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Etika Henriho Bergsona

Autor  se  ve  své  práci  věnuje  pojetí  etiky  v díle  Henriho  Bergsona.  Je  zapotřebí 
vyzdvihnout, že práce se neomezuje na samotnou interpretaci zvoleného tématu, nýbrž nás 
chce uvést do širších filosofických souvislostí, zvláště do problematiky filosofie života, z níž 
Bergsonovo myšlení vyrůstá. Autor také Bergsona konfrontuje s jinými filosofy, a uvádí i ty, 
kteří se jím inspirovali, např. Teilharda de Chardin (s.23). To vše svědčí o jeho filosofické 
erudici i šíři pohledu. Výklad je podán přehledně a systematicky, formulace jsou výstižné a 
koncízní. Prezentace Bergsonovy filosofie je solidní a zahrnuje všechna relevantní díla. 

Samotný výklad Bergsonova myšlení je strukturován na základě jednotlivých spisů, způsob 
jistě  legitimní,  nicméně to  může působit  jako pouhé představování  obsahů.  V příslušných 
kapitolách se cituje vždy jenom jeden pramen, jímž je daná kniha. Práci by prospělo, kdyby se 
v těchto kapitolách autor pokoušel o komparaci s jinými Bergsonovými texty. 

Oceňuji  pak,  že  se  tu  najde  kapitola  o  recepci  Bergsonova  díla  v meziválečném 
československu,  zvláště  u  Václava  Černého,  který  svým dílem  ovlivnil  několik  generací 
literárních kritiků, ale i kulturní veřejnosti. Autor umí ukázat na jeho hlavní inspirační zdroje, 
a  stejně  tak  na  jeho specifické  rozvíjení  bergsonovských podnětů.  Píše  však  i  o  českých 
kriticích Bergsona, jako byl František Krejčí. 

V ústřední  části  práce  autor  prokazuje  schopnost  odhalit  směrodatné  motivy  Bergsonovy 
etické  koncepce  a  pečlivě  je  v rámci  příslušného textu  analyzovat.  Snad by se  dalo  opět 
vytknout to,  že tento výklad se pohybuje v hranicích příslušné Bergsonovy knihy a chybí 
v něm přesahy do jiných děl. Občas to vyvolává dojem, že autor pouze sestavil své výpisky 
z četby.  Co postrádám zcela,  je sekundární literatura,  která by nastínila další  souvislosti  a 
interpretační možnosti. Jak vidíme ze seznamu literatury, který je spíše skrovný, autor neuvádí 
ani jeden sekundární pramen k Bergsonovu dílu. 

V úvodní kapitole „19. Století a filosofie života,“ v níž čteme o vývoji klasické a poklasické 
německé filosofie by stále za to soustředit její  výklad více na ty momenty u jednotlivých 
filosofů (Fichta, Schellinga, Hegela atd.), které mají vztah k vlastní filosofii života. Zvlášť u 
představení Schellingovy filosofie by se daly rozehrát motivy z jeho pozdního díla (temný 
základ  v bytnosti  Boha),  které  měly  značný  ohlas  v dalším  filosofickém  vývoji.  Tato 
přehlédnutí jsou způsobeny tím, že autor zde nevyužívá klasickou práci na toto téma, jíž je 
Löwithova kniha „Von Hegel zu Nietzsche“.   

V závěru by stálo za to více upřesnit, co autor ve svém rozboru Bergsonovy etiky objevil, a 
čím je jeho koncepce nosná a čím nikoliv. Rovněž by se dalo poukázat na filosofy, kteří se jím 
ve dvacátém století nechali inspirovat a zároveň jej překročili. Jedním z nejvýznamnějších je 
Edmund Husserl. 

Přes tyto výhrady práci doporučuji k obhajobě. 
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