
zd@něR v,ožmín

place, poněvadŽ nerrí vribec pŤedmětem (.'.). Idea, jak ji chápeme, není
moc absolutního zpŤednrětněni' jakou je v zárodku idea historického
PlatÓna, jakoŽo absoluttrí pŤedmět je PlatÓnova idea v)izvou k člověku,
aby se postavil do stŤedu univerza a ovládlje, jako ovládá konec koncri
tím, že participuje na ideovém univerzu, prostŤednictvím ideje vědění
cel1/ inteligibilní a senzibilní kosrnos. (..')...7 Proti tomuto velkorysému
platonismu staví Patočka platonisnrus skromnější a Ťíká nu zápomy nebo
negativní platonisnrus. Vysloveně mluví o tom, Že pravdu nelze fotmu-
lovat kladně a obsahově. Je to filosofie chudá i bohatá. Zná jenjedno a
totojedno nesdělujejako věcnou znalost, která by nánr byla k dispozici'
Aleje i bohatá, protoŽe uchovává pro člověka fiIosofii zbavenou metafy-
zicklch nárokri a jako něco, co nelze Ze světa vypovědět' jako zápas o
věčné a nadčasové.

Jan Patočka kladl ve sv ch fiIoso|rck1ich pracích stáIe větší d raz na
otázku, na situaci tázání, zniž|ze vŽdy zrrovu vycházet k filosofickémr"r
chápání člověka a světa. V pŤípadě interpretace PlatÓna byly snad polo-
Ženy všecky otázky, které toto dílo nabízí. Intenzita Patočkova tázání nad
PlatÓnem byla tak mohutná, Že uváděla do pohybu hlavní filosofické
horizonty. ByIa nejen pŤíspěvkem k antické filosofii, ale sama byla
filosofií. Patočka vŽdycky dával nám studentrim svou vytrvalo stív tázání
najevo, že nesmíme blt k pravdě netrpěliví. Nejde pŤirozeně o tázání pro
tázáni, ale ta sokratovská v1idrŽ ne navně se dotazovat na podstatu byla
asi to, co Patočka znovu a anovu prohluboval v celém svém dalším
,,poplatÓnském.. vlvoji. Y Kacíískych esejích vytyčuje rraději, Že je to
moŽné tak, vzdáme-li se bezprostŤedtrí danosti smyslu a budeme si
osvojovat smysljako cestu. V PlatÓnovije to hlavní nakupeno, ale není to
roďešeno. Ke všemu je tu blízko, až splyvavo v gerriálni kondenzaci
podstatq/ch souvislostí a v1ihledri. Právě toto byl největší náboj Patoč-
kovy filosofické aktivity let 1947-|949'
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cD|ČNí pozrunMHn

Sborník pŤináŠÍ pÍíspěvky' které byly pŤedneserré ve dtleclr 12 ' a 13 . 6 '
1997 na konferenci Rok 1917. Česka litet.arn.a, k,Lilhra a společnosl
v období 1915 - I948, rcbo byly pro ni určené a autory odevzdané do
konce roku 1997.

Texty byly sjednoceny v rovině grafické (vyzrračovárrí citacÍ, titrrlri.
zápis poznánrek pod čarorr) i pravopisné. Poneclrána byla speci|rčnost
gramatiky v pŤípadě cízích, zejnérra polskych tlázv ajnrerr a respeli-
tována zŮstala také vlastni specifičnost sťylu, vyrazu a pŤistLrpu jednotli-
vÝclr autor ke zvoletrÝm ténratťrm.

Petr HrušIra
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