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Pavlína Havlová si ve své práci zvolila obtížný úkol: propojit životopisná vyprávění devíti
různých osobností s filosofickou reflexí Epikúrova Listu Menoikeovi. Podle vlastních slov tím
chtěla navázat na svou bakalářskou esej, v níž zkoumala „dobrovolnou skromnost“ jako způ-
sob života. Předložená práce je po jazykové a formální stránce na slušné úrovni: má jasnou
strukturu, bez pravopisných chyb a s minimem překlepů.

Obecná charakteristika Autorka v úvodu píše, že se bude zabývat „zkoumáním tradice epi-
kureismu“ a pokusí se tak „přispět k hlubšímu poznání antických kořenů evropské civilizace“
(s. 1). Práce si klade za cíl „zkoumat, má-li epikurejská etika své následovníky“ a „zdali lze na
životním stylu vybraných současníků doložit, mají-li zažitého něco z epikurejských hodnot“ (s.
3). V teoretické části autorka představuje filosofii Epikúra. V části metodologické krátce pre-
zentuje metodu orální historie. V rozsahem nejobjemnější empirické části pak provádí vlastní
reflexi rozhovorů v kontextu čtyř hlavních témat, jež mají charakterizovat epikurejskou filoso-
fii: rozumnosti (sófrosyné), uměřenosti (autarkeia), klidu duše (ataraxiá) a spravedlnosti
(dikaiosyné).¹ Přílohou práce jsou přepisy analyzovaných rozhovorů.
Kladem práce je nesporně pečlivá formální úprava a vcelku čtivý styl psaní. K tomu lze připo-
číst i zajímavost samotných rozhovorů, které se zdají být – byť v různé míře – vcelku pěknými
portréty vybraných osobností.
Slabin je bohužel nepoměrně více. Vezmeme-li vážně výroky citované výše, pak vzniká celá
řada problematických otázek, např. zda je vůbec možné na základě pouhého rozhovoru (někdy
dokonce jen korespondenčního) adekvátně posoudit zažitost určitých hodnot (autorka např.
vůbec neuvažuje o tom, jak z rozhovorů odstínit sebestylizaci), nebo jak zde rozumět „násle-
dovnictví“ (lze za „následovníka Epikúra“ považovat někoho, kdo o něm nic neví?). Není také
jasné, co přesně autorka rozumí „epikurejskou tradicí“ – tedy ani to, co přesně zkoumá. Práce
by se dala zjednodušeně charakterizovat nejspíše jako snaha o vnesení motivů, jež autorka
pokládá za „epikurejské“, do výpovědí lidí, kteří autorku tak či onak zaujali.
Za hlavní problém práce jako celku považuji autorčinu snahu předvést „zažitost“ epikurej-
ských hodnot na osobnostech, které se (vycházíme-li z autorčina popisu) svým způsobem ži-
vota i hodnotovým zaměřením s epikureismem zcela evidentně naprosto míjí. Ideálu živo-
ta v ústraní epikurejské zahrady, jehož hlavním těžištěm jsou filosofické rozhovory s přáteli
a osvojení si moudrosti ve vztahu k vlastním duševním hnutím a žádostem, se neblíží nikdo
z vybraných respondentů, nejméně pak osoby jako krizový ekonomický manažer (P. Cesnek),
politicky aktivní matematik snažící se o obrodu demokracie změnou volebního systému (K.

¹Je s podivem, že autorka nezahrnula mezi reprezentativní rysy epikureismu ústřední a po mém soudu nepo-
minutelný motiv (dosahování) slasti.
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Janeček) či bývalý politik Karel Löbl.² Aby proto autorka nějakou blízkost mezi Epikúrem
a výpověďmi narátorů ukázala, musí obojí změnit k nepoznání: převést jak Epikúrovy texty,
tak i výpovědi narátorů do tezí natolik obecných a vágních, že se pak pod projev „epikureis-
mu“ schová vše od poustevnického života v Rychlebských horách přes řízení restrukturalizace
ukrajinské továrny po kárání turistů při focení želv na řeckém ostrově. Obávám se, že tímto
postupem by bylo možné udělat „následovníka Epikúra“ téměř z kohokoli.

