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Vážený čtenáři, vážená čtenářko,
přejeme Vám hezký den.
Právě čtete první věty Základního studijního materiálu, který
Vám může poskytnout výchozí poznatky o dějinách filosofie i o filosofii
jako systému. Bylo naší snahou popularizovat metodu výkladu a
tlumočit Vám základní filosofické poznatky, aniž by tím utrpěla věcná
správnost informací v textu.
Začtete se jak do dějin filosofie, tak i do původních filosofických
textů. Vaše šance úspěšně absolvovat tento kurz je dána hlavně tím, že
studujete distančním způsobem - čili máte možnost určit si tempo
studia podle obtížnosti studijních textů a v neposlední řadě i podle
mimořádného zatížení v zaměstnání či v rodině.
Při četbě textu budete veden(a) jak logikou vlastního výkladu,
tak i pokyny v textu. Důležitá sdělení se dozvíte od studijního průvodce.
Základní studijní materiál obsahuje 1. textovou část,
kombinovanou se studijním průvodcem (na okraji stránky), a 2.
praktickou část, která je tvořena:
a) testy „A“ a „B“ (k jednotlivým několika kapitolám) s následným
vyhodnocením. Doporučení pro Vás: Po přečtení každé kapitoly se
pokuste úspěšně vyplnit test, pokud test ke konkrétní kapitole není, je
v „Zastavení“ celá řada jiných úkolů, které byste měli vyřešit. Tyto
úkoly postačí k prověření Vašich získaných vědomostí. Celý text
uzavírá slovníček jmen - filosofů a pojmů, které jsme praktikovali ve
studijním textu.
V textu se setkáte s celou řadou úkolů, které jsou svým
zaměřením i stupněm obtížnosti odstupňovány.
Úkol piš: Tento úkol splňte okamžitě po přečtení textu kapitoly. Někdy
potřebujete pro splnění tohoto úkolu seznámit se s literaturou.

?

Úkol pro zájemce: Takto označený text s sebou přináší látku a úkoly
rozšiřující základní úroveň celého kurzu. Pasáže jsou dobrovolné.

J

Korespondenční úkol: Úkol korespondenční formou je povinný pro
všechny. Při jeho plnění postupuje čtenář podle zadání, avšak s
maximální dávkou vlastní iniciativy. Úkoly se průběžně evidují a
hodnotí v průběhu celého kurzu.
Úkol četba: Je většinou orientován na individuální četbu prvopramenů
a je povinný pro všechny.

Testy: Doplňují celou kapitolu o obvyklou formu zpětné vazby mezi
vědomostmi čtenáře a textem materiálu.
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V textu jednotlivých kapitol se setkáte s několika druhy úkolů,
Význam dalších symbolů:
Symbol sovy označuje začátek nové kapitoly.
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Studijní průvodce obsahuje výklad stěžejních pojmů v příslušné
kapitole, poznámky k textu, různá vysvětlení a doporučení.
Studijní průvodce je většinou uveden na okraji a je graficky odlišen.
Studijní průvodce závěrem materiálu je myšlen jako stručný slovník
filosofů a pojmů zmíněných v textu.
Citace původního textu.

Zastavení. Označení pro blok úkolů a poznámek, kterým končí
kapitola.

Σ

Shrnutí předcházející kapitoly.
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Pojmy. Nejdůležitější pojmy z kapitoly.

$

Literatura pro doplnění poznatků.

Literatura pro zájemce. Rozšiřující část - volitelná.

Po celou dobu studia můžete být v kontaktu s autory Základního
studijního materiálu Žijeme s filosofií. Můžete spolu komunikovat
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I. Člověk, svět a otázky

I. Člověk, svět a otázky
Úvod
„... Přehled vývoje filosofického myšlení evropského nutno začíti
Řeckem. Naše, tj. západní čili evropská, kultura má své základní kořeny
vřeckém myšlení a umění, v židovském náboženství a v římském státě
a právu. Z nich se vyvinulo především křes)anství jako kulturní útvar
středověku ...; řecká kultura nebyla, jako žádná pokročilejší kultura, zcela
domorodá, nýbrž rozvíjela vedle domácí tradice, a) již byla jakákoli, také
rysy, jež na ni působily z jiných kultur, hlavně z Orientu a z Egypta. Řecká
kultura vznikla a rozvíjela se nejprve na základech dřívější civilizace
řeckého sídliště, civilizace tzv. egejské a za vlivů civilizací východních.
Civilizace egejská sama dělí se územně na několik oblastí: krétskou,
kykladskou, heleadskou, thessealskou a trójskou a zahrnuje dvě velká
období: minojské od r. 3000 př. n. l., kdy tato civilizace vzniká na Krétě
a šíří se přes Kyklady do Řecka vlastního, a mykénské, když v první polovici
16. st. objevuje se plná minojská kultura na Peloponésu a v Boiotii. Po
zničení moci knósské na Krétě stávají se kolem 1400 př. n. l. Mykény
politickým středem egejského světa a civilizace mykénská, která je téměř
jen kopií minojské, šíří se s kvetoucími řeckými osadami; konec pak tvoří
„Sloupy Herkulovy“, dnes Gibraltar, temné místo, jímž se málokterý
starověký plavec odvážil proniknout.
Nový pohled na mapu nám ukáže nesčíslné záhyby pobřeží
a vyvýšeniny země; všude vidíme zátoky a zálivy; celá pestrá země se pak
„ježí“ pahorky a horami. Těmito přirozenými překážkami moře a půdy
bylo celé Řecko rozerváno v části od sebe navzájem oddělené; cestování
a spojení bylo tenkrát mnohem obtížnější a nebezpečnější než dnes; a tak
- obrazně řečeno - vytvořilo každé údolí svůj vlastní hospodářský život,
vlastní suverénní vládu, vlastní zřízení, nářečí, náboženství a kulturu...“1
„Východní (a spolu i egyptská) civilizace vytvořily a rozvinuly
v několika tisíciletích zemědělství, stavitelské umění, obrábění kovů,
stavbu lodí - zkrátka zejména hmotnou stránku kultury, ale i písmo,
sochařství, hudbu, tanec a drama. Nahromadily ze zkušenosti vědomosti
matematické, geometrické, astronomické aj. a pokusily se v kosmogoniích
o výklad přírodních jevů. Vytvořily dále společenskou a politickou
organizaci, státní systém teokratický a krajně autokratický... Obchodní a
hospodářské styky vedly současně ke stykům kulturním a hospodářský
blahobyt umožňoval třídě zámožných občanů, že se mohli věnovat
politickému životu a vědám a uměním. Oproštění od poutajících
náboženských tradic a z tohoto plynoucí posvětštění všech institucí mělo
za následek svobodu duševního života, jež doplňovala svobodu politickou.
Tak se vyvinula duševní čilost, tato egejská nebo možno říci evropská
vlastnost, jež byla opět zvláště působivým činitelem nové, řecké
kultury...“2Co předcházelo filosofickému myšlení?

1)

In: Durant, W.: Od Platóna k dnešku. Praha 1936, s. 16.

2)

Král, J.: Přehled dějin filosofie I. Praha 1967, s. 5, 6, 7.
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Co předcházelo filosofickému myšlení?
Mýtus
Položíme-li otázku: „Co předcházelo filosofii?“ nalezneme
následující odpověU: „Mýtus“.
„... Řecký termín mythos znamenal původně slovo, řeč,
rozmluvu, vypravování, zprávu, také úvahu, posléze pověst, báji,
pohádku, bajku. Ve skutečnosti byl mýtus něčím mnohem
základnějším a podstatnějším, co v řeckém duchovním světě přežívalo
jen ve velmi narušené a redukované podobě (dokonce už u Homéra)...
Teprve to, co ve světě mýtu dostává své jméno, je vpravdě
skutečné - a nejen jméno, nýbrž čemu je „propůjčeno“ vypravování.
Mýtus není totiž čímsi odděleným, vyděleným, co by nacházelo své
místo uprostřed nemýtického světa, nýbrž je sám světem,
strukturovaným prostorem a časem, v němž se každé věci, každé
události, každému činu buU dostane smyslu a významu (a tím
skutečnosti) - nebo nedostane, a pak ovšem propadne nicotě. Mýtus je
svou podstatou zcela určitým typem rozvrhu a zaměření lidského
života; zároveň - právě jako „vypravování“ - je vnitřně přesvědčivým
zdůvodněním takového rozvrhu a zaměření, vůbec způsobu života a
zvláště konkrétního počínání. Obecnou formou takového zdůvodnění
byl poukaz k božským pravzorům, které je nutno napodobovat, a tak
se k nim přimknout, abychom se nezřítili do propasti chaosu a nicoty.
Každé jednání, každý jednotlivý čin měl svůj vzor v původním
(prapůvodním, počátečním) jednání nebo činu některého z bohů či
heroů; mohl dospět k svému cíli, a tak dosáhnout smyslu pouze tím, že
onen pravzor co nejpřesněji napodobil. Každá odchylka, každá
nepřesnost mohla znamenat příčinu neúspěchu; právě proto existovala
a byla tradována o činech zbožštěných předků, heroů a bohů rozsáhlá
vypravování, v nichž mělo být zachyceno vše podstatné, neboW šlo
vlastně - jak se nám to jeví z dnešního hlediska - o podrobný návod k
přesnému napodobení...“3
Všechno, co se nám jeví jako „nadpřirozené“, se mýticky
orientovanému archaickému člověku jeví jako naprosto „přirozené“
(v našem běžném smyslu, tj. jako samozřejmé).
Mýtus je vyprávění, které v prostředí, kde vzniklo, bylo
pokládáno za pravdu. Pro ty, mezi nimiž mýtus vznikal a koloval, byly
mýty skutečností.
V oné době, z níž pocházejí nejstarší výklady mýtů, tj. výklady
řeckých filosofů o řeckých mýtech, už mýty nebyly pokládány za
hodnověrné líčení.
Řečtí filosofové vysvětlovali mýty jako alegorie, jež si vymysleli
nějací autoři, kteří měli důvod použít jinotaj.
K alegorickým výkladům antických mýtů se uchylovala i další
století. Ale až do romantismu se nevyskytl žádný principiálně nový
přístup k mýtům. Skoro současně s vysvětlováním mýtů jako alegorií
3)

Hejdánek, L.: Filosofie a víra. Praha 1990, str. 55 a 56.
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nebo jinotajů se objevil i jejich „euhemeristický“ výklad, jak se mu
obvykle říká podle Euhemera, řeckého autora z 4.-3. st. př. n. l.
Euhemeros vysvětloval, že bohové byli dávní panovníci, kteří sami sebe
prohlásili za bohy, nebo ze kterých udělali bohy jejich současníci či
potomci.
Euhemeristický výklad antických mýtů se později stal pravidlem
u křesWanských autorů a rozsáhle se uplatňoval několik století.
Rumunský religionista Mircea Eliade (1907-1986) pojímá
mýtus jako naraci o počátku historie lidstva, který musí být
společenstvím neustále opakován. Toto opakování spočívající v
imitaci, předvedení děje mýtu příslušníky společenství, se nazývá rituál.
Obsahem mýtu jsou určité základní vzory chování, například
činnost bohů při stvoření světa nebo vítězství mýtického předka, héroa
nad monstrem, které Mircea Eliade nazývá archetypy. Archaické
pojetí světa vycházelo z předpokladu, že určitá věc nebo činnost má
větší hodnotu, nebo je „reálnější“, „skutečnější“ než jiné tehdy, pokud
napodobuje určitý archetyp. K této imitaci sloužil rituál. Rituál
získával význam a odlišoval se od ostatních lidských aktivit tím, že
představoval opakování původní činnosti bohů na počátku času ...
Rituál přírodních národů nebo archaických civilizací není však v očích
archaických lidí pouhou napodobeninou. Každý rituál má svůj božský
model, archetyp, který se při obřadu zpřítomňuje.
M. Eliade se v práci Mýtus věčného návratu (Le Mythe de
l éternas retour: archétypes et répétition) z roku 1949 zmiňuje o třech
základních kategoriích mýtických archetypů:
1. Rituály, které opakují, a tím zpřítomňují původní stvořitelské
a zakladatelské akty bohů, heroů nebo předků.
2. Archetypy symbolizující střed světa.
3. Archetypy, jejichž poskleslejší napodobeninou a imitací jsou
předměty na šeho světa.

Podle témat, jimiž se mýty zabývají a druhu otázek, na které
odpovídají, rozdělujeme mýty do několika skupin:
Mircea Eliade a Ladislav Hejdánek zdůrazňují, že řecká
filosofie i přes kritické odmítání mýtu a zdůrazňování logu se
mýtického myšlení zcela nezbavila. (Filosofie Platónova, tvořící základ
evropského filosofického myšlení až do dnešní doby, představuje
Mýtus

Téma

Kosmogonický Původ a vznik světa
Původ a zrození bohů
Teogonický
Výklad o příčinách, původu a podstatě různých
Etiologický
předmětů, zvyků, jevů
Původ a založené dané kultury
Heroický
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Narace - vyprávění

Mircea Eliade
archetypy
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částečně intelektuální ohlas mýtických představ prehistorických
kmenů.4)

Pojem filosofie

&
Symbol filosofie,
moudrosti = sova




Slovo metafyzika jste možná nikdy neslyšeli, proto
si nyní stručně vysvětlíme
jeho význam.
î

„Názvu filosofie první užil a sebe filosofem-přítelem moudrosti
nazval Pýthagorás v rozhovoru s Leontem, samovládcem v Sikyóně nebo
Fliúntě, jak tvrdí Hérakleidés Pontský v spise O mrtvé ženě; nebo) nikdo
z lidí prý není moudrý, nýbrž jen bůh. Dříve se totiž pro filosofii užívalo
názvu „moudrost“ a moudrým se nazýval ten, kdo se jí zabýval z povolání,
tedy člověk pokládaný za duševně obzvláště vyspělého, kdežto filosofem je
nazýván ten, kdo má moudrost v lásce. Mudrci byli nazýváni též sofisty,
a nejen oni, nýbrž i básníci ...“5
Pýthagorás rovněž na příkladu dělení lidí na olympijských hrách
ukázal, že filosofové jsou hledači pravdy. Sportovci přicházejí na
olympiádu, aby soutěžili a vyhráli. Jejich cílem je získání slávy a cti.
Druhá skupina lidí, obchodníci, přicházejí za účelem bohatství, zisku.
A nakonec - filosofové, ti přicházejí pozorovat život s cílem odhalit
pravdu. Filosofie (filosofia) pochází z filein = milovat a sofia =
moudrost.
Prý teprve Sókratés dal jménu „filosofie“ význam, když filosofii
charakterizuje jako lásku k moudrosti, ale jen k takové, která vede
k odhalení pravdy, dobra a krásy.6
Charakteristiku filosofie rovněž najdeme v Aristotelově díle
„Metafyzika“.7 Vědění, o které usiluje filosof a které je možno označit
za filosofii, se odlišuje od dovednosti (techné) a vědění (epistémé)
těch, kdo působí a jsou zběhlí v jednotlivých oblastech života.
Abychom moudrost mohli milovat, je potřeba se k ní dopátrat.
Ovlivněni Heideggerovou filosofií chápeme filosofii jako tázání se po
všem a věčné hledání odpovědí na otázky, které nastoluje sám život.
4)

Podle: Budil, I. T.: Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha
1995, s. 184-187.

5)

Diogenés Laertios: Životy, názory a výroky proslulých filosofů
I., předml. 12 (překlad A. Koláře), Praha 1964, s. 42.

6)

Platón: Symposion. Praha 1993, s. 203-204.

7)

Metafyzika z řec. meta - po, za, fysis - příroda. Podle vydání
Aristotelových děl Andronikem z Rhodu (v období helénismu)
byly spisy všeobecného filosofického obsahu zařazeny po spisech
přírodovědného charakteru. V dalším významu se chápe
metafyzikou základní disciplína filosofie, která se zabývá
základními principy bytí, jeho prvními důvody, popřípadě se ptá
na smysl bytí. Metafyzika je učení o skryté stránce přirozených
věcí.
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Filosofie začíná otázkami, které vyvstávají, když důvěrně
známý každodenní svět náhle ztratí svou samozřejmost a stane se
problémem.

9
Filosofie jako tázání
se po světě a po
člověku

Příklady filosofických otázek: Co je bytí? Jaká je pralátka světa?
Z čeho svět vznikl? Proč je jsoucí a proč není spíše nic? Jaký smysl má
svět?
AW se tyto otázky jakkoli od sebe odlišují, mají jedno společné: Specifické rysy
tázání samo. Zdaleka ne každé tázání lze nazvat filosofickým tázáním. filosofického tázání
Filosofické tázání musí splňovat následující podmínky: a) musí být
nepřetržité (permanentní), b) smysluplné, c) radikální. Radikálnost je
nejpodstatnějším rysem filosofického tázání.
Radikální tázání nečiní výjimky, neponechává za sebou a vedle
sebe nic nedotázaného. Filosofie je nejkrajnějším protikladem toho,
co se rozumí samo sebou. Pro filosofii nemůže být žádná odpověU
definitivní.
Obvinění filosofie ze samoúčelného kladení otázek se však míjí
cílem především proto, že se nesprávně od sebe odděluje tázání a
odpověU na ně. Každá věcně správná otázka je již můstkem k
odpovědi. Závažná odpověU je naopak vždy jen posledním krokem
tázání a stává se bez prostředně podnětem pro další otázky.
Filosofie tímto názorně ukazuje, že správné položení otázky je
daleko vyšším myšlenkovým výkonem než vyřčení odpovědi.
„... Podstatný rys radikalismu filosofického tázání je možno krátce
znázornit na vztahu filosofie a vědy. Badatel ve vědě klade otázku s cílem
získat prakticky použitelnou odpověK. Myslitel-filosof se táže a výsledkem
je zjištění problematičnosti (hádankovitosti) světa vůbec, veškerého
jsoucího v celku jeho bytí. Badatel se pohybuje vždy již na půdě něčeho
fixního, již rozhodnutého - a) už jde o přírodní dějiny, nebo umění - v tom
smyslu, že nečiní tyto oblasti předmětem tázání. Filosof je naopak vždy
v situaci rozhodování, co je vlastně to, co jest, co je jsoucí jako jsoucí ...“8

&

Východiskem filosofického tázání je pro nás zkušenostní svět,
ve kterém žijeme (jednáme) a který je otevřen našemu poznání. Tento
zkušenostní svět odkrýváme běžnou řečí (přirozeným jazykem).9
Filosofie nepředpokládá vědecký způsob zkušenosti, naopak vychází
ze zkušenosti našeho bytí na světě (předvědecká zkušenost).
Prvopočátek filosofického tázání (filosofování) je spojen s
údivem. Divíme se tehdy, když „důvěrně známé“ bytí na světě se
ukazuje jako povrchní a nevlastní, naše zkušenostní vědění o něm se
problematizuje a vyvolává v nás pochybnosti, které vedou k narušení
základních jistot. Většinou se tak stává v tzv. „mezních situacích“10 ,
8)

Michňák, K.: Filosofie jako radikální tázání. In: Filozofia, č. 2,
1991, s. 204.

9)

Přirozený jazyk odlišujeme od odborného jazyka vědy.

10)

Mezní situace podle existencialistů představuje moment

Žijeme s filosofií

Východisko
filosofického tázání
Předpoklady
filosofického tázání
(údiv, pochybování,
nejistota, mezní
situace)
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I. Člověk, svět a otázky

&
Hlavní směry
filosofického tázání

kdy člověk se ocitá tváří v tvář smrti, v utrpení, v úzkosti, v situaci
provinění, životních neúspěchů a proher, či naopak v okamžicích
prožitku životního štěstí, radosti, lásky apod.
„... Když jsem byl ve vězení odříznut od života, nutilo mě to
uvažovat více a soustředěněji, co je, tak řečeno, nade mnou, a o otázkách
našeho bytí a bytí vůbec. Zkrátka, začal jsem filosofovat.“11
Mezní situace můžeme zahalovat, nepřipouštět si je, nebo
dokonce zastírat. To ale nemění nic na faktu, že mezní situace
reflektujeme a vnitřně prožíváme. Jde o situace, v nichž se člověk
jakožto Dasein existencí teprve stává.
Směr filosofického tázání nám nejlépe ukazuje tzv. platónský
trojúhelník. Naše filosofické otázky směřují ke třem vrcholům tohoto
trojúhelníku (Já-duše, bytí-příroda, kosmos, idea-absolutno).

C
IDEA
(absolutno)
Platónský
trojúhelník

A
JÁ (duše)

Filosofie jako věda

&

B
BYTÍ (příroda, kosmos)

Z jakého vrcholu platónského trojúhelníku filosofické tázání
začíná, od toho se odvíjejí tři hlavní směry filosofování:
- filosofie bytí (vrchol B)
- filosofie Já, filosofie subjektu (vrchol A)
- filosofie ducha, filosofie idejí (vrchol C)
Filosofie nepředstavuje jen tázání po světě a po člověku.
Filosofie je rovněž kritická rozumová věda o podmínkách možnosti
empirické skutečnosti (zkušeností prověřitelné) jako celku.5
„... Filosofie neuchopuje předmět svého zájmu jenom z jednoho
hlediska. Chce poznat ty nejobecnější tendence, vlastnosti, vztahy všech
sfér bytí (smysly postižitelného i transcendentního), chce odhalit logiku
celostnosti jevu i světa jako takového. Kriticky přehodnocuje poznatky
speciálních věd ...“12
Proto také filosofii nazýváme vědou univerzální. Nehledě na to,
že filosofické tázání je obecné, dotýká se všech oblastí jsoucna.
(pokračování 10) maximální radosti či maximálního smutku,
žalu, v němž si bezprostředně uvědomujeme svou existenci.
11)

Podrobněji in: Havel, V.: Do různých stran, Praha 1989.

12)

Machalová, H., Hroch, J.: Základy filosofie, PF MU Brno 1992,
s. 9.
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I. Člověk, svět a otázky
Proto množství otázek vzniklých u každého z nás můžeme
rozdělit do několika skupin. Na každou skupinu pak odpovídá jedna
filosofická disciplína:
1. ontologie (metafyzika) jako nauka o jsoucnu jakožto jsoucím.
Odpovídá na otázky po podstatě světa, absolutna, jsoucna.
2. přírodní filosofie jako filosofická nauka o přírodě na rozdíl od
konkrétních empirických přírodních věd odpovídá na otázky podstaty
přírody v nejobecnější rovině.
3. gnozeologie (noetika, epistemologie) odpovídá na otázky o podstatě,
pravdivosti a hranicích poznání.
4. filosofická antropologie,13 která řeší filosofickou problematiku
podstaty člověka, jeho existence a hledá odpovědi na tři základní
problémy, které formuloval Immanuel Kant:
a) Co můžeme vědět?
b) Co můžeme dělat?
c) V co smíme doufat?
(Tyto otázky se v evropském myšlení objevují již dávno před německou
klasickou filosofií, ale právě Kant je takto pregnantně vyjádřil.)
5. filosofická teologie14 jako filosofická nauka o Bohu.
Těchto pět filosofických disciplín představuje tzv. teoretickou
filosofii.
Praktická filosofie je zaměřena na lidské jednání a tvorbu
(vyrábění). Do praktické filosofie patří:
1. etika jako nauka o morálně relevantním15 jednání a jeho normách.
2. poetika (poietika) jako nauka o tvořivé činnosti, zhotovování. Do
poetiky se začleňuje estetika,16 jakožto filosofie umění.
Tyto základní disciplíny jsou obklopeny tzv. genitivními
filosofiemi. Ty zkoumají filosofické aspekty dané konkrétní vědy,
protože každá speciální věda potřebuje filosofickou reflexi.17
Neexistuje žádná dílčí oblast lidského poznání a jednání, jež by
nemohla být tématem filosofického uvažování.
Odmítavé stanovisko vůči filosofii jako vědě zaujímá
pozitivismus. Podle jeho koncepce filosofické tvrzení nelze považovat
za vědecké, nelze-li je ověřit zkušeností, popř. experimentem.18
13)

Z řec. anthropos = člověk. Antropologie = nauka o člověku.

14)

Z řec. theos = Bůh. Theologie = nauka o bohu.

15)

Relevantní = důležitý, závažný, náročný.

16)

Estetika z řec. aisthesis (smyslové vnímání). Původně věda
o formách smyslového poznání, od 18. století také teorie o
tvoření úsudků, o vkusnosti a teorii krásy a krásných umění.
Termín estetika poprvé použil při vydání svého díla Estetika A.
G. Baumgarten v roce 1750.

17)

Genetivními filosofiemi jsou například: filosofie medicíny,
genetiky, biologie, filosofie dějin, práva apod.

18)

Pozitivismus za vědecké považuje pouze taková fakta, u nichž
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Rozdělení filosofie



Teoretická filosofie
Praktická filosofie

Genitivní filosofie

Odmítnutí filosofie
jako vědy

12

Iracionalismus
Další významy pojmu
filosofie

I. Člověk, svět a otázky
Začátkem XX. století vzniká logický pozitivismus, podle
kterého filosofie má plnit pouze funkci metody analýzy jazyka.
Filosofii jako vědu rovněž odmítají iracionalisticky19orientovaní filosofové, i když důvod je odlišný. Filosofie je podle nich
zaměřena na transcendentno 20 a vznáší se jakoby nad vědou, a proto
nemůže být s ní spojována.
Jsou ještě i další možnosti, jak pojímat filosofii. Například jako
přípravu ke smrti ve smyslu postupného osvobození duše z vězení těla
radikálním obratem k duchovnu nebo jak o jeden ze způsobů
připodobnění se k Bohu.21 A v neposlední řadě v dnešním
rozporuplném světě může filosofie fungovat i jako strategie
ospravedlnění jeho status quo.

lze provést verifikaci (ověření správnosti, pravdivosti). Filosofie
takováto fakta neposkytuje a proto není vědou v pravém smyslu
slova.
19)

Iracionalismus - z lat. irrationale = nerozumné. Filosofická
pozice, která předpokládá, že existují oblasti, které principiálně
jsou nepřístupné rozumu (víra, pocity, intuice).

20)

Transcendentno - z lat. transcendere = překračovat.
Transcendentno je to, co leží mimo možnosti zkušenosti a
myšlení člověka.

21)

Takové pojetí filosofie představuje koncepce Tomáše
Akvinského a jeho pokračovatelů - filosofie tomistická a
novotomistická.

Žijeme s filosofií
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Shrnutí
3 Filosofie jako tázání se po světě a po člověku a také filosofie jako
univerzální, neempirická, kritická a rozumová věda o podmínkách
fungování empirické skutečnosti jako celku.
3 Specifické rysy filosofického tázání - permanentnost, smysluplnost,
radikálnost.
3 Předpoklady filosofického tázání se - údiv, pochybování, nejistota,
mezní situace.
3 Počátek filosofického tázání se - svět se problematizuje a ztrácí svoji
každodennost.

Pojmy k zapamatování
Mythos znamenal původně vyprávění, pověst ze starých časů (mýty o
bozích a hrdinech), později podobenství nebo obraz souvislosti světa
či života. Mluvit o mýtu znamená mluvit o tom, co dnes pro nás
znamená slovo mýtus. Jinak o mýtu mluvíme jako o vyprávění, pověsti,
pohádce, báji.
Filosofie poznává nejobecnější tendence, vlastnosti, vztahy všech sfér
bytí (smysly postižitelného i transcendentního), chce odhalit logiku
celostnosti jevu i světa jako takového.

Literatura pro doplnění
Proto e se teprve seznamujete s filosofickou problematikou,
nechceme vás zahltit mno stvím titulù. Pøesto nesmíte vynechat pøíslušné
pasá e v uèebnici A. Anzenbachera: Úvod do filosofie. Praha 1990, s.
15-40.

Žijeme s filosofií
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V této pasáži
máte k dispozici informace o
probrané látce.
Využijte jich k
upřesnění svých
poznatků
a poznámek.
Pokud vám závěry
tématu nekorespondují s vašimi
znalostmi, vra)te se
znovu k textu. Je
nanejvýš vhod- né
využít vždy
literaturu pro
doplnění i pro
zájemce.

4

Pojmy k
zapamatování zahrnují klí
čové termíny,
které se vztahují k
probrané látce.
Budou využívány
i v následujících
tématech.
Doporučujeme
vám i pro budoucí
kapitoly, abyste si je
napsali na kartičky.

$
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Literatura pro zájemce
Pro zájemce je určena kniha J. Michálka: Co je filosofie? Praha
1992, strany 16-32.

HHHHH
?

Úkoly
1. Pozorně si přečtěte jakýkoliv antický mýtus. Při opakované četbě se
pokuste v něm odlišit dvě základní roviny: rovinu mytologickou a
rovinu racionální. Své poznatky si napište do následující tabulky.

ê
Název mýtu:
mytologické momenty
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................

.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
.....................................................
....................................................
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2. Troufáte si podat své vlastní pojetí pojmu „filosofie“?
ê

Korespondenční úkol
Vezměte několik filosofických slovníků (nejméně však dva, rok vydání
nerozhoduje) a pozorně si v nich prostudujte heslo „filosofie“.
Všimněte si, jak je filosofie pojímána, v čem se jednotlivá hesla liší a
v čem jsou charakteristiky filosofie společné.
Pak si z nich vyberte tu, která nejvíce odpovídá Vašemu způsobu
myšlení, napište si ji a zdůvodněte svou volbu na 2-3 strany strojopisu.

Žijeme s filosofií
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Korespondenční
úkoly
Pokyny:
Korespondenční
úkoly v příslušných kapitolách
jsou povinné pro
všechny. Zpracujte je na listy
formátu A4
(jednostranně).
Téma pro úkoly je
pevně stanoveno
a nelze je měnit.
Po zpracování
určitého korespondenčního
úkolu jej odešlete
na adresu našeho
pracoviště. Do 14
dnů po
zpracování
korespondenčních
úkolů vám zašleme průvodní list s
hodnocením,
připomínkami
atd. Těšíme se na
vaše úkoly!
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II. Antická filosofie

II. Antická filosofie
Úvod
Periodizace dějin
filosofie

Filosofii charakterizuje smysluplná aktivita lidského ducha. Na
dějiny filosofie je pohlíženo z jedné strany jako na souhrn nejrůznějších
myšlenkových systémů, ale při konkrétním studiu poznáme souvislost
filosofického myšlení v tom, jak klade otázky, ve způsobu jejich řešení.
V rámci dějin filosofie lze stanovit následující periodizaci:
starověk, středověk, novověk, filosofie 19. století a současná filosofie.
Uvnitř zmíněných period je třeba členit a sledovat rozvoj myšlení a
vědění.
„... Vypracování filosofie zůstává ovšem spjato s vědami
a předpokládá současný vědecký pokrok. Filosofie bez vědy vykazuje
pozoruhodné rysy:
1. V oblasti filosofie se téměř každý pokládá za kompetentního.
Zatímco se v oblasti vědy uznává nutnost studia, výcviku, metody jako
podmínky nutné k pochopení vědy, platí pro filosofii naopak
předsudek, že se v ní každý vyzná a může se tedy zúčastnit debat bez
jakékoli přípravy.

Je třeba uznat oprávněnost požadavku, aby filosofie byla přístupná.

1................................
.................................
..................................
..................................
2. ..............................
.................................
..................................
..................................

