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Recenze
Tereza Matějčková: Hegelova fenomenologie světa
Praha, Oikúmené 2018. 373 s.

Kniha Terezy Matějčkové Hegelova fenomenologie světa přináší podrobnou a v českém kontextu ojedinělou interpretaci Hegelovy Fenomenologie ducha, ovšem
s přihlédnutím k Hegelovu celému dílu a dobovému kontextu. Publikace je přepracovanou verzí německé monografie Gibt es eine Welt in Hegels Phänomenologie
des Geistes?, která vyšla v roce 2018 v nakladatelství Mohr Siebeck. Na úvod se zamysleme, proč je pro autorku a její interpretaci tak důležitý pojem světa. Na první
pohled by se totiž mohlo zdát, že pojem světa ustupuje u Hegela do pozadí, jelikož jeho centrálními pojmy jsou bezpochyby duch a vědomí. Svět, v němž žijeme,
nebo lépe řečeno vnější svět nemůže být v různých podobách idealismu posledním ontologickým základem. To se ukazuje již u Berkeleyho, kde objektivitu světa
ještě může zachránit nazírající Bůh. U Kanta tento záchranný manévr již není možný. Objektivně je možné poznat pouze svět jevů, svět, jak se jeví našemu vědomí.
Ze světa se stává nepoznatelná věc o sobě nebo kosmologická regulativní idea.
Toto mizení světa je radikalizováno u Fichta, který Kantův předpoklad věci o sobě,
tj. na vědomí nezávislého světa dále problematizuje, ne-li zcela potírá. Jistá rehabilitace světa nastává již u Schellinga v jeho filosofii přírody. Ale i zde je primát světa/přírody před vědomím kladen jako metodologický postulát, tj. jako alternativní
přístup k filosofii, která vychází ze subjektivního vědomí – jako například Fichtovo
Vědosloví nebo Schellingův Systém transcendentálního idealismu.
Opravdová rehabilitace světa nastává teprve u Hegela. S tímto alespoň přichází předložená interpretace Fenomenologie ducha: „Tezí této studie je, že ve Feno
menologii [Hegel] usiluje o formulování filosofie světa.“ (s. 17)1 Jak chápat tuto
pozici, aniž bychom se chtěli vrátit k naivnímu (předkritickému) realismu? Ontologickým základem je pro Hegela duch. Na tomto autorka trvá. Fenomenologie
ducha pak představuje různá stadia vědomí, které chápe svět jako postupně více
a více duchovní. Předložená studie tady představuje postupně různé podoby světa, které je třeba chápat jako různé podoby či stupně zduchovnění světa. Hegelův
svět tak může nabývat různých podob, ale v posledku se jedná o náš svět, v němž
1
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žijeme, ne o nějaké transcendentní zásvětí, ani o nepoznatelnou věc o sobě, ani
o svět kladený absolutním subjektem. Autorka zastává názor, že Hegelův svět vzniká jako napětí mezi předmětným vědomím a vědomím sebe sama: „Právě toto napětí je rozhodující štěrbinou, z níž vzniká to, co budu označovat jako ‚svět‘.“ (s. 32)
Toto vznikání světa, které Hegel též označuje jako „vzdělávání vědomí“ nebo „cestu duše“, je zároveň ztrátou či zanikáním sebe sama. Vyvstává ale otázka, jak si
představit cíl tohoto vznikání světa a zanikání vědomí. Je totiž zřejmé, že vědomí
nemůže úplně zaniknout. Jak známo, Fenomenologie směřuje k podobě vědomí
zvané Absolutní vědění. Autorka chápe Fenomenologii zároveň jako úvod do Hegelova následujícího díla, totiž do Logiky jako vědy. Na tomto místě je třeba poznamenat, že vztah Hegelovy Fenomenologie a jeho Logiky není zcela přímočarý a i dnes
se můžeme setkávat s různými pojetími. Každopádně autorka chápe Fenomenolo
gii jako svého druhu pedagogiku, jako postupné učení se včleňování se do logické
struktury světa, která je pak v úplnosti předložena v Logice jako vědě.