Konkrétní výhrady

Teoretická část Představení Epikúrovy filosofie se opírá nejvíce o interpretaci A.-J. Festugiè-
ra Epikúros a jeho bohové. Ne vždy je však autorka schopna objasnit čtenáři kontext některých
sdělení, jež od Festugièra přebírá (např. věta „V zahradě měly i hetéry duši.“ na s. 7; podobně
výklad o „ztrátě zákona“ na s. 10). Vůbec pak neobjasňuje záměr a souvislost Festugièrova
výkladu. Výsledkem je kusý a nesouvislý historicko-filosofický úvod, který musí neznalého
čtenáře mást.
Část „Literatura“ je pak zcela nahodilou a nesouvislou koláží postřehů o různých autorech,
kteří se o Epikúrovi buď nějak zmínili (ať už v pozitivním nebo negativním světle), nebo jím
byli ovlivněni a inspirováni. Ačkoli mi není jasné, podle jakého klíče byli autoři vybráni, spo-
lečné mají alespoň to, že jde o různé více či méně známé myslitele. Vůbec však nerozumím
tomu, proč autorka v této části uvádí wikicitáty (dokonce s tím, že je „nelze pominout“) nebo
příklady významu „epikureismus“ a „epikurejec“ v různých slovnících a encyklopediích. Co
zde chce autorka ukázat? Má jít o přehled Epikúrových následovníků, kritiků či interpretů?
Nebo o sondu do jazykového úzu? Jaký význam a přínos pro předloženou práci tato část má?
V rozboru ListuMenoikeovi se poprvé ukazuje tendence k interpretačním posunům. Autorka
vytrhává citace z kontextu, takže jsou nesrozumitelné a příliš zjednodušené. Tak např. v před-
posledním odstavci na s. 21 zmiňuje, že podle Epikúra můžeme blaženost zakoušet smysly.
Tuto tezi však nijak nevyloží, uvedený citát („Je tedy třeba pečovat o to, co působí blaženost“ )
vůbec nic nevysvětluje. Podobně citát „Je třeba mít na paměti, že budoucnost ani není v naší
moci, ani není zcela mimo naši moc (…)“ autorka interpretuje tak, že podle Epikúra by naše
jednání mělo být „od budoucích očekávání zcela oproštěné“ (s. 23). To Epikúros zjevně neříká.
Při výkladu o tom, že slast je počátkem a cílem blaženého života (s. 24, srov. s. 73) zase au-
torka Epikúrovi podsouvá moderní subjektivismus, když píše: „Epikúros vysvětluje, že co škodí
jednomu, může druhému prospívat“. V pasážích, které autorka v této souvislosti zmiňuje, se
nic podobného neříká, pouze se v nich zpřesňuje, že člověk musí při rozhodování přihlížet
k (dlouhodobému) užitku, a tedy někdy odmítnout (bezprostřední) slast kvůli tomu, že by mu
(v budoucnu) mohla přinést škodu, a naopak podstoupit (bezprostřední) bolest, neboť tím si
zajistí (budoucí) užitek (Ep. III, 129). Autorka se zřejmě nechala zmást slovem „cit“, jímž je
přeloženo řecké pathos.
V části „Výzkumný záměr“ začínají interpretační posuny dosahovat takové míry, že by se da-
ly označit za svévolné čtení. Nejvíce se ovšem tento rys ukáže až v hlavní analytické části.
Obecným znakem obou je, že autorka nereflektovaně promítá do Epikúra moderní představy
o různých způsobech „životního stylu“. Tak např. za rozumnost (sófrosyné) autorka pokládá,
když se současníci řídí nějakými (ne nutně epikurejskými) pravidly či radami, když mají nad-
hled vůči světu či zda jim záleží na osudu Země a druhých. „Plné žití“ podle ní znamená starost

²Srov.: „[J]ednou z prvních věcí, jíž se epikurejec musí zříci, je politická činnost.“ – A.-J. Festugière: Epikúros
a jeho bohové, Praha: Oikúmené 1996, s. 10.
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o to, co svojí volbou získám tady a teď; epikurejské rozlišování žádostí autorka zjednodušuje
na pouhou schopnost „některé žádosti odmítnout“ čili „něčeho se vzdát“.

