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Posudek práce .. Rozbytí pobytu"
Vojtěch Kovář pt-cdložil bezesporu originální práci. a to jak po stránce obsahové. tak po
strúnce formální. .J~iíJ11 tématemje .. rozbytí pobytu". pf'ičem7. toto sousll)\í mú mimo jiné
označovat .. existenciální situaci šíleného člo\ěka" (s, 44), .Jde tu () .. ontologické podmínky
šílenství. ve kter}'ch [by se měly] objevit možnosti prom}'šlet bytí vúbec (s, 6), Tématem
tedy není ..jen" šílenstvÍ. ale záro\'ei1 i ontologie. resp, šílenství jako svého druhu pf'edpoklacl
filosofie,
(Jvodem práce se autor pokouší obhájit svou metodu. pj'-esnčji h:čeno svérázn} zpl.lsob psaní.
kter}' jeho text .. činí na první čtení těžk}m, Těžkost ovšem není vlastností samotné
problematiky ani textu jako v}'znamového út \ aru" (s, 6), Není-I i O\'šel11 tato obtížnost dúna
samotnou problematikou. zústává nejasné. proč tedy byla zvolena takto obtížná 1'orma, Autor
se podle všeho domnhá. že .. myslet šílenství" vyžaduje specifickou. zejména
nesystematickou lormu myšlení. tedy že v}'s\cdkem podobného myšlení nemúže b}'t .. nčjaká
významová stavba", Zárovei1 si ovšem do jisté míry mčdomuje. že te:xt nutně musí b}t
smysluplný: ,.text se nesnaží vykazovat pomocí znakov)'Ch systémú sémioticky vúzan) smysl.
ale právě jakožto na sémiotiek}'ch systémech nutně stojící. odpoutat se od problematiky strojll
výkladu. a položit dúraz na samotnou možnost myslet bez vědomí základu. aniž by se této
vázanosti chtěl zříci" (s, 6), Jak by však něco takového bylo možné. tzn, jak bychom se mohli
odpoutat od sémiotick}'ch systémú. aniž bychom se podobné vázanosti zf'ekli. to nám autor
nesděluje. resp. jeho následná úvaha o vztahu mezi .. zprávou" a .. kontextem" kší zcela jin}
problém. zjednodušenč f'ečeno hermeneutický' problém vztahu části a celku, Zvolenou ľormu
práce proto nepovažuji za dostatečnč zdúvodněnou a níže se pokusím naznačit. že ani její
obsah takovému zdůvodnění nenapomáhá,
Autor pracuje s opravdu vc1k)m množstvím poj mll. které bohužel nejsou jasně definovány.
resp, jsou pochopeny mylně, Za pom}'\enou považuji interpretaci Bytí (/ ('USll: autor evidentně
zanedbal v~'klad pf'íslušn}'ch paragraťú zmíněné knihy. pročež nechápe. /. jak}ch dúvodú
Heidegger volí jako metodu .. fenomenologii" či proč je .. zkoumání \' Bytí a čase .. ,
nedokončenou cestou" (s, 7), TvrzenÍ. že ontolog nemuže konstatovat .. nic než holou
skutečnost. že se nachází na cestě k fenoménů bytí". určitě nemá .. pro Heideggera vý'sadní
ontologickou relevanci·' (s, 7), Vezmeme-li v úvahu patf'ičné pasáže Bytí Ll {OSli. sotva lze
tvrdit. že .. ontolog se stává rozhraním jsoucna a bytí·': tvrdí-li autor. že .. pobyt je .. , definován
jako situace ontologické diference·' (s, 8). lze s ním snad do jisté míry souhlasit. ale obávám
se. že příliš úzké spojení .. ontologické diference" s .. pobytem" zastírá vlastní \')7n<1m obou
zmíněných pojmů,

Nesprávné či přinejmenším ne-heideggerovské pochopení ontologické diference se zrcadlí
v dalších tezích. které podpírají cel)' další v)'klad Vojtěcha Kováře, Autor se totiž domní\'Ú. že
filosof stoj í .. na hraně jsoucna a nejsoucna, Odtud může tilosof posuzovat ontické záležitosti
ve světě a srovnávat je myšlením ontologick}'m, Tedy že mu je zjevné. že se jeclna a táž
ontologická skutečnost projevuje v rúzn~'ch ontický'ch ohledech" (s, 10), Pf'iznám se. 7,e mi
ani z dalšího výkladu není jasné. co znamená .. myšlení ontologické'·. podobně nerozumím
tomu. co je .. ontologická skutečnost ... a jak se múže projevovat "v rúzllý'ch ontický'ch
ohledech'·, Jedno ale vím \'Celku jistě: podobná tn'zenÍ by Heidegger odmítl. Chce-Ii autor
stavět na jeho termínu .. pobyt ... neměl by se od Heideggerovy velmi dobi"e promyšlené
koncepce zásadně odklánět.
Zdá se. že vztah ontické a ontologické dimenze autor posléze převádí na vztah mezi určit)'m
sémiotický'm. jazykový'm či .. světským" řádem na jedné straně (antická dimenze) a tím. co
tento řád překračuje. co se mu vymyká. lévinasovsky řečeno na vztah mezi totalitou a
nekonečnem, Jedním z autorov)'Ch způsobiL jak tento vztah pochopit. je prosti'ednictvím
pojmú Logos a .J)'sis··. Ale opět se zde dostáváme k již zmíněnému zclsadnímu problému.

