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    Tato práce nevznikala jednoduše, předcházely jí diskuse s autorem, které měly ráz zásadní, 

autor je založen pozitivisticky (pracuje s počítači) a chtěl vytvořit práci fenomenologickou. 

Proto diskuse s vedoucím práce byly velmi bytostné a hluboké, což nakonec práci jen 

prospělo. Armand Petrescu dokonce velmi zasvěceně uvádí, přesněji řečeno cituje Platóna 

velmi správným způsobem:  „Na samém začátku této práce jsme si řekli, že nebudeme zacházet 
s filosofií ani s výchovou předmětným způsobem, ale necháme je, aby k nám samy promlouvaly.“ 
(s. 14) 
 
    Vycházet z věci samé, ale znamená promýšlet problém fenomenologickým způsobem, protože 
věc sama pak diktuje metodu a způsob přívratu k ní samé. Současně Platón mluví o tom, že jen 
ten, kdo s návodem je schopen odhalit pravdu sám, patří do skupiny moudrých. Tento pasus se 
autorovi zdá klíčem k rozdílu mezi filosofií a vědou, domnívá se totiž, že věda má patřit všem, že 
všichni se mají podílet na vhledu do jejích souvislostí. Bylo by to krásné, ale nikoli všichni jsou 
schopni akceptovat její složitost a pochopit ji bytostně.  Vhled do podstaty, vid ideje je klidným 

počinem, nikoli: „A toto poznání je jako oheň. Živelné, nespoutané, horké, nebezpečné, 
nekontrolovatelné, životadárné.“ (s. 17) 
 
    Kolega Petrescu velmi hezkým, jemným způsobem nás uvádí do hravosti, v níž filosofické 
myšlení vzniká, rodí se.  Připadá mu jako divadlo, což nakonec je jedna ze čtyř forem hry u 
Caoilliose. Nutné je jen podtrhnout, že tato myšlenka je pouze ontická, nikoli ontologická, 
což u filosofů je vždy posunuto do roviny ontologické.  Další úvahy autorovy se táhnou 
k pochopení vědy a filosofie na pozadí výchovy, jsou vedeny velmi logicky a uspořádaně, 
kolega Petrescu pak nechá zaznít Patočkovu myšlenku, říká: „Protáhneme-li další Patočkovu 
výpověď tímto imperativem, tak dostaneme zajímavý výsledek: člověk musí pocítit něco nového, 
musí pocítit zvláštní pohyb, „který se v něm děje, všechno nabývá nového smyslu, svět se 
najednou otevírá v nových horizontech, v kterých dosud se neobjevoval.“ (s. 36) Zde právě naráží 
na nejhlubší smysl výchovy a vzdělání: přivádět druhé k otevírání dalších a dalších horizontů, 
které mají vždy zcela přirozený charakter a vždy nám připadají jako uzavřenosti, za kterými již 
není. Zde si autor uvědomuje prevalenci otázek před odpověďmi, tázání prolamuje horizonty. Ve 
studu je třeba najít jeden z darů, který byl bohy předán lidem, je to aidos (stud, lítost 
dohromady), vedle díké (spravedlnosti, řádu).    
 
    Další problematika se nese v rovině otevírací funkce otázky na pozadí dalších filosofů, s nimiž 
se autor snaží „popasovat“. Je třeba říci, že se Armand Petrescu zhostil této úlohy na výbornou, 
porozuměl tomu, co je „die Lichtung“ a jakou úlohu má tento horizont horizontů pro myšlení, 
výchovu a vzdělání. Dobře pochopil úlohu celku, jenž není jen součtem svým částí a jejich funkcí, 
jako je tomu v analytickém a karteziánském myšleni. Práce vykazuje znaky „vlámání se“ do 
filosofického prostoru z pozitivistické základny, je výrazným posunem v oblasti myšlení 
myšleného, proto navrhuji její hodnocení v rozmezí mezi výborně a velmi dobře v závislosti na 
kvalitě obhajoby. Současně kolegovi navrhuji tuto otázku do jednání: Je nějaký rozdíl mezi bytím 
a jsoucny?     
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