Ještě než se ponoříme do obsahu knihy, je třeba vyjasnit, z jaké perspektivy zde
v této recenzi mluvím, protože do celkové situace vstupuje mnoho vědomí. Hegel
zprostředkovává ve Fenomenologii čtenáři včlenění se do logické struktury světa,
do světa v jeho racionálních souvislostech neboli do ducha. Autorka recenzované
knihy, Tereza Matějčková, jako čtenářka Fenomenologie zprostředkovává čtenáři
své knihy toto Hegelovo zprostředkování. Já, Jakub Mácha, jako čtenář knihy Hege
lova fenomenologie světa zprostředkovávám čtenáři této recenze zprostředkování Terezy Matějčkové. Tím nechci tvrdit, že dosáhnout nejvyšší úrovně ducha, Absolutního vědění, by bylo možné pouhým čtením této recenze nebo recenzované
knihy. Tyto texty jen mají čtenáři najít cestu k Fenomenologii, která je vlastně také
pouhým úvodem do Hegelova systému. Pokud tedy píši v množném čísle, zahrnuji
tím především čtenáře této recenze, kterého vyzývám, aby spolu se mnou zaujal
jistou perspektivu k recenzované knize a tím také k Fenomenologii a nakonec k Hegelově filosofii.
Po tomto úvodu se blíže podívejme (já spolu se čtenářem této recenze), jakých
podob tedy svět pro vědomí v průběhu nabývá. První podoba je tzv. sporný svět.
Tady autorka pojednává o rozporech, které vykazuje svět na úrovni vědomí. Probírá je v kapitole „Vědomí“, která se postupně zabývá smyslovou jistotou, vnímáním
a rozvažováním. Smyslový svět zaniká a vyjevuje se první logická struktura světa,
která je určena jazykem. Vnímaný (pozitivní) svět zaniká, jelikož jeho předměty
jsou rozlomeny na vnějšek a nitro. Toto nitro je ale třeba postulovat jako jinakost
čili negativitu. Sporný svět tak představuje posloupnost sporů nebo dialektiku,
která nyní zrcadlí logickou strukturu světa.
V následující kapitole nazvané „Tekutý svět“ je dialektika pojímána jako bytnost
života. Tekutý svět je tedy bytostně prostoupen dynamikou života, která narušuje
strnulost zákonů rozvažování. Bytostným fenoménem života je pro Hegela touha
neboli žádost. Autorka osvětluje Hegelův pojem touhy na pozadí Fichtových pojmů
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pudu a úsilí, s přihlédnutím k vlivné interpretaci Judith Butlerové. Následně autorka analyzuje fenomén hnusu (svět jako hnus) u Fichta a v Sartrově existencialismu,
aby mohla lépe osvětlit Hegelovo pojetí vztahu vědomí a života. Vědomí se musí
do života včlenit, musí se omezit, aby se mohlo stát duchovním. Touha, která chce
druhého a jeho negativitu negovat, se musí proměnit v uznání, v němž se vědomí
nechá negativitou druhého omezovat. Tekutý svět tvoří přechod od vědomí k sebevědomí, ke slavné dialektice pána a raba, kterou autorka probírá v kapitole s názvem „Polemický svět“.
Polemický svět je světem vzájemného (ačkoliv nerovného) uznání mezi dvěma
vědomími. Autorka v této kapitole zkoumá Fichtovo pojetí uznání a jeho vliv na Hegelovo myšlení. Dále polemizuje s intra-personálními chápáními dialektiky pána
a raba (a jejich boje na život a na smrt) u P. Stekelera-Weithofera a J. McDowella.
Opět je na místě srovnání s úvahami o smrti ve 20. století, především u Simmela,
Heideggera a Lévinase. Hegel, na rozdíl od Heideggera, rozlišuje různá pojetí smrti: smrt či vědomí smrti raba svazuje se světem a výkonem práce; pán pojímá smrt
jako výlučně fyzickou a tak se připravuje o vědomí smrti. Dalo by se namítnout, že
i Heidegger tato dvě pojetí smrti zná. Je ale zřejmé, že fenomén smrti nemá pro Hegela tak centrální význam jako pro Heideggera. Na rozdíl od něj se Hegel zaměřuje
na postavu druhého sebevědomí, na fenomény smrti bližního a následné truchlení
a pohřební rity.
