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Jan Patoèka a etika jednoho disidenta

Jan Patoèka, významný pøedstavitel evropské fenomenologie,
ûák Edmunda Husserla a hlavní osobnost èeské pováleèné filoso-
fie, se narodil 1. èervna 1907 v Turnovì. Studoval na Karlovì uni-
verzitì románskou a slovanskou filologii a jako tøetí obor si pøipsal
filosofii, disciplínu, která se potom stala jeho vášní.

Na závìr svých studií v roce 1929 mohl Patoèka absolvovat
roèní pobýt v Paøíûi a tento rok vyuûil velice dobøe. Studoval na
Sorbonnì, kde mìl sérii pøednášek Edmund Husserl, které hluboce
Patoèku zaujaly. Intenzivnìjší známost a posléze i pomìrnì úzká
spolupráce mezi Patoèkou a Husserlem se však mìla rozvinout aû

nìkolik let pozdìji. Z Francie se Patoèka vrátil obohacen. Francie
mu pomohla v lepší orientaci. Chápal, ûe to, co postrádá v èeské fi-
losofii, je smysl pro praktické otázky, pro váûné ûivotní úkoly.
Povinným výsledkem Patoèkových studií byla jeho rigorózní
práce Pojem evidence a jeho význam pro noetiku (1931).

Po úspìšné obhajobì disertace a jak bývalo tehdy obvyklé, za-
èal svou kariéru jako profesor na støedních školách a potom se stál
jedním z nejmladších èlenù redakce filosofického èasopisu Èeská
mysl. Podaøilo se mu získat stipendium Humboldtovy nadace a v ro-
ce 1932 jel do Berlína; tam uvaûoval o moûnosti, jak se dostat blíû
k Husserlovi. Tato moûnost se uskuteènila v letním semestru roku
1933. Také tam byl Heidegger na svém vrcholu: sláva jeho Sein
und Zeit staèila uû tehdy obìhnout filosofický svìt. Tím zpùsobem
se Patoèka dostal do pøímého kontaktu s jedním z nejvlivnìjších
proudù filosofie 20. století a s jeho nejvýznamnìjšími pøedstavi-
teli. Tato událost ovlivnila celé jeho dílo.

Je velice zajímavé, ûe Patoèka nebyl akademickým profeso-
rem, a to hlavnì protoûe nemohl. Patoèka sice psal od roku 1936 aû

do své smrti, v roce 1977, ale oficiálnì pøednášel pouze osm let.
V roce 1938 nacisti zavøeli Karlovu univerzitu a bìhem války ne-
mohl uèit na vysoké škole. Po skonèení války pracoval tøi roky na
univerzitì, neû prezident Beneš zemøel a komunisté se ujali moci.
S komunistickým premiérem Gottwaldem u moci, jeho profesor-
ská kariéra byla pøerušena. Patoèkova filosofická orientace nemo-
hla odpovídat pøedstavám tìch, kteøí zaèínali mít hlavní slovo.
Patoèka ale nebyl poèítán mezi aktivisty pøímých nepøátel reûimu.
Patoèka se nikdy veøejnì a výraznì ke konkrétním událostem v té
dobì nevyjadøoval. I kdyû nemohl samozøejmì pøijmout reûim,
který jej zbavil práva vyuèovat a svobodnì publikovat.

V 50. letech vznikla tradice „samizdatu” a Patoèka publikuje
své kritiky metafyziky z fenomenologických pozic pod názvem
Negativní platonismus. V roce 1968 se stala dùleûitá událost poj-
menována „Praûské járo”, díky èemuû se politická situace natolik
uvolní, ûe se Jan Patoèka koneènì mùûe ve svých 61 letech stát øád-
ným profesorem UK. Patoèka mohl tehdy pøednést své veøejné pøed-
nášky na univerzitì v letech 1968–1969 pod názvem Tìlo, spole-
èenství, jazyk, svìt; problém pøirozeného svìta . Po okupaci zaèalo
být jasné, ûe inteligence sama jako taková na odstranìní totalitního
reûimu nestaèí. Bude nutno ujasnit si proti èemu se bojuje.