Metodologická část Zde jsem nerozuměl autorčinu zdůvodnění výběru narátorů: nejprve
píše, že se inspirovala Jou Gouldem, který sepsal román založený „výhradně na náhodných
a neutříděných výpovědích“ lidí, které náhodně potkal na svých cestách (s. 32). Poté autorka
uvádí, že její výběr náhodný nebyl, neboť jej založila „na vzájemných setkáních“, a to s lid-
mi, jejichž životní příklad považuje „z určitých důvodů za inspirativní, a jejichž životní styl“ ji
zaujal (s. 33). Jak se ukazuje dále, tyto důvody jsou rozmanité a vposledku velmi nejasné: je
to „vřelý vztah k místu“ a „neantropocentrická reflexe přírody“ (J. Bartys a J. Ledvinková, s.
33), řemeslná dovednost (P. Stoklasa) a zcestovalost po „světě za oponou“ (J. Mičánek, s. 35),
veřejná angažovanost (K. Löbl, P. Cesnek, K. Janeček), reflexe zaměstnání a rodinného života
(M. Hrubá, S. Hejdová). Takové vysvětlení má dle mého soudu kmetodickému postupu daleko.
Srozumitelnější se v tomto ohledu zdá předběžná formulace zadání práce, podle níž si autorka
vybrala lidi, „kteří se z vlastní svobodné vůle rozhodli pro klidný život bez kariéry“. Ani tento
výměr však nelze vztáhnout na všechny narátory.
Také nerozumím tomu, proč se autorka vůbec zmiňuje o paní Kaprasové: jednak s její výpovědí
dále nepracuje, jednak formulace typu „mámkrasopisně podepsaný souhlas od špatně vidící Věry
Kaprasové, která ani neviděla, co podepisuje, ani nechápala, proč podpis potřebuji“, považuji za
zbytečné a nemístné.

Analytická část Za nejproblematičtější považuji hlavní analytickou část Klid duše jako to-
pos… (s. 56–100). Zde se naplno projevuje autorčino svévolné zacházení jak s Epikúrovým
textem, tak s výpověďmi narátorů. Uvedu několik příkladů.

• „střízlivý pohled na svět“ – takto vágně autorka reinterpretuje rozumnost (sófrosyné), tedy pohled „bez
předsudků“. Poté – zcela nezdůvovněně a anachronicky – podsouvá Epikúrovi romantizující vztah k pří-
rodě,³ načež představuje ukázky toho, jaký mají narátoři vztah k lesu, k divokým zvířatům či k turistům,
jaký pohled získal K. Löbl na svět v továrně, dozvíme se i o zklamání K. Janečka z demokracie či pár slov
o dnešním mediálním obrazu světa.

• „touha po nedosažitelném“ – Epikúrovu radu, jak se osvobodit od strachu ze smrti interpretuje autorka
jako nabádání k tomu, aby se lidé zbavili touhy po něčem, co nemohou získat, co je mimo dosah člověka.
Následují příklady toho, s čím vším se narátoři dokázali v životě smířit: např. P. Stoklasa s tím, že nemohl
za socialismu hospodařit, J. Bartys s tím, že člověk je z 80% z vody a ve všem jsou jednoduché zákonitosti
(s. 60), P. Cesnek si zase uvědomil, že nepřemůže válku na Ukrajině, K. Janeček se zase dokázal osvobodit
od touhy stát se prezidentem a spokojil se s tím, že se zaměří „na demokracii celkově“ (a to je podle autorky
„v moci člověka“⁈), M. Hrubá se dokázala smířit s tím, že nebude profesionální klavíristka (s. 61).

• „dobrovolná skromnost“ – sem podle autorky patří např. příběh P. Stoklasy, který se jednou rozhodl, že
skolí („raritního“) jelena osmeráka namísto (obvyklejšího) čtrnácteráka. Vůbec pak nechápu, jaká „dobro-
volná skromnost se ukazuje na vážnosti a úctě K. Janečka, kterou chová k češtině, jež je podle něj „extrémně
bohatý jazyk“ a zároveň „extrémně důležitá věc“, která „formuje a ovlivňuje lidské myšlení“ (s. 68)

• „spravedlnost“ a „respekt k druhému“ (s. 84–93) – autorka zde téma epikurejského přátelství rozšiřuje na
v zásadě jakýkoli mezilidský vztah: od náhodných setkání na cestách (J. Mičánek) přes úvahy o společen-
ské solidaritě (K. Löbl) až ke kolegiálním a profesním vztahům P. Cesneka.