Následující kapitola „Odvrácená strana světa“ pokračuje v analýze Hegelových
úvah o sebevědomí; zde se autorka zaměřuje na stoicismus, skepticismus a na fenomén nešťastného vědomí. Výchozím bodem je zde pojem práce. Vědomí se bytostně odpoutává od vykonané práce, která odkazuje k pojmu světa. Tento svět
je tedy bytostně odcizeným světem. Srovnávacím objektem pro autorku kupodivu nejsou marxistická pojetí práce (přímo se nabízí Kosíkovo pojetí), nýbrž úvahy
H. Arendtové ve Vita activa. Na rozdíl od Arendtové Hegel tvrdí, že myšlení se musí
stát materiálním, musí se proměnit v práci, aby se stalo skutečným. Nyní platí, že
stanoviska stoicismu, skepticismu a nešťastného vědomí jsou podobami rabského
vědomí a představují jeho snahu o překonání této podřadné pozice. Stoik se odvrací od všeho, co není v jeho moci. To ale znamená, že rezignuje i na práci. Odvrací se
tak od světa samého. Skeptik se odvrací od jakéhokoliv pojetí světa, spokojuje se
s antinomiemi. Skeptik je ale pak schopen vystihnout spornou (dialektickou/negativní) povahu světa. Nešťastnému vědomí je věnováno více místa než předchozím
dvěma stanoviskům, jejichž rozpory nešťastné vědomi zniterňuje. Autorka představuje tuto komplexní podobu vědomí jako Hegelovu odpověď na hledání nepodmíněného bodu u jeho předchůdců, tj. u Kanta, Fichta, Schellinga a Jacobiho. Nešťastné vědomí se překonává v oběti sebe sama. Pravá oběť spočívá pro Hegela
v odpoutání se od výsledků práce neboli od uskutečněného díla. Pravou obětí je
odcizení. Vědomí se ale zároveň v odcizeném díle rozpoznává a tímto překonává
také lest rozumu.
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Tímto se dostáváme (kdo? – každý, kdo participuje na cestě vědomí Fenomeno
logií) na stanovisko rozumu, přesněji řečeno pozorujícího rozumu. Svět odpovídající tomuto stanovisku autorka nazývá organický svět. Pozorující rozum se prohlašuje za majitele světa. To nás vede k Hegelově vlastní definici idealismu: Rozum má
ode všeho klíče, vše převádí na své vlastní kategorie. Autorka interpretuje tyto pasáže opět jako odpověď na Fichtův idealismus vyjádřený zásadou či stanoviskem
„Já jsem Já“ čili absolutizací subjektu. Hegelův idealismus naproti tomu vede k povýšení přírody na autonomní jsoucno, jakým je lidské vědomí. Svět, který se jeví pozorujícímu rozumu, je tak vskutku organickým světem. Nyní je ale třeba se zaměřit
na Hegelovo vlastní pojetí organismu. Zde autorka interpretuje Hegelovo myšlení
na pozadí Kantova a Schellingova chápání organismu. I Kant navrhuje chápat organickou přírodu jako systém účelů, který je kladen vlastním rozvažováním. Schelling
se naopak vzdaluje Hegelovu pojetí, když chápe organismus jako silové pole. Pro
Hegela totiž je organismus živou souvislostí vyznačující se vlastní spontaneitou.