2. Filosofická reflexe musí v každé době tryskat z původního zdroje,
který je v každém z nás a každý se jí musíme věnovat sám. Až
podivuhodným potvrzením skutečnosti, že lidská bytost nachází zdroj
své filosofické reflexe v sobě, jsou otázky dětí. Často slyšíme z jejich úst
věty, jejichž smysl je pohroužen přímo do filosofických hlubin. Několik
příkladů:
Dítě se diví: „Pořád se pokouším myslet, že jsem někdo jiný,
a přesto jsem to pořád já.„ Zde se dítě přímo dotýká toho, co
konstituuje počátek vší jistoty: uvědomování si bytí v sebepoznání. Dítě
je uchváceno záhadou Já, touto hádankou, která nemá řešení. Stojí
před touto mezí a ptá se.
Jiné dítě poslouchající vyprávění Genese: „Na počátku stvořil
Bůh nebe a zemi ...,„ se hned ptá: „A co bylo před tímto počátkem?„
Objevuje si tak, že otázky vyvstávají do nekonečna, že porozumění
nezná meze svého hledání, že není žádná odpověU, která by to vše
ukončila.
Kdybychom posbírali takové a podobné výroky, dostali bychom
jakous i dětskou filosofii.... Přitom se ale přehlíží ta skutečnost, že děti
jsou svým způsobem geniální a že tato vlastnost mizí s dospělostí... .“22
ç Napište si výroky svých dětí a dětí svých známých, které
nepostrádají filosofický postřeh.
Člověk se nemůže bez filosofie obejít. Filosofie je přítomna
všude a vždy, šíří se mezi lidmi tradičními příslovími, výroky lidové
moudrosti, přejatými míněními, jazykem vzdělaných lidí ...
22)

Jaspers, K.: Úvod do filosofie. Praha 1991, s. 8-9.
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II. Antická filosofie
Pokoušíme-li se dnes mluvit o smyslu filosofie, mohli bychom se
pokusit o následující formulace: Filosofie směřuje k uchopení původní
skutečnosti. K uchopení skutečnosti takovým způsobem, jakým se
chovám sám k sobě, když myslím, k uchopení vnitřní aktivitou.
Antickou filosofií označujeme řeckou filosofii s jejím
pokračováním v helénisticko-římské filosofii. Hlavní její význam
spočívá v tom, že trvale ovlivnila západoevropské myšlení, rozvoj věd
a vědeckého myšlení vůbec. Antická filosofie má dvě velké periody:
řeckou filosofii (do roku 322 př. n. l., kdy zemřel Aristotelés) a
helénisticko-římskou filosofii, jejíž období končí roku 529, kdy císař
Justinián uzavřel Akademii. Řecká filosofie rozkvétá na půdě do sebe
uzavřené národní kultury, je to čistý produkt řeckého ducha. V tomto
období se rozvíjí věda a její systém. Lidské poznávací síly jsou vzaty
jako samozřejmé, suverénní. Helénisticko-římská filosofie je mnohem
rozmanitější a plná rozporů v pohybu ducha. Projevují se v ní národní
zvláštnosti veliké říše. Proto se objevují i nové problémy: praktická
otázka způsobu života; vědění není teU již sam o o sobě silou, nýbrž
prostředkem k pravému prožití života. Rozvíjejí se etické tendence.
Zatímco v řecké filosofii nacházíme filosofii jako samostatnou vědu, v
helénisticko-římském období je s plným vědomím ve službě mravního
a náboženského určení člověka.
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Antická filosofie =
řecká filosofie

Helénisticko-římská
filosofie

Předsókratovská filosofie
Pro první etapu vývoje řecké filosofie - předsókratovskou
filosofii - je charakteristické, že postupná specifikace a naplňování slov
filosofů, filosofování nebo filosofie nejsou uskutečňovány kvůli nim
samotným, ale více méně neuvědoměle ve vazbě k řešení kardinálního
problému této filosofie, co je prvopočátek (arché) - co je to příroda
(fysis) - svět jako celek (kosmos). Zkoumání přírody v učení Thaléta,
Anaximandra, Anaximena, Hérakleita, Empedokla, Anaxagora,
Leukippa a Démokrita je svědectvím, že dějiny řecké filosofie jsou od
svého vzniku hlavně orientované na přírodně-filosofickou
problematiku odhalení prvopočátku, tj. pralátky jako více či méně
dynamického
přírodně-látkového
prvku.
Příroda
jako
přírodně-přirozené bytí však není pochopena jen jako čistá látka, ale
zároveň jako látka podstatně živá, plná dechu nebo duší, tzn. jako
oživená.
V rámci syntetického pohledu na předsókratovskou filosofii ji
lze charakterizovat jako učení (vědění), které zkoumá především
problém přírody (kosmu) a prvopočátku (pralátky). Předsókratovská
filosofie je tak učením o počátku nebo počátcích všeho existujícího, je
učením o tom, co je podstatou (prvopříčinou) z hlediska
všeobjímajícího celku. Předsókratovská filosofie je takovou přírodně
orientovanou filosofií, ve které jde o celostné chápání přírody - kosmu
- jako dynamického celku kontinuitních kvalitativně-kvantitativních
přeměn. Z těchto důvodů předsókratičtí filosofové nejsou ani tak
filosofy, ale spíše fyziky, fyziology, protože příroda (fysis) je pro ně
hlavním a v určitém smyslu jediným problémem.
Předsókratici pochopili přírodu jako nestvořenou, věčnou,
která se stává pochopitelnou především odkrytím jejího fundamentu počátku a počátků, prvopříčiny - prvopříčin, pralátky - pralátek.
Počátek - pralátka, která se stále přeměňuje (mění) a představuje
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II. Antická filosofie
substanciální dimenzi přírody se sice i smyslově názorně projevuje
(voda, oheň, vzduch, země), ale je i podkladem - nositelem hlubším a
podstatnějším, který se nevyčerpává jen ve smyslově-názorné podobě.

Sofisté
Co znamená sofia
a sofos?

Prótagorás è hlavní
představitel sofistů

V předsókratovské filosofii je pozorován souběžný pohyb
filosofického myšlení k zachycení nejen látkového-předmětného
počátku, ale i počátků nebo principů, které už nemají výrazně jen
charakter látkovosti. Takové počátky nebo principy můžeme explicitně
najít už například u Anaximandra (apeiron), Hérakleita (logos),
Pýthagora (arithmos - číslo), eleatů (to hen - jedno) a pluralistů (filia
- láska, neikos - svár, nús - rozum).
Specifické vyústění předsókratovské filosofie jako hledání
moudrosti představují sofisté (Prótagorás 481-411, Gorgiás 483-375
a další). Řecké slovo sofistés-sofista má svůj kořen ve slovech SOFIA
a SOFOS a znamená mudrc; je v určitém smyslu v opozici vůči slovu
filosof, neboW zatímco tradice Pýthagorova hovoří o filosofovi jako o
příteli moudrosti, v označení sofista se už klade důraz na fakt znalosti
moudrosti - ten je šiřitelem mo udrosti.23
Prótagorás (480-411) se až příliš hlásí k této tradici v tom
smyslu, že se nepovažuje ani tak za filosofa, ale za vychovatele, resp.
učitele moudrosti. Filosofie sofistů je filosofií vzdělanosti, filosofií
výchovy, ale též filosofií rétoriky nebo rétorickou filosofií v intencích
Prótagorova postulátu: „Člověk je mírou všech věcí ...„ Vzhledem k
této orientaci mohl G. W. F. Hegel klasifikovat sofisty jako řecké
osvícence:
„... sofisté jsou učiteli Řecka a až díky sofistům se Řecko stalo
vzdělaným Řeckem. Sofisté zaujali ono místo univerzálních učitelů, které
předtím patřilo básníkům a rapsódům... Sofisté vyučovali moudrosti
a vědám vůbec, hudbě, matematice atd., a to je právě onen rys, který je
charakterizuje na prvním místě„ 24.

23)

Leško, V. a kol.: Úvod do filozófie. Košice 1992, s. 2-20.

24)

Dějiny filosofie II. Praha 1965, s. 7.
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Σ

Shrnutí

3 Než budeme pokračovat dále, zkusme si uvědomit, se kterými pojmy
jsme se setkali, a ujasněme si jejich význam.
3 Předsókratovská filosofie představuje soubor filosofických učení, ve
kterých se jako v syntetickém celku postupně utvářejí a otevírají
základy jednotlivých filosofických směrů a filosofických disciplín.
Předsókratické vědění představuje soubor aktivit (matem atika, fyzika,
kosmologie, kosmogonie, antropologie), které nacházejí své přirozené
místo v rámci celkového filosofického pohledu na přírodu, člověka a
jejich vzájemné vazby. S dalším rozvojem filosofického myšlení, které
zahajuje Sókratés, můžeme pozorovat zvláštní skutečnost. Z filosofie
se postupně vydělují jednotlivé vědy - matematika, fyzika, biologie,
čímž se původně bezbřehá kompetence filosofie bude zmenšovat. To
však není negativní rys rozvoje filosofického myšlení. Opak je pravdou.
Specifikace a prohlubování předmětu filosofie znamená akceleraci
imanentního vývoje.

Pojmy k zapamatování
Kosmos - pro první řecké filosofy měl svět své přirozené uspořádání,
řec. kosmos znamená řád, uspořádání, harmonickou
vyváženost,
krásu.
Kosmologie - nauka o řádu světa; pod tímto označením se filosofie
v prvních počátcích formovala jako věda.
Kosmogonie - nauka o původu světa, užší část kosmologie.25

Literatura pro doplnění
Zlomky předsókratovských myslitelů. Praha 1962
K úvodní pasáži této kapitoly vám největší službu může prokázat kniha
H. J. Störiga: Malé dějiny filosofie. Praha 1991. Pro ty, kteří již zjistili,
že o filosofii lze poutavě číst, doporučujeme W. Weischedel: Zadní
schodiště filosofie. Praha 1992, s. 6-13.

Literatura pro zájemce
Pro ilustraci těm náročnějším zájemcům ještě nabízíme úvahy
J. Patočky v publikaci Kacířské eseje o filosofii dějin. Praha 1990,
2. kapitola.
25)

Blecha, I.: Filozofie. Olomouc 1994, s. 13.
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1. Zkuste zaznamenat situace, kdy vás samotné přivedly údiv a tázání
k položení filosofické otázky.

ê

Korespondenční úkol
Váš další korespondenční úkol bude poněkud náročnější. Podle svých
možností zpracujte 3-4stránkovou úvahu o předsókratovské filosofii.
Vyberte si jeden filosofický směr nebo filosofickou disciplínu
z předsókratovské filosofie, ke které vypracujete svou úvahu.
Maximálně využívejte primární literaturu - v tomto případě Zlomky
předsókratovských myslitelů. Záleží tedy na vás a vašich schopnostech
či odhodlání psát o konkrétním problému nebo přehledu dějin
filosofie. Doporučujeme však tyto tituly, které by vám situaci měly
usnadnit:
Machovec, D.: Dějiny antické filosofie. Praha 1993, přísl. kapitoly,
Rádl, E.: Dějiny filosofie I. Praha 1932,
Patočka, J.: Předsókratovská filosofie, skripta. Praha 1968.
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Sókratova a Platónova filosofie
Učením sofistů, ale hlavně zásluhou Sókratova učení se začal
významný proces přeměny obrazu filosofie jako univerzálního
syntetického celku a představa filosofa jako univerzálního vědce.
Podle Sókrata (469-399 př. n. l.) filosof nemá, dokonce ani nesmí být
vševědoucím. To, co má filosofa především zajímat, to je člověk a jeho
svět lidských věcí. Cicero se vyjádřil, že Sokratés snesl filosofii z nebe
na zemi, a mířil tím na to, že už hlavním předmětem zájmu nejsou
přírodněfilosofické problémy. Už zde se ukazuje, že následné
hodnocení zachycuje podstatný motiv Sókratova vstupu do filosofie,
ale neodkrývá všechno. „... Základním problémem u Sókrata není
prvopočátek - pralátka (voda, oheň, vzduch, země), ale co je zbožné a
co bezbožné, co je krásné a co škaredé, co je spravedlivé a co
nespravedlivé„26. V tomto smyslu je Sókratés opakem přírodních
filosofů, protože filosof musí nyní zkoumat ne přírodu, ale člověka (a
zvláště sebe sama), jeho život, mravní hodnoty a konání založené na
tomto poznání.
Sókratovo určení filosofa je určením milovníka pravdy (ne však
jeho absolutního vlastníka), pravdy o člověku a pro člověka jako
morální bytost. Dosažení pravého jednání (eupraxiá) však
předpokládá specifický metodicko-obsahový postup způsobu
filozofování - tj. dialog, rozhovor, kde jde o spor, slovní spor, ve kterém
se střetávají protikladné názory. I když přítomnost dialektického
způsobu uvažování nacházíme už v Hérakleitově filosofii, zrod
dialektiky jako vědomé filosofické metody se začíná až od Sókratova
učení o dialogu. Slova dialogos a dialektikos se objevují až v
Platónových dílech.
U sofistů byl v souvislosti se způsobem uvažování kladen důraz
na slovní přemístění vytyčených cílů - umění přesvědčovat, i když jim
nešlo nebo nemuselo jít o pravdivost.
Sofistický dialog představoval jakýsi formální postup bez hlubší
lidské rezonance. U Sókrata je tomu přesně naopak. Každý názor se
může přijmout, ale podrobí se rozboru s odkrytím jeho hranic i
nevědomostí toho, kdo vypovídal, a to vše je souborně konfrontováno
nejen s osobní zkušeností, ale i s hledáním jeho objektivního obsahu.
Tak se vlastně ukazuje problém v pohybu, neustále se vynořují nové a
nové názory pro a proti, čímž si filosofující člověk stále hlouběji
uvědomuje sám sebe a naráží na svědomí (daimonion - vnitřní hlas)
jakožto zosobněný vnitřní mravní princip. Hlas svědomí je možno
chápat jako svérázný maják lidskosti.
Sókratova metoda má prioritní teoreticko-praktický význam se
zaměřením na rozvinutí osobního vědomí a zodpovědnosti.
To dosvědčuje učení jednoho z jeho nejvýznamnějších žáků Platóna (427-347 př. n. l.). Zůstává dějinně-filosofickým faktem, že
Sókrata nelze pochopit bez Platóna a Platóna bez Sókrata. Platónský
Sókratés a sókratovský Platón: to je obraz - signum filosofie vůbec - „...
26)

Xenofón: Vzpomínky na Sókrata a jiné spisy. Praha 1972, s.
23-24.
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filosof, tj. jako dispozice vědění určitého druhu„27. Tato Patočkova
interpretace odhaluje podstatu nejen řeckého, ale vůbec jakéhokoli
filosofování.
K filosofii bytostně patří svoboda. Tam, kde není, tam jsou jen
zotročující formy myšlení. Z této svobody neodmyslitelně vyplývá až
fatální osobní zodpovědnost filosofa za jeho učení, jak to dokázal sám
Sókratés. Cílem filosofie nebyla pro něj teorie, kterou můžeme buU
přijmout, n ebo odmítnout, ale hledání pravdy v nás, které se nelze
zbavit, protože je permanentně přítomná - pokud žijeme.
Platón kritizoval sofisty, a to pro povrchnost jejich rétoriky,
která je podřízena jen okamžitému účelu. Platón (resp. už Sókratés)
brání filosofii jednak proti „mnohovědění„ na jedné straně, jednak
proti sofistice, a to právě proto, že „vědoucí„ mají za to, že vědění
ovládli, že mají pravdu v jeho držení, a naproti tomu sofisté nabízejí
důvody silnější učinit slabšími a slabší silnějšími, jako by pravdy vůbec
nebylo. Nejde o prohloubení rétoriky, nýbrž o to, že podstata filosofie
není v rétorice, tj. v „přemlouvání„. Formu dialogu mají také jeho
filosofická díla. Z 36 dialogů jsou nejdůležitější:
Politeiá (čes. Ústava),
Faidros (o idejích),
Některá Platónova Faidón (o duši, nesmrtelnosti, o idejích),
díla
Prótagorás (polemika se sofisty),
Tímaios (o filosofii přírody).
Z Platónovy filosofie je nejznámější jeho nauka o idejích:
Platón se k pojetí podstat dostává metodou, jíž se naučil u
Sókrata - postupova t až k nalezení obecného pojmu. Platón tyto
podstaty nazývá ideje a odlišuje a odděluje je od světa (přírody), ale
rovněž od poznávající duše člověka a klade je mimo svět věcí - do říše
idejí.
Pro podrobIdeje jsou chápány jako jediné první bytí, zatímco věci reálného
nější studium
světa jsou jen jejich stíny. Nejvyšší ideou je idea dobra, která dává říši
doporučujeme
idejí řád. (My lidé nejsme schopni ji poznat v čisté podobě - vnímáme
Anzenbacher,
pouze její dílčí projevy - krásu, lítost ...)
A.: Úvod do
Pohlédněme nyní přímo do Platónova díla a začtěme se.
filosofie.
„... Sókratés. Představ si lidi v podzemním příbytku podobném
Praha 1990, s. 44.
jeskyni, která má ke světlu otevřený dlouhý vchod po celé délce jeskyně.
V této jeskyni žijí lidé od dětství spoutaní na nohou a na šíjích, takže
zůstávají stále na témže místě a vidí pouze rovně před sebe, protože pouta
jim brání otáčet hlavou. Vysoko a daleko vzadu za nimi hoří oheň;
Původní text (Platón)
uprostřed mezi ohněm a spoutanými vězni vede nahoru cesta, podél níž je
postavená zídka na způsob zábradlí, jaká mívají před sebou kejklíři a nad
nimiž dělají své kousky.
Glaukón. Vidím to před sebou.
Sókratés. Dále si představ, že podél té zídky chodí lidé a nosí různé
věci, které přečnívají nad zídku, sochy lidí i zvířat z kamene i ze dřeva,
lidské výrobky rozličného druhu, přičemž pochopitelně někteří z nosičů
mluví, jiní mlčí.




&

27)

Patočka, J.: Negativní platonismus. Praha 1990, s. 171.
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Glaukón. Předvádíš podivný obraz a podivné vězně.
Sókratés. Jsou podobni nám. Myslíš si, že by takovíto vězňové
mohli vidět ze sebe samých a ze svých druhů něco jiného než stíny vrhané
ohněm na protější stěnu jeskyně?
Glaukón. Ne, u Dia!
Sókratés. Rozhodně by nemohli tito lidé pokládat za pravdivé nic
jiného než stíny těch umělých věcí.
Glaukón. Nutně.
Sókratés. Nyní dávej pozor, co by bylo s jejich osvobozením z pout
a vyléčením z nerozumnosti, kdyby se jim to přirozeně stalo takto: kdyby
jeden z nich byl zbaven pout a přinucen najednou vstát, otočit šíji a jít se
dívat nahoru do světla, mohl by to udělat pouze s bolestí a pro oslepující
lesk by nebyl schopen dívat se na předměty, jejichž stíny tehdy viděl; co by
podle tebe říkal, kdyby mu někdo tvrdil, že tehdy viděl jen přeludy, ale že
nyní vidí správněji, nebo) je mnohem blíže skutečnosti a obrácen ke
skutečným předmětům, a kdyby mu na každý procházející předmět ukázal
a nutil ho říci, co to je, nemyslíš, že by byl zmatený a domníval by se, že
předměty tehdy pozorované jsou pravdivější než ty, které mu nyní ukazují?
Glaukón. Mnohem divnější.
Sókratés. A kdyby ho nutil dívat se přímo do světla, bolely by ho
oči, odvracel by se a utíkal se k věcem, na které se může dívat, a byl by
přesvědčen, že ty jsou skutečně jasnější než věci, které mu nyní ukazují?
Glaukón. Ano, tak.
Sókratés. Kdyby ho však někdo násilím vyvlekl odtud hrbolatým
a strmým východem a nepustil by ho, dokud by ho nevytáhl na sluneční
světlo, nepoci)oval by snad bolestně toto násilí a nevzpíral by se, kdyby
přišel na světlo, mohly by snad jeho oči plné sluneční záře vidět něco
z toho, co se mu nyní uvádí jako pravdivé?
Glaukón. Ne, alespoň ne hned.
Sókratés. Myslím, že by si musel zvyknout na to, kdyby chtěl vidět
věci tam nahoře. N ejdříve by asi nejsnadněji poznával stíny, pak obrazy
lidí a jiných věcí odrážející se na vodě, později pak skutečné předměty;
dále by pak nebeská tělesa a samu oblohu pozoroval v noci, dívaje se na
světlo hvězd a měsíce, jako ve dne na slunce a sluneční světlo.
Glaukón. Jistě.
Sókratés. Nakonec by se myslím mohl dívat na slunce, nikoliv na
jeho obraz ve vodě nebo na nějaké jiné ploše, ale na slunce samo o sobě
na jeho vlastním místě, a mohl by též pozorovat, jaké je.
Glaukón. Nesporně.
Sókratés. A pak by si už o něm udělal úsudek, že právě ono
způsobuje střídání ročních období, běh roků a vše řídí ve viditelném světě
a že v tomto smyslu je i příčinou všeho, co předtím viděl v jeskyni.
Glaukón. Je zřejmé, že by pak na to přišel.
Sókratés. A co když si vzpomene na svůj první příbytek, na svou
tamější moudrost, na své tamější spoluvězně, nemyslíš, že se bude
pokládat za š)astného pro tuto změnu, tamty však bude litovat?
Glaukón. Velice.
Žijeme s filosofií

23

24

&

Sókratova a Platónova filosofie
Sókratés. Jestliže měli mezi sebou zavedeny určité pocty, pochvaly
a dary pro toho, kdo nejbystřeji vnímal procházející předměty a nejlépe si
dokázal zapamatovat, které z nich obvykle chodily dříve, které později
a které současně, a na základě toho věděl nejjistěji předpovědět, co přijde,
nemyslíš, že by po nich toužil a záviděl těm, kteří byli u nich vyznamenáni
poctami a mocí? Nebo snad ne naopak, že by chtěl, jak praví Homér,
„třeba jako nádeník pracovat u nemajetného muže za mzdu„ a raději
cokoliv vytrpět, než by měl mít takové klamné představy a žil tak jako ti
tam?
Glaukón. Já si myslím, že by raději chtěl cokoliv vytrpět, než žít
jako ti tam.
Sókratés. A uvaž ještě toto: kdyby takový člověk opět sešel dolů
a posadil se na totéž místo, nenaplnily by se mu oči tmou, kdyby tak náhle
přišel ze slunce?
Glaukón. Jistě.
Sókratés. Kdyby však měl závodit v posuzování oněch stínů s těmi,
kteří jsou stále vězni, dokud se mu míhá před očima a spíše než by se mu
oči uklidnily - toto přivykání by netrvalo krátce - nevysmáli by se mu a
nemluvili o něm, že z té cesty nahoru přichází se zkaženým zrakem, a že
nestojí za pokus vyjít nahoru? A kdyby toho, kdo by je chtěl vysvobodit z
pout a vyvést nahoru, mohli nějak dostat do rukou a zabít, zda by ho
nezabili?
Glaukón. Jistě.28
Z toho, co jste právě přečetli, vyplývá spousta filosofických
myšlenek. Všimněme si prozatím toho, že proti hmotnému světu
(jeskyně) klade Platón pravou skutečnost, pravé bytí (svět před
jeskyní). To pravé bytí je vlastně říše obecných pojmů, duchovních
principů, rodů či druhů věcí - tzv. idejí.
„... Platón oddělil obecné pojmy od jednotlivých smyslově
vnímatelných věcí a přiřkl jim samostatnou existenci mimo tento svět. Idea
Spravedlnosti, Dobra, Pravdy, Krásy atd. vystupuje v Platónově pojetí jako
jakási samostatná podstata věcí (dílčích, jednotlivých a pomíjivých). Ideje
- podstaty (substance) lze současně v platónském duchu pojímat jako
nehybné praobrazy, příklady jednotlivin (např. idea koně je vzorem,
předobrazem všech konkrétních pozemských koní), lze si je představit jako
prvotní jsoucna, jež se vůči pozemským věcem, jsoucnům, nacházejí
v nadřazeném postavení. Vzato z opačného hlediska: hmotná skutečnost
není pravým bytím, je pouze stínem, odleskem idejí ...„29
,0,545,100Zastavení č. 3.

28)

Platón: Ústava. Praha 1921, s. 243-253.

29)

Schlegelová, J.: Základy filosofie. I. část. Praha 1991, s. 21.
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Zastavení č. 3

Σ

Shrnutí

3 Platón objevil rozdíl duchovního a smyslového a klade otázku
podmínek prvního poznání v rámci tří pólů: bytí, Já, idea.
3 Ideje jsou neměnné, stálé a opravdu skutečné proti proměnlivým
a nestálým věcem smyslů.

Pojmy k zapamatování
Daimonion - něco božského (přesně - něco daimonského) - odtud
výtka Sókratovi o zavádění nových bohů; v naší interpretaci zvláštní
vnitřní hlas člověka, který ho varuje před zlými skutky
Idea (u Platóna) - z řec. eidos, podoba, pojem, podstata, stav, vlastnost,
způsob. Pro Platóna je idea opravdové, věcné a neměnné jsoucno, jež
poznáváme již před smyslovým vnímáním, na něž nás idea pouze
upomíná (anamnéze), přičemž samy viditelné věci jsou tu pouze na
základě účasti na nich (participace). Platón upomíná na výsadní
postavení ideje dobra, která je postavena mimo jsoucnost. Každá idea
však nadále shrnuje množství entit do jednoho pojmu, je obecninou,
která znamená obsah i bytí jednotlivých na ní závislých jsoucen. Platón
hovoří o ideách jako pravzoru (nejlépe v dialogu Tímaios), podle
jejichž souhrnu tvoří Demiurg (boží řemeslník, tvořitel) viditelný
svět.30

Literatura pro doplnění:
Anzenbacher, A.: Úvod do filosofie, Praha 1990, s. 40-45
Machovec, D.: Dějiny antické filosofie, Praha 1993, s. 22-23
Liesmann, K., Zenaty, G.: O myšlení. Úvod do filosofie. Olomouc 1994
Höffding, H.-Král: Přehledné dějiny filosofie. Praha 1946, přísl. kap.
Tvrdý, J.: Úvod do filosofie. Brno 1947, přísl. kap.

Literatura pro zájemce:
Zelený, J.: Úvod do filosofie. Praha 1969
Rádl, E.: Úvod do filosofie. Praha 1932
Blecha, I.: Filosofie. Olomouc 1994
30)

In: Filosofický slovník. Olomouc 1995, s. 191.
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HHHHH
?

Úkoly
Na základě svých znalostí se pokuste charakterizovat ideu mravnosti,
ctnosti a dobra.

ê
mravnost

ctnost

dobro

2. Seznamte se s Platónovým dialogem Faidón, Praha 1994, kde se
setkáte s učením o duši, nesmrtelnosti a o idejích.

Žijeme s filosofií

Aristotelova systémová filosofie

27

Aristotelova systémová filosofie
Aristotelés (384-322 př. n. l.) je jedním z nejvýznamnějších
myslitelů v dějinách lidstva, jeho dílo se stalo součástí lidské kultury.
Do svého systému přejímá a přetváří všechnu dosavadní vzdělanost.
Původní řecká filosofická tradice (předsókratici) zkoumala přírodu
(kosmos), přírodní bytí a v jeho rámci i člověka. Na rozdíl od
básnického pojetí Platónovy filosofie se vyznačuje Aristotelovo dílo
střízlivostí, logickým uspořádáním a kategorickým aparátem.
V pojetí idejí se Aristotelés výrazně odlišuje od svého učitele.
Platónovy představy o oddělené existenci idejí podrobuje analýze.

Filosofické názory

Platón:
Ideje existují samostatně před věcmi, věci jsou jejich pomíjivými,
nedokonalými napodobeninami, odrazy.
Ideje jsou nepoznatelné.
Aristotelés:
Idea je přítomna v každé reálně existující věci, není od ní oddělena.
Jakožto forma tvoří idea s látkou neoddělitelný celek. Látka sama
je možností, teprve spolu s formou se stává skutečností. Idea
(podstata) je ve věci poznatelná.
Aristotelovy názory na filosofii nebyly vždy stejné. Aristotelés
je přesvědčen o tom, že lidé začali filosofovat z touhy uniknout
nevědomosti ve snaze porozumět základním jevům a věcem. Na
počátku byl údiv.

Metafyzika
Fyzika jakožto věda zkoumající jsoucna v jejich pohybu nemůže
skutečnost vyčerpávajícím způsobem popsat (fyzikální pohyb je
u Aristotela stále nezavršen, ukazuje jakýmsi směrem k jakémusi cíli).
Fyzika má své meze, jež svými metodami a způsobem tázání neumí
překročit a v nichž není s to realitu úplně vysvětlit. Fyzika si žádá vědu
vyšší, totiž první, která se umí ptát po příčinách toho, co fyzika bere už
jako bezproblémové východisko - tedy filosofii. Filosofie zkoumá to,
nač poukazují fyzikální jsoucna, zkoumá to, co je za těmito jsoucny, co
je META - TA - FYSIKA. A cože je to „za„? Víme přece, že ve svém
celku je to pnutí k jednotě možnosti a skutečnosti, tedy k plnosti bytí.
Filosofie je tedy metafyzikou, a to ve smyslu ontologickém. Jejím
hlavním úkolem je zkoumat „jsoucno jakožto jsoucno„ - bytí jsoucího.
Sám Aristotelés však takto svou filosofii ještě nenazýval. Protože je pro
něj jakousi „nejvyšší podstatou„ Bůh a protože ji má na základě dílčích
výzkumů filosofie jako první věda zdůvodnit, nazývá Aristotelés své
učení teologií.
V jeho základní filosofické práci Metafyzika se můžeme setkat
se třemi základními, ale zároveň rozdílnými definicemi předmětu
filosofie.
a) Podle první z nich je filosofie jen zvláštní částí celkové lidské
schopnosti poznávat svět a vymezuje ji jako vědu o příčinách a
počátcích bytí.
b) Druhá definice předmětu filosofie souvisí s Aristotelovou klasifikací
věd, které rozdělil do tří skupin:
- vědy teoretické, vědy praktické, vědy poetické.
Žijeme s filosofií




Čtenář bezpochyby právě
zjiš)uje, že slovo
ontologie ještě
v textu nečetl.
A protože
vysvětlení
jednou, dvěma
větami není možné,
zalistujte na s.84 a
další.
Definice pojmu
filosofie:
a) věda o příčinách
a počátcích bytí
b) věda o nejvyšším,
nejdokonalejším
jsoucnu
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c) nauka o bytí

Logika

&

Aristotelova systémová filosofie
Nejvýznamnější jsou vědy teoretické. Odtud plyne označení první
filosofie (proté filosofia), jakožto vědy o nejvyšším, nejdokonalejším
jsoucnu. První filosofie je vědou o neměnném jsoucnu.
c) Třetí vymezení předmětu filosofie nacházíme v VI., VII. a VIII.
knize Metafyziky. Zde chápe filosofii jako nauku o bytí - ontologii. A
právě třetí určení je významné tím, že Aristotelés první filosofii
pochopil a vymezil jen jako ontologii, tj. vědu, která zkoumá jsoucno
jako jsoucno.
Na každém jsoucnu rozeznává látku (hylé) a tvar, formu
(morfé). Látka může přijmout různé formy, nazývá se proto možnost
nebo možné (potentia, řec. dynamis). Formou se věc uskutečňuje, je
to ENERGEIA nebo forma uskutečnění účelu, ENTELECHEIA.
Aristotelés je považován za zakladatele logiky (především
formální). Pravdu pojal jako shodu myšlenky se skutečností. Kategorie
jsou pro Aristotela ta slova, která mají sama o sobě určitý smysl.
Nyní se začtěme přímo do Aristotelova textu, abychom poznali,
jak formuluje své myšlenky o filosofii.
„...Je druh vědy, jež zkoumá jsoucno jako jsoucno a to, co mu o
sobě náleží. Tato věda není totožná se žádnou takzvanou vědou zvláštní.
Nebo) žádná jiná věda nepojednává obecně o jsoucnu jako jsoucnu, nýbrž
každá si z něho vybere určitou část a zkoumá určení, jež jí náležejí, jako
například vědy matematické. Ježto však hledáme počátky a nejvyšší
příčiny, je zjevno, že musí jako počátky náležet určité přirozenosti o sobě.
Jestliže tedy badatelé, kteří hledali prvky toho, co je, hledali ty počátky,
musí také ty prvky náležet jsoucnu nikoli mimochodem, nýbrž pokud je
jsoucnem. Proto je také naším úkolem, abychom zkoumali první příčiny
jsoucna jako jsoucna.
O jsoucnu se mluví v mnoha významech, ale vždy ve vztahu
k jednomu a k jedné podstatnosti, a to nikoli ve smyslu stejnojmennosti,
nýbrž asi tak, jako se užívá slova „zdravý„. Nebo) všechno, co se nazývá
zdravým, má vztah k zdraví buK tím, že je udržuje, nebo tím, že je působí,
nebo je znakem zdraví, anebo že je podmětem, který je přijímá. A stejně
je tomu se vztahem slova „lékařský„ k umění lékařskému. Jednou se totiž
toho slova užívá o tom, kdo umění to ovládá, podruhé o tom, co se pro ně
hodí jako prostředek, a po třetí o tom, co je jeho výkonem. Podobné
příklady výrazů jako tyto dají se uvést ještě jiné. Tak i o jsoucnu se mluví
v mnoha významech, ale vždy ve vztahu k jednomu počátku. Nebo) jedna
věc se nazývá jsoucí, protože je podstatou, druhá proto, že je vlastností
podstaty, a jiná opět, že je cestou k ní buK zanikáním, nebo zbaveností,
nebo jakostí, anebo působící nebo plodivou příčinou podstaty nebo toho,
co se k podstatě vztahuje, anebo proto, že je záporem něčeho z toho nebo
podstaty; proto také říkáme o tom, co není, že je nejsoucí. Jako tedy pro
všechno zdravé je jedna věda, tak je tomu i u všeho ostatního. Nebo) je
úkolem jedné vědy, aby zkoumala nejen to, co se vypovídá podle jednoho,
nýbrž i to, co se vy povídá ve vztahu k jedné podstatnosti; vždy) i o tom se
mluví jistým způsobem podle jednoho. Je tedy zřejmo, že také to náleží
jedné vědě, aby zkoumala všechny věci jsoucí jako jsoucí.“31
31)

Aristotelés: Metafyzika. Praha 1946, s. 96 až 98.
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Zastavení č. 4

Σ

Shrnutí

3 Aristotelés - žák Platónovy Akademie.
3 Aristotelova filosofie má poprvé v dějinách lidského myšlení
systematický charakter. Aristotelés podal první klasifikaci věd.
3 Odlišná koncepce idejí, protikladná jeho učiteli Platónovi.
3 Aristotelés je považován za zakladatele formální logiky.

4

Pojmy k zapamatování
Aristotelova klasifikace věd - podstata - kategorie - logika.

Literatura pro doplnění:
Machovec, D.: Dějiny antické filosofie, Praha 1993
Weischedel, W.: Zadní schodiště filosofie, Praha 1992
Major, L.: Myšlení o divadle I. Praha 1993
Blecha, I.: Filosofie. Olomouc 1994, s. 42-55
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HHHHH
Úkol
Důkladně si přečtěte v Dějinách antické filosofie (D. Machovec,
1993) kapitolu Aristotelés. Vaše pozornost se zaměří na Aristotelovo
pojetí kategorií.
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Helénistická filosofie
Další vývoj filosofického myšlení v dějinách antické filosofie je
pohybem v rámci této filosofie, kterou reprezentuje Platónova škola Akademie, Aristotelova škola - Lykeion a dále epikureismus,
stoicismus a skepticismus.
Samotný termín helénismus (z řec. hellénes bylo označení pro
všechny Řeky, původně však ještě u Homéra šlo o jméno řeckého
kmene v jižní Thessalii) byl zaveden v 19. století německým historikem
J. G. Droysenem.
Označuje ve starověkých dějinách východního Středomoří
aPřední Asie období výbojů Alexandra Velikého (334-324 př. n. l.) až
do roku 30 př. n. l.
* „sílí východní kulturní vlivy
* později se antická civilizace vzájemně ovlivňuje se vznikajícím
křesWanstvím
* filosofie zužuje pohled na oblast individuální etiky
* je velmi výstižné označit helénistickou filosofii jako hledání
duševního klidu„32
Epikúros (341-270 př. n. l.) je hlavním představitelem tohoto
směru. Hlavní Epikúrův přínos spočívá v jeho pojetí etiky. Za nejvyšší
dobro považuje slast, ale slast jako duševní blaho (ataraxiá). Slast
chápe Epikúros jako nepřítomnost strasti. Rozlišuje slasti v pohybu
aklidu. Důležitější jsou slasti v klidu, zproštění bolesti a pocit klidu
aspokojenosti.
Za ideál tento směr považuje stav moudrosti, jehož lze
dosáhnout osvobozením od lpění na vnějších věcech, které nemáme ve
své moci a jejichž ztráta nám může přinést strast.
Stoická filosofie se dělí na starší, střední a mladší (římskou).
Nejznámější představitelé reprezentují právě římský stoicismus:
Lucius Annaeus Seneca (4-65),
Epiktétos (50-138),
Marcus Aurelius (121-180).
Zakladatelem skepse je Pyrrhón z Élidy (360-270 n. l.).
Zdrojem duševního klidu je smíření se s nepoznatelností světa. Antická
skepse se zabývala dvěma problémy:
1) zda je možno poznat skutečný svět a podstatu věci,
2) stanovením stupně pravdivosti našeho poznání.
Konec antické filosofie se klade do 6. století. K tomu lze dodat
- v roce 525 byl popraven poslední velký učitel řecké filosofie Boethius.
Roku 529 zrušil císař Justinián pohanskou filosofickou školu v
Athénách - Platónovu Akademii.