Politická „normalizace”, která Patoèku definitivnì zbavila všech
nadìjí, postupovala rychle. Patoèka musel brzy konstatovat, ûe re-
alita „nás pouèila, ûe jsme pøecenili své moûnosti, síly a svìtovou
situaci” (Patoèka 1987, s. 149). Poèátkem 70 let zase byl izolován
jako v pováleèném období: v období „Normalizace” pøestal znovu
uèit v roce 1972, ale zaèal pracovat pro spoleèenství lidí a organi-
zoval rùzné semináøe. Výsledkem bylo, ûe Patoèka uèil a pøednášel
témìø celý ûivot v ilegalitì.
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V souvislosti s tím, jsou zajímavé jeho texty od roku 1968 do
roku 1977, obdobím mezi dvìma událostmi: první je okupace
ÈSSR v roce 1968, a tou druhou je Charta 77. Bìhem této doby
Patoèka rozvíjí etické myšlení. Ukazuje filosofii jako polemos
(boj), problematiènost nebo jako meditatio mortis. Na jedné stranì
stojí lidská autentiènost, coû je dotazující a kritické myšlení, které
bojuje o pravdu, a na druhé stranì moc techniky nebo anonymita,
která nás zasazuje do neproblematického svìta. Patoèka zdùrazòu-
je první moûnost, která pro nìho znamená „noèní strany ûivota”
(Patoèka 1990, s. 137).

Jan Patoèka nikdy nevypracoval jedno velké, systematické
dílo, které bychom mohli povaûovat za „jeho” filozofii. Snad tako-
vé dílo ani vypracovat nemohl. Nebyl jedním z onìch systematic-
kých filosofù, kteøí po celý svùj ûivot vypracovávají statický
filosofický systém. Byl filosofem v pohybu, neustále reagujícím
na mìnící se podnìty zvenèí. Byl èlovìkem, který proûil hodnì
zmìn v ûivotì, který zahrnoval první republiku, druhou republiku,
válku, pováleènou republiku, padesátá léta, obrodu šedesátých let,
druhou okupaci a normalizaci a ještì vzepìtí Charty 77.

Patoèka vychází zásadnì z osvícenského humanismu, jak jej
nejnovìji pøedstavují Masaryk a Husserl a tento humanismus pro-
hlubuje Komenským a Heideggerem. Podle toho výkladu je Charta
77 posledním slovem nejen Patoèkova ûivota, nýbrû i jeho filoso-
fování.

V roce 1969 píše Co je existence? (Patoèka 1969, s. 682–702),
text, v nìmû vyjadøuje myšlenku, ûe ûivot v pravdì je zpùsob ûivo-
ta èlovìka v jednom svìtì, ve kterém je moûné porozumìní a nale-
zení smyslu existence a kde pravda je praktická. Tento zpùsob
ûivota ukazuje mravní chování: svobodný ûivot je nutnì boj a prá-
vì otøes bude tím, co nás podnìcuje k jednání.

V roce 1975 napsal Jan Patoèka svùj polemiètìjší spis Kacíøské
eseje o filosofii dìjin a dal je veøejnosti k dispozici jako samizdat.
Poslední z tìchto esejù nazvaný Války 20. století a 20. století jako
válka je nejproblematiètìjší, protoûe ukazuje depresí z toho, ûe

tehdejší Èeskoslovenskou republiku obsadila v roce 1968 Sovìt-
ská armáda a nezdálo se, ûe by kdy chtìla odejít. Není pochyb
o tom, ûe všechno to, o èem J. Patoèka píše, je tímto traumatem
poznamenáno.

Ve stejném roce psal Duchovní èlovìk a intelektuál , kde pre-
zentuje rozdíl mezi tìmi dvìma postavami: na jedné stranì je du-
chovní èlovìk, reprezentován v postavì Sokrata, který pøijímá
problematiènost a zodpovìdnost mravního ûivota, a naproti tomu
stojí intelektuál, reprezentován postavou Sofisty, tím který prodá-
vá své vìdomí, ale ne podle pravdy, nýbrû podle toho, co spoleè-
nost diktuje. U Patoèky úpadek Evropy (v tomto úpadku jsou dùle-
ûité dvì svìtové války) je nìèím, co patøí k našemu jsoucnu, a je
narýsován uû od vznikù Evropy.

Patoèka øíká, ûe je náš vesmír v úpadku a naše doba je smutný
souhlas tohoto úpadku. Proto je jedním ze základních pojmù u Pa-
toèky „péèe o duši”!, která se objevuje, jako to, co zahrání (das
Rettende) evropského èlovìka krize smyslu. Jde o záchranu, která
je moûná pouze prostøednictvím obìti. Otázka obìti se stane u Pa-
toèky nesmírnì dùleûitá. Proè?

Kdyby naše dìjiny vedly k dokonalé spoleènosti, obì� by ne-
mìla smysl, protoûe nemá smysl obìtovat se kvùli tomu, co nasta-
ne. My víme, ûe dobro není jisté a dìjiny nevedou k perfektní spo-
leènosti; coû znamená, ûe obì� vyûaduje neschopnosti spoleènosti.

