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svobody“

 

Máme před sebou velmi zajímavou a potřebami současnosti prodchnutou práci, s názvem naprosto 
jednoznačným. Kolegyni Rohlenové jde o otázku odpovědnosti, a ta je vždy spojena se svobodou. 
Ne náhodou začíná svou filosofickou „pouť“ u Barucha Spinozy; jeho výměr svobody v podobě 
poznané nutnosti je i dnešními politiky, polititology nevyjímaje, nejčastěji uváděn jako pravý 
význam fenoménu svobody. Spinoza teleologii popírá, „nejíme proto, že bychom viděli před sebou 
jídlo, ale jíme proto, že máme hlad“. Všude přítomná kauzalita vede k racionalitě boha, 
pochopeného jako substance , jenž je causa sui, existující v nekonečném množství atributů, z nichž 
my lidé známe jen dva (ducha a hmotu) a z nekonečného množství modů, ve kterých se atributy 
uskutečňují. Vše je provázáno nutností vyplývajících účinků z předem jasně postavených příčin, jen 
neadekvátní ideje neznají dobře svou příčinu, jsou pak samozřejmě příčinou zlého v našem lidském 
životě. 

    Autorka s velmi dobrým pochopením se dostává do této posloupnosti příčin a jejich nutných 
účinků, seznamuje čtenáře s úlohou afektů a jejich charakterem, jak o tom Spinoza poučuje čtenáře 
ve své slavné Etice  „ordine geometrico demonstrata“. Není jednoduché pochopit Spinozův 
racionalismus tak, aby bylo zcela jasné, jak se svoboda z toho základu konstituuje ve svém aktivním 
pojetí v protikladu k neadekvátním idejím, jež provázejí naši pasivitu jako součást nedostatečné 
rozumnosti nás samých. 

   Naopak Kant je veden základem, jenž nachází v čistém rozumu, jenž je totožný s čistou vůlí, v níž 
není obsažena žádná empirická pružina. Autorka akcentuje kategorický imperativ mravní, 
vycházející z absolutní svobody noumena každého jednotlivého člověka. Přechází poměrně kvapně 
ke Karlu Jaspersovi a rozpracovává velmi podrobně jeho „Otázku viny“. Což svědčí o její potřebě 
pochopit i současnost, která je zatížena resentimenty minulosti, v nichž není jednoduché se vyznat. 

    Sartre a jeho filosofie svobody a odpovědnosti je pak jádrem celé práce, protože tvoří protiklad 
k Lévinasovi a jeho pojetí asymetrické odpovědnosti, k jeho pojetí svobody, jež je něčím naprosto 
novým, v době po holocaustu. Kolegyně Rohlenová tematizuje vrchol novověkých myslitelských 
pokusů o pojetí odpovědnosti a svobody a velmi dobře je srovnává s pojetím lévinasovským, jež 
představuje něco úplně nového. Tato filosofie se vrací k etice jako k základu, jenž má přednost před 
ontologií. Představuje úplně nový pohled na dobu novověkou i současnou, je odpovědí na to, co se 
stalo s člověkem, pokud byl proměněn na věc, což se důsledně událo až v holocaustu. 

    Předložená práce je zralou a velmi dobrou filosofickou reflexí problematiky naznačené v názvu 
práce. Je výrazem potřeb současné recepce problému viny, zvláště v době postmoderní, kdy se 
každý dokáže z každé viny velmi racionálně vyvázat. Opět se ukazuje, to hegelovské, že kategorie 
důvodu je velmi problematická, pokud scházejí kontexty a daná historická pozadí. 

Práci hodnotím výborně, po stránce obsahové i formální. 

Do rozpravy navrhuji otázku: Jak vidí podstatu svobody Heidegger? 

V Praze dne 15. 12. 2012                                     prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 