tedy že autor nedefinuje své pojmy. Zústádme proto odkázúni na \lastní intuice. mÚl11c-li si
nějak představit. co je ..Iogos··. co je ..1\sis". co je ..jazyk··. co je .. S\C:t"". phpadně co je
.. šílenství'·. Autorovo pojetí např. logu pI-itom určitě není samozI-cjmé a jeho tcnckncc
sbližovat rúzné. vzájemně odlišné pojmy (napI-. .. možné světy" a .. UexkucIIO\i UIl1\\clty··).
jeho v)'klad rozhodně neprojasl1uje.
Nyní k meritu věci. Rozumím-Ii autorovi správně. není jeho koncepce šílenství příliš vzdálena
představě. že člověk vždy žije v již strukturO\'aném (sémioticky. sociálně apod.) světě.
nicméně samou svou podstatou je více než jakákol i z těchto strukturacÍ. a pokusí-l i se
takříkajíc postavit na vlastní nohy. hrozí mu šílenst\"Í. V tomto smyslu hy snad hylo lze
pochopit i tezi. že .. ontologícká povaha šílcnst\'í" spočívá v .. povolávání existence .uvězněné·
do jsoucna zpět k bytí tím. že je od jsoucna odvrácena k nejsoucnu" (s. 30). Autor na zúkladě
podobného pojetí tvrdí: .. Potomje zřejmé. l.e filosofie vznikla ze šílenství. Ze ztráty logu a
jeho absencí. Šílenství je potom druhou stranou mince filosofie. A pokud mú filosolie \ztah
k bytí. pronikájí původní f')-sis vznikání a zanikání. Nestálé znovuohnovo\ání tilosolie jl"
možné jen jako střída se šílenstvím .. ' (s. 30)
Nejsem si jist. Záleží na tom. co přesně budeme chápat pod sloWIl1 tilosotie a co pr-csně hude
znamenat šílenství. Chytneme-li autora za slovo. filosofie patrně nevznikla (historicky \'zato)
ani tak ze ztráty logu. jako spíše ze ztráty m)'tu. Ale těžko soudit. A podobně lze jen stěŽÍ
posoudit. zda filosofii proniká .. púvodní f)'sis" - co se zde míní onou ..fysis··? I v tomto
případě bych alespoi1 zmínil: sotva to. co pod .. t~'sis·· myslcll-leidegger.
Ale vraťme se ještě jednou k meritu věci: co autor míní pojmem šílenstVÍ? l v)'še cito\'<'1I10ho
se zdá. že šílenství chápe primárně jako sociální či symbolickou instituci. jako .~jiné·· rozumu.
Pak by snad vskutku mohla filosofie vznikat ze šílenství. lárovei1 se však zdá. že autor chápe
šílenství mnohem konkrétněji. jako .. existenciální situaci šíleného člověka" (s. 44). Pokud
jeho úvahy o šílenstVÍ čteme z této perspektivy. tedy z perspektivy konkrétního človčka
stiženého .. šílenstvím". začnou jeho věty. alcspoI1 po mém soudu. púsohit poněkud nemístn0.
Bylo by asi hezké. kdyby šílenství otevíralo .. ontologickou možnost rozbytí. které očistí
všechny ontické struktury v bytí pobytu a nabídne mu možnost převzít svúj ontologick) úděl"
(s. 43). Obávám se však. že skutečné šílenství člověka spíše svírá. než aby mu nčco oteVÍralo
- resp. že pokud nějak otevírá. pak jedině za pomoci .. vnějšku··. ze strany jin)'ch. ontick)!ch a
sémiotizovan)'ch .,pobytů". Domnívám se. že šílenství jako akutní stav člověka spíše strhává
do nestrukturovaného. případně zhoubně strukturovaného ne-pof·ádku. aniž by bylo s to samo
ze sebe ustavit dobrý' lidský .. úděl··.
Práce je napsána čtivým jazykem. byť by mohla bý't kratší. POll1črnč často se objevují hruhé
chyby v souslovích typu .. Lévinasovi knihy". Nudou však čtená[- netrpí.
Závěrem

bych rád ještě jednou zdúraznil originalitu pr-ístupu. jakož i autorovo zaujetí. tf"chaže
nemohu jednoznačně souhlasit s výsledným provedením práce. I kdybych odhlédl od toho. že
se jedná o bakalářskou práci. nepovažuji ji v této podobě za dovršené dílo - myslím. že by si
zasloužilo dále rozpracovat a precizovat. Neponechám-li stranou. že se jedná o hakalářskou
práci. která musí spll10vatjistá akademická kritéria. pak mi vzhledem k značn)'m pojmov)'Il1
nejasnostem nezb)'vá než se vyjádřit v tom smyslu. ahy práce byla hodnocena jako \'e/mi

dobrá.

/í;i 'i, . ~ r' ",
Martin Ritter. Ph.D.