32)

MěšWánek, T.: Poznámky k dějinám filosofie. Praha 1992, s.
27-28.
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Zastavení č. 5

Zastavení č. 5

Σ

Shrnutí

3 Helénistická filosofie je posledním stadiem řecké kultury.
3 V rámci helénismu se specifikují následující myšlenkové směry:
- epikureismus (Epikúros)
- stoicismus (Seneca)
- skepticismus (Pyrrhón)

4
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Pojmy k zapamatování
Epikúros - Stoa - skepticismus (viz Slovník pojmů).

Literatura pro doplnění:
Machovec, D.: Dějiny antické filosofie, Praha 1993
Blecha, I.: Filosofie. Olomouc 1994, s. 44, 96, 98
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III. Středověká filosofie

Do filosofického myšlení starověku vnášela nové podněty
východní náboženství, egyptské, perské, židovské a zvláště křesWanské.
Rozdělení římského impéria, pád jeho západní a oslabení
východní části spolu s prudkými přesuny nových národů po kontinentu
znamenají nástup středověku. Myšlenkově tomu předchází postupné
utváření křesWanství - po antice druhého základního sloupu
evropského ducha. Příčiny jeho vzniku a prosazení bude věda hledat
ve všestranné krizi římského světa, znamenající bezvýchodné postavení
všech. Jde o období vzájemného průniku, synkreze náboženství a mýtů
různých národů s některými prvky řecko-římské filosofie, které jsou
tou dobou živé. Hlavní novinkou křesWanství je postava Ježíše, spojující
svět božský a fyzický, věčný a dočasný, stávající se vykupitelem hříšného
lidstva.
Ve svých počátcích je křesWanství nefilosofickým a také
nejednotným směrem (až r. 325 jsou sjednocena základní dogmata).
Původní křesWan nepotřebuje zdůvodnění své víry - prostě věří. Avšak
minimálně vztah víry a rozumu jakož i poměr k jiným kultům (včetně
pohanské filosofie a vědy) jsou již zpočátku důležité. Separace
vlastního filosofického obsahu v myšlenkové atmosféře doby bude vždy
obtížná - filosofie je zde vždy cele prostoupena náboženstvím, ani
hranice teologie a filosofie nejsou vždy zřejmé.

Charakteristika doby

A. Rané křes>anské myšlení
Nejmocnějším zdrojem křesWanství bylo židovské náboženství
(nejpřísněji monoteistické) - kult boha JAHVE. KřesWané přijali
židovský Starý zákon. Kristus je řeckým překladem starožidovského
mašiah (mesiáš) = pomazaný. Filosofické názory Filóna
Alexandrijského byly v popularizované formě jedním z pramenů
křesWanského učení o Kristu. Prvotní křesWanství jako křesWanství
nespokojených mas, otroků:
- vyjadřovalo protest utiskovaných, dávalo jim iluzorní útěchu.
- naděje na lepší budoucnost v posmrtném životě
- začíná se měnit sociální struktura křesWanských obcí
- vzniká klérus (biskupové, kněží) - hlavní slovo majetní
- formuje se církevní organizace s monarchistickým episkopátem.
Na významu nabývají výzvy ke smíření se sociálním zlem.
Za císaře Konstatina Velikého (275-337) křesWanství uznáno
státním náboženstvím.
Definitivně vítězí po zákazu pohanských kultů (391-392).
- Chalkedonský koncil dovršil r. 451 proces upevňování státního
náboženství.
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III. Středověká filosofie
- Úpadek římské společnosti charakterizují směry jako
novopythagoreismus,
učení
Filona
Alexandrijského
a
novoplatonismus.
KřesWanství je až r. 313 ediktem milánským zrovnoprávněno s
jinými kulty, které jsou pak koncem 4. století naopak prakticky
zakázány. Do té doby se ovšem křesWanství musí bránit. Obranu a úsilí
o získaní zejména vzdělanců a vládnoucích, mocných zabezpečují
apologetové. Sem patří „křesWan v plášti filosofa„, Justinus (100-165?),
předpokládající, že stoický logos je obsažen v božské přirozenosti a
vtělil se v Krista. Nejznámější je první latinsky píšící křesWan Quintus
Septimius Tertullianus (160-220), jemuž je neprávem, leč výstižně
připisováno rčení: „Věřím, protože je to absurdní.„ Antická věda
včetně filosofie a náboženství jsou neslučitelné právě tak jako rozum a
božské zjevení. Aristotelés je hoden politování. Filosofové jsou
patriarchy kacířů. Pravý filosof je Kristus, po jehož vystoupení je
veškerá filosofie zbytečná. Pravda víry tkví v jiné oblasti, nežli je
myšlení. Vyjadřuje se v paradoxech (syn boží zemřel - je tomu třeba
věřit, poněvadž je to nejapné; a pohřben vstal z mrtvých - je to jisté,
protože je to nemožné).
Od obhajoby křesWanství přecházejí apologetové postupně k
jeho usoustavnění a obhajobě církve. Proto jsou později nazýváni
církevními otci (patres) a jimi představovaný myšlenkový směr patristika. Pokusem o vytvoření systému bohosloví je „velká řeč
katechetská„ Řehoře z Nyssy (335-394). Božské osoby jsou od sebe
odděleny, ale jejich podstata, vyjadřující jednotnost Boha je jedna,
přítomná v každé z nich. Celé přirozené poznání je cenné, ale jistota
víry je vyšší. Náš rozum je schopen poznání boží existence. Bůh je však
povznesen nad všechny kategorie, lidé jsou před ním nicotní. Člověk,
konečný stupeň všeho tvoření, má život přírodní, smyslový a duchový;
nesmrtelná duše je sídlem myšlení a svobody. Lidská důstojnost je dána
tím, že duše je obrazem božím. Z toho vyplývá i schopnost přímého,
extatického poznání boha. Jeho bratr Basileios (330-379) zdůrazňuje,
že hmota byla stvořena právě tak jako nehmotné, stvořený svět měl
začátek.33
Mezi nejvýraznější osobnosti patristiky patří Aurelius
Augustinus (sv. Augustin).
Aurelius Augustinus (354-430) bývá nazýván posledním mužem
antiky a prvním mužem středověku. V jeho nesmírně rozsáhlém díle
zaujímá zvláštní místo kniha „Vyznání„ (Confessiones) - jakási
intelektuální autobiografie.
Máme-li vystihnout základní charakteristiky Augustinova
myšlenkového vývoje, musíme nejprve zdůraznit radikální
theocentrismus (théos - Bůh), pro který - jak už z názvu vyplývá - platí,
že Bůh je středem světa věcí i lidí jako jeho příčina i cíl. Bůh je nejvyšším
bytím, jediným nezávislým a nutným bytím. Všechna ostatní jsoucna
jsou na něm svým bytím závislá. Zároveň je u Augustina Bůh také
nejvyšší pravdou, k níž se všechny pravdy našeho poznání sbíhají a ve
vztahu k ní teprve získávají smysl. Bůh je zároveň nejvyšším dobrem.
33)

Zpracováno dle: Kuna, I. a kol.: Stručný přehled vývoje
evropského filosofického myšlení. Plzeň 1992.
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Bůh je „CAUSA ESSENDI„ (příčinou bytí), „RATIO
INTELLIGENDI„ (důvodem poznání) a „ORDO VIVENDI„
(řádem žití).
Z radikálního theocentrismu vyplývá další důležitý moment
Augustinova učení, a tím je KREACIONISMUS (creare - tvořit,
plodit). „... Autustin uvádí do patřičného filosofického kontextu
náboženskou myšlenku stvoření, že toži Bůh stvořil svět z ničeho
(CREATIO EX NIHILO). To bylo novinkou oproti někdejším
antickým koncepcím, předpokládajícím, že démiurg zhotovil svět z
odvěčně existující hmoty. Augustinovu pojetí božské dokonalosti se
příčilo, že by vedle jediného Boha mohl od věků existovat ještě nějaký
jiný princip ...„34 Bůh stvořil svět ze své svobodné vůle, prostě se mu v
jeho dobrotivosti svět stvořit zachtělo. Ještě je nutno k těmto větám
poznamenat, že podle Augustina Bůh svět nejenom stvořil, ale že ho
stále řídí, zachovává, znovuobnovuje.
To, co nás dnes stále přivádí k Augustinovu dílu, jsou
bezpochyby jeho úvahy o času, kterými inspiroval řadu filosofů
novověkých (například I. Kanta a H. Bergsona).
Augustinus o vymezení času píše, že ví, co je čas, když se ho na
to nikdo neptá; má-li to však někomu vysvětlit, pak neví. ‘Cas je jednak
to, co již není (minulost) a jednak to, co ještě není (budoucnost). Mezi
nimi je přítomnost, která by měla být tím, co je.

Scholastika
Raná scholastika
„... Od IX. století začíná opět ruch ve filosofickém myšlení.
Hlavní příčinu toho je hledati v četných školách klášterních,
kapitulních a dvorských. Školy byly zřizovány zejména v zemích
nedávno pokřesWaněných, především v Irsku: „irská“ (hibernská)
moudrost zvláště byla chválena ...“35
Filosofie se zabývá především problémem univerzálií, vztahem
víry a vědy, důkazy boží existence a řadou jiných s teologií zpravidla
úzce svázaných otázek.
Za „otce scholastiky„ bývá považován Jan Eriugena čili Jan
Scotus (815-877), zvaný podle vlasti (Hériu-Hibernia-Irsko), nebo
podle národnosti (Irsko bylo kolébkou Skotů). Pravá autorita a pravý
rozum si nemohou odporovat, protože obě plynou z téhož pramene z božské moudrosti. Pravá autorita je jen pravda nalezená rozumem,
jež byla od Otců písemně dochována. Pravá filosofie je totožná s
pravým náboženstvím. V případě sporu mezi autoritou a rozumem
dává přednost rozumu !!!
Obecné existuje vně a před individuálním, rodové je vždy
důležitější nežli druhové. Proto - v duchu realismu - čím je pojem
34)

Tretera, I.: Nástin dějin evropského myšlení. COWI, Praha
1994, s. 147.

35)

Král, J.: Přehled dějin filosofie I., Praha 1967, s. 127.
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obecnější, tím objektivnější je jeho existence jako netělesné podstaty
věci. Scotus postuluje čtyři časově následné etapy vývoje reality přírody (natura), vyjadřující boží plán, lidský pád, vykoupení a cestu ke
konečnému cíli.
Po Eriugenovi se na 150 let rozvoj evropské scholastiky vlastně
zastavuje.
Za prvního scholastického filosofa lze označit v podstatě až
ANSELMA z Canterburry (1033-1109). Ve vztahu víry a rozumu
vychází z víry a rozum má učinit její obsah pochopitelným (Věř, abys
rozuměl).
Zastává realistické hledisko. Universalie mají vlastní, na
jednotlivém nezávislou existenci. Obecniny je možné chápat pouze
rozumem, protože jen rozum chápe obecné, smysly poznávají
jednotlivé.
Jako první podrobněji rozpracovává racionální důkazy boží
existence. Nejslavnější je následující důkaz: „ ... I nevěřící zná pojem
bůh. Bohem pak je jsoucno, nad něž větší nemůžeme pomyslit. Bůh
tedy nesporně existuje v našem myšlení. Avšak to, co je tak velké, že
nelze pomyslit nic nad ně většího, nemůže existovat pouze v našem
myšlení. Jinak by bylo nutno připustit možnost existence nějakého ještě
většího jsoucna existujícího mimo naše myšlení. To však není možné.
Ostatně Bůh sám je zdrojem této nejdůležitější myšlenky našeho
ducha. Jde o aprioristický důkaz existence vycházející nikoli z věci, ale
z pojmu věci ...„36
Opačný směr, nominalismus, našel svého “strůjce„ v Janu
Roscellinovi (asi 1050-1120). Obecné, tj. rody a druhy, pokládal pouze
za slova, nikoli za věci (např. není barva o sobě, jsou jen barevná tělesa).
Obecné neexistuje ani předem ve věcech, ani po nich v rozumu. Tyto
teze přinesly velký problém: Jsou-li reálným pouze jednotliviny, není
udržitelná trojjedinost boží.
Za “rytíře dialektiky„ bývá označován Petr Abelard
(1079-1142).
V otázce o poměru rozumu a víry požaduje, aby porozumění
předcházelo víře.
Zasloužil se o důkladné přepracování scholastické metody
kladení otázek a odpovědí a porovnávání protikladných výroků autorit.
Ve sporu o universalie zahájil tzv. umírněný realismus.
Obecniny nejsou věci, neboW potom by nebylo možné je vypovídat o
více věcech, jichž jsou společnými vlastnostmi. Nejsou slova, ALE
výpovědi. Jsou to obecné formy, které jako ideje věcí existují od
věčnosti v duchu božím, jsou ve věcech stvořených podle těchto idejí a
které my z oněch věcí vyvozujeme rozumem.

36)

Kuna, I.: Stručný přehled vývoje evropského filosofického
myšlení. Plzeň 1992, s. 52.
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CHARTRESSKÁ ŠKOLA
Poslední století rané scholastiky je charakteristické
rozmanitostí různých myšlenkových směrů. Pro nás jsou nejdůležitější
platonisující přírodní filosofové školy Chartresské (jihozápadně od
Paříže). Tato škola byla založena Fulbertem. Vykládají svět (jeho
vznik) podle Tiamia, který byl znám jako jediný ze spisů Platónových,
své učení stavějí rovněž na Boethiových spisech o aritmetice a musice
a různě tomu přizpůsobují biblické vypravování o stvoření světa a
spojují s ním i jiné názory, jako aristotelské, demokritovskou
atomistiku i pythagorské vlivy. Studovali také jako jedni z prvních
novou logiku Aristotelovu, tj. Analytiky, Topiky a znali i jeho Fysiku.
Jsou to představitelé realismu.
V čele školy stál Bernard ze Chartres, po něm Gilbert de la
Porrée, dotazující církevní dogamata s dialektickou virtuozitou a autor
spisu o posledních šesti kategoriích aristotelských.
Tito racionalisté a naturalisté převáděli dogmata na věty
rozumové nebo chtěli je alespoň rozumem, tj. dialekticky dokázati.
Nad většinou scholastiků své doby svobodou a praktičností úsudku
vyniká Jan ze Salisbury (1110-1180), biskup v Chartres. Četbou Senecy
a zvláště Cicerona osvojil si latinu, stoickou morálku, akademickou
podstatu myšlení. “Metalogicus„ v tomto díle líčí nejen své životní
osudy, ale v něm horlí proti prázdným dialektickým disputacím
“čestných filosofů„ o tématech, jež nejsou k ničemu ani v rodině, ve
válce, v klášteře, u soudu ani v církvi.
Zdůrazňuje studium logiky, ale považuje ji za prostý nástroj
myšlení o otázkách, jejichž předmět se vzal odjinud. Z Aristotela si
oblíbil Topiky.
Vrcholem věd u Jana ze S. je etika, jíž se zabývá ve spise
Polieraticus, v němž míří k teokracii podřizující moc světskou moci
duchovní, ale v duchu antiky schvaluje vraždu tyrana. Provádí
podrobné srovnání státu a organismu.
Základním filosoficko-teologickým problémem středověku je
spor o univerzálie. Tento spor se rodí jako problém vztahu rozumu a
víry, který je prvním tématem myšlení středověku. Druhým
problémem, jehož předmětem je velký spor realismu a nominalismu.
Podnět k tomu dalo místo v Porfyriově „Úvodu ke kategoriím„, kde V
popředí vyvstala otázka O rodech a druzích, zdali o sobě existují nebo
jen v našem rozumu spočívají, zda jsou to věci tělesné nebo netělesné
... K těmto otázkám byla připojena další (od Boethia): zda kategorie
jsou věci nebo slova.
Jako odpověU na tuto otázku vytvořily se 2 základní směry:
1. realismus - pokládal obecniny (univerzálie, pojmy druhové a
rodové) za opravdové věci, za skutečné a původní, jež jsou časem i
pořadím dřívější a z nichž se vytvořily jednotlivé věci účastí na nich.
Existuje tedy nejen tento člověk, nýbrž člověk vůbec, člověčskost nebo
červeň vůbec, nikoli jenom červená růže ... Filosoficky vycházel
realismus z Platónova pojetí idejí.
2. nominalismus - ten považoval obecniny za shrnutí toho, co je
na stejných věcech společného v pojem nebo abstrakci nebo označení
toho jedním jménem (noumen) nebo slovem, kdežto opravdu skutečné
jsou ony jednotliviny. Jsou to pouhé výtvory našeho myšlení, opatřené
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jménem. Řekněme, že tento filosofický spor je zostřován připojením
teologických námětů.

Vrcholná scholastika
Vrcholná scholastika

Třinácté století, charakterizované v Evropě jako kulminační
bod křesWanství, je druhým, vrcholným obdobím scholastické filosofie.
TOMÁŠ AKVINSKÝ (1225-1274)
Pro mírnost a čistotu svého charakteru bývá označován jako dr.
Angelius (andělský doktor).
Dílo:
1. Aristotelské komentáře (Ar. Analytiky, Etika Nikomachova,
Metafyzika, O duši, Politiky ...)
2. Menší filosofické spisy - O jednotě rozumu proti averroistům
3. Úhrnné teologické spisy - Summa teologie
4. Tzv. Quaestiones - obsahují polemické pojednání o
teologických otázkách
5. Menší spisy ke křesWanské dogmatice
6. Apologetické dílo: spisy bránící křesWanskou víru = Summa
proti pohanům.
Dále z oblasti práva, etikety, společenské filosofie a exegetické
spisy (= ta část teologie, která se zabývá výkladem starozákonních a
novozákonních textů). Hlavní důvod je zdůvodnit božský původ Písma
svatého a význam pro všechny časy. Za hlavní díla jsou považovány
Summa teologie a Summa proti pohanům.
Oblast vědy a víry
Stanovil si úkol vysvětlit svět v jeho zákonitém řádu a
přesvědčit, že jej takto můžeme poznat. Je třeba uznat, že je možnost
dosáhnout objektivního správného poznání a odmítnout filosofické
pojetí takové, které považuje za skutečné výsledky myslícího lidského
rozumu a chce lidský rozum omezit na poznání forem. Poznání má být
zamířeno k objektu. Nad říší fil., metaf. poznání je bohosloví. Tato
oblast - mimo dosah filosofického rozumu a poznání. Mezi vědou a
vírou není protiklad. KřesWanská pravda je nadrozumová. Pravda může
být jedna, protože pochází od Boha.
Filosofie vstupuje do služeb víry, když je možno náboženské
pravdy rozumově uchopit a poznávat. Filosofie nemůže nadpřirozenou
pravdu dokázat, ale postavit proti ní postavené argumenty.
Vliv Aristotela se nejvíce u Tomáše projevil v učení o Bytí (=
základ jeho metafyziky). Svět vysvětluje jako soustavu, podle níž je
všechno rozděleno do několika hierarchicky se podmiňujících oblastí.
Nejnižším stupněm je neživá příroda, nad ní svět rostlin a nad ním svět
lidí.
Aristotelovu metafyziku spojuje Tomáš s náměty platónskými,
což se projevuje v pojetí esence a existence.
Všechno jsoucí (jednotliviny, božské absolutno) je složeno z
podstaty (essentia) a existence (existencia). Podstatou božské věci je
to, co je vyjádřeno v definici, která zachycuje rodové (ne jednotlivé).
U boha je podstata totožná s existencí, naproti tomu podstata všech
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stvořených věcí se neshoduje s existencí. Vše jednotlivé je stvořené.
Bůh je jednoduchým jsoucnem, stvořená věc, bytost, je jsoucnem
složeným.
Jeho řešení vztahu esence - existence odpovídá hlavním
zásadám křesWanského monoteismu.
V pojetí esence a existence Tomáš využívá i Aristotelových
kategorií látky a formy. Hmotné věci jsou syntézou neurčité a pasívní
látky s aktivní formou. Skutečnou existencí se stávají věci tím, že formy
odloučené od látky vstupují do pasívní látky. (Tím se liší od Aristotela,
u něhož forma vystupuje v jednotě s látkou, s výjimkou - bůh je
netělesný.) Rozdíl mezi hmotným a duchovním světem je v tom, že
hmotné, tělesné se skládá z formy a látky, ale čistě duchovní má formu.
Koncepce universálií: (pozice realismu)
Obecniny existují v jednotlivých věcech jako jejich
a) podstatná forma
b) se utvářejí v lidském rozumu
c) jsou před věcmi jako ideální předobraz.
Božské jsoucno (bytí) může být dokázáno rozumem. Věta „Bůh
existuje„ není člověku vrozená. Musí být prokázána.
1. Všechno, co se pohybuje, je pohybováno něčím dalším. Nebe je
nekonečný hybatel, musí být existence prvního hybatele = Bůh.
2. vychází z podstaty působící příčiny. Ve světě je řád působících příčin.
Je třeba nutně uznat první působící příčinu, a tou je Bůh.
3. Vztah nahodilého a nutného = nahodilé závisí na nutném. Musí se
stanovit, že existuje první nutnost, a tou je Bůh.
4. Plyne ze stupňů jsoucích za sebou, které jsou v celém jsoucnu, musí
existovat nejvyšší stupeň dokonalosti, a tím je opět Bůh.
5. Teologický = vše je řízeno k nějakému cíli, má účel, smysl. Musí
existovat rozumná bytost, která všechny přírodní věci řídí k cíli, a tou
je Bůh.
K nejintenzivnějším otázkám Tomáše Akvinského patří
úvahy o lidské duši. Základem je aristotelský pojem pasívní a aktivní
formy. Duše je formujícím principem. Lidská duše je čistou formou bez
hmoty = nezničitelnost a nesmrtelnost.
Na učení o duši a poznání je založena tomistická etika. Za
předpoklad mravního jednání považuje Tomáš svobodu vůle. V otázce,
co je ctnostné, se Tomáš přidržuje 4 řeckých ctností moudrost,
statečnost, umírněnost, spravedlnost. + 3 křes)anské: víra, naděje, láska.
Smysl života vidí ve štěstí, které chápal jako poznání a nazírání boha.
Poznání nejvyšší funkce člověka, bůh je nekonečným předmětem
poznání.
Tomáš svým učením r. 1323 prohlášen za svatého.
V 19. a 20. století se na jeho základě rozvíjí novotomismus.
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Tomismus
Vychází bezprostředně z učení T. Akvinského
1. Prvním charakteristickým rysem této filosofie je, že je
dědičkou široce rozvětvené fil. tradice, vzniká však splynutím tří
velkých starověkých a raně středověkých kulturních proudů:
platónismu a aristotelismu
helénismu a arabismu
pohanství a křesWanství.
2. Tomáš své prameny nejen ovládá, ale stojí nad nimi. Kolem
r. 1260 vytvořil originální filosofii, vzniklou v křesWanském světě, jedná
se o neoplatonizující aristotelismus = tomismus.
Základní problém ve 13. století zněl: Jak překonat antinomie
platónismu a aristotelismu. Nebylo by užitečné zatratit jeden systém
druhým. Nikdo však nevytvořil syntézu dvou myšlenkových proudů, jež
ovládají dějiny filosofie a představují 2 základní orientace lidského
myšlení: empirismus, idealismus. Tuto syntézu provedl T. Akvinský.

Tomismus a směry spřízněné
Když roku 1272 Tomáš umírá, měl řadu stoupenců a tomistická
škola v Paříži se mohla chlubit nadanými představiteli. Lze rozlišit
několik tendencí:
1. Dominikánská škola v Paříži
2. Světští mistři (na artistické fakultě)
3. Škola augustiniánů - emeritů Jiljí Římský.
Zachovávají věrnost Tomášovi.

Pozdní scholastika
Pozdní scholastika

Pozdní scholastika, časově vymezená přibližně 14. stoletím,
neznamená v žádném případě období úpadku. Vznik nových univerzit
napomáhá vzniku vlastních a nezávislých stanovisek. Základní
filosofickou linii tvoří nominalismus.
JAN DUNS SCOTUS (1265-1308)
U něho začíná rozchod teologie a filosofie. Rozlišuje vědění
podle víry a podle rozumu. Přirozené světlo rozumu stačí k poznání
přirozené pravdy. Církevní dogmata se nedají dokázat, stejně tak jako
pravdy o stvoření světa v čase a o nesmrtelnosti duše. Zužuje obor vědy
proto, aby vyzdvihl teologii jako poznání vyšší, kterému se má filosofie
podřídit. Dospívá tím k učení o dvojí pravdě - to souvisí s jeho dalším
názorem, že teologie je projev vůle a filosofie projev rozumu. Vůle má
primát nad rozumem.
Boha tedy chápe jako absolutní, svobodnou vůli. Kdyby nebyla
vůle podstatou boží, nebyla by jeho moc neomezená.
Svým striktním rozlišením teologie a filosofie připravoval
samostatnost filosofie. V jeho filosofii jednotlivé nabývá významu, je
skutečné, a obecné pojmy přestávají být skutečnými a stávají se výtvory
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III. Středověká filosofie
našeho ducha. To vše znamená odvrat od realismu a přípravu
nominalismu.
WILLIAM OCCAM (1300-1350)
Podobně jako Duns Scotus pokračuje v ostrém odlišení teologie
a filosofie. Teologie se zakládá na víře v nadpřirozené zjevení; filosofie
je vědění, zakládající se na přirozeném rozumu. Ale teologie není věda!
Tímto tvrzením však zároveň ruší předpoklad scholastiky - uvést víru
a její obsah na vědění rozumem dokazatelné.
Patří k představitelům nominalismu. Existují pouze jednotlivé
věci, naše pojmy o nich nejsou jejich skutečné otisky, ale jen představy
našeho ducha. Žádný obecný pojem však nesmí přesahovat
zkušenostní hranici. Proto je nezbytné likvidovat řadu dřívějších pojmů
a představ o uspořádání jsoucna (jako pojmy substance, esence,
atributy aj.). Tento postup, tzv. „Occamova břitva„ (není třeba
předpokládat mnohost, není-li to nutné) je jednoznačnou preferencí
gnoseologického empirismu.
Toto období převládajícího racionalismu má i svou spekulativní
mystiku, jejím představitelem je JAN ECKHART (1260-1327)
pobýval ve 13. století i v Čechách jako generální vikář dominikánských
klášterů.
Nic nám není tak blízké jako Bůh; je nám dokonce bližší než my
sami sobě. Nepoznatelná hlubina boží a nevyjádřitelná hloubka
člověka jsou jedno a totéž. V důsledku jiskérky, která je dána každému
člověku, dospíváme k sebepoznání, tj. k vědomí své vlastní božské
podstaty. Proto každý jdeme k bohu svou vlastní cestou a nikoli
prostřednictvím zjevení platného stejně pro všechny. Soudcem svých
činů se musí stát každý sám. Ani dar se nemá dívat na nějaký účel, ale
jen tak. Máme se úplně zříci úsilí o vlastní štěstí.
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Shrnutí

3 Do filosofického myšlení starověku vnášela nové podněty východní
náboženství, egyptské, perské, židovské, křesWanské.
3
Úpadek
římské
společnosti
charakterizují
směry:
novopythagoreismus, učení Filona Alexandrijského, novoplatonismus.
3 K ranému křesWanskému myšlení řadíme: apologetiku a patristiku.
3 Za prvního scholastického filosofa označil Anselma z Canterburry.
3 Třinácté století je druhým, vrcholným obdobím scholastické filosofie
(T. Akvinský).
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Pojmy k zapamatování
Apologetika - patristika - Aurelius Augustinus - scholastika nominalismus - realismus - Tomáš Akvinský - mystika - Jan Duns
Scotus - William Occam - Jan Eckhart

Literatura pro doplnění
Steenberghen, F.: Středověká filosofie. Praha 1990
Sousedík, S.: Texty ke studiu dějin středověké filosofie. Praha 1994

Literatura pro zájemce
Kenny, A.: Tomáš Akvinský. Praha 1993
kolektiv: Mistr Eckhart a středověká mystika. Praha 1993
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Otázky k přemýšlení:
Kde vidíte základní rozdíl mezi nominalismem a realismem?
Které základní rysy Chartresské školy byste mohli jmenovat?
Seznamte se s vybranými pasážemi Summy teologické Tomáše
Akvinského (dle výše uvedené literatury).

Korespondenční úkol
Problematika času ve filosofii Aurelia Augustina. (Referát 3
strany strojem.)

Žijeme s filosofií

®+6

44

IV. Renesanční modely filosofie

IV. Renesanční modely filosofie

Charakteristika doby

Humanismus




Studijní
průvodce:
Téma renesanční filosofie není zařazeno do testových otázek. Z
tohoto důvodu po
splnění testu č. 4 si
důkladně pročtěte
renesanční filosofii
a pokračujte
studiem novověké
filosofie.

Na přelomu 14. a 15. století se rodí nový životní styl, jehož
ústřední hodnotou je člověk.
Renesance znamená znovuzrození role jedince ve světě, tak jak
ji zaujímal svobodný občan antické doby. Antická kultura se stává pro
renesanční období hlavním zdrojem inspirace. Dochází k významným
změnám v hospodářském životě, důležité jsou objevitelské cesty, do
vývoje civilizace výrazně zasahují nové poznatky o vesmíru a přírodě,
prosazují se různé vynálezy.
Humanismus, podnikající tento návrat k pramenům, posléze
ústí v úvahy o člověku a jeho postavení ve světě, tedy v pojetí blízké
dnešnímu chápání tohoto slova. Spojnicí v přechodném období k nové
době je Dante Alighieri (1265-1321). Ideálem antického Říma je
unesen první humanista Francesco Petrarca (1304-1374). V zaalpském
humanismu je hlavní postavou Erasmus Rotterdamský (1365-1536),
odsuzující nemorálnost asketismu, pokrytectví církve a usilující o
obnovu původního křesWanského ideálu, v němž je Kristus vrcholem
lidství.
Za největšího renesančního filosofa je považován kardinál
Mikuláš Kusánský (1401-1464).
Vlastní renesanční filosofii můžeme rozdělit do dvou proudů:
1. filosofický návrat k antice (F. Petrarca, E. Rotterdamský),
2. nová filosofie vycházející z aktuálních poznatků (zabývá se otázkami
výkladu světa, přírody a poznání, na druhé straně společenskými,
politickými a právními myšlenkami).
K představitelům nové filosofie řadíme M. Kusánského, v jehož
názorech vidíme vliv novoplatonismu. Panteistickým pojetím Boha
ovlivnil později Leibnize a Kanta.
Giordano Bruno (1548-1600), italský filosof, v jehož
filosofických názorech se spojuje vliv antického myšlení se současnými
poznatky (M. Koperníka, Paracelsa aj.). Pod vlivem M. Kusánského
formuluje radikální panteistickou představu Boha a jeho úlohy ve
světě. K tomu G. Bruno připojuje svoji představu o monádách, z nichž
je vše vytvořeno. Pro svoje názory byl pronásledován církví a nakonec
upálen.
Francis Bacon (1561-1626), anglický filosof, současník
Shakespearův. Zdůrazňuje především empirii (zkušenost) a jako
metodu poznání prosazuje indukci (od dílčích poznatků k závěrům).
Ve svých představách o ideální společnosti navazuje F. Bacon na
některé antické představy (Platón). Své myšlenky formuloval do
nedokončeného spisu Nová Atlantis.
Renesanční věda je do značné míry propojena s alchymií
a astrologií. Astrologie je vyučována i na univerzitách. Obrovský
pokrok ovšem zaznamenává astronomie.
Zakladatelem nové astronomie byl Mikuláš Koperník
(1473-1543), tvůrce heliocentrické soustavy pohybu planet.
Nejlepším astronomickým pozorovatelem své doby byl Tycho
de Brahe (1546-1601), další astronom Johannes Kepler (1571-1630)
stanovil matematicky zákony pohybu planet. Vlastní italskou přírodní
filosofii založil Bernardino Telesio (1508-1588).
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IV. Renesanční modely filosofie
V době, o které je řeč, se filosofové zajímají o člověka a uvažují
o něm jako o strůjci jeho osudu. Bouřlivé procesy provázející zrod
novověku nacházejí své vyjádření v politických a právních teoriích.
Zakladatelem politické vědy se stává FlorenWan Niccolo Machiavelli
(1469-1527). Ve svém nejznámějším díle Vladař (1513) charakterizuje
politiku jako projev vladařovy svobodné vůle.
„Z toho je vidět, že nový vladař má už ve chvíli, kdy obsadí zemi,
uvážit všechny křivdy, k nimž musí sáhnout, a uskutečnit je všechny
současně, aby v nich pak nemusel den co den pokračovat, aby i bez nich
udržel obyvatelstvo v poslušnosti a získával si je různými dobrými skutky.
Kdo nejedná podle toho, a) již z bázně, nebo neprozřetelnosti, musí
ustavičně svírat v rukou dýku. Nikdy se nemůže spolehnout na poddané
a nemůže si jimi být pro stálé a opětovné bezpráví jist. Násilné činy nutno
všechny provést rázem, protože když netrvají dlouho, dříve přebolí. Kdežto
dobrodiní je nutno prokazovat kapku po kapce, aby je lidé lépe vychutnali.
(...) Lidem je nutno buK lichotit, anebo je zničit. Nebo) za malé
bezpráví se budou moci pomstít. Z hrobu se nemstí nikdo. Jestliže se tedy
již někomu činí bezpráví, musí to být tak, aby se už alespoň nemohl
mstít.„37
Myšlenku suverénního, centrálně izolovaného a
absolutistického státu typu konstituční monarchie prosazuje Francouz
Jean Bodin (1530-1596). Takový stát má zaručit náboženskou
toleranci a svobodný obchod.
Hugo Grotius (1583-1645), holandský právník, zdůrazňuje tzv.
přirozené právo, které je zdrojem zákonů, jimiž se společnost řídí.
Thomas Hobbes (1588-1679), anglický filosof, vychází z
Grotiova pojetí přirozeného práva, odstraňuje však z něho všechny
teologické prvky. Původní předspolečenský stav lidstva charakterizuje
T. Hobbes jako válku všech proti všem (člověk člověku vlkem). Bezpečí
vytváří stát, který vzniká na základě společenské smlouvy. Mezi jeho
významná díla patří Leviathan.