I organismus je subjektem, čirou negativitou. Pozorující rozum se teď musí rozhodnout, zda bude pojímat organismus fyzikalisticky, nebo bude postulovat transcendentní inteligibilní zásvětí jako zdroj spontaneity organismu (Kantův intellectus
archetypus). Dogmatický fyzikalismus se projevoval v Hegelově době především
ve frenologii, které autorka věnuje zvýšenou pozornost. Hegelův vztah k frenologii byl ambivalentní (za což také sklidil později posměch). Na jedné straně podle
Hegela nelze z pozorování lebečních útvarů (nebo jiných vnějších znaků) určit charakter člověka, nebo dokonce zákony myšlení. Na straně druhé Hegel ale dospívá
ke stejné tezi jako frenologie: nitro je vnějšek. Tímto vnějškem ale není pro Hegela
tělo, nýbrž jednání. Pozorovaný člověk, lidské bytí, vyjevuje nadbytek spontaneity
(může pozorující vědomí napadnout), a proto jej nelze uchopit žádnými všeobecnými zákony. Pozorující rozum tak nahlíží svou omezenost a konečnost. Tímto se
stává rozumem praktickým.
Praktický rozum završuje proces uznání, který započal na úrovni boje pána
a raba. Vzájemné uznání je třeba chápat jako rovnocenné, ne jako založené na mocenské dominanci pána nad rabem. Autorka nazývá svět, kde jedinci směňují plody
své práce a uspokojují své potřeby, světem prozaickým. Tato koexistence a směna
ale nebude snadná. Jednotlivá vědomí opět podléhají lsti, kterou autorka ztotožňuje s neviditelnou rukou trhu. Prozaický svět je třeba chápat v protikladu k tragickému světu: „Moderní běh světa je ‚prozaický‘. Protagonisté nemusejí vykonávat
velké činy, aby si […] zkazili život.“ (s. 207) Toto Hegel ilustruje svými slavnými interpretacemi Goethova Fausta a Schillerových Loupežníků (a patrně také Cervantesova Dona Quijota). Tyto postavy, každá svým způsobem, touží po lásce a štěstí.
I když selhávají, jejich osud není tragický. Spíše se zde vyjevuje fenomén zla, který
nahrazuje kategorii tragična. Poznání toho, co je dobro a co zlo, předpokládá čin
zla. Zlo je tak podmínkou dobra. Odpovědí na tuto relativizaci je postava krásné
duše, která se nevydává do světa, nýbrž se noří do hry se sebou samou. Krásné duši
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nejde o konání dobra, nýbrž o věc samu. Hegel nazývá, poněkud krypticky, tento
svět „říší duchovní zvířeny“. To vše je patrně míněno ironicky, alespoň k této interpretaci se autorka přiklání. Postava krásné duše je alibista a odvolávání se na věc
samu je spíše výmluva. I praktický rozum, sám o sobě, tak selhává. Musí uznat rozumové souvislosti světa, což znamená, že se musí přetvořit v ducha. To bude následující stanovisko na cestě vědomí Fenomenologií. Autorka ještě připomíná, že
vědomí si na této úrovni uvědomuje tzv. spekulativní větu: „Co je rozumné, to je
skutečné; a co je skutečné, to je rozumné.“ (s. 239)
Svět, který se vynořuje na úrovni ducha, autorka nazývá theatrum mundi. Hegel se tady zabývá podobnými problémy jako v předchozím stadiu, tentokrát zasazenými do rozumových souvislostí tohoto světa s jeho společenskou dimenzí.
Nápomocny mu jsou opět literární díla, především Sofoklova Antigona a Diderotův
Rameauův synovec. Autorka se podrobně zabývá Hegelovou tezí o konci tragédie
v moderně. Moderní člověk sice může selhat, ale je tomu tak proto, že klade svou
vůli jako obecnou, což je svévole, která je zdrojem zla. Jak je možné toto faustovské
stanovisko překonat, ilustruje Hegel právě na postavě Rameauova synovce. Duch
se odcizuje sobě samému vzděláváním. Vzdělané vědomí se může stát vším, podle toho, co přinese největší užitek. Osvícenská postava Rameauova synovce nás
vede ke kritice víry, která je chápána jako jistá podoba nešťastného vědomí. Co ale
takovému osvícenému vědomí zůstává, je dimenze užitečnosti. Duch se však tímto osvícením osvobozuje od sebe samého a dostává se k nejzazší negativitě, jíž
je postava absolutní svobody. Jenže takto pojatá svoboda nakonec vede k teroru
a ke zkáze. V tomto ohledu autorka interpretuje i motto „Arbeit macht frei“ (s. 283)
a navazuje na analýzy fenoménu koncentračních táborů rozvíjené H. Arendtovou.
