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Posudek na rigorózní práci kolegyně Mgr. Kariny Mrkvičkové: "Uchopení fenoménu
konce a konečnosti dějin a člověka ve filosofii a historiografii 20. století"

Máme před sebou práci, jejíž témaje nesmírně důležité právě v době, v níž prožíváme svou
bytostnou každodennost. Kolegyně Mrkvičková si položila otázku, jež je důkazem jisté
zralosti autorčina pohledu na celek světa. Jde o otázku "eschatonu." Jsou práce, na kterých je
především pozoruhodná otázka, do níž autor dospěl ve svém myšlení. Takovou práci máme
před sebou. Autorka hledá odpověď především u filosofů francouzské postmoderny, jako je
např. Derrida, Ricoeur a jiní. Polemizuje s módními světonázory, jako je přístup Fukuyamův,
evokuje představu o dějinném postupu, jenž byl inherentní intencím Velké francouzské
revoluci, vzpomíná i na Hegelovu koncepci dějin, přetvořenou Marxem. Uvědomuje si roli
mýtu.
Práce je pokusem dobrat se jediného závěru, ale k tomu nedochází i autorka se .ocitá, stejně
jako my všichni, v pozici postmoderního hledání. Ale i koncept hledání je filosofickým
výsledkem, jenž je relevantní a nesmírně důležitý. Ukazuje se, že je třeba se otevřeně přiznat
k jisté konfúznosti, v níž se ocitáme a hledáme záchranný bod. Trochu mi zde chybí
teleologie Aristotelova, tj. koncept konce (telos), jenž je nehybným hybatelem všeho. Toto
pojetí je mnohdy používáno bez tematizace u mnoha sociologů a někdy i antropologů, i když
se jedná jen o dvacáté století,jakje patrné již z názvu této rigorózní práce. Vždyť zde začíná
a končí Tomáš Akvinský a s ním celá moderní novotomistická filosofie. Chybí mi zde
propracovanější Hegel a Marx se svými koncepty triád v dějinách a koncem v sebenalezení
absolutního ducha ve filosofii, teologii, umění u Hegela a u Marxe ve společnosti bez tříd a
státu, kde vědaje bezprostřední výrobní silou, a kde každý dostává podle svých potřeb a
nikoli podle své práce. Schází mi zde koncept Mao Ce -tunga ajeho představy o dějinném
pohybu, v němž jen permanentní revolucí spěje čínská revoluce k tisícileté říši dokonalého
světového středu, jímž se Čína jeví i dnes, pokud bereme v potaz hledisko Číňanů samotných.
Ideologie minulého století vytvořily světonázory, které měly konec dějin tak říkaje "v
malíčku." Vše bylo jasné. Budoucnost byla již obehranou melodií. Kdo má odvahu si přiznat,
že budoucnost nám vlastně nepatří? Je to Karl Raimund Popper, a toho si autorka velmi dobře
všimla a velmi dobře to vyjádřila v předložené práci. Eschaton - poslední smysl dějin, konec
dějin - to je téma především Vác1ava Bělohradského, jenž právě z této absence odvozuje celý
postmoderní chaos, relativismus hodnot, i postmoderní situaci "cikána Evropy, jenž se toulá a
neví, co hledá. Oddyseus či Abrahám? To je otázka konečného smyslu dějin. Je třeba
otevřeně prohlásit, že autorka si je velmi dobře vědoma této prekérnosti, v níž se ocitá
myslitel v době anómické, v době příliš pozdní. Výběr postmoderních velkých francouzských
myslitelů jistě není jen náhodný. Jsou to právě tito myslitelé, kteří se zděsili .Jiolocaustu"
natolik, 'že dostávají téměř panický strach z budoucnosti.
Pro práce tohoto charakteru by bylo zvlášť zajímavé, kdyby se zde objevila akcentace
rozdílu mezi počátkem a začátkem v heideggerovském myšlení. Protože se ukazuje, že

přílišný liberalismus je od dějin odtržen a dívá se jen vpřed, tj. k budoucnosti. Tento moment
je zvlášť nebezpečný, aje třeba o něm otevřeně hovořit. Práce naprosto jednoznačně
dokumentuje konfúzní situaci v současné reflexi dějinnosti, dokumentuje tuto habitualitu
rozborem dějinných koncepcí velkých myslitelů dnešní doby. Zajisté si může nárokovat
uznání této práce jakožto základu pro provedení rigorózní zkoušky k získání doktorátu.

V Praze dne 12. 12.2008

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
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