37)

MěšWánek, T.: Poznámky ..., Praha 1992, s. 36-37.
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Zastavení č. 7

Shrnutí
3 Renesance znamená znovuzrození jedince směrem k jeho plnému
prosazení. Ideálem doby je antika.
3 Renesanční filosofická kultura trvala více než 250 let. Odrážel se v
ní přechod od středověku k novověku.
3 Humanismus (z lat. humanus) je intelektuálním vyjádřením lidskosti
prostřednictvím humanistů.
3 Významnými rysy renesančního filosofického myšlení byly:
antropocentrismus, individualismus, panteismus.
3 Rozvoj přírodních věd, formulují se ucelené názory na společnost,
právo, stát. Filosofie se utvrzuje v učení humanisty E. Rotterdamského.
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Pojmy k zapamatování
Renesance - humanismus - přírodní filosofie - filosofie společnosti (viz
slovník pojmů).

Literatura pro doplnění:
Rádl, E.: Dějiny filosofie. Praha 1932
Gorfunkel, A. Ch.: Renesanční filosofie. Praha 1987
Blecha, I.: Filosofie. Olomouc 1994, s. 101
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Úkol
1. V čem spočívá zásadní obrat renesančního myšlení oproti
předcházející době (středověku)?
ê

2. V učení humanisty E. Rotterdamského dominuje jako označení pro
jeho filosofii -„filosofie Krista„. Vysvětlete! Pomoc vám prokáže
Gorfunkel, A. Ch.: Renesanční filosofie.

ê
................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
......................................................................................... .....
.................................................................................................
................................................................................................
.................................................................................................
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Charakteristika doby

Už v renesanci začíná proces naturalizace konceptu univerza.
Připomeňme takové osobnosti jako byl Leonardo da Vinci, Mikuláš
Koperník, Mikuláš Kusánský, Galileo Galilei. „Výkony„ vědců, jimž je
příroda předmětem zkoumaným přesnými srovnatelnými metodami,
ústí v poznání, že takovéto metody nelze ničím zpochybnit a že, i když
neobjevují univerzální pravdu, kterou může poskytnout jen Bůh, je
možno tímto přístupem přírodu ovládnout. V tomto však novověk
nebyl tak zcela originální. Programový návrat k antice, rezonance
novoplatónského imanentismu otevírají dveře panteismu a jeho touze
po jednotě Boha a světa. Tyto tendence vrcholí pak v osvícenství, které
je převezme s odkazem na jasnost rozumem předložených výkladů
světa.
Sekularizace přírody, jak lze také nazvat tuto linii, je
vysledovatelná především v Anglii 17. století. Zde se vytváří nová
koncepce naturalistické filosofie, objevují se pokusy o systematiku
oblasti teorie poznání a toto úsilí je završováno úvahami o sociálním
životě. Rodí se empirismus jako východisko kritiky spekulativní
metafyziky i jako opora obratu k praktické vědě. Člověk se náhle
objevuje jako bytost, která může do přírody vstoupit sama bez
zastoupení. Logika středověkého racionalismu se proměňuje v logiku,
metodologii získávání nových pravd. Na svět se prodírá idea moderní
vědy.
Naproti tomu „moderní filosofie„ se konstituuje v dílech
francouzských myslitelů, kteří ji zakládají na individualismu a
subjektivitě. Je to nejpatrnější na Descartově filosofii, jež bývá
označována jako zásadní obrat a překonání středověkého a zvláště
scholastického myšlení. Jistota „já„ vnikajícího do světa věcí je možná
jen jako trvalá identifikace obsahů vědomí; vědomí je uvědomování
sebe, sebeuvědomování. Tento problém vyhrotí později Fichte, který
považuje „já„ za jedinou půdu filosofie: filosofovat znamená
sebenazírat. Plným právem lze tedy Descartovu filosofii považovat za
moderní. Osvobozuje člověka od pasivity přijímání jakýchsi modelů
vymezujících možnosti poznání. Podle Descarta lze učinit pochybeným
vše s výjimkou identifikace já a to jediné zakládá možný způsob
uchopení světa. Tento způsob uchopení je nejzřetelnější v matematice,
tedy v kvantitativním, „nepřírodovědném„ (nekvalitativním) rastru
našeho vědomí.
Členění tohoto myšlenkově bohatého období je vždy určitým
problémem, který vyvěrá ze skutečnosti, že mezi velkými, originálními
mysliteli lze nalézt, přes všechny diference, jistou shodu v tom, jak na
sebe navazují. Základní idea výstavby jejich myšlenkových systémů je
obsažena v představě i ve víře, že lidské vědění musí být založeno tak,
aby poskytlo pravdy, jež bude možno po chopit jako univerzální.
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V naší periodizaci jsme se přidrželi té, která respektuje dva
rozhodující proudy: empirismus a racionalismus. Také osvícenství a
jeho vrchol v I. Kantovi je nepochybně signifikantní pro tuto epochu.
Období, o němž hovoříme, lze časově zařadit do 17. století a
první poloviny 18. století.38
Pro koncipování metod vědecké práce má zásadní význam
francouzský filosof R. Descartes.
René Descartes (1596-1650) - francouzský filosof a matematik,
jehož hlavní přínos pro moderní filosofické myšlení spočívá
v matematicky přesné poznávací metodě. U Descarta se jedná o
metodu pochybování (myšlení) samého. Známá je Descartova věta z
jeho spisu Rozprava o metodě: „Cogito, ergo sum„ - „Myslím, tudíž
jsem.„
„Protože nás naše smysly někdy klamou, jal jsem se předpokládat,
že není věci, jež by byla taková, za jakou nám ji podávají: a protože existují
lidé, kteří se mýlí v úsudcích i při nejjednodušších věcech z geometrie
a přitom se dopouštějí paralogismů, soudil jsem, že mohu chybovat jako
každý jiný, a proto jsem odvrhl jako klamné všechny důvody, jež jsem
předtím pokládal za důkazy; a konečně soudě, že tytéž myšlenky, jež máme
v bdění, mohou se nám dostavit také ve spánku, aniž je tehdy jediná z nich
pravdivá, rozhodl jsem se, že si budu představovat, že všechny věci, jež mi
kdy přišly na mysl, nejsou též pravdivější než přeludy mých snů. Avšak
ihned potom jsem si uvědomil, že i když jsem chtěl myslit, že vše je klamné,
je nezbytně nutné, abych já, který tak myslím, existoval; a pozoruje, že tato
pravda: myslím, tedy jsem, je tak pevná a jistá, že ani nejvýstřednější
předpoklady skeptiků nejsou schopny jí otřásti, soudil jsem, že ji mohu
přijmout bez obavy za první zásadu filosofie, již jsem hledal.„39
Hlavní zásada jeho filosofie je vyjádřena strohou větou
„myslím, tedy jsem„. Člověk je substance, jejíž podstata je myšlení a
jež ke své existenci nepotřebuje žádné místo ani nezávisí na žádné
hmotné věci.
Descartovo pojetí celku jako jednoty, nekonečně dělitelného
kontinua, se stává teoretickým východiskem jeho metafyziky.
Descartes, který byl zároveň fyzik a matematik, byl fascinován
pokrokem moderní přírodovědy - mechaniky. Mechanika je věda o
pohybu těles, o jeho příčinách, jež nazýváme silami. To jsou výchozí
předpoklady ontologických představ. Existují dvě paralelní substance
- myslící (duch) a rozprostraněná (hmota). Jinými slovy, Descartes
rozeznává substanci tělesnou, která tvoří podstatu přírody, a substanci
duchovní jako základ myšlení. Základní přirozeností tělesné substance
je rozprostraněnost, tj. vlastní substance. S rozprostraněností
podmiňující jednotu souvisí i pohyb tělesné substance. Descartes
pohyb matematizuje, je to pohyb, který můžeme vyjádřit sčítáním a
odečítáním.
Benedikt Baruch Spinoza (1632-1677) - holandský židovský
filosof. Na rozdíl od Descarta Spinozovo východisko spočívá
38)

Kuna, J., Holec, S., Stark, S.: Stručný přehled evropského
filosofického myšlení. Plzeň 1993, s. 78-79.

39)

Descartes, R.: Rozprava o metodě. Praha 1933, s. 11.
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V. Novověká filosofie
v monistickém chápání substance. Tu pro něho představuje Bůh
ztotožněný s přírodou (panteismus). Nekonečná substance má dvě
vlastnosti, které můžeme vnímat: myšlení a rozprostraněnost.
Nejvýznamnější Spinozovo dílo je Etika vyložená metodou
geometrickou (1677). Na vysvětlenou k názvu Etika: Spinoza
vysvětluje etické principy jako m atematické dílo - tzn. pomocí axiómů,
pouček, důkazů, závěrů.
„Definice 3. Substancí rozumím to, co je samo v sobě a co je
chápáno ze sebe sama, tj. to, k utvoření jehož pojmu není zapotřebí pojmu
nějaké další věci.
Definice 4. Atributem rozumím to, co rozum postihuje ze substance
jako něco takového, v čem záleží její esence.
Definice 5. Modem rozumím stavy substance, neboli to, co je
v něčem jiném a je z toho jiného také chápáno.
Definice 6. Bohem rozumím absolutně nekonečné jsoucno, tj.
substanci sestávající z nekonečného počtu atributů, z nichž každý
vyjadřuje věčnou a nekonečnou esenci.
Vysvětlení. Říkám „absolutně nekonečné„, nikoli „nekonečné
svého druhu„, protože cokoli je nekonečné pouze ve svém druhu, tomu
můžeme upřít nekonečný počet atributů. Je-li však něco absolutně
nekonečné, pak k jeho existenci náleží vše, co vyjadřuje esenci a co v sobě
nezahrnuje žádnou negaci.
Definice 7. Říkáme, že nějaká věc je svobodná, jestliže existuje
pouze z nutnosti své přiro zenosti a je pouze sama sebou determinována
k svému jednání. Říkáme, že nějaká věc je nutná nebo spíše nucená,
jestliže je k určitému vymezenému způsobu existence a působení
determinována něčím jiným.“40
Za etický cíl považuje Spinoza štěstí. Podmínkou k jeho
dosažení je lidská svoboda. Spinozovy názory v oblasti politického
života vycházejí z předpokladu podřízenosti individua státu.
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) - německý filosof
a matematik. Hlavní dílo Monadologie (1714). Proti Descartovu
dualismu a Spinozovu monismu koncipuje Leibniz své ontologické
východisko pluralisticky: ne jediná, ne dvě, ale nekonečné množství
substancí.
Monády vznikají tím, že jsou vyzařovány božstvem. Existují tři
druhy monád: 1) jednoduché, 2) monády duše (mají počitky, představy,
paměW), 3) monády ducha, sebe si uvědomující rozumové bytosti.
Leibniz říká, že existuje pohyb a dělení, nemůže tudíž existovat
Descartova kontinuita hmoty, která je nemožná. Monády lze chápat
velmi různě, jako bodové prazáklady jsoucna, jako silové body, jako
individua ... (monáda z řec. monas = jednotka). Leibniz tvrdí, že každá
monáda je předem vybavena vlastnostmi, které ji harmonizují s
monádami ostatními. Tuto výbavu nazývá Leibniz předzjednaná
harmonie. Je zajištěna a řízena Bohem.
Angličtí filosofové zdůrazňují zkušenost, která je rozhodující
v procesu poznání. Lidské vědomí je nepopsaná deska (tabula rasa),
40)

Spinoza, B.: Etika. Praha 1925, s. 12-37.
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poznatky se na ni ukládají zkušenostním poznáním, prostřednictvím
smyslů.
John Locke (1732-1704) tvrdil, že neexistují vrozené ideje,
lidská duše je tabula rasa, nic není v rozumu, co by nebylo ve smyslech.
Ze zkušenosti vnější (počitky) a vnitřní (reflexe) pochází celý obsah
vědomí. Všechny ideje (představy) dělí na jednoduché a složité.
Locke je považován za otce novověkého empirismu s důrazem
na noetické problémy ovlivnil filosofii 18. století. Jeho filosofické
názory jsou prvním velkým pokusem vyložit obsah lidského vědomí
analytickou metodou.
George Berkeley (1684-1753) soudí, že jedinou realitou je
obsah našeho vědomí. Říkáme-li, že něco existuje, pak vlastně
konstatujeme, že to máme na vědomí. Odtud jeho výrok: „... existovat,
znamená být vnímán.„
David Hume (1711-1776) tvrdí, že vše je jenom plynutí představ.
Předpokládá, že představa (idea) platí jen tehdy, vychází-li z počitku.
Vnímáme jen jednotlivé vlastnosti věcí. Prosazoval zásady tolerance v
oblasti náboženství i morálky.
18. století je vyplněno myšlenkovým proudem označovaným
jako osvícenství. Zdrojem je renesance a mechanicky chápaná
přírodověda. Znaky osvícenství:
a) důraz na rozum,
b) tendence vysvětlovat jevy mechanicky,
c) důraz na lidskou svobodu, rovnost, demokracii, toleranci,
přesvědčení o nevyhnutelnosti pokroku.
Historicky významné je francouzské a německé osvícenství,
které podléhá zejména ve Francii vnitřní diferenciaci. Pro naše účely
se pozastavíme v následující poznámce u německého osvícenství.
Německé osvícenství vychází z filosofie Leibnizovy. Ve srovnání
s francouzským myšlením je mnohem méně radikální. Vyvrcholení
německého osvícenství představuje Kantova kritická filosofie.
Immanuel Kant (1724-1804) svou filosofii považuje za
kritickou, chce tím naznačit, že podrobuje kritice celou dosavadní
tradici tím, že zkoumá podmínky poznání, což znamená především
možnosti našeho rozumu vypovídat o skutečnosti. Kantovo působení
můžeme rozdělit do tří období: předkritického, kritického a
pokritického.
V předkritickém období je třeba vyzvednout teorii vzniku
vesmíru a planet, známou později jako Kant-Laplaceova teorie.
Přechod ke kritickému období znamená pro Kanta odklon od
pasivního racionalismu, pochybnosti o dosavadní metafyzice apod.
V tzv. kritickém období se Kant zaměřuje na analýzu
zkušenosti.
Kritika čistého rozumu (1781) se zabývá možnostmi poznání a
zároveň hledáním oprávněnosti existence filosofie.
Kritika praktického rozumu (1788) zkoumá principy mravního
jednání a hledá podíl rozumu na stanovení jeho základů. Dochází k
formulaci tzv. kategorického imperativu:
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V. Novověká filosofie
„... Dvě věci naplňují mysl vždy novým obdivem a úctou, čím více
a podrobněji se jimi myšlení zabývá: hvězdné nebe nade mnou a mravní
zákon ve mně. Obojí nesmím hledat mimo mé zorné pole jako zahalené
v temnotách či je jen tušit. Vidím je před sebou a spojuji je bezprostředně
s vědomím své existence.
První začíná na místě, které zaujímám ve vnějším smyslovém světě,
a rozšiřuje spojení, v nichž stojím, do nedozírné velikosti s mnoha světy
a systémy systémů, nadto ještě do neohraničených časů jejich
periodického pohybu, jejich počátků a trvání.
Druhé počíná od mého neviditelného „já„, od mé osobnosti a staví
mne do světa, který je opravdu nekonečný, ale postihnutelný jen rozumem
a s nímž poznávám sebe ve spojení (a tím též se všemi viditelnými světy),
nikoli náhodně - jako je tomu v prvním případě -, ale obecně a nutně.
První pohled na nespočetné množství světů ničí současně moji důslednost
jako zvířecího tvora, kterého musí hmota, z níž vznikl, opět odevzdat
planetám, po tom, co byl - na krátkou dobu - opatřen (nevíme jak) životní
silou.
Druhá naproti tomu pozvedá mou hodnotu jako inteligence mou
osobností, v níž mi mravní zákon zjevuje, na zvířeckosti, a dokonce na
celém smyslovém světě, nezávislý život, alespoň pokud jej lze vyvodit z
účelného určení mé existence tímto zákonem, který není omezen na
podmínky ahranice tohoto života, ale jde do nekonečna.“41
Třetí z kritik je Kritika soudnosti (1790). Zabývá se schopností
rozumu poznávat ve věcech účelnost.42
V posledním pokritickém období se Kant věnuje filosofii
náboženství, práva a mravnosti.
Kantův vliv v celém dalším vývoji filosofického myšlení je
nesporný. Jeho výjimečnost spočívá ve schopnosti najít řešení vztahu
mezi zkušeností a rozumem, učinit člověka autonomním subjektem v
oblasti praktického života a uznat člověka jako bytost volnou, směřující
ze sebe sama k dobru a k Bohu.

41)

Kant, I.: Kritika praktického rozumu. Praha 1954.

42)

MěšWánek, T.: Poznámky k dějinám filosofie. Praha 1992, s.
55-57.
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Shrnutí

3 Novověká filosofie je reprezentována empirismem a racionalismem,
vyvrcholením „moderní filosofie„ je osvícenství v díle I. Kanta.
3 Na rozdíl od středověkého názoru se v novověku začalo oceňovat
vědecké poznání, které je aplikovatelné v praxi, ověřitelné
experimentem, poněvadž v něm člověk již záměrně uspořádává data,
která mu přinášejí jeho smysly. Druhým prostředkem tu byla nová
metoda - tzv. indukce (z lat. inductio = uvádění, usuzování od
jednotlivých faktů na obecná tvrzení).
3 Hlavní představitelé novověkého racionalismu: R. Descartes,
B.Spinoza, G. W. Leibniz.
3Obrat k subjektu se v rovině racionalismu projevil tím, že stávající
pořádky byly postaveny před soud rozumu, v empirismu tím, že
měřítkem všeho se stala smyslová zkušenost.
3 Descartův přínos pro „moderní filosofii„ a následnou tradici spočívá
v tom, že svou metodu založil na pochybování.
„Cogito, ergo sum.„
3 Descartes rozeznává substanci tělesnou a duchovní, se svými atributy
rozprostraněností a myšlením.
3 Spinoza je autorem Etiky a v dějinách filosofie proslul svým
panteismem (tj. Bůh = příroda = člověk).
3 G. W. Leibniz zůstává v povědomí veřejnosti se svými monádami.
3 Pro anglosaské země je charakteristický empirismus. K jeho hlavním
představitelům patří J. Locke, D. Hume, G. Berkeley.
3 J. Locke byl prvním v dějinách filosofie, kdo učinil předmětem
filosofie lidské poznání. Zkoumal jeho původ, jistotu a rozsah. Na
rozdíl od J. Locka G. Berkeley kritizoval novověkou přírodovědu. D.
Hume byl představitelem skepticismu, který připravil půdu Kantovi.
3 Zdůrazňuje se zkušenost, která je rozhodující v procesu
poznání.
3 V 18. století je dominantní osvícenské hnutí.
3 Německé osvícenství vrcholí Kantovou kritickou filosofií.
„... hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně ...„

Pojmy k zapamatování
Novověký obrat k subjektu - situace ve vědě - racionalismus empirismus - osvícenství - R. Descartes - J. Locke - I. Kant (viz Slovník
filosofů a pojmů závěrem tohoto textu).
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Úkoly
Studenti se pokusí číst a vyložit úryvky z dostupných překladů
empiriků a racionalistů (viz např. učební texty Mileny Tlusté - Texty
k dějinám filosofie II., Praha 1980, dále Locke, J.: Esej o lidském
rozumu. Praha 1988). Posluchači ovládající příslušný jazyk se mohou
pokusit o četbu originálu.

Úkol pro zájemce:
Vhodným rozvinutím tématu může být úvaha o přínosu J. Locka
pro moderní politické myšlení (formuloval zásady liberalismu).
Zajímavým problémem je i Humův vztah k náboženství.
Dalším podnětem pro diskusi by mohly být filosofické romány
- Diderotův Jakub Fatalista, Voltairův Candide a myšlenky J. J.
Rousseaua - Vyznání (Praha 1978).

Korespondenční úkol
Vaším čtvrtým korespondenčním úkolem bude napsat v rozsahu
3-5 stran textu úvahu na téma: Můj pohled na základní momenty
filosofie R. Descarta a B. Spinozy. (Vypracování tohoto úkolu
předpokládá vlastní komentář k jednomu nebo druhému ze zmíněných
filosofů, a to na základě studia doporučené literatury.)
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VI. Filosofie XIX. století
Charakteristika doby

Hegelova filosofie
dějin

Dialektika

&

V následujícím textu se pokusíme podat informativní přehled
o situaci ve filosofickém myšlení 19. století (jak se postupně měnilo
v průběhu dějin). Předcházející 18. století jsme ukončili vyvrcholením
osvícenského hnutí v díle I. Kanta. Německá romantika má ve svých
základech nesouhlas s racionálním duchem osvícenství. V německé
filosofii patří do tohoto období J. G. Herder (1744-1803), jenž se
věnoval zkoumání problémů dějin a jazyka. O dalších filosofech se
zejména hovoří jako o představitelích tzv. německé klasické filosofie.
Patří sem Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), Friedrich Wilhelm
Joseph Schelling (1755-1854) a Georg Wilhelm Friedrich Hegel
(1770-1831).
Dějiny jsou Hegelovi dějinami politickými. Správný postoj k
celým dějinám je možný pouze tehdy, uvědomíme-li si, že umění,
náboženství a filosofie netvoří absolutní říši mimo čas, nýbrž že se i ony
rozvíjejí v dějinách. Hegel napsal, že život sám vyžaduje používání
kategorií jednak jako myšlenkových zkratek, jednak jako objektivně
podmíněných nástrojů k bližšímu určení a hledání předmětných
vztahů. Veškerý světový proces je pro Hegela seberozvíjením ducha.
Úkolem filosofie je sledovat toto rozvíjení myšlením. Vývoj
ducha se děje podle zákona dialektiky ve třech vývojových stupních. Ty
určují stavbu filosofie:
(logika à filosofie přírody à filosofie ducha),
(subjektivní duch à objektivní duch à absolutní duch).
Dějiny jsou sebevývojem objektivního ducha.
Dialektika je identita identity a neidentity, říká Hegel. Jinými
slovy - jednota jednoty a rozdílnosti ve všem skutečném.
„... Hegelem velice složitě formulovaná filosofie je založena na
dialektickém principu a přímo ovlivněna Fichtem (dynamika vývoje
duchovního Já) a Schellingem (identita ducha a přírody, význam polarity
jako zdroje dynamiky).
Vše, co se děje, je podle Hegela proces seberozvíjení ducha,
probíhající dialekticky ve třech stupních (tzv. hegelovská triáda). V prvním
stadiu, které filosoficky zkoumá logika, je duch sám sebou. Tento stav je
vývojově popřen stadiem druhým, v němž se duch projevuje jako svůj
protiklad („jinobytí ducha„) - tzn. jakožto příroda -, tuto etapu zkoumá
filosofie přírody. Ve třetí etapě popírá opět duch etapu druhou, jinobytí je
negováno návratem ducha k sobě samému. Tomu se věnuje filosofie
ducha.
Hegel se nejvíce zaměřuje právě na sféru, již zkoumá filosofie ducha.
Duch, který negací překonal svůj neduchovní (přírodní) stav, se projevuje
opět ve třech stupních:
- jako subjektivní duch (to je individuální vědomí, v němž, tzn. v člověku,
si duch poprvé uvědomuje sebe sama - pojem sebe-vědomí);
- jako objektivní duch (vyšší, nadindividuální projevy ducha; řád, který je
vůči individuu objektivní: tzn. rodina, společnost, stát (zde také Hegel
koncipuje svoji filosofii dějin);
- jako absolutní duch (znamená teprve definitivní navrácení ducha
z jinobytí a projevuje se uměním, náboženstvím a filosofií).
Z Hegelovy filosofie lze považovat za nejpřínosnější (kromě užívané
dialektické metody) především část týkající se vnějškových projevů

Žijeme s filosofií

VI. Filosofie XIX. století
objektivního ducha. Dějiny chápe jako účelné naplňování zákonitého
vývoje ducha, který jedná prostřednictvím jedinců, kteří si mohou často
mylně vykládat svoje činy a postoje jako výsledky vlastní lidské vůle. Ve
skutečnosti však pouze naplňují historickou nutnost (tzv. lest rozumu).
Z tohoto hlediska také považuje Hegel to, co historicky existuje, za
rozumné, protože pokud by to nebylo rozumné a nutné z hlediska zák
onitého vývoje, nenastalo by to. (Srv. Hegelovo vysoké hodnocení
pruského státu, jež nemělo původ v eventuálním poklonkování moci, ale
právě v tomto přesvědčení, že skutečné = rozumné.)
Hegelova filosofie jakožto poslední velký systém inspirovala
k souhlasným i negativním filosofickým postojům. Na jedné straně stáli
kritikové, kteří se snažili jeho světového ducha interpretovat nábožensky
(tzv. starogehelovci), na opačné straně pak ti, kteří chápali Hegelovy
názory sociologicky, dávali jim materialistický obsah a světového ducha
transformovali do podoby obecné dějinné zákonitosti, o níž byli
přesvědčeni, že se může stát v rukou člověka nástrojem přetváření historie
(tzv. mladohegelovci, mj. Marx)...“43
V kapitole z Fenomenologie ducha ukazuje Hegel, že pán a rab
jsou vzájemně na sobě závislí, ba že nakonec rab, protože ho pán
nechává pracovat, získává ony schopnosti, které jej nadřazují pánovi.
„Pán„ a „rab„ jsou u Hegela jak sociálněhistorické pojmy (páni/otroci,
páni/nevolníci atd.), jakož i formy vědomí - neboW Fenomenologie
ducha interpretuje lidské dějiny jako dějiny vývoje lidského vědomí a
ducha.
„... Pán je vědomí jsoucí pro sebe, ale není to již jen pojem tohoto
vědomí, nýbrž pro se be jsoucí vědomí, které je vědomím sebe
prostřednictvím jiného vědomí, totiž takového, k jehož bytnosti náleží, že
je sloučeno se samostatným bytím čili věcností vůbec. Pán má vztah
k oběma těmto momentům, k věci jako takové, k předmětu žádostivosti,
a k vědomí, pro něž věcnost je bytostná; a jelikož a) jako pojem
sebevědomí je bezprostředním vztahem bytí pro sebe, ale b) nyní zároveň
jako zprostředkování čili jako bytí pro sebe, které je pro sebe skrze jiné,
vztahuje se a) bezprostředně k oběma a b) zprostředkovaně ke každému
z nich skrze druhé. Pán se vztahuje k rabovi zprostředkovaně skrze
samostatné bytí, nebo) právě jím je rab poután; to je pouto, od něhož
nedovedl v boji abstrahovat, pročež se ukázal nesamostatným, ukázal, že
jeho samostatnost je ve věčnosti. Pán je však moc povýšená nad toto bytí,
nebo) v boji ukázal, že toto bytí mu platí pouze za něco záporného; jsa
mocí nad bytím, které je však mocí nad druhým, má v tomto úsudku
tohoto druhého pod sebou. Právě tak se vztahuje pán zprostředkovaně,
skrze raba, k věci; rab jako sebevědomí vůbec se vztahuje k věci rovněž
záporně a překonává ji; ale věc je pro něj zároveň samostatná a rab s ní
tedy nemůže svým záporem být hotov až do jejího zničení, čili rab ji pouze
zpracovává. Pánu se naopak dostává tímto zprostředkováním
bezprostředního vztahu k věci jako čisté negaci věci, čili dostává se mu
požitku; co se nezdařilo žádostivosti, daří se jemu, aby byl totiž s věcí hotov
a v požitku došel k uspokojení. Žádostivosti se to nepodařilo pro
43)

MěšWánek, T.:Poznámky k dějinám filosofie. Praha 1992, s. 61
a 62.
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samostatnost věci; avšak pán, který vsunul raba mezi věc a sebe, spojuje
se tím pouze s nesamostatností věci a má z ní čistý požitek; stránku
samostatnosti však ponechává rabovi, který věc zpracovává.
V obou těchto momentech se realizuje pro pána jeho uznanost
druhým vědomím; nebo) v nich se toto vědomí klade jako něco
nebytostného, za prvé ve zpracování věci, za druhé v závislosti na určitém
jsoucnu; v žádném z obou nemůže ovládnout bytí a dospět k absolutnímu
záporu. Je v tom tedy obsažen ten moment uznání, že druhé vědomí se
překonává jako bytí pro sebe a koná tím samo totéž, co koná to první vůči
němu. Právě tak je v tom obsažen i druhý moment, že toto konání druhého
je vlastní konání prvního; nebo) co koná rab, je vlastně konání pánovo;
jen pánovi patří bytí pro sebe, bytnost; pán je čistá záporná moc, pro kterou
věc není ničím, a tedy čisté bytostné konání v tomto poměru; rab však není
čisté, nýbrž nebytostné konání. Ale k uznání ve vlastním smyslu chybí ten
moment, aby to, co pán činí vůči druhému, činil také vůči sobě samému
, a co dělá rab vůči sobě, aby činil též vůči druhému. Vzniklo tím uznání
jednostranné a nerovné.
Nebytostné vědomí jest v tomto uznání pánovi předmětem, který je
pravda jeho jistoty sebou samým. Ale je jasné, že tento předmět
neodpovídá svému pojmu, nýbrž že v tom, v čem se pán pozvedl k své
dokonalosti, dostalo se mu něčeho jiného než samostatného vědomí. Není
pro něj samostatné vědomí, nýbrž naopak nesamostatné, není si tedy jist
bytím pro sebe jakožto pravdou, nýbrž jeho pravda je naopak nebytostné
vědomí a jeho nebytostné konání.
Pravda samostatného vědomí je následkem toho vědomí rabské.
Rabské vědomí se jeví zprvu mimo sebe, a ne jako pravda sebevědomí. Ale
jak ukázalo panství, že jeho bytnost je zvrácením toho, čím chce býti, stane
se snad také rabství ve svém vyplnění vlastně protikladem toho, čím
bezprostředně jest; jakožto vědomí zatlačené do sebe a obrátí se v pravou
samostatnost.
Viděli jsme pouze, čím je rabství ve vztahu k panství. Avšak rabství
je sebevědomí, a nyní je třeba obírati se tím, čím následkem toho je o sobě
a pro sebe samo. Zprvu je pro rabství bytností pán; tedy jest mu pravda
samostatné vědomí, které je pro sebe, avšak tato pravda pro rabství ještě
není v něm. Nicméně má tuto pravdu čisté zápornosti a bytí pro sebe ve
skutečnosti v sobě samém; nebo) zakusilo na sobě tuto bytnost. Toto
vědomí totiž nemělo strach o to či ono, ani na ten či onen okamžik, nýbrž
o celou svou bytnost; nebo) pocítilo strach ze smrti, z absolutního pána.
V tomto strachu se vnitřně rozplynulé do základu v sobě otřáslo, a všecko
pevné se v něm zachvělo. Tento čistý všeobecný pohyb, absolutní
rozplývání všeho trvajícího, které je následkem toho v tomto vědomí.
Tento moment čistého bytí pro sebe je též pro ně, nebo) v pánovi mu jest
jeho předmětem. Není dále jen tímto všeobecným rozplynutím vůbec,
nýbrž sloužíc, činí toto rozplynutí skutkem; překonává ve službě v každém
jednotlivém okamžiku svou příchylnost k přirozenému jsoucnu a
odstraňuje je prací.
Ale pocit absolutní moci vůbec a speciálně pocit služby je pouze
rozplynutím o sobě, a ačkoliv je bázeň Páně počátkem moudrosti, je
v bázni vědomí pro sebe, ale nikoliv bytí pro sebe. Přichází však k sobě
prací. Zdálo se sice, že v momentu, který ve vědomí pánově odpovídá
žádostivosti, připadla služebnému vědomí stránka nebytostného vztahu
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k věci, jelikož věc v něm podržuje svou samostatnost. Žádostivost si
vyhradila čisté popření předmětu a tím i nesmíšený sebecit. Toto
uspokojení je však z toho důvodu samo jen zánikem, nebo) mu chybí
předmětná stránka čili trvání. Práce je naproti tomu tlumená žádostivost,
zdržovaný zánik, čili práce utváří. Záporný vztah předmětu se stává
formou předmětu a čímsi trvalým, poněvadž právě pro pracujícího má
předmět samostatnost ...44“
V Základech filosofie práva se Hegel pokouší vyvodit postupně
ideu práva z pojmu „svobodné vůle„. Základem tohoto práva, a tím
také zakládá jeho filosofie práva občanskou společnost, jsou vlastnictví
a rodina. Nejvyšší realizací tohoto práva je ale stát.
„... Jestliže zde mluvíme o právu, nemíníme pouze občanské právo,
které se pod právem obvykle chápe, nýbrž moralitu, mravnost a světové
dějiny, které sem rovněž patří, protože pojem sjednocuje myšlenky podle
pravdy. Svobodná vůle si musí nejprve, aby nezůstala abstraktní, dát
jsoucno, a první smyslový materiál tohoto jsoucna jsou věci, tj. vnější věci.
Tento první způsob svobody je ten, který poznáváme jako vlastnictví, sféra
formálního a abstraktního práva, k němuž patří neméně vlastnictví ve své
zprostředkované podobě jakožto smlouva a právo ve svém porušení
jakožto zločin a trest. Svoboda, kterou zde máme, je to, co nazýváme
osobou, tj. subjektem, který je svobodný, a to pro sebe svobodný, a který
si dává jsoucno ve věcech. Tato pouhá bezprostřednost jsoucna však
svobodě není přiměřena a negace tohoto určení je sféra morality. Už
nejsem svobodný v této bezprostřední věci, nýbrž jsem svobodný také v
překonané bezprostřednosti, to znamená, jsem svobodný v sobě samém,
v subjektivnu. V této sféře záleží na mém úsudku a úmyslu a na mém
účelu, zatímco vnějškovost je kladena bez rozdílu. Dobro, jež je zde
obecným účelem, však nemá zůstat pouze v mém nitru, nýbrž se má
realizovat. Subjektivní vůle totiž požaduje, aby její nitro, tj. její účel,
obdrželo vnější jsoucno, aby se tedy dobro naplnilo ve vnější existenci.
Moralita je stejně jako předešlý moment formálního práva abstraktní. Její
první jsoucno je zase něco přirozeného ve formě lásky a pocitu: rodina;
individuum zde překonalo svou nepoddajnou osobnost a nachází se v
jednom celku se svým vědomím. Avšak na dalším stupni je vidět ztrátu
vlastní mravnosti a substanciální jednoty: rodina se rozpadá a jednotlivé
články se k sobě navzájem chovají jako samostatné, poněvadž je obepíná
pouze pouto vzájemné potřeby. Tento stupeň občanské společnosti byl
často pokládán za stát. Ale stát je teprve to třetí, mravnost a duch, v němž
se uskutečňuje neobyčejné sjednocení samostatnosti individuality a
obecné substanciality. Právo státu je proto vyšší než ostatní stupně; je to
svoboda ve svém nejkonkrétnějším ztvárnění, které spadá jen ještě pod
nejvyšší absolutní pravdu světového ducha ...„45
G. W. F. Hegel nezobrazuje ve svých Přednáškách z dějin
filosofie (1830) jen průběh nejdůležitějších filosofických teorií, nýbrž
ptá se také na poměr filosofie k její době, tzn. ke kultuře a společnosti,
v níž se rozvíjí.
44)

Hegel, G. W. F.: Fenomenologie ducha. Praha 1960, s. 66.

