplikovaná tím, že jedno každé z uvedených témat je třeba 
vyložit jak o sobě, tak ve vztahu k ostatním ~ a pokud jde o jejich samostatný výklad, 
práce je plná velmi originálních postřehů a analýz: rozlišení materiálního a prázdného já 
(které pak umožní uchopit ztrácení .,jáství" jako soustředěný výkon). komplementarita 
velkého a malého, snu a bdění ~ avšak té na druhé straně odpovídá "komplementarita 
věcí". totiž takové pojetí věci, které ji chápe jako aktivní projev dění celku světa 
(nezávislost věci skrze závislost najiných věcech). určování sebe skrze věci. vztah mezi 
možností a situací atd, atd. Aniž jsem schopen posoudit, do jaké míry je interpretace 
těchto témat věrná vykládanému textu, je zřejmé. že autor odtud vždy dokáže vytčžit 
silné filosofické možnosti. Postupně se však za těmito analýzami ukazují širší rámce. 
například problém ukazování. vzcházení do zjevu podmíněné strukturou vidět a být 
viděn. tedy význam prázdného já pro zjevování (blíže pak popisuje odkázanost velkého 
na malé a malého na velké), což vyústí do pojmu "resonance". Ten je zvolen dobře. 
protože dovoluje vyrovnat se s tím. že nahlédnutí původní jednoty za protikladem 
velkého a malého. nahlédnutí jejich komplemetarity. odkázanosti na sebe navzájem 
nemusí ústit do monismu ~ a tedy tato koncepce nemusí ani implikovat determinismus na 
straně lidského jednání. A není-Ii implikován determinismus. je možný jak "mudrC. tak i 
jistá forma "normativity" (která předpokládá svobodu. rozhodování atd.). 

Klíč k tomuto čtení je přinejmenším dvojí: jednak "perspektivismus": nahlédnutí 
perspektivní podmíněnosti znamená. že jsem schopen pohledy jiných "mít za své" ~ cesta 
zvnitřňování, nabytí schopnosti či připravenosti stát se čímkoli. co přinesou změny (ale to 
je třeba číst v souvislosti s ,.rezonancí" a se "situovaností", která bl íže určuje ono .Já" ve 
smyslu referenčního bodu, které není .~jástvím" a které umožňuje vzcházení do zjevu .. A 
jednakje klíčem takové pojetí změny. která je situována vždy ve vztahu k protikladným 