Vývoj evropských dìjin si lze pøedstavit jako dìjiny obìti nebo
zodpovìdnosti a øecká polis znamená tedy obìtovaní jednotlivce
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pro stát. Persona (jednotlivec), coû v øeètinì znamená maska, je
schopná se obìtovat v demokracii, následkem èehoû se demokra-
cie stává místem, kde se realizuje poûadavek, aby èlovìk byl per-
sona.

U Patoèky evropská tradice znamená problematiènost a války.
Z hlediska dne smrt neexistuje, mrtvoly jsou jenom statistika,
a tudíû u Patoèky zkušenost váleèné fronty, která je absolutní,
zhodnotí noc. Patoèka píše, ûe válka jako fronta poznamenává
navûdy a navrhuje podívat se na válku z hlediska noci. Obì� tedy
získá smysl per se. Nepøítel pøestane být nepøítelem, protoûe se
úèastní stejné zkušenosti. Vzniká „Solidarita otøesených” (srov.
Patoèka 1990, s. 141).

Problém v souèasné dobì je, ûe uû nemáme otøesené obèany,
protoûe války jsou pøíliš sofistikované, uû nemáme váleènou fron-
tu. Nevidíme mrtvoly. Naproti tomu, etika disidentù je zkušenost
porovnání a rozhovoru. V naší dobì je smrt banální a anonymní.
Kvùli válkám, století XX. bylo masovém stoletím: století ma-
sových masakrù, hromadných hrobù... Je to epocha osvobození
mocí skrz války.

V roce 1975 se èeská undergroundová kapela The Plastic Peo-
ple of the Universe dostala do konfliktu s mocí. Podobný osud po-
stihl skupinu DG 307. Svìtový názor èlenù skupin byl velice
odlišný od oficiální ideologie, kvùli èemuû byli uvìznìní. Tehdy
V. Havel zaèal organizovat velkou akci na podporu odsouzených
hudebníkù a z ní nakonec vzešlo nìkolik veøejných prohlášení.
Takovým zpùsobem vznikla Charta 77, která potøebovala na za-
èátku mluvèí. Václav Havel byl jedním z prvních mluvèích, potom
Jiøí Hájek, bývalý ministr zahranièí, a tøetím byl Jan Patoèka. Jak
Václav Havel øekl:
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Patoèka hovoøí o svobodì a zodpovìdnosti, které jsou moûné,
pro lidi, kterým všechny relativní smysly pøipadají falešnì. Duše

se musí vrátit k budování nového svìta. Proto Patoèka hovoøí v Ka-
cíøských esejích o potøebì spoleèenství èi solidaritì „otøesených”:
je tøeba zachránit duši, kdyû ve svìtì denní nadìje panuje válka.
Patoèka mluví o boji právì jako o tom, co umoûòuje pøekroèit vál-
ku i ten mír, který ji ûiví, mír vnucený hrozbou smrtí. Jan Patoèka
zemøel na následky policejního výslechu v roce 1977. Bìhem dvou
mìsícù byl opakovanì vyslýchán, poslední výslech trval pøes jede-
náct hodin.

Nebyl to ani národní hrdina ani muèedník. Byl to èlovìk, který
se snaûil ûít ve shodì s ideálem svobody a zodpovìdnosti a odtud
pramení Patoèkova úèast na Chartì 77. Byl to pokus svobodnì pøij-
mout zodpovìdnost za obecné dobro – jednat demokraticky, jako
zodpovìdný obèan, v zemi, která byla všechno jiné neû demokra-
tická. Všichni signatáøi si byli vìdomi toho, ûe budou pronásle-
dování a o to šlo: solidarita otøesených je spoleèenstvím tìch, kdo
vìøí, ûe je ûivot v pravdì a s èistým svìdomím lepší, jakmile budou
mít problémy.

Reakce reûimu ukázala, ûe reûim mùûe tolerovat úlety, nikoli
však svobodné obèany. Patoèka však zùstal aû do konce pøesvìd-
èen, ûe a� je momentální trend jakýkoli, filosofická otázka nebude
umlèena: ûe konfrontace svobody se svou koneèností povede lidst-
vo vûdy k otázce po smyslu celku. Otázky jsou tím, co oûivuje filo-
zofii, proto byl Patoèka vìèným tazatelem a tìmi otázkami vytvoøil
geniální dílo souèasného myšlení.
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