45)

Hegel, G. W. F.: Grundlinien der Philosophie des Rechts.
Sämtliche Werke, Glockner.
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„... Dějiny filosofie nám zobrazují galerii vzácných duchů, galerii
hrdinů hloubajícího rozumu, kteří silou tohoto rozumu pronikli do
podstaty věcí, přírody i ducha, do podstaty Boha, a dobyli nám
nejvzácnější poklad, poklad rozumového poznání. Události a činy dějin
filosofie mají proto tu vlastnost, že osobnost a osobitý charakter není
součástí jejich obsahu a hodnoty, jako je tomu v politických dějinách, kde
jedinec je subjektem činů a událostí podle své vlastní povahy, svého génia,
svých vášní, podle energie nebo slabosti svého charakteru, vůbec podle
toho, co se činí s tímto jedincem. V dějinách filosofie jsou naopak výkony
tím znamenitější, čím méně má na nich podíl a zásluhu určitý jedinec, čím
více vyjadřují svobodné myšlení, obecný charakter člověka jakožto
člověka, čím více je tvůrčím zdrojem právě toto myšlení zbavené
individuálních osobitostí.
Na první pohled se zdá, že tyto činy myšlení patří historii, minulosti,
že jsou vně naší skutečnosti. Ale popravdě jsme tím, čím jsme, zároveň
historicky, anebo přesněji řečeno: tak jako v této oblasti, v dějinách
myšlení, je minulost jen jednou stránkou, tak je v tom, čím jsme,
nepomíjivost lidské pospolitosti nerozlučně spjata s tím, že jsme historicky.
To, že my, nynější svět, vládneme rozumovosti, že si uvědomujeme sami
sebe, nevzniklo bezprostředně a nevyrostlo pouze z půdy přítomnosti. Tkví
již v podstatě této rozumové schopnosti, že je všech předchozích generací
lidského rodu. Tak jako umění vnějšího života, spousta prostředků
a dovedností, zřízení a zvyklostí společenského a politického soužití je
výsledkem uvažování, vynálezů, potřeb, nouze a neštěstí, usilování
a naplňování dějin, které předcházely naší přítomnosti, tak i za to, čím
jsme ve vědě a konkrétně ve filosofii, vděčíme rovněž tradici, která se vším,
co je pomíjivé a co tedy minulo, vine jako posvátný řetěz, jak ji nazval
Herder, a zachovává a předává nám vše, co vytvořili předkové.
Tato tradice není jen hospodářem, který jen pečlivě opatruje, co
přijal, a předává to nezměněno potomkům. Není jako běh přírody, jenž
při všech nekonečných proměnách a hybnosti svých tvarů a forem zůstává
stále stát u původních zákonů a nečiní pokrok. Není to nehybná kamenná
socha, nýbrž žije a kypí jako mocný proud, který je tím mohutnější, čím
dále se prodral od svého pramene.
Obsahem této tradice je to, co vytvořil duchovní svět; a obecný duch
nikdy neustrne. A právě tento obecný duch je tu pro nás tím
nejpodstatnějším. Jednotlivému národu se ovšem může stát, že jeho
vzdělanost, umění, věda, vůbec duchovní statky ustrnou, jako tomu bylo
např. patrně u Číňanů, kteří před dvěma tisíci lety byli pravděpodobně ve
všem tak daleko jako dnes. Světový duch však nepropadá takovému
netečnému klidu. To vyplývá již z prostého jeho pojmu. Jeho život je čin.
Předpokladem činu je materiál, který tu je, k němuž se čin soustřeKuje,
nikoliv tak, že by jej snad pouze rozmnožoval, rozšiřoval přidáváním
dalšího materiálu, nýbrž tak, že jej od základu zpracovává a přetváří. Co
každá generace vykonala ve vědě, v duchovní produkci je dědictvím, které
celé generace dohromady nastřádaly; je svátostí, k níž všechny generace
lidstva vděčně a radostně přidávají vše, co jim v životě pomohlo, co
vydobyly z hlubin přírody a ducha. Dědit tu současně znamená přijímat
a uvazovat se v dědictví. Takové dědictví je duší všech generací, jak po
sobě následují, je jejich duševní substancí jako jejich zvyklosti, jejich
zásady, předsudky - celé jejich bohatství. Duch se však zároveň vztahuje
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k tomuto přijatému odkazu jako k pouhé bezprostředně dané látce a
přeměňuje ji v nové tvary. Tak je přejaté změněno a obohaceno a zároveň
uchováno.
(...)
Ale nejenže nadchází obecně doba, kdy se obecně filosofuje, nýbrž
se u národa rozvíjí specifická filosofie a tato specifičnost myšlenkového
postoje je toutéž specifičností, která prostupuje všemi ostatními dějinnými
stránkami národního ducha, nejtěsněji s nimi souvisí a vytváří jejich
základ. Specifický charakter filosofie tedy splývá současně se specifickým
charakterem národů, v němž se projevuje, s jejich ústavou a vládní
formou, s jejich mravností, společenským životem, historickými
událostmi, zvyky a jejich odpočinkem, s jejich snahami a prací v umění a
vědě, s jejich náboženstvím, válečnými soudy a vnějšími osudy vůbec, se
zánikem států, v nichž se uplatňoval určitý princip, a se vznikem a
vzestupem nových, v čemž vyšší princip nachází možnost svého tvoření a
vývoje. Duch vypracoval a rozšířil princip určitého stupně svého
sebevědomí, k němuž dospěl, pokaždé v plném bohatství své všestrannosti.
Tento bohatý duch národa je organizací - domem, jenž má klenby,
chodby, sloupořadí, haly, mnoho místností, které všechny vznikly z
jednoho celku, z jednoho účelu. Filosofie je jednou formou těchto stránek,
ale kterou? Je nejvyšším květem - je pojmem celkové podoby ducha,
vědomím a duchovní podstatou celé situace, duchem doby, existujícím
jako sebe myslící duch. Mnohotvárný celek se v ní zrcadlí jako v prostém
ohnisku, v pojmu uvědomujícím si sebe.
Filosofie, která je potřebná pro křes)anství, se nemohla objevit
v Římě, protože všechny stránky celku jsou jen výrazem téže specifičnosti.
Vztah politických dějin, státních ústav, umění, náboženství k filosofii není
totiž takový, že by tyto okolnosti byly příčinami filosofie nebo obráceně
filosofie jejich důvodem; nýbrž mají spíše všechny dohromady jeden
a tentýž společný kořen - ducha doby. Je to jediná určitá podstata, jeden
charakter, který proniká všechny stránky a projevuje se v politice i v tom
ostatním jako v různých prvcích; je to jeden stav, který ve všech svých
částech v sobě souvisí a jehož různé stránky, jakkoliv vypadají rozmanitě
a náhodně a jakkoliv si zdánlivě i odporují, neobsahují v sobě nic
podstatně heterogenního ...“46
Celé 19. století je přechodem, úpadkem a vědomím úpadku
vědy. Síla filosofie u vzdělaných filosofů slábne, proměňuje se v
prázdné a libovolné systémy bez významu. Vznikají dějiny filosofie,
které poprvé činí dostupným celý historický materiál.
Tématem číslo jedna se ve filosofii stává člověk, tradiční
filosofické otázky ustupují do pozadí. Filosofie prožívá svůj další
antropologický obrat. V této době vzniká celá řada filosofických
orientací, které byly různě tříděny. Měřítkem je preference rozumu,
nebo mimorozumových složek poznání. Z toho důvodu se rozlišují
proudy scientistní od iracionálních.
1. V dialektické filosofii pokračuje hegelovská levice a později
marxismus, orientovaný na analýzu společnosti.
46)

Hegel, G. W. F.: Dějiny filosofie I. Praha 1961, s. 66, 69.
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2. Vědeckou teorii společnosti přináší pozitivismus.
3. V opozici k racionálně motivovaným postojům stojí iracionalistické
směry.
4. Kantovo dílo ožívá pod vlivem novokantovských škol.
Pro interní potřeby našeho materiálu se zmíníme o
iracionalismu a pozitivismu.
Iracionalismus je označení pro způsob myšlení, který odmítá
možnost rozumového vysvětlení světa. Podstatu věcí lze pochopit vůlí,
intuicí, vírou, citem.
Arthur Schopenhauer (1788-1860)- vycházel z Kanta a
některých momentů indické filosofie. Svoje názory vyložil v díle Svět
jako vůle a představa (1819). Princip vůle se tak stává významným
motivem v Schopenhauerově filosofickém systému. V této souvislosti
je nutno hovořit o voluntarismu (z lat. voluntas = vůle). Pod jeho
vlivem zastává Schopenhauer názor, že není možné rozumové poznání
reality, neboW svět věcí a předmětů je pouhé zdání.
„Svět je má představa - toto jest pravda, jež platí pro každou živou
a poznávající bytost, ačkoli ovšem jedině člověk si ji může uvědomit
reflektovaně a abstraktně: a učiní-li tak skutečně, pak dosáhl filosofické
rozvahy. Pak si uvědomuje zřetelně a určitě, že nezná zemi ani slunce,
nýbrž vždy toliko oko, jež je tu jen jako představa, totiž úplně jen ve vztahu
k něčemu jinému, k představujícímu, a tím je on sám. Může-li být
vyslovena nějaká pravda a priori, pak je to tato: nebo) je to výrok oné formy
vší možné a myslitelné zkušenosti, jež je obecnější než všechny ostatní, než
čas, prostor a kauzalita: nebo) tyto všechny ji právě už předpokládají, a
jestliže každá z těchto forem, jež všechny jsme uznali za tak mnohé zvláštní
podoby věty o důvodu, platí jen pro jednu zvláštní třídu představ, pak
naopak jest rozštěpení v objekt a subjekt společnou formou všech oněch
tříd, jest onou formou, v níž jedině jest vůbec možná a myslitelná jakákoliv
představa, jakéhokoliv druhu abstraktní nebo intuitivní, čistá či
empirická. Žádná pravda tedy není jistější, na všech jiných méně závislá
a méně důkazů vyžadující než tato, že všechno, co je dostupné poznání,
tedy celý svět, je jenom objektem vzhledem k subjektu, že je názorem
nazírajícího, jedním slovem představa. Přirozeně platí toto jak o
přítomnosti, tak i o vší budoucnosti, o nejvzdálenějším jako o blízkém:
nebo) to platí také o samotném čase a prostoru, v nichž jedině toto vše se
vidí. Všechno, co nějak patří a může patřit k světu, je nutně podmíněno
subjektem a je tu jen pro subjekt. Svět je představa ...„47
Sören Kierkegaard (1813-1855) - dánský filosof a náboženský
myslitel. Originální filosof doby, bez vlastního systému, je obětí sám
sebe. Uvědomuje si katastrofu, říká neslýchané pravdy a neukazuje
žádnou cestu. Vášnivý křesWan. Je považován za dějinného předchůdce
filosofie existence, podstatně ovlivnil filosofické myšlení XX. století (tj.
existencialismus a protestantskou dialektickou teologii). Člověka
chápe jako dějinnou bytost, jejímž konstitutivním elementem je čas těmito slovy lze vyjádřit první část Kierkegaardovy antropologie.
Druhá část zahrnuje problematiku křesWanské víry. Kierkegaard chce,
47)

Schopenhauer, A.: Svět jako vůle a představa. In: Antológia VII,
Bratislava 1967.
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aby se lidé vymanili z davu a stali se jednotlivci. Být křesWanem,
prohlašuje Kierkegaard, je rozejít se s matkou i otcem, se všemi, s
každým. Pojem víry prodělává u Kierkegaarda vývoj.
I.
„... Bůh vyzkoušel Abraháma. Pravil mu: Abraháme! Ten odvětil:
tu jsem. A Bůh řekl: vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ,
odejdi do země Mória a tam jej obětuj jako zápalnou obě) na jedné hoře,
o níž ti povím!
A bylo časně zrána a Abrahám brzo vstal, dal osedlat osly a opustil
svůj stan. Izák byl s ním a Sára se za nimi dívala z okna dolů údolím, až
už je neviděla. Jeli mlčky po tři dni a ani čtvrtého dne zrána nepronesl
Abrahám jediného slova. Jenom pozvedl oči a spatřil v dáli horu Mória.
Nechal tu pacholky a sám s Izákem ruku v ruce stoupali na horu. Tu řekl
Abrahám sám k sobě: Neprozradím Izákovi, kam ho tentokráte vedu.
Zastavil se, vložil mu ruku na hlavu, aby mu požehnal, a Izák se sklonil,
aby požehnání přijal. Abrahámova tvář byla otcovská, pohled mírný, řeč
domlouvavá. Ale Izák mu nerozuměl, jeho duše se nedovedla povznést;
objal Abrahámova kolena, žadonil u jeho nohou, prosil za svůj mladičký
život a slibnou budoucnost. Připomínal pohodu v domě Abrahámově,
poukazoval na žal a samotu. Tu pozvedl Abrahám chlapce, uchopil ho
za ruku a jeho slova byla plna útěchy a domluv. Izák však stále ne chápal.
Tu se od něj Abrahám na chvíli odvrátil, a když mu pak Izák opět popatřil
v tvář, byla již úplně změněna, pohled divoký a výraz hrozný. Uchopil
chlapce za hruK, mrštil jím o zem a vykřikl: kluku hloupá, myslíš si
opravdu, že jsem tvůj otec? Jsem modloslužebník! Myslíš si, že jednám na
rozkaz Boží? Ha, je to z mé vlastní vůle! Tu se Izák zachvěl a v úzkosti
vykřikl: Bože na nebi, smiluj se nade mnou. Abrahámův Bože, smiluj se
nade m nou! Nemám-li otce na zemi, buK ty mým otcem!
Ale Abrahám si v duchu řekl: děkuji ti, nebeský Pane! A) si raději
představuje, že jsem netvor, než aby ztratil víru v tebe!
Když se má dítě odstavit, začerní si matka prs; nač má nadarmo
vábně vypadat, když jej už dítě nesmí dostat! Dítě si pak pomyslí, že se prs
změnil, ale maminka je pořád stejná, její pohled něžný a láskyplný jako
vždy. Dobře tomu, kdo nepotřebuje horších prostředků k tomu, aby děcko
odstavil.
II
A bylo časně zrána a Abrahám brzy vstal, objal Sáru, nevěstu svého
stáří, a Sára políbila Izáka, který ji zprostil pohany, políbila svou pýchu
a naději všech pokolení.
Pak jeli mlčky cestou dále a Abrahámův pohled byl upřen k zemi
až do čtvrtého dne, kdy pozvedl oči a v dálce spatřil horu Mória; pak se
jeho pohled opět obrátil k zemi. Mlčky uspořádal otop a svázal Izáka,
mlčky tasil nůž. Vtom spatřil berana, jehož připravil Bůh. Toho obětoval
a navrátil se domů.
Od toho dne Abraham zestárl. Nemohl zapomenout, že to Bůh
mohl od něho žádat. Izákovi se vedlo jako předtím, ale Abrahámovo oko
se zatemnilo a nebylo již pro něj radosti.
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Když dítě povyroste má se odstavit, zakryje matka panensky svůj
prs a dítě už nemá maminku. Blaze dítěti, jež jen takto přišlo o matku!
III
A bylo časně zrána a Abrahám brzy vstal, políbil Sáru, jež se
nedlouho předtím stala matkou, a Sára políbila Izáka, své potěšení na
všechny časy. Abrahám jel cestou zamyšleně, myslil na Hagar a syna, jež
vyhnal do pouště. Vystoupil na horu Mória, vytasil nůž.
Jednou za tichého večera si Abrahám vyjel sám a sám, až se zase
dostal na horu Mória. Padl na tvář, prosil Boha za odpuštění hříchu, že
chtěl Izáka obětovat, že jako otec zapomněl na povinnost k synovi. Jezdíval
tak často sám a sám, ale nenašel pokoje. Nemohl pochopit, že by to měl
být hřích, když chtěl tenkrát obětovat Bohu to nejlepší, co měl, a zač by byl
život mnohokráte položil. A byl-li to hřích, nemiloval-li Izáka dostatečně,
pak nechápal, že by mu vůbec mohlo být odpuštěno. Což se najde hřích
strašnější?48
Friedrich Nietzsche (1844-1900) za základní životní princip
považuje individuální vůli k moci, jejímž prostřednictvím odmítá
otrockou morálku a žádá její nahrazení morálkou panskou.
Požadavkem přehodnocení všech hodnot ovlivnil atmosféru několika
let. Dominantní postavení u něho zaujímá představa o nadčlověku
jakožto symbolu, který představuje rozchod s tradičními hodnotami.
Nietzsche je považován za prvního hlasatele tzv. evropského nihilismu.
„Když Zarathuštra přišel do nejbližšího města, jež leží u lesů, nalezl
tam na tržišti shromážděno mnoho lidu: nebo) bylo vyhlášeno, že uvidí
provazolezce. A Zarathuštra promluvil k lidu, řka:
Hlásám vám nadčlověka. Člověk jest cosi, co má být překonáno.
Co jste vykonali, aby byl překonán?
Všechny bytosti dosud vytvořily něco nad sebe samy: a vy chcete být
odlivem tohoto velkého přílivu a raději snad se vrátit k zvířeti, než abyste
překonali člověka?
Čím jest opice člověku? Posměchem či bolestným studem. A stejně
má člověk být nadčlověku: posměchem či bolestným studem. (...)
HleKte, hlásám vám nadčlověka: to) ono moře, v němž vaše velké
pohrdání může zaniknout.
Co jest největší, čeho můžeme zkusit? Hodina velkého pohrdání.
Hodina, v níž se vám i vaše blaho zvrhne v hnus, a stejně váš rozum i vaše
ctnost.
Hodina, v níž řeknete: Co záleží na mém štěstí! Chudoba je to
a špína a bídné pohodlí. Ale mé štěstí by mělo ospravedlnit sám život!
Hodina, v níž řeknete: Co záleží na mém rozumu! Lační po vědění
jak po své potravě lev? Chudoba je to a špína a bídné pohodlí!
Hodina, v níž řeknete: Co záleží na mé ctnosti! Ještě mne
nerozběsnila. Jak jsem syt svého dobra i svého zla! To vše jest chudoba
a špína a bídné pohodlí!
48)
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Hodina, v níž řeknete: Co záleží na mé spravedlnosti! Nevidím, že
bych byl uhlem a žárem. Kdo však je spravedlivý, jest uhel a žár!
Hodina, v níž řeknete: Co záleží na mém soucitu! Zdaž soucit není
křížem, na nějž jest přibíjen, kdo miluje lid? Můj soucit však není
ukřižováním!
Mluvili jste již takto? Křičeli jste již takto? Ach, kéž jsem vás byl již
slyšel takto křičeti ...“49
V kontextu iracionálního myšlení se formuje jeden z mnoha
filosofických směrů - filosofie života.
V kontextu iracionálního myšlení se formuje jeden z mnoha
filosofických směrů - filosofie života.
Henri Bergson (1859-1941) svou filosofií života navazoval na
iracionalismus schopenhauerovského ražení. Všechny projevy bytí
jsou ve světě pochopitelné pouze subjektivním poznáním - intuicí.
S pojmem filosofie života se v návaznosti na Bergsonovy názory
setkáváme ve XX. století i v Německu. Představiteli jsou vitalista Hans
Driesch (1867-1941) a dále pak Georg Simmel (1858-1918), Oswald
Spengler (1880-1936) a Wilhelm Dilthey (1833-1911).
W. Dilthey se obyčejně označuje za zakladatele filosofie života,
i když toto označení říká pramálo o specifikaci jeho díla, pouze
charakterizuje jeho základní rysy.
Dilthey rozpracoval jedinečnou metodu poznání životních
zážitků - hermeneutiku - jako deskriptivní psychologii.
Prostřednictvím hermeneutiky chce Dilthey dospět k porozumění
životu druhých jednotlivců a k jejich individuálnímu výkladu.
Obsahovým zaměřením své filosofie patří Dilthey k protagonistům,
kteří těžiště filosofického myšlení naplňovali problematikou života. V
souvislosti se vzrůstajícím vlivem biologie a přírodovědy řeší Dilthey
otázku dějinně-společenského života. Na rozdíl od představitelů XX.
století pojímá Dilthey hermeneutiku jako metodu. XX. století
prezentuje hermeneutiku jako teorii výkladu (textů).
Pozitivismus je opakem iracionalismu, navazuje na starý
anglický empirismus. Jeho hlavním představitelem je Auguste Comte
(1798-1857). Znaky pozitivismu vyložil ve spise Kurz pozitivní filosofie
(1830-1842). Podle Comta prochází lidské myšlení a jeho vývoj třemi
stadii:
„Ve stadiu teologickém, kdy lidský duch zkoumá vnitřní povahu
bytosti a zabývá se prvními a konečnými příčinami všech jevů, s nimiž se
setkává, si člověk představuje tyto jevy jako přímé a neustálé působení
nadpřirozených činitelů, více nebo méně četných, pomocí jejichž zásahů
se zároveň vysvětlují všechny zjevné anomálie ve vesmíru.
Ve stadiu metafyzickém, které je jen obměnou prvního stadia, jsou
nadpřirození činitelé nahrazeni abstraktními silami nebo zosobněnými
abstrakcemi, které jsou v různých bytostech a které jsou pokládány za
schopné, aby samy od sebe daly vzniknout všem pozorovaným jevům,
jejichž výklad je závislý na určení odpovídající podstaty.
49)
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A konečně ve stadiu pozitivním poznal lidský duch, že nemůže
dosáhnout absolutních poznatků, a vzdává se hledání původu a určení
vesmíru a poznání vnitřních příčin jevů; věnuje se však objevování jejich
zákonitosti, tj. jejich vztahům posloupnosti a podobnosti. Toto se děje
pomocí velmi složitého pozorování a úsudků. Vlastní výklad faktů je pak
spojením mezi jednotlivými jevy a několika obecnými fakty, jejichž počet
se pokrok vědy snaží zmenšit.
(...)
Sociální jevy nejsou doposud součástí její oblasti. Tam se dosud
používá výlučně metod teologických a metafyzických. To je jediná mezera,
ji je třeba vyplnit, aby se i dokončilo ustavení pozitivní filosofie. A to je
speciální cíl tohoto kurzu.
Moje pojetí sociálních jevů si nekladou za cíl dát sociologii tutéž
dokonalost, jakou mají starší vědy. Mají této třídě poznatků vtisknout
pozitivní ráz všech ostatních. Až se naše pojetí stanou stejnorodými, bude
filosofie ustavena ve stavu pozitivním. Nezbude ji než rozvíjet se
nekonečně a nahradit ostatní dvě filosofie, jež pro ty, kdo přijdou po nás,
budou mít jen význam historický ...“50
Za pozitivní Comte považuje to, co leží před námi, to, co je
užitečné z hlediska společenského rozvoje poznání, to, co lze vymezit
a definovat.
Anglický pozitivismus. Comtovy myšlenky našly značnou
odezvu v empiricky orientované Anglii. V širší souvislosti se takto
orientovaní filosofové snaží o praktičnost, indukci a utilitarismus. Mezi
přední myslitele tohoto směru patří John Stuart Mill (1806-1873),
zdůrazňující roli psychologie. Herbert Spencer (1820-1903) vycházel
pod vlivem Darwinových názorů z koncepce evoluce.

Novokantovské

školy

Jedná se o souhrnný název pro různé směry stojící od 60. let
19. století v opozici proti marxismu, iracionalismu, ale i pozitivismu.
K nejvýznamnějším patří škola marburská (H. Cohen 1842-1918, P. Natorp - 1854-1924, E. Cassirer - 1879-1945) a bádenská
(freiburská) - W. Windelband (1848-1915) a H. Rickert (1863-1936).

50)

Comte, A.: V: Výbor z díla, Praha 1969, s. 82-96.
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Shrnutí

3 Pod pojmem německá klasická filosofie rozumíme velké filosofické
soustavy, které vznikaly ve 2. pol. 18. stol. a první třetině 19. století na
území tehdy roztříštěného Německa (Herder, Kant, Fichte, Schelling,
Hegel).
3 Hegelův systém je pojat jako absolutní vědění, tj. vědění o tom, co
je v poslední instanci, a to vědění nikoli lidsky relativní, nýbrž vědění
pravé, které tvoří nejvyšší stupeň sebeuvědomění absolutna.
3 Herderem začala filosofie dějin v epoše romantismu. Dějiny chápal
jako proces sebevytváření člověka.
3 I. Kant byl světovým filosofem. Svou teorií poznání, kterou najdeme
v Kritice čistého rozumu, překonal novověký empirismus a
racionalismus. Učil o dvojím kořenu lidského poznání: smyslovosti a
rozvažování.
3 Kantovo dílo ožívá pod vlivem novokantovských škol.
3 Filosofii 19. stol. charakterizuje dílo A. Schopenhauera, S.
Kierkegaarda a F. Nietzscheho, jinak iracionální proud ve filosofii.
3 K 19. stol. se váže filosofie života, spojená se jmény H. Bergsona,
O. Spenglera a W. Diltheye.
3 Zakladatelem pozitivismu (opak iracionalismu) je A. Comte.

Pojmy k zapamatování
Německá klasická filosofie - Hegelův systém - iracionalismus pozitivismus - filosofie života - novokantovství (viz Slovník pojmů).

Literatura pro doplnění
Sobotka, M., Znoj, M., Moural, J.: Dějiny novověké filosofie od
Descarta po Hegela. Praha FÚ AV ČR 1993
Netopilík, J.: G. W. F. Hegel. Praha 1975
Störig, H. J.: Malé dějiny filosofie. Praha 1991
Nietzsche, F.: Tak pravil Zarathuštra. Praha 1925 (dal. vyd. Olomouc
1982)
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Literatura pro zájemce
Hegel, G. W. F.: Dějiny filosofie I., II., III. Praha 1961, 1965, 1974
Sobotka, M.: Kapitoly z dějin německé klasické filosofie. Praha 1976
(skripta)
Nietzsche, F.: Genealogie hodnot . In: Antológia ...., č. 7. Bratislava
1967
Petříček, M.: Úvod do (současné) filosofie. Praha 1991
Windelband, W.: Prelúdia. In: Antológia ..., č. 7. Bratislava 1967
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Úkol
1. Pokuste se na základě literatury vysvětlit Nietzscheův pojem
„nadčlověka„. Snažte se vystihnout podstatu tohoto pojmu. Své
postřehy vepište do tabulky.
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2. Seznamte se důkladněji s Hegelovou prací: Dějiny filosofie I. Praha
1961.

Žijeme s filosofií

VII. Filosofie XX. století

69

VII. Filosofie XX. století

Ve XX. století se mluví o konci filosofie a zároveň o její
probíhající krizi. Filosofie však stále nezanikla. Z tohoto a jiných
důvodů je filosofie XX. století je zásadně jiná, než jaké byly systémy
dřívějších dob. Ve filosofii XX. století chceme sledovat dvojí linii. Za
prvé, filosofie XX. století nezbytně představuje myšlenkový postup od
nejstarší tradice (období starověké filosofie) k současným systémům.
Za druhé, nejstarší tradici jsme věnovali dostatečný prostor, neboW
předcházející tradicí (filosofií) jsou položeny nezbytné základy pro
pochopení toho, čím žije dnešní filosofie. Čím blíže jsme současnosti,
tím obtížnější je orientace, tím nesnadnější je soustředit se na to, co
je vskutku podstatné, nebo> to, co se jednou ukáže jako významné, to
lze dnes pouze tušit (Petříček, M.: Úvod do [současné] filosofie, Praha
1991)
Z tohoto a jiných důvodů je filosofie XX. století zásadně jiná,
než jaké byly systémy dřívějších dob. Marná by byla snaha utřídit
proudy a směry, zařadit systematicky filosofy k některému z
myšlenkových proudů XX. století.
Pokusíme se přiblížit situaci přehledem, který není dokonalý a
může být z libovolných pozic napadnutelný. Jedná se o jeden z
možných pohledů na věc.
1. Fenomenologicky orientované směry XX. století.
2. Analytická filosofie XX. století.
3. Filosofická antropologie XX. století.
4. KřesWanská filosofie XX. století.
5. Postmoderna.
Náš výklad, ve kterém jsme se zmiňovali nebo budeme zmiňovat
např. o pragmatismu, filosofii života nebo jiných proudech, se týká
filosofických směrů, které v různé formě znamenají kontrast s Kantem.
Ještě výraznější projev odklonu od Kanta znamená fenomenologie.
Pojem fenomenologie pochází z řec. fainetai (= ukazuje se, jeví se).
Hlavním mottem fenomenologie je „... k věcem samým ...„; namísto
dalekosáhlých diskusí, které se rozvinuly koncem XIX. století, se má
filosofie zabývat tím, co se jeví, co je fenomén. Jinými slovy,
fenomenologie je věda o fenoménech. Fenomén je vše to, co se ukazuje
ve zkušenosti. Za zakladatele fenomenologie je považován rodák z
Prostějova (německý filosof) Edmund Husserl (1859-1938).
E. Husserl vytvořil originální filosofickou koncepci, která je
stálým zdrojem nejen kritiky, ale i filosofického myšlení. Husserlova
filosofie je velmi těžko pochopitelná pro myšlenkové postupy a
nesnadnou terminologii. Fenomenologie koncipuje filosofii jako
přísnou vědu na základě existenčních struktur a činností vědomí.
Vychází ze zkušenosti, vjemu. Podstatné je motto fenomenologie: „...
k věcem samým ...„, což souvisí s fenomenologickou metodou, která
může být stručně vyjádřena jako zření podstat.
Vjem černé tabule je jednotou nejenom vnímání černé barvy
konkrétní tabule, jejíž podobu eviduji, ale i černého jako takového,
jako označení ideálního druhu - černá. Černé jako takové je v naší
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Aplikace
fenomenologické
metody - příklad




Studijní
průvodce:
Pro hlubší
studium problematiky doporučujeme
publikaci: Petříček,
M.: Úvod do (současné) filosofie.
Praha 1991, kap.
II, III, IV.