Absolutní svoboda je stanovisko, kde substance zcela přechází v subjekt. K překonání tohoto stanoviska je potřeba opačný pohyb, od subjektu k substanci. Vědomí
zastávající panský postoj ke světu se musí ponížit na úroveň raba.
V další kapitole se dostáváme k tzv. subjektivnímu světu. Tady autorka probírá Hegelovy úvahy o sféře morálky a o morálním zákonu. Je zřejmé, že je třeba je
číst jako kritiku Kantovy a Fichtovy praktické filosofie. Jedná se o subjektivní svět,
poněvadž vlastní doménou morálky je u Kanta subjekt. Ve vlastním smyslu dobrá
je pouze dobrá vůle čili dobrý záměr. Ta se ale podle Hegela musí nejprve osvědčit
v činu. Dobro se tedy nevyjevuje v obecných normách, jako je kategorický imperativ, nýbrž se osvědčuje v činu. Pro Hegela jsou klíčové pojmy omluvy a odpuštění
jako jisté druhy morálního uznání. V posledku se ve smíření vyjevuje přítomnost
Boha samého.
Tímto se dostáváme k další podobě světa, totiž ke světu jako božímu stvoření. Bůh je původně chápán jako ona smiřující a obměkčující moc. Nyní se ale jedná
o smíření právě s tímto světem. Protagonista Fenomenologie je tímto veden k náboženství a dále k fenoménu, který později proslavil Nietzsche – ke smrti Boha. I tady
musíme rozlišovat. Antičtí bohové umírají v komedii. Jedná se o radostnou zprávu.
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Křesťanský Bůh umírá v bolestech. Obě smrti je ale třeba chápat jako odpoutání se
subjektu od substance. Ježíšova bezpodmínečná láska je ale zničující. Ježíš má pro
Hegela aspekt zlé krásné duše. Člověk nachází svou jedinečnost nejen v lásce, ale
i v pochybeních a omylech, ve své vlastní negativitě. Ale teprve ze zvnějšnění Boha
na kříži vyrůstá poslední stadium Fenomenologie – Absolutní vědění. Náboženství
už ale není vymezeno zjevením, nýbrž v pojmových kategoriích, tedy ve filosofii.
Dobrali jsme se (jako čtenáři recenzované knihy) k poslednímu tvaru vědomí,
nazvanému „Absolutní stanovisko ve světě“. Nejedná se ale o nějakou finální podobu světa, nýbrž o smíření všech jednostranných a selhávajících stanovisek, kterými
vědomí ve Fenomenologii prošlo. Vědomí se nyní skrze zrcadlení v logické struktuře
světa vztahuje sobě samému. Jak již bylo řečeno, autorka interpretuje Fenomeno
logii jako svého druhu pedagogiku. Nyní je možné upřesnit, co se vědomí a jednotliví
protagonisté vlastně učí. Učí se žít v proměnlivém světě. Opět se zde ukazuje motiv
smíření. Protagonisté se smiřují se sebou navzájem a se světem vůbec.
Závěrečná kapitola shrnuje, co jsme získali interpretací Fenomenologie se zaměřením na pojem světa. Je třeba si uvědomit, že absolutním duchem, vědomím
vztahujícím se k sobě, je nakonec sám čtenář Fenomenologie, jenž je veden k tomuto stanovisku sérií zprostředkování představených jednak v knize samotné, ale
také v recenzované knize a v této recenzi. Nakonec ale platí, že každý svět může
být pochopen pouze skrze vědomí tím, že se reflexivní vztah vrací na začátek,
čímž je ve Fenomenologii smyslová jistota jako základní forma bezprostředního
poznání, které autorka nazývá rozumovou jistotou (s. 344). To ale znamená, že
vyjevit se může něco jen v přítomnosti světa protkaného rozumem neboli v přítomnosti ducha.