• „moc klamných domněnek“ – fakt, že Epikúros hovoří o domněnkách o bozích, autorce nijak nebrání
v tom, hovořit o „klamných domněnkách“ obecně a převést řeč na téma mediální manipulace. Budiž. Jak
ale může autorka pokládat výpověď pana Stoklasy za ukázku „kritického přístupu k médiím“? Citace:

³V tomto bodě odkazuji autorku k Finkově textu Zahrada Epikúrova (in: E. Fink, Oáza štěstí, Mladá fronta
1992), v němž Fink ukazuje, proč je obraz epikurejské zahrady pro tuto filosofii důležitý a že stojí v napětí vůči
divoké a nekultivované „přírodě“.
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„Víte, mňa se slovenská politiky jak kdyby netýká. Ale vnímám to. Já vnímám celý svět. Já si sednu a při
té práci si pustím rádio. Nebo mám televizi, to je jedno. Ale já poslúchám, takže já si svůj úsudek vždycky
udělám. (…) někdy tak přeháňajů, že sa jim třeba vůbec nedá věřit, tým médiám. Že si člověk musí udělat
úsudek svůj, jestli to fakt tak je anebo není.“ (s. 62)

Není možné věnovat se všem problematickým příkladům: znamenalo by to procházet téměř
celou analytickou část stránku po stránce. Některé pokusy promítnout do výpovědí narátorů
„epikurejské“ motivy jsou natolik bizarní, že je nedokáži brát vážně (viz např. focení želv na
s. 70 či výše zmiňovaný příklad se skolením jelena). Tato zjevná neschopnost porozumět tex-
tu, naprostá absence soudnosti a zároveň soustavná a neuvědomovaná tendence k manipulaci
a dezinterpretaci jak výpovědí současníků, tak filosofickýchmyšlenek je promě nejzávažnějším
důvodem pro celkové nedoporučení práce k obhajobě.
Ve shrnutí autorka částečně reflektuje, že epikurejskou pozici nebylo možné podržet v její spe-
cifičnosti a bylo nutné převést ji „do naší současnosti“. Proto např. redefinovala touhu po ne-
smrtelnosti jako „touhu po nedosažitelném“, či správné smýšlení o bozích vágně jako „správný
názor“, na místo přátelství dosadila prakticky jakýkoli typ mezilidského vztahu. Takový po-
stup tedy zároveň spolehlivě odstranil všechny charakteristické a zajímavé rysy Epikúrova
myšlení. Čtenář se zde neubrání otázce: proč se autorka snaží za každou cenu vměstnat jinak
vcelku zajímavé výpovědi do na první pohled neadekvátního myšlenkového rámce?
Závěr práce je pokusem o vlastní autobiografické vyprávění: je především sondou do autorči-
ných vnitřních motivací, které vedly k napsání práce. Čtenář se zde dozví, jaké texty a události
přivedly autorku ke studiu na FHS UK a posléze i k sepsání předložené práce, a nakonec i pár
slov o tom, jaký vliv na ni mělo studium Epikúra. Autorka zde mimoděk opět potvrzuje svůj
přístup k filosofickým textům, do kterých si promítá „svá“, s texty nijak nesouvisející témata
(viz zmínka o Aristotelově spisu De Anima na s. 105–106).
Je sice pravda, že se autorka vyhnula vulgárnímu populárnímu zjednodušení epikurejství na
požitkářství (srov. s. 107). Bohužel se však zároveň dopustila zjednodušení ještě hrubějšího,
neboť – na rozdíl od většiny svých současníků – autorka Epikúra i výklady jeho filosofie sku-
tečně četla. Jinými slovy, ani studium primární a sekundární literatury nedokázalo autorku
„poučit“ a zvrátit zjevně povrchní a naivní způsob čtení a rozumění, který je tolerovatelný
v life-stylovém magazínu, ale nikoli v akademické, nota bene magisterské diplomní práci.

Celkové hodnocení Přes zjevnou pečlivost věnovanou formální stránce a přes nepochybnou
snahu pracovat se zajímavým a „aktuálním“ filosofickým postojem působí práce jako nepove-
dená karikatura. „Hrubý materiál“ – tedy vyprávění současníků – je v tomto případě daleko
zajímavější čtení než zpracovaný výsledek. Rozhodnutí vztáhnout dané rozhovory do rámce
antické filosofie pokládám za unáhlené a nešťastné, vlastní provedení pak za povrchní a ne-
domyšlené. Výsledkem je text, jemuž zcela chybí soudnost a který silně manipuluje jak s Epi-
kúrem, tak s výpověďmi narátorů. Práci proto hodnotím jako nedostatečnou a k obhajobě ji
nedoporučuji.

Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.
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