Studijní
průvodce:
V této souvislosti doporučujeme ke
studiu Patočkovu práci
Kacířské eseje o
filosofii dějin.
Praha 1990, kap. 4
a 5.




zkušenosti, je přítomné v našem vjemu a orientuje ho ke vnímání
konkrétní černé barvy tabule.
Husserl usiluje o to, aby naše cesta, cesta k tomu, co je původní
porozumění světu, bylo cestou čistého vědomí, bez jakýchkoli
předsudků a příměsí. Tuto cestu k původnímu nám může otevřít, podle
Husserla a jeho žáků, pouze metoda fenomenologické redukce, jejíž
podstatou je EPOCHÉ (= zdržení se soudu). Husserlova představa
vychází z teze, že svět je pro mne zde, z toho vycházím a na to spoléhám.
Tuto tezi ustavičně vykonáváme, aniž si to uvědomujeme. Všechno, co
poznávám, oč usiluji, má charakter něčeho, co existuje, co je zde.
Fenomenologická metoda zkoumání ovlivňuje mnohé jiné
společenské vědy (psychologii, etiku, estetiku, axiologii). K nejbližším
Husserlovým žákům patřili Eugen Fink, Edita Steinová, Roman
Ingarden, Max Scheler. Husserlovou fenomenologií byli ovlivněni
např. Martin Heidegger, N icolai Hartmann, Maurice Merlau-Ponty,
Paul Ricoeur a český filosof Jan Patočka.
V první polovině XX. století vzniká a rozvíjí se filosofický směr
- existencialismus. Právě existencialismus je z pohledu klasifikace
jedním z nejfrekventovanějších směrů XX. století. Hlavní pozornost
věnuje otázkám existence člověka. K jeho výrazným představitelům
patří:
v Německu - Martin Heidegger (1884-1976)
Karl Jaspers (1883-1969)
ve Francii - Gabriel Marcel (1884-1973)
Jean Paul Sartre (1905-1980)
Albert Camus (1913-1960)
Teoretickým základem existencialismu se stávají názory
S. Kierkegaarda (1813-1855). Existencialisté nejsou pouze filosofové
v pravém smyslu slova, nýbrž jde o nejširší intelektuální skupinu
literátů, umělců, teologů a konečně i filosofů. Existencialismus je ve
své podstatě hledáním východiska z krize, která zachvátila duchovní
život Evropy XX. století.
Předmětem existencialismu je problém člověka, jeho život,
touhy, přání, utrpení atd. Existencialisté zdůrazňují, že východiskem
vědění je analýza konkrétní existence lidského jedince, a za druhé, že
existence předchází esenci. (Klasická metafyzika chápe podstatu jako
prvotní, jako základ, který se projevuje, existuje.) Existence člověka
nemá žádnou podstatu, není projevem žádné substance.
Rozlišujeme existencialismus křesWanský (K. Jaspers, G.
Marcel) a ateistický (J. P. Sartre).
UveUme si konkrétní příklad: jistý předmět, který je vyroben
lidskou rukou - nůž. V souvislosti s tím uvádí J. P. Sartre následující
úvahu. Popis nože vyráběného řemeslníkem je představa, která
kopíruje klasický obraz stvoření, kde je řemeslníkem Bůh. Ve
stvořeném světě tak platí, že esence předchází před existencí, tím
rovněž podstata člověka předchází před jeho existencí. Avšak podle J.
P. Sartra - náš svět je světem bez Boha. (In: Petříček, M.: Úvod do
[současné] filosofie. Praha 1991.)
Existence člověka tedy není ani stav, ani vztah, ale konkrétní
lidské bytí (smysl lidského života). Jinými slovy - je to určitý stav vědomí
člověka, hodnota, kterou lidské bytí vytváří prostřednictvím volby.
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Člověk jako existence má dvě možnosti: může dosáhnout sebe samého
nebo může sebe samého ztratit. Sám sebe ztratí člověk, když ztratí svou
autenticitu, tj. přirozenost. (M. Heidegger tento stav označuje pojmem
das Man, G. Marcel jako stav Mít, podle Sartra tento stav bytí vyvolává
hnus, odpor, nudu.)
Dosáhnout sebe samého, dosáhnout lidské autenticity, podle
jednotlivých představitelů existencialismu může člověk různě.
Podle M. Heideggera se člověk snaží uniknout odcizení úzkosti,
která ho doprovází při prožívání jeho nicoty, osamělosti. Úzkost
přesvědčuje člověka o tom, co se všední život snaží zastírat, o tom, že
jeho přítomnost ve světě je bytím k smrti.
Chopiv se myšlenky dánského existencialismu S. Kierkegaarda,
rozlišuje M. Heidegger mezi „strachem„ (Furcht) a „úzkostí„ (Angst).
Ve fenoménu úzkosti vidí základní pocit specifický pro člověka, v němž
se mu zjevuje svět ve své nicotnosti.
„Úzkost nám zaráží slova v hrdle. Protože jsoucno v celku se nám
vymyká a tímto způsobem na nás právě naléhá. Nic, nejsme tváří v tvář
onomu Nic již schopni říkat „jest„. To, že v divnosti, jež náleží k úzkosti,
hledíme často prolomit prázdné ticho právě mluvením bez ladu a skladu,
je pouze důkazem přítomnosti onoho Nic. Že úzkost odhaluje Nic,
potvrzuje člověk sám bezprostředně poté, co úzkost ustoupila. V jasnosti
pohledu, který je nesen čerstvou vzpomínkou, musíme říci: to, před čím a
oč jsme cítili úzkost, nebylo „vlastně„ - Nic. Vskutku: bylo tu Nic samo jako takové.
V základní naladěnosti úzkosti jsme dospěli k takovému dění
lidského pobytu na světě, v němž je Nic zřejmé a z něhož musíme vycházet
při svém tázání.
Něco takového se může stát a také se skutečně stává - i když dosti
vzácně - pouze v okamžicích základní nálady úzkosti. Touto úzkostí
nemíníme velmi častou úzkostlivost, která v jádře patří jen k tak snadno
se dostavující ustrašenosti. Úzkost je od strachu zásadně odlišná.
Strachujeme se vždy před tím či oním určitým jsoucnem, které nás v tom
či onom určitém ohledu ohrožuje. Strach před ... je vždy také strachem o
něco určitého. Vzhledem k tomu, že ke strachu patří vymezení toho, před
čím a o co se strachujeme, je strachující se a ustrašený poután k tomu, v
čem se takto nachází. Ve snaze zachránit se před tím - totiž před oním
určitým - stává se takový člověk vůči ostatnímu nejistý, tzn. celkově „ztrácí
hlavu„.
Úzkost již vznik takového zmatku nepřipouští. Daleko spíše je
prostoupena zvláštním kli dem. Úzkost je sice vždy úzkostí před ..., ale ne
před tím či oním. Úzkost před ... je vždy úzkostí o ..., ale ne o to či ono.
Avšak neurčitost toho, před čím a o co poci)ujeme úzkost, není pouhým
nedostatkem určitosti, nýbrž bytostnou nemožností určitelnosti. To vysvítá
ze známého výkladu:
Říkáme, že v úzkosti „je člověku nějak divně„. „Co„ je tu divné
a „komu„ je nějak divně? Nemůžeme říci, z čeho je člověku divně. Je mu
tak v celku. Všechny věci i my sami se noříme do jakési lhostejnosti. Avšak
ne v tom smyslu, že by vše prostě mizelo, nýbrž tak, že se k nám obrací ve
svém ustupování jako takovém. Toto ustupování jsoucna v celku, které
nás v úzkosti obkličuje, nás skličuje. Nezbývá žádná opora. V tom, jak se
nám jsoucno vymyká, zůstává a přepadá nás jen toto „žádná„.
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Úzkost zjevuje Nic.
V úzkosti „ztrácíme půdu pod nohama„. Jasněji řečeno: úzkost
nám bere půdu pod nohama, protože přivádí jsoucno v celku kvymknutí.
V tom je obsaženo, že my sami - tito jsoucí lidé - uprostřed jsoucna a spolu
s ním se sami sobě vymykáme“.51
G. Marcel se domnívá, že existování znamená podíl na božském
bytí v lásce, naději a věrnosti.
Podle K. Jasperse k odhalení existence dochází v hraničních
situacích, jako je boj, smrt, vina. Pro J. P. Sartra a A. Camuse je Bůh
jako smysl lidského bytí vyloučen.
Existencialisté se v rámci pojmového aparátu neobejdou bez
kategorií vina, svoboda, odpovědnost, volba, úzkost, Bůh, láska,
naděje, starost atd.
Svoboda je především svobodou volby. J. P. Sartre: „... jsem
svobodou, která volila, ale nevolili jsme být svobodní: jsme ke svobodě
odsouzeni„.52
Existencialismus je výzvou lidem k tomu, aby existovali, aby lidé
nežili konzumně, nepropadli průměrné, bezmyšlenkovité absurditě
lidského bytí.
Martin HEIDEGGER (1889-1976), německý filosof,
nejvýznamnější Husserlův žák, ve svém zásadním díle Bytí a čas (1927)
rozlišuje existenci (= každodenní bytí člověka) a esenci (= podstatu
bytí, skutečné bytí). Podstata skutečného bytí spočívá ve strachu z
nebytí (smrti). Člověk tento strach přehlušuje povrchním bytím,
plynutím s časem. Vše, co děláme, je vlastně boj s časem, naše bytí má
smysl jen při neustálé konfrontaci s faktem nebytí.
Karl JASPERS (1883-1969), německý filosof, je svým akcentem
na mravní otázky blízký Kierkegaardovi. Bývá označován za jednoho
z představitelů křesWansky orientovaného existencialismu.
Gabriel MARCEL (1889-1973), francouzský filosof, má ke
Kierkegaardovi ze všech existencialistů nejblíže způsobem filosofování
i hloubkou křesWanského zakotvení filosofie.
Jean Paul SARTRE (1905-1980) vyjadřuje svoje názory
v románech, povídkách, dramatech (např. román Hnus, 1938,
povídkový soubor ZeU, 1939), ale i ve filosofických studiích - Bytí a
nicota, 1943, Existencialismus je humanismem, 1946).
Albert CAMUS (1913-1960) zachytil tragický smysl lidského bytí
např. ve filosofickém eseji Mýtus o Sisyfovi, 1942 i v románu Cizinec,
1942.53
Existencialistická analýza vystihuje mnohé rysy individuálního
bytí člověka v cizotě moderní společnosti. Proto nachází mohutnou
odezvu v krásné literatuře. Z beletrie známe zejména existencialismus
francouzský, a to díky J. P. Sartrovi a A. Camusovi.
51)

Heidegger, M.: Co je metafyzika? Praha 1993, s. 49-51.>

52)

Sartre, J. P.: ZeU. Praha 1992.

53)

MěšWánek, T.: Poznámky ... Praha 1992, s. 82-83.
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Směr usilující o hledání metod porozumění světu a člověku,
pochopení výkladu, vysvětlení.
Antická filosofie vychází z principu jednoty myšlení a bytí, slova
a skutečnosti. Z mýtického názoru o posvátnosti a všemocnosti
božského slova, kterému však byl dán racionální obsah, vzniká
koncepce logu u Hérakleita z Efesu (554-483 př. n. l.). V Hérakleitově
pojetí znamená pojem logos - slovo, počet, zákon, rozum. Přibližně od
4. st. př. n. l. jsou postupně v oblasti antické kultury rozpracovány
základy hermeneutiky, která od dob svého vzniku až do konce 18.
století byla chápána jako schopnost tlumočení, jako umění a teorie
interpretace. (Řec. význam hermeneia - překládat, interpretovat,
vyjadřovat jinými slovy.) Termín hermeneus se objevuje u prvních
interpretů Homéra (Pindaros, Aischylos), kteří usilovali o postižení
skrytého smyslu Iliady a Odyssey a jeho převedení do
srozumitelnějšího jazyka. Až do období Platónovy filosofie se antická
hermeneutika příliš nezaměřovala na výklad psaného textu, neboW
vycházela z přesvědčení o dialogické povaze pravdy a lidského
poznání. Platónovou filosofií končí etapa řeckého intelektuálního
života vycházejícího z pojetí dialektiky jakožto rozhovoru.
Z pohledu dějin hermeneutiky (teorie interpretace a rozumění)
jsou Aristotelovy práce zajímavé tím, že Aristotelés (384-322 př. n. l.)
přišel jako první s tezí o historickém vývoji filosofie.
Také středověká filosofie a kultura vychází z priority psaného
slova nad řečí, přičemž se přidržuje dogmatické představy o jedině
správné textové interpretaci, orientované na kanonizovaný text,
potvrzený autoritou církve.
V období renesance a humanismu dochází ke kritice
scholastického pojetí jazyka.
V období renesance a novověku se také postupně začíná proti
teleologickým koncepcím chápání světa stavět ideál matematické
(racionální) přírodovědy (M. Kusánský, L. da Vinci, J. Kepler, G.
Galilei). Postupně s procesem vytváření novověkého racionalismu
vzniká představa o možnosti utváření univerzálního jazyka. Tak např.
R. Descartes (1596-1650) zastával takový názor, že podobně jako
existuje jedna základní forma poznání - rozum, tak také je všem
jazykům společná jedna forma jazyka.
Je nepochybné, že největší přínos pro rozvoj novodobé
filosofické hermeneutiky představoval německý romantismus (L. von
Ranke, W. von Humboldt, bratři Schlegelové, J. G. Hamann, J. G.
Herder).
Od počátku 19. století se objevují v německém filosofickém
prostředí pokusy o vytvoření hermeneutiky jako samostatné disciplíny.
Za všechny jmenujme představitele protestantské liberální
teologie F. D. E. Schleiermachera (1768-1834) a německého
iracionalistického filosofa W. Diltheye (1833-1911), který se věnoval
dějinám hermeneutiky. Druhá polovina 19. století se nese ve znamení
hermeneutiky jakožto uceleného metodologického a gnozeologického
směru.
Dějinný životní proces se podle slov W. Diltheye projevuje
v podobě strukturovaných celků.
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Diltheyova filosofie předcházela metodologický směr zvaný
strukturalismus (R. Jakobson, J. Mukařovský, C. Lévi-Strauss,
M. Foucault).
Vývoj filosofie a kultury ve XX. století, zvláště od dvacátých
a třicátých let, je charakterizován zvýšeným zájmem o problematiku
jazyka, rozumění a smysluplné komunikace.
Hlavními představiteli hermeneutiky ve XX. století jsou Hans
Georg Gadamer (1900), Paul Ricoeur (1913), Jürgen Habermas
(1929), Karl Otto Apel (1922).
Podle Gadamera do poznávacího procesu vnášíme určité
předpoklady,
které
hermeneutika
charakterizuje
jako
předporozumění. Na základě této myšlenky se formuje tzv.
hermeneutický kruh.

Hermeneutika
XX.. století
Hermeneutický kruh
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Ústřední význam má v hermeneutice jazyk. Svět je prožíván
v komunikaci, odhalován v jazyce. Důležitým momentem je vztah mezi
textem a jeho interpretem.
Gadamer demonstruje na porozumění textu, co je to vlastně
„hermeneutický problém„, že stále přistupujeme k textu s
„před-míněním„. Tento fakt má být produktivně využit.
„Vzhledem ke každému textu stojíme před úkolem uplatnit - nikoliv
bez vyzkoušení - vlastní používání jazyka, nebo v případě jazyka cizího
jeho užití, jež je nám známo z děl spisovatelů nebo denního styku.
Uznáváme spíše ten úkol, jenž umožní pochopení textu z jazykového úzu
doby, příp. autora. Je ovšem otázkou, jak je tento obecný požadavek vůbec
splnitelný. Zvláště v oblasti učení o významu působí proti pochopení
neuvědomělost vlastního jazykového úzu. Jak vlastně dojdeme k tomu, že
akceptujeme diferenci mezi jazykovým územ nám navyklým a územ jazyka
textu?
Je třeba říci, že je to obecně teprve zkušenost „nárazu„, který
zažijeme u textu - a) již nám nedává žádný smysl, nebo je s naším
očekáváním neslučitelný - jenž nás zarazí a upozorní na možnou jinakost
jazykového úzu. Že někdo, kdo mluví stejným jazykem, používá slova ve
smyslu mně známém, je základní předpoklad, který se však v jednotlivém
případě může stát pochybný - a totéž platí v případě cizího jazyka -,
domníváme se, že tento jazyk známe průměrným způsobem, a při
porozumění textu předpokládáme tento průměrný jazykový úzus.
Co platí o předmínění jazykového úzu, to neméně platí
o předmíněních, s nimiž tyto texty čteme a které vytvářejí naše
předpochopení. Zde se nabízí otázka, jak se vůbec dostat ze začarovaného
kruhu vlastních předmínění. Zajisté nemůže existovat obecný předpoklad,
že to, co nám nějaký text říká, se beze zbytku spojí s mým vlastním míněním
a očekáváním. Co mi někdo říká a) v rozhovoru, v dopise, v knize, nebo
jakkoli, stojí nejdříve v protikladu, předpokládáme-li, že je to jeho, a
nikoliv moje mínění, které je zde vyslovováno a které mám brát na vědomí,
aniž bych je musel sdílet. Ale tento předpoklad není ulehčující podmínkou
pro pochopení, nýbrž do té míry ztěžující, jestliže vlastní předmínění,
určující mé pochopení, mohou zůstat zcela nezpozorovaná. Jestliže
motivují nepochopení - jak se má vzhledem k textu, kde nedochází k
řečové opozici partnera, dospět k uvědomění si špatného chápání? Jak má
být text předem ochráněn před nepochopením?
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Avšak z bližšího pohledu poznáme, že ani mínění nemohou být
chápána libovolně. Stejně jako nemůžeme zanedbávat úzus jazyka, aniž
by byl porušen smysl celku, tak také nemůžeme slepě trvat na vlastních
předmíněních, když nerozumíme mínění druhého. Vždy) tomu není tak,
že by se na všechna předmínění o obsahu muselo zapomenout, když
někomu nasloucháme nebo sedáme k četbě. Požaduje se toliko otevřenost
pro mínění druhého. Taková otevřenost však již zahrnuje v sobě, že se jiné
mínění uvádí do vztahu k celku vlastních mínění. Nyní představují mínění
sice pohyblivé množství možností (ve srovnání se souladem, který
představu jí jazyk a slovník), ale uvnitř tohoto množství mínitelného, tzn.
toho, co čtenář považuje za smysluplné, a pokud může očekávat, není
přece všechno možné, a kdo naslouchá tomu, co druhý skutečně říká,
nebude moci zařadit nakonec to nepochopené ani k vlastnímu rozličnému
očekávání smyslu. Tak zde existuje měřítko. Hermeneutický úkol přechází
sám od sebe do věcného kladení otázek, a již je jím vždy spoluurčován.
Tak získává hermeneutická činnost pevnou půdu pod nohama. Kdo chce
porozumět, nesmí se již předem poddat náhodnosti vlastních předmínění,
aby naslouchal mínění textu tak důsledně a tvrdošíjně, jak je jen možné až se tento text stane nepřeslechnutelným a zdánlivé porozumění zvrátí.
Kdo chce rozumět textu, je spíše připraven nechat si o něm něco říci. Proto
připravenost přijímat nepředpokládá ani věcnou „neutralitu„, ba ani
sebevyhasnutí, nýbrž zahrnuje odhalující osvojení vlastních předmínění a
předsudků. Je nutné uvědomit si vlastní předpojatost, aby se text představil
ve své jinakosti a aby dospěl k možnosti vydat svou věcnou pravdu proti
vlastnímu předmínění.“54
Druhou oblastí současné filosofie je analytická filosofie. Kořeny
má v 19. století, konkrétně u pozitivismu. (Jinak se tato filosofie v
širším významu označuje jako novopozitivismus, též logický
pozitivismus.)
Hlavní centra tohoto směru z hlediska jeho praktikování byla a
jsou Vídeň a Cambridge. Vychází z tradic britského empirismu a
využívá podnětů moderní logiky, matematiky a lingvistiky.
Na evropském kontinentu a hlavně orientací myšlení byla
analytická filosofie potlačena. Jako hlavní a zásadní filosofický směr
se projevila ve skandinávských zemích a Anglii. Od 2. pol. 60. let 20.
století se výrazně zvyšuje její význam na starém kontinentu.
V předcházejícím 19. století byl dominantním filosofickým
postojem pozitivismus a zčásti v literatuře pragmatismus. Podstatou
pozitivismu je účelné či přípustné, přidržuje-li se věda pozitivních
daností toho, co lze vnímat a co je jednoznačné.
Novopozitivismus (logický pozitivismus) je souhrnný název pro
filosofie navazující na pozitivistický postoj ke zkoumaným objektům.
Už koncem 19. století se formuje na bázi pozitivismu radikální
empirismus - tzv. empiriokriticismus (Ernst Mach z Chrlic u Brna,
1838-1916, a Richard Avenarius, 1834-1896).
K průkopníkům analytické filosofie patří Bertrand Russell
(1872-1970). „Svět není souhrn věcí, ale faktů,„ říká B. Russell.
54)

Gadamer, H. G.: Wahrheit und Methode. Tübingen 1972, s. 32.
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VII. Filosofie XX. století
Zmocnění se faktů (= pojmenování) a operace s nimi, otázky
informací, kontaktů mezi lidmi - to všechno je problém jazyka.
Těsně před první světovou válkou se B. Russell seznámil
sLudwigem Wittgensteinem (1889-1951), který u něho studoval
filosofii matematiky. Russell umožnil vydání nejzn ámějšího
Wittgensteinova díla Tractatus logico- -philosophicus (1921), které
spadá do prvního tvůrčího období jeho filosofie. Předmětem filosofie
není obsah vědomí, ale jazyka, jímž hovoříme o faktech. Za
nejvhodnější formu užívající slov - znaků s jednoznačným významem
považoval Wittgenstein jazyk matematické logiky.
Filosoficky nejzávažnější v prvém Wittgensteinově období je
zmíněný Traktát ... Publikace obsahuje 7 tezí doplněných o stručné
komentáře. Pro názornost citujeme:
1.„ Svět je všechno, co fakticky je. (...)
2. O čem nelze mluvit, o tom se musí mlčet.“ Obě teze mají zásadní
význam pro logickou kompozici díla.
„2.18: To, co musí mít každý obraz (a) jakékoli formy) společné se
skutečností, aby ji mohl zobrazovat - a) správně, nebo nesprávně -, je
logická forma, tj. forma skutečnosti. 3: Logickým obrazem faktů je
myšlenka. 3.01: Souhrn pravdivých myšlenek je obrazem světa. 3.1: Ve
větě se myšlenka vyjadřuje smyslově vnímatelným způsobem. 4.01: Věta
je obraz skutečnosti. 4.113: Filosofie vymezuje spornou oblast přírodních
věd. 4.114: Má vymezovat to, co je myslitelné, a tím i to, co je nemyslitelné.
To, co je nemyslitelné, má vymezovat zvnitřku tím, co je myslitelné. 4.115:
Bude vyznačovat to, co nelze říci, tím, že jasně ukáže, co říci lze. 4.116:
Všechno, co vůbec může být myšleno, může být myšleno jasně. Všechno,
co se dá vyslovit, dá se vyslovit jasně. 6.54: Své věty osvěcuji tím, že ten,
kdo mi rozumí, nakonec pozná, že jsou nesmyslné, jestliže skrze ně - po
nich - vystoupil nad ně. (Musí odhodit žebřík, když po něm vystoupil.)
Musí tyto věty překonat, pak vidí svět správně. 7: O čem nemůžeme mluvit,
o tom musíme mlčet.„55
Ve druhé etapě své práce (spis Filosofická zkoumání) reviduje
Wittgenstein závěry z Traktátu a dospívá k přesvědčení, že nelze
konstruovat ideální jazyk odtržený od života - zaměřuje se proto na
analýzu reálného jazyka, který považuje za formu hry, jejíž pravidla
přijímá každý, kdo do ní vstupuje.
„Sám o sobě se každý znak zdá mrtvý. Co mu dává život? - Žije
v používání.
(...)
Podstata je vyslovena v gramatice. ...Gramatika říká, předmětem
jakého druhu je něco. ...Gramatika nám neříká, jak má být jazyk
zkonstruován, aby plnil svůj účel, aby tak a tak působil na lidi. Gramatika
pouze popisuje užívání znaků, ale toto používání nikterak nevysvětluje.
(...)
Úkolem filosofie není vytvořit ideální jazyk, ale objasnit užívání
existujícího jazyka.
55)

Wittgenstein, L.: Logicko-filosofický traktát. Praha 1993, s. 8.
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(...)
Filosofie nijakým způsobem nesmí narušit faktické používání
jazyka, může ho nakonec jen popsat. Všechno nechává tak, jak to je ...“56
Na podkladě významného vlivu Wittgensteinovy filosofie
vzniká před druhou světovou válkou tzv. Vídeňský kroužek, k jehož
členům patřili Moritz Schlick (1882-1936), Otto Neurath (1882-1945),
a Rudolf Carnap (1891-1970), později i Carl Hempel (1905).
Vídeňský kroužek se formuje vydáním spisu Vědecký světový
názor (r. 1929) ve Vídni. Novopozitivisté tohoto kruhu se orientují k
otázce, co je původně empiricky dáno. Zda je to fyzická věc, nebo
psychický zážitek. R. Carnap se domnívá, že původní základ
empirických pojmů je dán v psychických elementárních zážitcích.
Opačné stanovisko zastává Karl R. Popper (1902-1995). K. R.
Popper bývá považován za představitele, kromě jiného, tzv. kritického
racionalismu. Obecné věty, k nimž vědy dospívají, nejsou empiricky
verifikovatelné (= ověřitelné). Kritériem vědeckosti není
verifikovatelnost jejich závěrů, ale jejich falzifikovatelnost. Z tohoto
hlediska se kritičtí racionalisté staví odmítavě ke všem naukám, jejichž
závěry jsou beze smyslu, tj. nejsou falzifikovatelné (= podrobeny
racionální kritice). Tyto rysy se projevují hlavně v ideologiích.
Problém kritického racionalismu je spojen s Popperovým
principem falzifikace. Ten říká, že všechno, co nelze empiricky
falzifikovat, je iracionální, tj. dogma.
Fenomén člověka je předmětem zkoumání mnoha přírodních
i společenských věd. Každá z nich odhaluje určitou dimenzi, stránku
existence člověka nebo jeho projevu. Každá vědní disciplína si klade
otázku, kterou není možna překročit - „co je člověk?„
V naší každodennosti chápeme sami sebe, své postoje a jednání
více méně jako samozřejmé. Od nejranějšího dětství získáváme pro
sebe repertoár představ a vzorů jednání, takže otázka „Kdo vlastně
jsme?„ zdá se být vždy zodpovězena.
Na druhé straně je třeba uvážit: s každým činem teprve sám sebe
uskutečňuji. K do jsem já, nedá se nikdy jednoznačně říci. F. Nietzsche
nazýval proto člověka „ještě neurčené zvíře„.
Také náš společenský a politický život je trvale určován otázkou:
„Co je člověk?„ V rámci Spojených národů jednají státy již celá
desetiletí o výkladu a uskutečňování konvence lidských práv.
Prohlášení lidských práv vychází z koncepce člověka, inspirované
osvícenstvím, o niž se opírá i Všeobecná deklarace lidských práv OSN
z prosince 1948. Podle tohoto prohlášení jsou lidé svobodné, navzájem
si rovné a rozumem nadané bytosti.
Filosofická antropologie se pokouší zachytit člověka v jeho
celosti. Filosofie byla vždy ve všech oblastech antropologická.57
56)

Wittgenstein, L.: Filosofická zkoumání. Praha 1993, s. 66, 170,
173.

57)

Machalová, T., Hroch, J.: Základy filosofie. MU Brno 1992, s.
65-71.
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VII. Filosofie XX. století
V úvahách starověkých a středověkých filosofů je člověk jedno
ze živých jsoucen, zapadajících do hierarchie ostatních. Pro zvýraznění
jeho odlišnosti je poukázáno na jeho typické rysy. Pro Sókrata jsou to
hlavně morální vlastnosti, podle Aristotela je člověk zóon politikon živočich politický (společenský). Později v křesWanské filosofii je člověk
jenom obrazem božím, podle sv. Augustina je to jenom chorý výtvor
uprostřed stvoření.
Až v 17. století, v období novověké filosofie, nastává výrazná
změna nejen ve filosofickém vyjádření, ale i v chápání problémů
antropologických. R. Descartes odhalil schopnost člověka myslet
a poznávat, čímž ho vydělil z hierarchie druhých jsoucen. Počátkem
19. století se filosofický obraz člověka výrazně dotváří. Není už pro nás
náhoda, že hlavním problémem německé filosofie tohoto období se
stává člověk a jeho činnost.
Za zakladatele filosofické antropologie je považován
fenomenolog, německý filosof Max Scheler (1874-1928). Sám název
filosofická antropologie byl poprvé užit Immanuelem Kantem. Ten
rozlišoval fyziologickou antropologii (= má se zabývat tím, co z člověka
dělá příroda) a pragmatickou antropologii (= co ze sebe může a má
učinit člověk jako svobodně jednající bytost).
V rámci pojmu člověk rozlišujeme dvě dimenze (= stránky):
a) animalita (tj. živočišnost), tzn. člověk má tělo, je živý organismus,
b) subjektivita, tzn. člověk myslí, hodnotí, prožívá, poznává.
Při absenci jedné z nich by se jedinec nemohl stát nikdy člověkem.
Ve filosofii je pojem osobnosti pojímán v nejširším smyslu slova:
osobnost je konkrétní, živý jedinec žijící v určitých společenských
podmínkách, schopný se aktivně zapojit do reálně existujících vztahů.
Základním typem lidské činnosti je práce,
jejím
charakteristickým rysem je tvorba nových kvalit, hodnot. Proto ne
každá činnost je práce, ale každá práce je činnost. Člověk je jednotou
minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Čas jeho existence se stává
dějinností. Jeho život nejenom že je součástí dějin, ale je i dějinami
tvořen.
Existence člověka ve světě je bytím v činnosti.
Lidská společnost je složitý systém společenských vztahů, do
kterých lidé vstupují prostřednictvím své činnosti. Společenské vztahy
nejsou jednoduchým spojením - kontaktem mezi lidmi, jsou to
komplikované vazby, které mají svůj obsah, strukturu, funkce,
dynamiku svého vývoje.
V následujících řádcích uvedeme příklady
některých
podstatných definic člověka, které vycházejí z evropské tradice:
Anaxagorás: Člověk je nejchytřejší živočich, protože má dvě ruce.
Platón: Člověk je dvounohá bytost bez peří.
Aristotelés: Člověk je zóon politikon, zóon legon echon, tzn. sociální
a rozumná, protože řečí obdařená bytost.
Marcus Tullius Cicero: Člověk je bytost schopná rozumu a poznání.
René Descartes: Člověk je anděl obývající stroj.
Immanuel Kant: Člověk je schopen mravního sebeurčení.
Arthur Schopenhauer: Člověk je zvíře, které umí lhát.58
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Základní východisko filosofické antropologie spočívá v tom, že
chápe člověka jak o jedinečný ucelený plán uvnitř přírody. Člověka lze
posuzovat jako přírodní a kulturní bytost. Pochopit člověka jako
kulturní bytost znamená analyzovat jeho kulturní projevy, jako je
politika, náboženství, umění a vědy. Základní stránkou lidského života
je být činný. Jinými slovy, bezprostředně a vědomě uskutečnit návrh v
pracovním procesu. K. Marx poznal centrální hodnotu práce v lidské
realizaci života. J. P. Sartre charakterizuje pracujícího člověka jako
intencionální bytost stále zaměřenou na budoucnost, jíž nikdy
nedosáhne.