Recenzovaná kniha představuje robustní interpretaci Hegelovy Fenomenologie.
Za více jak dvě stě let od jejího vydání se objevily desítky, ne-li stovky interpretací,
a tak je na místě úvaha, jak si v této tradici stojí výklad Terezy Matějčkové. Ta sice
polemizuje v té či oné kapitole s mnoha autory, celkové zařazení její interpretace
je ale tematizováno pouze v kontextu české filosofické tradice. Tady se autorka
přiklání k pojetí M. Sobotky, jemuž dává přednost před interpretací K. Kosíka zaměřenou na pojem práce. Jak si ale předložená interpretace stojí v současném kontextu? Velmi zhruba bychom mohli současné interpretace rozdělit na metafyzické,
které chápou Hegelovo myšlení v kontextu tradiční metafyziky a případně jako její
završení; sémantické, které se snaží začlenit Hegelovo dílo do kontextu analytické
filosofie a vyhýbají se metafyzickým implikacím; a meta-metafyzické či post-metafyzické (sem řadím i dekonstruktivistické interpretace), které chápou Hegelovy úvahy jako meta-diskurz tematizující možnost formulovat metafyzické teorie. I když autorka příležitostně polemizuje s interpretacemi ze všech tří skupin,
její celkovou interpretaci je třeba zařadit do první skupiny. Je tomu tak proto, že
přes veškerý důraz na pedagogické aspekty Fenomenologie chápe autorka ducha
neboli logickou strukturu světa jako ontologický fundament (s. 20). Absolutno je
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právě touto logickou strukturou světa. Až na jednu marginální poznámku pod čarou, kde autorka kritizuje interpretaci P. Stekelera-Weithofera, nejsou sémantické interpretace diskutovány. Je příznačné, že jazyku je věnováno jen několik stran
v rámci kapitoly o vnímání. Post-metafyzické interpretace nejsou tematizovány vůbec. To ale nelze brát jako kritiku. Každý se může připojit k jedné z interpretačních
tradic podle svých inklinací.
Nakonec se zastavme u jiného nápadného rysu předložené studie. Autorka
často interpretuje Fenomenologii jako Hegelovo implicitní (a výjimečně i explicitní) vyrovnávání se s jeho předchůdci a současníky, zvláště s Kantem, Fichtem
a Schellingem. Tomu se jakákoli interpretace stěží může vyhnout. Autorka ale
osvětluje Hegelovo myšlení srovnáváním s pozdějšími autory, především s Heideggerem, Arendtovou a Lévinasem. Najdou se i příležitostné odkazy a srovnání
s T. Halíkem, J. Ratzingerem a hnutím New Age. V knize ale není zcela vysvětleno,
podle jakého klíče jsou tito srovnávací autoři vybráni (a proč jsou vybráni především autoři náležející do německé fenomenologické a existencialistické tradice).
Závěrem musím konstatovat, že s knihou Terezy Matějčkové Hegelova fenome
nologie světa dostává český čtenář do rukou poprvé zcela ucelenou interpretaci
Hegelovy Fenomenologie ducha, která bude jistě inspirovat další generace usilující
o pochopení tohoto nesnadného mistrovského díla filosofické tradice.
Jakub Mácha

Peter Nezník, Boris V. Markov a kol.: Dostojevskij
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Kolektívna monografia Dostojevskij a Nietzsche. Hľadania človeka. Za a proti…, ktorá
vznikla vďaka grantovej podpore1 pod taktovkou filozofov P. Nezníka a B. Markova rozohráva provokatívny dialóg kolektívu priateľov života ako tej najvyššej hodnoty. Dostojevskij, filozofujúci básnik. Nietzsche, básniaci filozof. Obaja geniálni
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Výskumný projekt VEGA č. 1/0715/16 „Dostojevskij a Nietzsche v kontextoch česko-slovenskej
a ruskej ﬁlozoﬁe 19. a 20. storočia“.