58)

Liesmann, K., Zenaty, G.: O myšlení. Olomouc 1994, s. 173.
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Vycházeje z biologické konstituce člověka, popisuje A. Gehlen
ve svém hlavním díle (vydaném 1940) jedinečné šance i rizika tohoto
druhu.
„... Morfologicky je totiž člověk v protikladu ke všem vyšším savcům
určován hlavně nedostatky, které současně v exaktním biologickém
smyslu lze označit jako nepřizpůsobivosti, jako nespecializovanosti, jako
primitivismy, tzn. jako nevyvinutost: tedy podstatně negativně. Chybí
osrstění, a tím přirozená ochrana před zimou; chybí přirozené útočné
orgány, ale i tvar těla vhodný pro únik; člověk je předstihován ostatními
živočichy v ostrosti smyslů, má přímo životu nebezpečný nedostatek
instinktů a vyznačuje se během kojeneckého a dětského věku zcela
nesrovnatelně dlouhodobou potřebou ochrany. Jinými slovy: uvnitř
přirozených přírodních podmínek by byl jako na zemi žijící živočich
uprostřed nejobratnějších a nejnebezpečnějších šelem již dávno vyhuben.
(...)
Skládá se z řady nespecializovaností, které se jeví z vývojově
biologického hlediska jako primitivismy: jeho chrup má např. primitivní
bezmezerovitost a neurčitost struktury, která ho nečiní ani býložravcem
ani masožravcem s chrupem šelem. Oproti veleopům, kteří jsou vysoce
specializovaná stromová zvířata s neobyčejně vyvinutými pažemi pro
ručkování, která mají šplhavou nohu, osrstění a mohutný špičák, je člověk
jako přírodní bytost beznadějně nepřizpůsobený. Vyznačuje se jedinečnou,
(...) biologickou nevybaveností prostředky, a tento nedostatek nahrazuje
svou schopností pracovat nebo nadáním jednat, tzn. rukama a inteligencí;
právě proto je vzpřímený, s „rozhledem„ a volnýma rukama.
Výsledky novější biologie dávají nám možnost uvést exponovanou
a riskantní konstituci člověka do dalších souvislostí. „Prostředí„ většiny
zvířat, a právě vyšších savců, je nevyměnitelné prostředí, na něž je
specializovaná stavba zvířecích orgánů přizpůsobena, v nichž pracují opět
druhově specifické, vrozené instinktivní pohyby. Specializovaná stavba
orgánů a prostředí jsou tedy pojmy, které se navzájem předpokládají.
Jestliže má nyní člověk svět, totiž zřetelnou neohraničenost vnímatelného
vzhledem k podmínkám biologického uchování, znamená i to nejdříve
negativní fakt. Člověk je otevřený světu, znamená: postrádá živočišné
přizpůsobení se jedno mu úseku prostředí. Neobyčejná otevřenost pro
podněty a dojmy oproti vjemům, které nemají žádnou vrozenou signální
funkci, představuje nepochybně značné zatížení, které se musí zvládat ve
velmi zvláštních aktech. (...)
Máme nyní naproti tomu „rozvrh„ organicky nedostatečné, proto
světu otevřené, tzn. v žádném určitém úseku prostředí přirozeně
životaschopné bytosti, a chápeme nyní také, co to znamená, že člověk
„není určen„ nebo „je sám sobě úkolem„: pouhá existence takové bytosti
musí být problematická a prosté časové rozvržení života proexistence
úkolem a obtížným výkonem, pak musí být tento výkon zcela prokazatelný
celou strukturou člověka. Všechny jeho zvláštní schopnosti je třeba zaměřit
k otázce: Jak je taková monstrózní bytost životaschopná?; a tím i zajistit
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právo kladení biologických otázek. Biologické zkoumání člověka
nespočívá tedy ve srovnání jeho fyzis s fyzis šimpanze, nýbrž spočívá
v odpovědi na otázku: jak je tato bytost, podstatně nesrovnatelná s žádným
živočichem, životaschopná?
Nebo) již otevřenost světu, viděno odtud, je zásadně zatížením.
Člověk podléhá veskrze neživočišné záplavě podnětů, „neúčelnému„
množství valících se dojmů, které musí nějak zvládat. (...)
V důsledku své organické primitivnosti a nedostatku prostředků je
člověk v každé přirozené a přírodní sféře neschopen života. Musí proto
výpadek prostředků, které se mu organicky nedostávají, sám dohonit, a to
se děje tím, že svět přepracovává na prostředky sloužící životu. (...)
Aby byl člověk schopen existence, je zaměřen na přetváření a
zvládání přírody, a proto i na možnost zažívání světa: je jednající bytostí,
protože je nespecializovaný, a proto postrádá přirozeně přizpůsobené
prostředí. Soubor přírody jím přepracované na sloužící životu se nazývá
kultura a kulturní svět je lidský svět. Není pro něj žádná možnost existence
v nepozměněné přírodě „nezbavené jedu„ a není také žádný „přírodní
člověk„ v přísném smyslu slova: tzn. žádná lidská společnost bez zbraní,
bez ohně, bez preparované a umělé potravy, bez přístřeší a bez forem
vyrábějící kooperace. Kultura je „druhá příroda„ - chci říci: kultura lidská,
kultura samočinně zpravovaná, pouze uvnitř níž je schopen žít -,
a „nepřirozená„ kultura je účinkem jedinečné, rovněž „nepřirozené„, tzn.
v protikladu k živočichu konstruované bytosti ve světě. Přesně na tom
místě, kde se u zvířete nachází „prostředí„, stojí proto u člověka kulturní
svět, tzn. výsek jím zvládnuté přírody přetvořené na pomůcky života. Již
proto je zásadně nesprávné mluvit o prostředí člověka - v biologicky
definovaném smyslu. U člověka odpovídá nespecializovanosti jeho
konstrukce otevřenost světu a nedostatečnosti prostředků jeho fyzis „druhá
příroda„ vytvořená jím samým. V tom spočívá ostatně důvod, proč člověk
v protikladu skoro ke všem druhům živočichů nemá zeměpisně přírodní
a nepřekročitelné oblasti existence. Skoro každý živočišný druh je
přizpůsoben svému klimatickému, ekologicky atd. konstantnímu
„prostředí„, pouze člověk je na zemi všude, na pólu, na rovníku, na vodě
i na souši, v bažině, v horách, ve stepi. Je tedy schopen života, jestliže tam
má možnosti vyrábět, připravit si druhou přírodu, v níž pak existuje místo
v „přírodě„.59
Max Scheler, jeden ze zakladatelů filosofické antropologie,
formuluje ve svém hlavním díle z r. 1929 tezi o zvláštním postavení
člověka uvnitř celé přírody. Některé aspekty tohoto „zvláštního
postavení„ jsou vysvětleny v tomto textu.
„... Tvrdím: Podstata člověka a to, co můžeme nazvat jeho
zvláštním postavením, stojí vysoko nad tím, co nazýváme inteligencí a
schopností a čeho nelze dosáhnout ani tehdy, kdybychom si představili
inteligenci a schopnost volby kvantitativně libovolně stupňovanou, třeba
i do nekonečna. Ale bylo by chybné i to, kdybychom to nové, co dělá
člověka člověkem, chápali jako nový stupeň podstaty psychických, do
59)

Gehlen, A.: Člověk, jeho přirozenost a postavení ve světě.
Praha 1990.
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vitální sféry patřících funkcí a schopností, přistupujících ještě k
psychickým stupňům pocitového puzení, instinktu, asociační paměti,
inteligence a volby, k stupni, jehož poznání by tedy ještě spadalo do
kompetence psychologie a biologie.
Nový princip je mimo vše, co můžeme nazvat v nejširším smyslu
„životem„. To jediné, co dělá člověka „člověkem„, není nový stupeň života
- a už vůbec ne stupeň jedné formy manifestace tohoto života, „psýchy„ -,
nýbrž je to princip, který je všemu a každému životu vůbec, tedy i životu
člověka, protikladný, je to nová podstatná skutečnost, kterou jako takovou
naprosto nelze redukovat na „přirozenou evoluci života„, nýbrž, pokud ji
vůbec na něco můžeme vztahovat, pak jen na nejvyšší základ věcí samých:
na tentýž základ, jehož velkou manifestací je „život„.
Již Řekové zdůrazňovali tento princip a nazývali jej „rozumem„.
Zvolíme pro ono X raději obsáhlejší označení, slovo, které spoluzahrnuje
pojem „rozum„, avšak zároveň mimo „myšlení v idejích„ i určitý druh
„nazírání„, a to nazírání prafenoménů nebo podstatných obsahů, dále
určitou třídu volních a emotivních aktů, jako je dobrota, láska, lítost, úcta,
duchovní úžas, blaženství a zoufalství, svobodné rozhodování: slovo
„duch„. Avšak centrum aktů, v němž se duch projevuje v konečných
sférách bytí, označujeme jako „osobu„ v příkrém protikladu ke všem
funkčním centrům života, která pozorováno zevnitř se také nazývají
„duševními centry„.
Co však je onen „duch„, onen nový a tak významný princip?
Zřídkakdy bylo napácháno s nějakým slovem tolik neplechy jako s tím
slovem, při jehož vyslovení si jen málokdo myslí něco určitého.
Vezmeme-li jako čelný znak pojmu ducha zvláštní funkci vědění, jež k
němu patří, druh vědění, který může dát jen on, pak základním určením
duchovní podstaty, a) je jakkoliv psychicky uzpůsobená, je její
existenciální odpoutanost od organična, svoboda, odlučitelnost této
podstaty - nebo alespoň centra jejího jsoucna - od pout, od tlaku, od
závislosti na „životě„ a od všeho, co patří k životu - tedy i od vlastní pudové
„inteligence„.
„Duchovní bytost„ není tedy již vázána pudy a okolím, nýbrž je
„prosta okolí„ a je - jak budeme říkat - „otevřená světu„. Takováto bytost
má „svět„. Tato bytost je dále schopna na „předměty„ povýšit centra
„odporu„ a reakce svého okolí, jež byla dána původně i jí a jež má pouze
zvíře exakticky s ním splývající. Je schopna sama principiálně postihnout
takovost těchto předmětů bez onoho omezení, kterým jsou předmětový svět
nebo jeho danost postiženy vlivem vitální sféry pudového systému
a smyslových funkcí a orgánů, které tvoří vstup k tomuto systému.“60
Pro celou Marxovu filosofii dějin je určující pojetí, že člověk
uskutečňuje prací sám sebe, je tedy podstatně charakterizován prací.
„... Budeš pracovati v potu tváře! byla kletba Jahveho, kterou dal
na cestu Adamovi. A stejně tak jako kletbu bere práci A. Smith. „Klid„ se
jeví jako adekvátní stav, jako identický se „svobodou„ a „štěstím„. Že má
individuum zapotřebí „ve svém normálním stavu zdraví, síly, činnosti,
obratnosti, zručnosti„ také normální dávky práce a porušení klidu, zdá se,
60)
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je A. Smithovi vzdálené. Ovšem míra práce sama se jeví dána vnějškově
účelem, kterého má být dosaženo, a překážkami, které k jeho dosažení je
nutno prací překonat. Že ale toto překonávání překážek o sobě je činností
svobody - a že dále vnější účely dostávají jen zdání, že jsou zbaveny vnější
přírodní nutnosti a jsou kladeny jako účely, které si individuum samo
teprve klade, jsou - tedy sebeuskutečňováním, zpředmětňováním subjektu,
proto reálnou svobodou, jejíž akcí je právě práce, tuší A. Smith právě tak
málo. Ovšem má pravdu, že historické formy práce, jako je otrocká,
nevolnická, mzdová práce se stále (...) jeví jako nanejvýš nucená práce,
a vůči ní nepráce jakožto „svoboda a štěstí„. Platí dvojnásob: o této
protikladné práci, a co s tím souvisí, o práci, která si ještě nevytvořila
podmínky, subjektivní a objektivní (nebo i proti bukolickému atd. stavu,
který ztratila), aby byla prací travail attractif, sebeuskutečněním individua,
čímž se naprosto nemíní, že je pouhou zábavou, pouhým amusementem.
(...)
Práce chápaná pouze jako obě), a proto utvářející hodnotu, jako
cena, která se za věci platí a jim proto cenu dává, podle toho, zda stojí více
nebo méně práce, je pouze negativní určení.
Pouze negativní nevytváří nic. (...) Negace klidu, jako pouhá
negace, jako asketická obě), nevytváří nic. Člověk se může celý den
umrtvovat, trýznit atd. jako mnichové, a toto kvantum obětí, které přináší,
nevyláká ani psa od kamen. Přirozená cena věcí není obětí, která je jim
přinášena. To upomíná spíše na předprůmyslový názor, který chtěl obě)mi
získat bohatství. Kromě oběti musí zde být ještě něco, co se může nazývat
jako obě) klidu, také jako obě) lenosti, nesvobody, neštěstí, tzn. negace
negativního stavu. A. Smith pozoruje práci psychologicky, ve vztahu
k potěšení nebo nepotěšení, které určité osobě přináší. Ale kromě toho
„příjemného„ vztahu k činnosti je pro ni práce přece ještě něčím jiným za prvé pro druhé, protože pouhá obě) A by neměla pro B žádný užitek;
za druhé určitým vztahem osoby k věci, kterou opracovává, a k svým
vlastním pracovním vlohám. Je to pozitivní tvůrčí činnost.61

KřesWanská filosofie tvoří historicky základní prvek naší
západní kultury. Naše evropská civilizace je nemyslitelná bez
křesWanství (sv. Augustin, sv. T. Akvinský). Ve XX. století jsou hlavními
představiteli křesWanské filosofie - J. Maritain (1882-1972), E. Gilson
(1884-1971) aj. Náš kulturní styl je určen křesWanstvím. Specifický
charakter křesWanské filosofie spočívá v teologicky zdůvodněné a
podložené autonomii světa. Svět je zde nutno chápat jako celek
přírody, dějin, kultury, jednání, tvoření a myšlení. (Jako celek existence
se všemi jejími rozměry.)
a) V křesWanské filosofii je radikálně překonán dualismus světa a Boha,
je jasné, že toto překonání není nikdy historicky dokončeno.
b) Klíčovým pojmem v křesWanské filosofii je pojem bytí jako stvoření.
KřesWanská filosofie je svým rozměrem velkým vyznáním lásky ke světu
a k Bohu.
61)
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c) Světová formule křesWanské filosofie je přijetím všeho, co je božím
darem.
Tato kapitola potvrzuje ošidnost dělení filosofických směrů
tohoto století: jednotlivá vymezení se nutně překrývají. Chceme-li
hovořit o křesWanské filosofii, je nutno se zmínit o křesWansky
orientovaném existencialismu a částečně o hermeneutice.
Člověk je jedním z hlavních témat i v křesWanské filosofii.
KřesWanské učení o člověku vychází v konečném důsledku vždy
z biblického obrazu člověka. (Člověk je stvořen Bohem, je obrazem
božím. První lidé, než upadli do hříchu, měli svobodnou vůli, mohli
nehřešit. Adam a Eva zneužili této svobody a tím, že zhřešili, ji ztratili,
pak už nemohli nehřešit. Po vykupitelské oběti Ježíše Krista, přijaté
Bohem, se opět dostávají do stavu, kdy mohou nehřešit a konat dobro.
Bez boží milosti ovšem člověk nemůže konat dobro.)
O první ucelenou křesWanskou koncepci člověka se pokoušel sv.
Augustin
(354-430);
tzv.
Augustinův
antropocentrismus.
Filosoficko-teologickou podobu jí dává později sv. Tomáš Akvinský.
Jeho názory se stávají východiskem katolické filosofie a vůbec
katolického učení o člověku i ve 20. století - novotomistický
personalismus (J. Maritain a E. Gilson).
Novotomismus (vyhlášený koncem 70. let 19. století encyklikou
papeže Lva XIII. za hlavní směr katolické filosofie a teologie) má proto
s klasickým tomismem společné úsilí o nalezení harmonie mezi vírou
a racionálním poznáním.
Na rozvoj moderního křesWanského filosofického myšlení měl
velký vliv francouzský jezuita, filosof, teolog a paleontolog Pierre
Teilhard de Chardin (1881-1955), jehož názory byly církví původně
umlčovány a uznání se jim dostalo až v souvislosti s II. vatikánským
koncilem. Teilhard de Chardin je tvůrcem evolučního křesWanství,
které vzniklo spojením některých poznatků přírodních a společenských
věd (kosmologie, biologie, kybernetiky, ekologie) se základním
schématem křesWanského obrazu světa, vztahu člověka a Boha.
Výsledkem je dynamický vývojový obraz stvoření světa a pokračující
tvůrčí úlohy člověka v něm.
V souvislosti s evolučně biologickou koncepcí kosmu vytváří
Teilhard i svou koncepci člověka . Člověk už není jenom pouhý
výtvorem Boha, má zvláštní postavení, stává se ve své činnosti,
působení spolutvůrcem božího aktu stvoření.
Kromě katolického učení o člověku má v křesWanské filosofii
a teologii výrazné místo i protestantská koncepce člověka. Základy
protestantské teologie položili M. Luther a J. Kalvín, kteří zdůvodňují
základní postuláty protestantismu: obecnou svatost, spasení vírou,
svobodný výklad Bible.
Jeden z nejvlivnějších směrů v protestantismu 20. století je znám
pod názvem dialektická teologie (nebo teologie krize). Její hlavní
představitel Karl Barth (1886-1968) navázal na S. Kierkegaarda
a postavil se odmítavě k předchozí etapě tzv. liberální teologie, jež
usilovala o zesvětštěné chápání křesWanství.
O obnovení kontaktu mezi náboženstvím a moderním světem
usilovali němečtí protestantští myslitelé Dietrich Bonhoeffer
(1906-1945), Rudolf Bultmann (1884-1976) a Paul Tillich
(1886-1965).
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Mluvit o postmoderně je bezmála frází. To, co tento fenomén
označuje, je ovšem fenomén obecně kulturní, tedy cosi, co značně
přesahuje úzký rámec filosofie. Termín postmodernismus se objevil
nejdříve v USA, a to ve spojení s vývojem architektury. I když
postmoderní tvůrci uznávají průkopnické dílo Le Corbusierovy
modernistické generace, odmítají dogmatismus jejích pokračovatelů,
podřizujících formální provedení staveb jedině jejich účelu a funkci.
Ve filosofii a umění sílí názory zpochybňující historický
optimismus a racionalistické postoje tzv. moderny, která byla v
kulturním vývoji posledních desetiletí dominantní. Postmodernistická
estetika klade kromě odklonu od diktátu novosti za každou cenu důraz
na přístupnost díla a na potěšení z jeho vytváření a vnímání.
V doslovu k svému románu Jméno růže, který znamenal světový
úspěch, píše italský spisovatel Umberto Eco: „Dva roky se zdráhám
odpovídat na nesmyslné otázky. Třeba na otázku, zda je nebo není teU
moje dílo otevřené ...„62
Román Jméno růže U. Eca byl označen za postmoderní. Sám
U. Eco si toto označen í přivlastnil a uvedl vlastní charakteristiku
postmodernismu v doslovu. Postmoderna je dnes v intelektuálních
kruzích nejvíce používané „jízlivé„ slovo a heslo pro kritiku doby a
kultury. Je stejně oblíbené jako sporné. Podíváme-li se na široce
rozvětvenou diskusi, vytvářejí se tři směry myšlení, jež s tímto slovem
sledují vždy svoje vlastní zájmy.
1. Jedni, zejména v oblasti německé a americké teologie, spojují
s postmodernou popis do budoucna ukazujících nových základních
postojů člověka ke krizovým symptomům naší doby (k ekologii,
partnerství, světovému míru).
2. Druzí, v prostoru německé filosofie (J. Habermas), spojují
s postmodernou reakcionářskou antimodernu nebo všechny závazné
hodnoty negující pravdu.
3. Co někteří filosofové a teologové nacházejí na postmoderně jako
odrazující, pociWují teoretikové ve Francii (R. Barthes, Jean-Francois
Lyotard) jako klad. Postmoderní umělecké dílo je koláž z libovolného
množství témat, forem, metod a jazyků. Postmoderní autor je nápaditý
aranžér skutečnosti, klame a zároveň odhaluje klamy.
K představitelům tohoto typu literatury jsou řazeni Gabriel
García Márquez a Milan Kundera.
Filosofické myšlení postmoderny vychází z poznání, že velké
historické projekty založené na optimismu dějinného pokroku
naprosto zklamaly. Jedním z hlavních představitelů postmodernistické
filosofie je Jean Francois Lyotard (1924). Ve své studii - Postmoderní
situace (1979) vychází z Wittgensteinovy teorie her a tvrdí, že úrovně
výpovědí o světě a způsoby pojmenování vztahu člověka k němu jsou
navzájem tak rozdílné, že ztrácejí vzájemnou srozumitelnost . Tím mizí
možnost celostného přístupu ke světu a pro současného člověka
zanikají jakékoli jistoty.
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Postmodernismus vzniká a vystupuje jako filosofie krize
lidského myšlení, stává se kritikou dosavadní racionality
aschematičnosti evropského filosofického myšlení. Vzhledem k tomu,
že toto učení se nachází v etapě svého konstituování, je velice obtížné
podat jeho ucelenou charakteristiku. Postmodernisté se kloní k
relativistickému pojetí pravdy. S uvedeným souvisí i postmodernistický
postoj, že svět a člověk (především) jsou určeni nahodilostmi.
Neexistuje člověk obecně, ale Němec, Čech, Rus ... Na základě
takového způsobu uvažování je logické, že je zpochybněna historická
kontinuita ve vývoji lidské společnosti. Filosofie má soustředit svoji
pozornost na jazykově formy myšlení. Lidský život má smysl sám v sobě,
v tom, jak je žit. Filosofie má člověku pomoci orientovat se sám v sobě,
i když nikdy ne s definitivní platností. Postmodernismus jako metoda
umělecké tvorby klade značný důraz na autenticitu uměleckého
vyjádření.
Po předcházející všeobecné charakteristice se pokusíme
v následujícím stručném textu připomenout medailonky některých
představitelů.
Michel Foucault (1926-1984)
Za jednoho ze zakladatelů postmodernistického způsobu
uvažování je označován francouzský psycholog a filosof Michel Foucault.
Ve svých dílech, uveKme alespoň Slova a věci (1966), se zamýšlel nad
vývojem lidského myšlení, nad situací, v níž se ocitá uvažování moderního
člověka. Pozornost věnoval zvláště třem podle něho základním epochám
- renesanci, klasice, moderní době. Ve svém výzkumu se soustředil na
strukturu jazykových projevů, na to, jak je jazykem vyjadřována struktura
lidského poznání, jak jazykové změny vyjadřují změny v poznávací
činnosti, nebo spíše, jak jsou s nimi spojeny. Ve svých
filosoficko-metodologických přístupech ke struktuře lidského poznání a
jejímu jazykovému vyjádření zdůrazňuje proměnlivost, různorodost
založenou na diferenciaci způsobů myšlení. Nikoliv náhodou klade
značný důraz na rozpravu - diskurz jako základního činitele umožňujícího
člověku porozumět sobě i druhému.
Jacques Derrida (nar. 1930)
Dalším z řady francouzským myslitelů, kteří se podílejí na
formování nového filosofického myšlení, je tento významný analytik
struktury jazyka a filosofických pojmů. Derrida v návaznosti na
Lévi-Strausse zdůrazňuje paralelnost kultur, paralelnost struktur
jazykových projevů. Značný důraz klade na to, aby se v lidských aktivitách
bral v úvahu prvek hry, vnášející nejednoznačnost, rozmanitost. Přichází
s myšlenkou o dekonstrukci jako dění, které umožňuje člověku vstoupit
do sféry jazykových a jiných projevů, pochopit je nezávisle na způsobech
jejich výstavby, na jejich záměrné působnosti.
Jean Francois Lyotard (nar. 1924)
Francouzský myslitel, jehož kniha Postmoderní situace (1979) je
jakýmsi shrnutím a programovým vyjádřením nového filosofického
uvažování konce 20. století. Lyotard zdůraznil, že je nutno brát v úvahu
názorovou různorodost, s ní se smířit, ne usilovat o shodu, konsenzus.
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Zároveň se značně kriticky vyjadřuje ke společenské situaci, odmítá
represivní snahy společenských institucí, byrokratického systému.
Proklamuje svobodu myšlení a svobodu tvorby, to se týká zvláště sféry
umění. V jeho pojetí je postmodernismus to, co se stává událostí, co nebere
ohled na dosavadní zvyklosti, co porušuje ustálená pravidla.
Postmoderním je to, co se v moderním ukazuje jako nepředstavitelné
v samém představování. I Lyotard zdůrazňuje pluralismus jazykových
her, právo jazykových projevů na originalitu, na možnost různé
interpretace.
Richard Rorty (nar. 1931)
Připomeňme, že postmodernismus začal výrazně ovlivňovat
filosofické myšlení i v mimoevropských souvislostech. V USA se stal jeho
propagátorem, ale zároveň tím, kdo jej dále rozvíjí, Richard Rorty. Ve
svých názorech vychází z tradic amerického filosofického myšlení, spojuje
postmodernismus s pragmatismem; jeho učení je označováno za radikální
pragmatismus. I on se zabývá problematikou pravdivosti poznání, uznává,
že pravdivé poznání možné je, ale jen v rámci určitého systému, není totiž
platné vždy a pro každého. V procesu konfrontace různých poznatků
vychází z principu nenásilné shody, který umožňuje lidské dorozumění.
Upozorňuje na existenci různých kulturních prostředí, která si vytvářejí
vlastní společenské struktury, hovoří o existujících alternativních
kulturách. Věnuje velkou pozornost užití jazykových prostředků
v komunikaci i v procesu formování kultury63.

63)

Pozn.: V textu bylo použito materiálu: Kuna, I., Holec, S.,
Stark, S.: Stručný přehled ... Plzeň 1993, s. 166-169.
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3 Filosofie XX. století se staví kriticky k předchozí tradici;
zásadní význam pro budoucí vývoj vědy má situace kolem roku 1900.
Vychází první Freudovy spisy a základní spis moderní jazykovědy
Saussurův Kurz obecné lingvistiky (1916).
3Zakladatelem fenomenologické filosofie ve XX. století byl Edmund
Husserl
3 Mezi fenomenologicky orientované směry patří existencialismus;
hlavní pozornost věnuje otázkám existence člověka a jeho vztahu ke
všemu jsoucímu, zabývá se i smyslem lidského života
3 Manifestem existencialistů je Heideggerův spis Bytí a čas (1929).
3 Teoretickým základem filosofie existence jsou myšlenky
S. Kierkegaarda.
3 Existencialismus reaguje na události každodenního života, kde se
promítají např. kategorie úzkosti, lásky, naděje, starosti, radosti,
zklamání, utrpení atp.
3 Hermeneutika je rovněž filosofickým směrem orientovaným
fenomenologií. Dějiny hermeneutiky sahají až do 4. st. př. n. l. Jinak je
hermeneutika pojata v XIX. století, jinak ve století XX.
3 Další oblastí současné filosofie je analytická filosofie, která se ve své
podstatě rodí na bázi pozitivistického postoje ke zkoumaným
objektům.
3 Zcela zásadní význam má pro současnou analýzu dílo L.
Wittgensteina (Logicko-filosofický traktát). Jeho filosofie jazyka je
myšlenkovou syntézou matematiky, logiky a aplikované filosofie.
3 Filosofii vědy reprezentuje sir K. R. Popper se svou teorií falzifikace.
3 Antropologie XX. století se zaměřuje na člověka jako jedinečný
a ucelený systém uvnitř přírody. Člověk má aspekt přírodní a kulturní.
3 KřesWanská filosofie je historicky základním prvkem naší západní
kultury. Hlavními představiteli ve XX. století jsou J. Maritain a E.
Gilson. Klíčovým pojmem je bytí koncipované jako stvoření.
3 Postmoderna vystupuje jako filosofie krize lidského myšlení, ale i
jako metoda umělecké tvorby.

4

Pojmy k zapamatování
Čas - Dasein - Eidos - Epoché - existence - existencialismus - fenomén
- fenomenologie - hermeneutika - imanence - intencionalita konečnost - metoda fenomenologie - mezní situace - konečnost naladěnost - nic - starost - vrženost - postmoderna - evoluční
křesWanství - antropologie - analytická filosofie - filosofie jazyka.
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(Vzhledem k obsahu pojmů vás tentokrát odkážeme na Slovník
pojmů.)

Literatura pro doplnění
Bochenski, J. M.: Cesty k filosofickému myšlení. Praha 1994
Machalová, T., Hroch, J.: Základy filosofie. Brno 1992
Liesmann, K., Zenaty, G.: O myšlení. Úvod do filosofie. Olomouc 1994
MěšWánek, T.: Poznámky k dějinám filosofie. Praha 1992
Petříček, M.: Myšlení o divadle II. Praha 1993
Petříček, M.: Úvod do (současné) filosofie. Praha 1991
Patočka, J.: Přirozený svět jako filosofický problém. Praha 1970
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Úkol
1. Doplňte výrok - člověk je ......................................... bytost,
vhodnými adjektivy.
ê

.................................................................................................
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2. Pokuste se vymezit a charakterizovat ty vlastnosti člověka, které
považujete za podstatné, které dělají člověka člověkem.
ê

.
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

3. Sami pro sebe se pokuste zformulovat svou definici člověka.

ê
.
.................................................................................................
.................................................................................................
..................................................................................................

4. Jmenujte nejméně 5 filosofických směrů XX. století a pokud možno
i jejich hlavní představitele.
ê

.................................................................................................
.................................................................................................
.....................................................................................................
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Korespondenční úkol
Na straně 68 tohoto textu jsou uvedeny příklady definic člověka
vycházejících z evropské tradice. Váš úkol je následující. Pro který
z uvedených pokusů o definici člověka byste se rozhodli? Svou volbu
zdůvodněte písemně v rozsahu 3 str. textu.

Úkol pro zájemce
1. Zkoumejte sémantické pole práce (jako zdroj příjmů, job,
sebeuskutečnění apod.)
1. Máte dojem, že práce je zdrojem bohatství (ano/ne)? (Zdůvodněte
své rozhodnutí.)
2. Pokuste se sami vymezit a podrobně charakterizovat ty vlastnosti
člověka, které považujete za podstatné.
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Poznámky:
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VIII. Jsem, jsi, jest (o ontologii)
Dvěma základními pojmy, z nichž každá ontologie vychází a jež
vymezuje, jsou JSOUCNO a BYTÍ. Již Aristoteles upozorňuje na to,
že prvním úkolem filosofie je držet „ontologickou diferenci„, to
znamená rozdíl bytí a jsoucna.
Protože však filosofové používají tyto pojmy často v odlišném
významu, rozhodli jsme se, že následující vysvětlení bude reflektovat
Heideggerovu filosofii, která vyhrazuje pojem existence pouze jsoucnu
lidskému, takže kámen například v tomto smyslu neexistuje, ten prostě
jest. Jsoucno v podobě existence se totiž vyznačuje zvláštním vztahem
k sobě samému, a tím i k porozumění bytí.
Základní představou Heideggerovy ontologie je rozdíl, který se
velmi komplikovaně vysvětluje, ale který je nicméně velice jednoduchý.
Terminologický rozdíl mezi bytím a jsoucnem.
O jsoucím říkáme, že jest; o všem, co jest, říkáme, že to je. To
ale znamená, že tomu nějak rozumíme. O nás řeknu, že jsme, o věci
řeknu, že je - všichni víme, že to něco znamená. Rozumíme tomuto
slůvku jest. Samozřejmě ne tak, že bychom to dokázali definovat, to
nedokáže čas to ani filosof . Ale rozumíme tomu, umíme to použít.
Jestliže rozumíme tomu, co znamená jest, tak to znamená, že
rozumíme smyslu bytí. Víme, co to znamená být.
Jsme-li schopni té skutečně mimořádné abstrakce,
mimořádného zobecnění, a jsme-li schopni říci o všem, s čím se
setkáváme, že to je jsoucno, je to proto, že rozumíme něčemu
takovému, jako je to bytí.
Proto můžeme o věcech říkat, že jsou, a označovat je jako
jsoucno. Heideggerova filosofie se ve své první fázi soustřeUuje na tu
záhadnou věc, že rozumíme slovu jest. Jak je to možné? Především je
zjevné, že patrně tím se odlišujeme od kamene nebo od zvířete. O
zvířeti stěží budeme tvrdit, že rozumí něčemu takovému, jako je
„tohleto jest„.
Jak je to možné, že člověk rozumí něčemu takovému, jako je
bytí? Je to proto, že zemřeme, že víme o tom, že zemřeme. Protože
jenom bytost, která je schopna vztahovat se takto ke své smrti, ví o tom,
že JE. To samozřejmě není žádné smrtící, to je fakt. Protože víme, že
zemřeme, proto nám záleží na tom, jak jsme. Tedy vztahujeme-li se ke
své smrti, je to vztah, který nám umožňuje chápat, jak jsme my, a
rozumíme také tomu, že co nejsme my, má jiný způsob bytí. Protože
ke své smrti je schopen vztahovat se pouze člověk, nikoli přírodní jev
nebo zvíře.
Heidegger vztahem ke smrti nechce převádět filosofii na
nějakou péči o umírání a podobně. Heidegger chce pracovat v linii
tradiční filosofické nauky, která se nazývá ONTOLOGIE. Tedy nauka
o bytí. Filosofie od Platóna až po Heideggera je vždy naukou o bytí.
Chce zodpovědět otázku, co to je být. I když ji zodpovídá třeba
nepřímo, prostřednictvím jiných disciplín.
A jestliže chceme zjistit, co to je to bytí, musíme si napřed najít
místo, kde se něco takového ukazuje. A tím místem je právě naše lidská
existence. Cesta k poznání toho, co to je bytí, nevede přes poznávání

Žijeme s filosofií

Jsoucno a bytí

Heidegger




Průvodce
studiem:
Při studiu
ontologického
rozměru filosofie doporučujeme Parmenidovo vymezení
jsoucna, vrátíme
se opět k Platonovu podobenství o
jeskyni, nezapomeneme na
Aristotelovo
vymezení látky
a tvaru (formy),
všimneme si
filosofie R. Descarta. Ty, kteří
chtějí dějinný
přehled dovést
dále, pak upozorňujeme na Hegelovu filosofii. Ve
XX. století
vznika- jí snahy o
obnovu řešení
ontologic- kých
otázek ve filosofii
- existencialismus, Hartmannova redukce
ontologie na
problémy
struktury bytí.
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nejvyššího jsoucna, nevede teologií, ale vede přes poznávání naší
existence. Aby zkoumání bytí pokračovalo zajištěným způsobem,
musím velmi přesně vědět, co to je existence, musím rozebrat základní
struktury existence.
Co jsou hlavní rysy lidské existence? Například to, že nemůžeme
uvažovat o bytí vůbec, protože bytí, jak se s ním setkáváme, je vždy
takové bytí, které je pouze moje. Lidská existence je taková, že každý
z nás za svůj život odpovídá. Tuto odpovědnost z nás nikdo a nic
nemůže sejmout. To je zvláštním rysem naší existence, že to je vždy
moje existence. Jestliže se vztahuji sám k sobě, jestliže mi v mém bytí
jde o toto bytí samo, tak to znamená, že každé moje jednání, aW dělám
cokoli, má vždy již nějaké místo nebo funkci v této struktuře mé lidské
existence, že mi jde o něco, usiluji o něco. Proč o něco usiluji? Protože
mi na tom záleží. Proč vůbec mi na něčem záleží? Protože chci nějakým
určitým způsobem být. Nechci být jako kámen, který nerozhoduje o
tom, jak jest, protože jenom jest.
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3 Základními ontologickými kategoriemi jsou JSOUCNO a BYTÍ.
3 Otázkou bytí se intenzivně zabývali Platón a Aristotelés.
3 V novodobé filosofii tato otázka ustoupila do pozadí.
3 Ve filosofii XX. století se k ní vrací zejména M. Heidegger
a N. Hartmann.
3 Při zodpovídání otázky po bytí se nesmí zapomenout na vztah
člověka k bytí; bytí člověka je odlišeno od všeho ostatního bytí.

Pojmy k zapamatování
Ontologie (z řec. Ón, ontos, jsoucí) je věda o bytí vůbec, to jest o „bytí,
jak dalece je bytím„ (Aristotelés).

Literatura pro doplnění
Anzenbacher, A.: Úvod do filosofie. Praha 1990, s. 75-97
Hartmann, N.: Nové cesty ontológie. Bratislava 1976
Heidegger, M.: Co je metafyzika? Praha 1993, s. 37-67
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&

Omyly a „omyly„
našich smyslů

Pro tentokrát začneme netradičně, netypicky. Ve fejetonu
Rudolfa KřesWana můžeme pozorovat některé paradoxy našeho
putování za poznáním.
Země se prý otáčí
Můj vztah ke vzdělání byl kladný až do dne, kdy nám ve škole bylo
řečeno, že Země se otáčí.
Tehdy jsem pojal poprvé k učitelce nedůvěru, ačkoliv jsem ji měl
dosud rád, vždy) si dávala nohu přes nohu a já seděl v první lavici, dobře
jsem viděl.
Kdyby se Země skutečně otáčela, pak by přece nemusela existovat
letadla. Stačilo by vznést se do vzduchu helikoptérou, ta by čásek visela na
obloze, na jednom místě, a Země by se pod ní zatím otáčela. Šup, a už by
tu byl Lisabon.
Také vodopády by dopadaly někam zcela jinam.
Všechny vlaš)ovky by zahynuly. Létají před deštěm nízko nad Zemí,
a kdyby se Země otáčela , domy by musely nutně narážet do vlaš)ovek
a vlaš)ovky jsou velice křehké.
Země by se otáčela i pod parašutisty. Vyskočili by nad Bratislavou
a dopadli až v prostoru Strážnických slavností.
Žádal jsem o vysvětlení jednoho spolužáka, matematického
olympionika, ale ten mě nařknul, že nemám mozkovou kapacitu. Byla to
sice urážka původní, ale k pochopení problému mi příliš nepomohla.
„Sám jsi vůl,„ snažil jsem se zatáhnout spolužáka zpět do hovoru.
Podařilo se to, a posléze rozšafně povídá: „Hele, půjdeme na to od začátku
- proč se střídá noc a den?„
„Podle hodinek,„ odpovídám.
„A co když hodinky stojí?„
To byla rána pod pás. Vymotával jsem se z ní poukazem na fakt,
že člověk také bdí a spí. Světlo tudíž musí stejně tak změnit svou podobu,
je-li unavené. Unavené světlo je tma, o tom nemůže být debat. Tak se střídá
den a noc. Nezávisle na hodinkách, připouštím.
Spolužák, matematický olympionik, značně vzkypěl a osočil mě, že
si přikládám polínko pod hranici G. Bruna, který za otáčení Země položil
život.
„Nemíchej do toho city,„ říkám spolužákovi chladně, protože mě
naštval.
S vědomím převahy odešel a nechal mě v nevědomosti.
A já bych se přitom se Zemí otáčel docela rád; na kolotoči se musí
platit.
Ano, naše smysly se mohou mýlit. V řadě případů jsou
nespolehlivé. Rovnou hůl vidím ve vodě zlomenou; kulatý stůl je v
odstupu několika metrů spíše oválný; pobřeží na obzoru sledujeme
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s očekáváním, že loU u něho brzy zakotví, ale přesto trvá plavba ještě
dlouho; připomínat koleje sbíhající se v dálce snad netřeba.
Zkuste vymyslet sami podobné příklady a zapište si je.
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...............................................................................................
...............................................................................................
„... Je pravděpodobně velkým objevem řecké filosofie, že
nespolehlivost smyslů musí být kompenzována jinými schopnostmi
člověka, především silou jeho rozumu. Proces poznání má odvádět od
smyslově vnímatelného náhledu do podstaty věcí. Toho je možno
dosáhnout jen úsilím ducha. První všeobsáhlá, mimořádně důsledná
teorie poznání na této bázi pochází od Platóna ...„64
Ve svém slavném „podobenství o jeskyni„ se snaží Platón
ukázat, co představuje poznání a jak se má uskutečňovat. To, co lidé
ze světa, který je obklopuje, vnímají, jsou pouze stíny, nikoli pravá
podstata věcí. Lidé jsou vlastně vězňové, kteří sedí v jeskyni a kteří ze
všeho vidí pouze stíny. Stíny jsou pro ně pravdivé. Spoutaní vidí stíny,
ale samozřejmě nikoli jako stíny, neboW světlo v jeskyni je za nimi a oni
nevidí oheň, ze kterého se světlo šíří.
Ke známému dialogu se vraWte až do podkapitoly o Platónovi
a všimněte si, jak je popsána cesta k pravdivému poznání. Domníváme
se, že řada z vás bude postupovat už lehce a samostatně. Pokud byste
potřebovali poradit a své studium podpořit komentářem, pak vám
určitě pomůže kapitola Pravda v podobenství o jeskyni z publikace J.
Michálka Co je filosofie? Praha 1992, str. 38-50.

Myslím, tedy jsem
Významný zlom v západoevropské filosofii uskutečnil
francouzský myslitel, který systematickou pochybnost a jazykovou
zřejmost považoval za podstatné znaky moderního myšlení. Jmenoval
se René Descartes.
René Descartes, otec novověké filosofie a slavný matematik, si
zaslouží v našem textu mimořádné místo, které mu náleží hned ze dvou
příčin. Za prvé proto, že ve všech oblastech lidského bádání
cílevědomě hledal metodu. Za druhé proto, že z větší části na úkor
tohoto hledání zavedl do filosofie mnoho nových pojmů a argumentů,
které od té doby tvoří její základ v evropském kontextu. Zároveň
obrátil pozornost na subjekt, který považuje za rozhodující v jakémkoli
přístupu ke světu.
64)

Liesmann, K., Zenaty, G.: O myšlení. Olomouc 1994, s. 22.
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René Descartes (latinsky Renatus Cartesius) se narodil roku 1596
v městečku La Haye v západní Francii. Od osmi let studoval v jezuitské
koleji La Fléche. Po skončení školy cestoval, vstoupil do armády
holandského a později bavorského krále. Seznámení s holandským
vědcem I. Beckmane m ho přivedlo k aktuálním problémům fyziky a
matematiky. V roce 1628 vyslovil v Paříži poprvé veřejně své názory. V
letech 1629-1644 pobýval v Holandsku, kde se plně věnoval vědeckému
studiu a pracoval na svých filosofických dílech. Pomocí rozsáhlé
korespondence udržoval krok s nejnovějšími vědeckými událo stmi. V roce
1643 bylo v Utechtu zakázáno šíření Descartových názorů (v r . 1647 v
Leydenu) a jeho díla byla spálena katem. V této době opět navštěvuje
Paříž, kam se chce natrvalo vrátit. V r. 1649 však neodolal pozvání švédské
královny Kristiny k návštěvě Stockholmu, kde ale počátkem roku 1650
umírá na následky nachlazení.
Nejdůležitější díla: Rozprava o metodě (1637)
Meditace o první filosofii (1641)
Principia philosophiae ( 1644)
Ve svém nejzávažnějším díle Rozprava o metodě ukázal na čtyři
pravidla metody, jíž dosáhneme „spolehlivosti„ při zkoumání věcí:
1. nepřijímat nikdy žádnou věc za pravdivou, pokud bych ji nepoznal
jako pravdivou jasně a zřetelně,
2. rozčlenit každou zkoumanou věc, problém na velké množství otázek,
3. vyvozovat myšlenky v náležitém pořadí od nejjednodušších
k nejsložitějším,
4. dělat všude výčty tak, abych nic neopomněl.
Descartes dospěl k přesvědčení, že lidské poznání je strom,
jehož kmenem je fyzika a kořeny metafyzika. Při svých bádáních
postupoval metodou pochybování, metodou, při které se všechny naše
požadavky přesívají do té doby, dokud se nepoznají ty, které nelze jasně
definovat (určit).
Pochybovat můžeme nejen o svědectví smyslů a paměti, ale
dokonce i o základních předpokladech vědecké činnosti. Mohu
pochybovat, že existuje svět předmětů rozložených v prostoru kolem
mě, že získávám zkušenost o tomto světě a že na něj reaguji způsoby,
které mohu předvídat a chápat. Descartes žádá, abychom si představili
ducha takové síly a zloby, že ve mně vyvolává všechny zážitky a
zkušenosti a výrazně mě chce klamat. Jakou mám jistotu, že existence
takového zlého ducha není skutečnou příčinou mé aktuální
zkušenosti? Není třeba odpovídat, že tato hypotéza je krajně
nepravděpodobná. Všeobecně, bez jistot, na které je možno se
spolehnout, nemám důvod vědět, co je pravděpodobné a co ne. Moje
vlastní zkušenost je slučitelná s vírou ve zdravý rozum i se zlým duchem,
a proto není dostatečným důvodem k tomu, co si vlastně mezi nimi
vybrat. Opakováním tohoto argumentu a jiných podobně laděných a s
podobným výsledkem mohl přesvědčit sám sebe, že si nemůže být jistý
ničím, kromě toho, o čem není nijakých pochybností. Cokoliv, o čem
se dalo pochybovat, se podle výše uvedeného argumentu stalo
absolutně pochybným. Jediný základ poznání musí spočívat ve
výrocích, o kterých se z určitých důvodů nedá pochybovat.
Metafyzika musí začínat pravdou, která není zrovna zřejmá, ale
v určitém smyslu schopná sama se verifikovat. Descartes uvedl slavný
příklad: „Myslím„, kdysi za základní výrok uváděl: „Jsem„, anebo
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dokonce (co je čtenáři nejznámější z ustálené formy) „Myslím, tedy
jsem„ (Cogito, ergo sum).
Podle Descarta je tento výrok osobitý tím, že ho nelze brát do
úvahy bez toho, aniž bychom přitom zjišWovali, že je pravdivý. I tak vím
určitě, že je pravdivý, neboW by mohl být i nepravdivý. Vím to, neboW i
kdybych pochyboval, že myslím, potom by má pochybnost sama
potvrzovala, že myslím. Jinými slovy, výrok „myslím„ verifikuje sám
sebe.
V tomto výroku našel Descartes, co chtěl, totiž
neoddiskutovatelný základ , na kterém mohl vybudovat svůj systém
jistot (přesvědčení).
Pro jasnost si udělejme malou rekapitulaci:
Platón (a celý středověk) spoléhali na ideje. Idea je věc, není to
sice ani smyslová věc, ani hmotná , ale přesto je to část říše skutečnosti;
jako idea básně, státu, církve jsou něco, jsou to faktory duchovního
života. Toto realistické pojetí ideje schází Descartovi, nedovede se o
nic kromě sebe pevně opřít, pro něj pravda je uzavřena jedině v subjekt
(je to to, co si uvědomuji). Není to předmět poznání, nýbrž subjektivní
stav poznání.
Také Descartes mluví o ideách, ale v novém smyslu. Nejsou to
u něho působivé duchovní síly, nýbrž stavy vědomí, duchovní odlitky
skutečnosti (imagines), které se v mysli tvoří při příležitosti, kdy na
mysl působí vnější předměty.
Platónův svět je rozdělen na prchavou smyslovou skutečnost a
na věčné ideje. Descartův na předměty přírodní (stromy, hvězdy,
krystaly) a na počitky a představy.
Podle Descarta vůle, strach, soud jsou myšlenky (cogitationes),
ale ideje jsou toho druhu myšlenkami, které jsou jakoby obrazy věcí.

René Descartes je považován za otce moderního analytického
myšlení, za zakladatele novodobého racionalismu.
Zdrojem poznání je tedy rozum. (Pod rozumem chápeme
schopnost jedince myslet v pojmech a logických souvislostech.) Naše
pocity a smyslové zkušenosti považujeme za nejisté, a proto
představují nižší stupně poznání. Totiž nic nemůže být bráno za jisté a
platné, dokud to nebylo přezkoumáno rozumem. Poznání vychází ze
subjektu, rozumová činnost subjektu je rozhodující.
Zdaleka ne všichni filosofové však obhajovali Descartovo
stanovisko. Racionalismus nebyl bez rozporů, a tak se na evropské
filosofické scéně objevil empirismus. George Berkeley a David Hume
prohlašovali, že výlučně zkušenost (empirie) je zdrojem poznání.
Proces poznání je výsledkem kombinace idejí (počitků, vjemů) .

Podle Davida Huma (1711-1776) nemůžeme o světě za hranicí
našich smyslů vypovědět nic jistého - svět věcí, který poznáváme, to
jsou jenom našimi smysly vnímatelné události. Naše JÁ je výsledkem
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Jediné vědění se dá
vyvodit jen z myšlenkové práce; smyslové
orgány jsou příliš
nejisté.




Studijní
průvodce:
„Racionalismus
(z lat. ratio:
rozum, rozvažování). Lidské
poznání je
konkr. celek
vznikající z
příspěvků, smyslů a
rozumu. Těsné
spojení obou je
vyjádřeno v učení
o abstrakci a poznávání podstatného ve smyslových jevech. K tomu v celém
naplňo- vání života
přistu- pují síly vůle
a citu. Když je
jeden z těchto
prvků na úkor
rozumu
zanedbáván, nebo
dokonce ve své
specifičnosti popřen, dochází se
k racionalismu.„
(Brugger, W.:
Filosofický slovník.

100

D. Hume

G. Berkeley




Průvodce
studiem:

Nyní se seznámíme s vysvětlením empirismu.
Porovnejte s
racionalismem.
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volně spojených vjemů. Hume je zároveň skeptik. Pochybuje o jistotě
našich smyslů a pochybuje i o tom, že by mohlo být něco jistého za
našimi smysly. Člověk sám od sebe rozvíjí jakýsi přirozený instinkt,
zvykovou víru, která se stává jedinou původní konstantou, jedinou
jistotou našeho poznání. Tento instinkt se projevuje jako zvyk pořádat
smyslová data, vytvářet pořádek.
Irský filosof George Berkeley (1685-1753) se domnívá, že platí:
Esse est percipi - Být, znamená být vnímán. Existuje jenom moje JÁ
a počitky - ideje, ze kterých je všechno složené. Vnější svět existuje
jenom díky mému vnímání, percepci. Každá věc je jenom komplexem
našich subjektivních počitků. Vjem nevzniká jako odraz vnější věci
našimi smysly, ale je důsledkem vztahů mezi jednotlivými počitky
(např. vjem jablka je výsledkem kombinace počitků jeho tvaru, vůně,
barvy, chuti aj.). Takovýto subjektivně idealistický názor dovedený do
krajnosti nazýváme solipsismus.
Takové filosofické pozice, které zabsolutňují aspekt
smyslovosti, za zdroj našeho poznání považují naše počitky a z nich
vytvořené vjemy, jsou pozicemi empirickými (empirismus).
„... EMPIRISMUS neboli filosofie zkušenosti je názor, který
uznává zkušenost jako jediný zdroj poznání. Empirismus nebere v
úvahu, že zkušenost je možná jen za předpokladu nezakusitelných
podmínek. Zvláštní aspirací empirismu je objasnit obecné pojmy a
obecný soud pouhou zkušeností. Je nepochybné, že „všechno naše
poznání začíná zkušeností„ a je jí nějak podmíněno. Omezení našeho
poznání čistě na oblast pouhé zkušenosti je však neudržitelné. Ani
výrok: „Veškeré zkušenostní poznání je pravdivé„ nelze nikdy odvodit
ze zkušenosti. Tím méně základní tvrzení empirismu, že jedině
zkušenost zaručuje pravdivé poznání. Empirismus nutně selhává při
vysvětlování obecných pojmů. Společné smyslové představy čili
schémata nemohou pro jejich objasnění postačovat, protože nemohou
shodně vypovídat o více skutečných předmětech...65Rozhodující krok
ve sporu dvou konkurujících si pozic (racionalismu a empirismu)
učinila filosofie Immanuela Kanta (1724-1804).
Rozhodující krok ve sporu dvou konkurujících si pozic
(racionalismu a empirismu) učinila filosofie Immanuela Kanta
(1724-1804).
Jeho východiskem je přesvědčení, že poznání fakticky existuje,
že je možné a skutečné. Poznání je vždy výsledkem spojení funkce
smyslů a rozumu. Zkušenost není jednoduché složení počitku a vjemu,
jak tvrdí empiristé. Zkušenost má dva zdroje své existence: smyslová
data a rozumové akty. Podmínkou zkušenosti vedle vjemu a počitku je
i cosi neempirického, co je výsledkem aktivity rozumu. Hledání
odpovědi na otázku, které rozumové akty umožňují zkušenost a vznik
samotného poznatku, se stalo hlavním základním tématem Kantovy
transcendentální filosofie. „... Co rozumí Kant pod pojmem
„transcendentální“? Vyjděme nejdříve z pojmů „imanentní„ a
„transcendentní„. Určité oblasti je imanentní všechno, co patří do této
oblasti. Kantovi přitom šlo o celou oblast empirického, tedy přímo
65)

Brugger, W.: Filosofický slovník. Praha 1994, s. 127.
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zkušenostně poznatelného. Lze říci, že všechno empirické je
zkušenostně imanentní, tj. patří do oblasti přímo zkušenostně
poznatelného ... V době Kantově existovala značně upadlá metafyzika,
kterou prudce kritizoval. Tato „školní metafyzika„ zastávala názor, že
za hranicemi zkušenosti poznáváme svět (zkušenosti nepřístupných,
„metafyzických„) transcendentních předmětů podobným způsobem,
jako v rámci zkušenosti poznáváme svět empirických předmětů.
Rozdíl mezi oběma druhy předmětů záleží pouze v tom, že jedny
předměty (zkušenostně imanentní) jsou smyslové a druhé
(zkušenostně transcendentní) nadsmyslové... Na rozdíl od zkušenostní
imanence (empirie) a od zkušenostní transcendence (špatné
metafyziky) zavádí Kant výraz transcendentální...“66
Netělesný, smyslům nepřístupný, transcendentní svět je
v předkantovské filosofii pokládán za poznatelný podobným
způsobem, jako je poznáván svět smysly vnímatelných předmětů. To,
co překračuje naši zkušenost, není podle Kanta principem
empirického, ale jsou to pojmy, duchovní útvary, které je nutno hledat
v povaze samotného čistého rozvažování, tzn. v povaze našeho rozumu.
Svou apriorní povahou se stávají transcendentální podmínkou naší
zkušenosti.
„... Každé poznání, které se nezabývá předměty, ale způsobem
našeho poznání předmětů, pokud má být apriorně možné, nazývám
transcendentálním ...„
Hovoří-li Kant o poznání, rozeznává v něm dva základní aspekty:
a) to, co získáváme smysly, počitky, a z nich vytvořené vjemy; to je obsah
smyslového názoru, chaotický materiál, jakási hrubá látka smyslových
dojmů,
b) tzv. apriorní formy poznání, poznatky, které máme před vší zkušeností.
Možnost vzniku poznatku i samotného poznání se vytváří až na
základě syntézy apriorních forem se smyslovými daty. „... Zkušenost
konstituuje předmět v tom smyslu, že apriorní formy utvářejí počitkový
materiál v předmět. Transcendentální filosofie má tedy za úkol ukázat
systém apriorních forem, který je podmínkou našeho zkušenostního
světa.„67
V procesu smyslového nazírání umožňují spojování
chaotických, amorfních dat dvě základní apriorní formy: prostor a čas.
Hlavní roli při přetváření empirického názoru sehrávají apriorní
pojmy rozvažování - kategorie.
Kant rozlišuje kategorie kvantity (jednota, mnohost, veškerost),
kvality (realita, negace, limitace), relace (substance a akcident, příčina
a
účinek,
vzájemnost),
modality
(možnost-nemožnost,
jsoucno-nejsoucno, nutnost-náhoda).
„... Kant se kriticky obrací proti vyhraněným názorům empirismu
a racionalismu, jsou-li používány jednostranně. Obsahují však i prvky,
které pomáhají utvářet poznání. Přiklání se k základní pozici
racionalismu, že zákony rozumu mají objektivní význam, souhlasí však
66)

Anzenbacher, A.: Úvod do filosofie. Praha 1990, s. 123-124.

67)

Anzenbacher, A.: Úvod do filosofie. Praha 1990, s. 125.
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také s námitkou empirismu proti racionalismu, že je dogmatický a že, aniž
by to blíže rozlišoval, všechno, co je, podřídil nejvyšším rozumovým
kategoriím a jejich učením....„68

68)

Fürst, M.: Filozofie. Praha 1994, s. 62.

Žijeme s filosofií

Zastavení č. 12

Σ

103

Zastavení č. 12
Shrnutí
EMPIRISMUS

geograficky

anglosaský

RACIONALISMUS
kontinentální

hlavní představitelé Hobbes, Locke
Berkeley, Hume

Descartes, Spinoza
Leibnity, Wolf

těžiště

logicko-racionální
odvozování
vrozené ideje
rozum

pramen poznání
východisko

analýza
empirického
smyslovost
počitek

překonání
empirismu
a racionalismu

OSVÍCENSTVÍ

I. Kant: trancendentální reflexe
"Názory bez pojmů
jsou slepé."

"Myšlenky bez obsahu
jsou prázdné."

Pojmy k zapamatování
Racionalismus - empirismus - solipsismus

Literatura pro doplnění
Anzenbacher, A.: Úvod do filosofie. Praha 1990, s. 121-154
Kant, I.: Kritika čistého rozumu. Bratislava 1979
Michálek, J.: Co je filosofie. Praha 1992, s. 38-51
Popelová, J.: Zrození filosofie. Praha 1977
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Zastavení č. 12
Úkoly
Přečtěte si pozorně následující text:
„... Ve svých mladších letech69 studoval jsem trochu z věd
filosofických logiku a z věd matematických geometrickou analýzu
a algebru, tři umění či vědy, jež, jak se zdálo, mohly prospět poněkud
mému cíli. Avšak rozbíraje je, zpozoroval jsem, že v logice její sylogismy a
většina jejich ostatních nauk spíše se hodí k tomu, vykládat druhému věci
známé, anebo, jako nauka Lullova,70 mluvit bez soudnosti o věcech
neznámých, než jim naučit. A ačkoli logika obsahuje vskutku mnoho
pravidel velmi pravdivých a velmi dobrých, je mezi nimi přimíšeno tolik
jiných buK škodlivých, nebo zbytečných, že je téměř tak nesnadno je
navzájem oddělit jako vytesat Dianu nebo Minervu z kusu mramoru, jenž
není posud ani opracován. Co se pak týče analýzy starých a algebry
moderních,71 nehledíc na to, že se vztahují toliko na otázky velmi
abstraktní a že se jich zdánlivě nedá k ničemu použít, první z nich je vždy
tak odkázána na přihlížení k názorným tvarům,72 že může cvičit intelekt
jen s velkou námahou obrazotvornosti; a při druhé z nich jsme do té míry
podrobeni jistým pravidlům a jistým číslům,73 že z ní učinila zmatené a
temné umění ducha zatěžující místo vědy ducha vzdělávající. To bylo
příčinou, že jsem pokládal za potřebné hledat nějakou metodu jinou,
jež, majíc přednosti těchto tří, byla by prosta jejich chyb.
69)

Vztahuje se asi na léta strávená v La Fléche.

70)

Nauka Lullova, ars Lulli, ars magna, je vynález katalánského
náboženského blouznivce, učence a básníka, františkána
Raimunda Lulla (1235-1315), mocí kterého, jak se domníval,
pouhou mechanickou kombinací pojmů je možno dokázat
správnost křesWanské nauky a křesWanských mravních zásad.
Lullova kombinatorika měla přes svou primitivnost úspěch a její
tradice se udržovala. - Leibniz tuto ideu všeobecné
kombinatoriky pojal do svého systému. Zde Descartes asi naráží
na známou definici z Ars brevis: „Předmět tohoto umění je
odpovídat na všecky otázky za předpokladu, že známe význam
výrazu.„

71)

„Analýza starých“ je analytická metoda, jež spočívá v tom, že se
věta dokazuje nebo úloha řeší na základě konsekvencí, které z
ní vyplývají a o nichž se dá podle toho, co je již známo, zjistit,
platí-li, či nikoli. Počátky této metody podle tradice sahají k
Platónovi. Analýza je jedna ze základních metod geometrických;
algebra naopak, ač její základy sahají rovněž do pozdní antiky,
byla pro Descarta podstatně moderním oddílem matematiky.

72)

Řecká matematika, jak známo, byla především geometrie,
pracující názornými metodami, tj. konstrukcemi. Odtud vyplývá,
že metoda nebývá vždy dostatečně obecná, jelikož geometrické
útvary se mohou názorně podstatně lišit, a přece jen být in
genere totéž.

73)

Soudobá algebra používala začasté neobratných algoritmů;
např. potence vyjadřovaly se zvláštními symboly, tzv. kosickými
čísly; dnešní symbolismus exponenciální datuje se v podstatě
právě od Descartovy Geometrie.
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A jako mnohost zákonů bývá často omluvou neřestem, takže stát
je mnohem lépe řízen, má-li jen velmi málo zákonů, jež jsou velice přísně
zachovávány, tak jsem se domníval, že místo onoho velkého počtu
pravidel, z nichž je složena logika, budu mít dost na čtyřech,76 jen
rozhodnu-li se pevně a nastálo, že se od nich ani jedinkrát neuchýlím.
První bylo, nepřijímat nikdy žádnou věc za pravdivou, již bych s
evidencí77 jako pravdivou nebyl poznal: tj. vyhnout se pečlivě ukvapenosti
a zaujatosti; a nezahrnovat nic víc do svých soudů než to, co by se objevilo
tak jasně a zřetelně mému duchu, abych neměl žádnou možnost
pochybovat o tom.
Druhé, rozdělit každou z otázek, jež bych prozkoumával na tolik
částí, jak je jen možno a žádoucno, aby byly lépe rozřešeny.78
Třetí, vyvozovat v náležitém pořadí své myšlenky, počínaje
předměty nejjednoduššími a nejsnáze poznatelnými,79 stoupaje povlovně
jakoby ze stupně na stupeň až k znalosti nejsložitějších, a předpokládaje
dokonce i řád mezi těmi, jež přirozeně po sobě nenásledují.80
A poslední, činit všude tak úplné výčty a tak obecné přehledy, abych
byl bezpečen, že jsem nic neopominul“.81 (Descartes, R.: Rozprava o
metodě. Praha 1947, citováno podle Zelený, J.: Úvod do filosofie. Praha
1969, s. 195-196)

76)

Původní výsledek Descartův byl jiný; nedokončený spis asi z r.
1628 Regulae ad directionem ingenii má 21 pravidel. Přesto měl
Descartes od počátku na mysli malý počet základních předpisů
a snad právě proto nedokončil první metodický spis, že se mu
příliš rozrůstal pod rukama.

77)

Evidence či zřejmost je u Descarta definována jasností a
zřetelností. Evidence náleží idejím. Jasná je idea tenkrát, je-li
přítomna, nazírám-li ji (nemyslím-li na ni pouze narážkou nebo
ve vzpomínce); zřetelná tenkrát, když ji s ničím jiným nesměšuji.
Např. vnímaná barva je idea jasná, ale pokud si nejsem vědom,
že je čímsi mentálním, a pokládám ji za atribut vnějšího
předmětu, není zřetelná, nýbrž zmatená.

78)

Toto druhé pravidlo zahrnuje jednak přesnou determinaci
otázek, jednak převedení na nejjednodušší možnou formu.

79)

Věcmi „nejsnáze poznatelnými“ nemíní zde Descartes snad to,
co nejdříve a nejběžněji poznáváme (třeba smyslovým
vnímáním), nýbrž racionální principy poznání, na kterých visí
všechna skutečná věda.

80)

Řád předpokládaný mezi věcmi, jež po sobě přirozeně následují,
ze sebe přirozeně vyplývají; týká se řešení otázek umělých, např.
hádanek a jiných problémů, jež závisejí na lidské konvenci.

81)

Pravidlo výčtu má tu ještě další funkci, zvýšit kapacitu
chápajícího ducha, který přehlíží celý řetěz logické úvahy stále
rychleji a konečně jakoby jediným pohledem. Viz o tom
Regulae, VII.
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Pravidla Descartovy metody byste si měli zapamatovat.
Zapište si je do tabulky, na základě četby předcházejícího textu.
ê
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X. Problematika jazyka a rozumění ve
filosofii
Poznání, a? už získané empirickou, nebo logickou cestou, jisté,
nebo tušené, se dá sdělovat a zobrazovat jediným způsobem:
JAZYKEM.
Pro Wittgensteina je věta obrazem skutečnosti. „Věta je model
skutečnosti, jak si ji myslíme.“ Každá věta popisuje nějakou možnou
situaci. To však neznamená, že tato situace musí být také
skutečná.Teprve srovnání věty se skutečností samou prokazuje
pravdivost či nepravdivost příslušné věty. Věta sama musí v sobě
zahrnovat možnost své pravdy. Věta musí sdělovat nový smysl starými
výrazy, v tom spočívá její podstata. Ústředním problémem
Wittgensteinova Traktátu je otázka, jak se jazyk a myšlení mohou
vztahovat ke skutečnosti.
Ludwig Wittgenstein se narodil v roce 1889 ve Vídni jako
nejmladší z osmi dětí. Jeho otec patřil k zakladatelům rakouského
ocelářského průmyslu. Dům Wittgensteinovy rodiny, která náležela k
nejvýše postaveným, se pokládal za kulturní centrum (častým hostem
zde byl skladatel J. Brahms, Wittgensteinův bratr Paul byl známý
klavírista).
„Ludwig Wittgenstein byl až do svých čtrnácti let vychováván
doma, pak navštěvoval gymnázium v Linci a poté Vysoké učení technické
v Berlíně (protože fyzik a matematik B. Boltzmann, u něhož chtěl ve Vídni
studovat, spáchal v roce 1906 sebevraždu).
V Manchesteru se zabýval aeronautikou a základy matematiky. Po
návštěvě u Fregeho odešel na jeho radu do Cambridge a studoval u Moora
a Russella na Trinity College.
Během I. světové války, které se zúčastnil jako dobrovolník
u dělostřelectva, napsal svůj Tractatus logico-philosophicus, který však
vyšel tiskem až v roce 1921. Po Traktátu se domníval, že zabývat se dále
filosofií nemá již smysl. Wittgenstein se vzdal svého dědictví, z jehož části
předtím anonymně založil kulturní nadaci (jejíž podporu obdrželi kromě
jiných i Rilke, Trakl, Kokoschka a Loos). Navštěvoval učitelský ústav ve
Vídni a v létech 1920-1926 působil jako učitel na obecné škole
v Trattenbachu (Dolní Rakousy). V této době napsal také slovník pro své
žáky. Nato pracoval kratší dobu jako zahradník v klášteře. Vrátil se do
Vídně, kde se zabýval navrhováním domu pro svou sestru Margaretu
Stoneboroughovou.
Ke konci 20. let se znovu obrátil k filosofii. Byl ve styku s Moritzem
Schlickem a Vídeňským kroužkem.
V roce 1929 promoval v Cambridgi u Moora a Russella. Disertací
a tématem zkoušky se stal Tractatus. Plány na přesídlení do Sovětského
svazu (neboK jak anglický, tak akademický způsob života mu byl
nesnesitelný) však ztroskotaly.
V roce 1939 převzal po Moorovi jeho katedru. Během II. světové
války pracoval jako ošetřovatel v Londýně a později jako výpomocná síla

Věta je obrazem
skutečnosti

Ludwig
Wittgenstein




Studijní
průvodce:
Tato kapitola
není
obsažena v
testech, proto
se snažte
maximálně splnit
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v laboratoři. Po válce se vrátil do Cambridge a pokračoval znovu ve svých
přednáškách. Protože se však necítil být vhodný pro tuto činnost, o tři roky
později se své profesury vzdal. Uchýlil se do Irska, kde v naprostém ústraní
dokončil Filosofická zkoumání, na nichž začal pracovat již v roce 1937.
L. Wittgenstein zemřel roku 1951 v Cambridgi.82
Logické je v naší kultuře prestižní slovo, což souvisí s naším
vysokým hodnocením rozumu a intelektu. Logickým se míní:
důslednost, souhlasnost, nepochybnost, správnost.
Již řečtí filosofové kladli logos proti mýtu. Filosofie a věda jako
forma logu měly být pravdivé a neotřesitelné.
Slovo logos pochází z řečtiny a má spoustu významů: slovo,
význam, smysl, ale i zákon, pořádek, úvaha, výsledek a obecně věda.
Zásadní je rozlišení fysis a logos události, které míjí náš život: nestačí
popis a zkumulování fakt, jde o tvořivou spoluúčast - a to vede ke
skutečnému porozumění. Ovšem, nejen dějiny mají svůj smysl, ani
vesmír není mrtvý a náhodný (In: Křes?anská revue 6/1995, s. 165).
Jejím předmětem je myšlení neuvažované jako vlastnost nebo
činnost existujících subjektů, nýbrž vztahy myšlenkových obsahů jako
takových, které mohou být identicky myšleny mnohými subjekty.
Formální logika nebo logika v užším smyslu hledí na správnost,
tj. logickou zákonitost myšlení. Logika je bytostně teoretickou vědou.
Logika byla často rozdělena do tří hlavních částí: na nauku o
pojmu (jehož jazykovým znakem je slovo), nauku o soudu (jehož
jazykovým znakem je věta) a nauku o úsudcích.
Transcendentální logika Kantova je zvláštním druhem teorie
poznání. Jelikož pro Hegela obsah myšlení a předmět spadají v jedno,
je pro něho logika oprávněně zároveň i ontologií. Mnozí rozlišují
klasickou a moderní logiku (tj. logistiku).
Moderní logika se dělí na symbolickou a matematickou logiku,
tzv. nauku o znakových systémech. A dále: používáme pojem jazyka
v nejrůznějších souvislostech. Jsou jím označovány všechny jazyky,
jimiž hovoří lidé: čeština, angličtina, arabština, hebrejština..., dále se
jedná o odborné jazyky: terminologie fyziků, biologů, filosofů, tzv.
mrtvé jazyky: starořečtina, latina... jazyky beze slov: jazyk srdce, říká
se, že i Bůh hovoří. A stále důležitější v dnešní uspěchané civilizaci jsou
umělé jazyky: strojové, počítačové.
Jazyky jsou znakové systémy. Pod znakem chápeme v souladu
s vědou o znacích - sémiotikou - symbol, jemuž může být přiřazen
význam. Znaky jsou symboly (obrazy, znaky), které reprezentují
specifický význam něčeho (představují konkrétní stav). Např. dopravní
značka signalizuje pro řidiče určitý stav: Pozor! Přednost v jízdě.
Fungujícím jazykovým systémem se stávají znaky, když existují přesná
pravidla a předpisy, které určují, jak mohou být jednotlivé znaky
spojovány (navzájem). Suma všech spojovacích pravidel se dá nazvat gramatikou.
J. M. Bochenski vymezil tři dimenze znaku. Podle Bochenského
lze hlavní myšlenku sémiotiky, která je současně základem jejího
82)
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členění, shrnout následujícím způsobem. Řekne-li nějaký člověk něco
někomu jinému, pak se slovo, jehož používá, vztahuje ke třem různým
předmětům:
1. V první řadě patří toto slovo do jazyka, což však znamená, že má
určité vztahy k jiným slovům tohoto jazyka. Tyto vztahy se označují jako
syntaktické, jsou to vztahy slov mezi sebou.
2. Za druhé má to, co tento člověk říká, nějaký význam, jeho slova něco
míní, chtějí druhému sdělit cosi určitého. Kromě syntaktického vztahu
tu máme vztah další, totiž vztah slova k tomu, co je tímto slovem
míněno. Tento vztah nazýváme sémantickým.
3. A konečně je slovo někým vysloveno a někomu adresováno. Existuje
tedy ještě třetí druh vztahů, vztahy mezi slovem a lidmi, kteří jich
používají. Tyto vztahy se nazývají pragmatické. (Fürst, M.: Filozofie.
Praha 1994, s.135 -136).
Jazyk má vždy svou funkci. Poselství, informace má být dále
předávána od vysílatele k příjemci. Chceme tím někoho kontaktovat,
s ním komunikovat, jednat. Jazyk řídí komunikaci.
Ve vědě o jazyku - lingvistice - se hovoří o třech dimenzích
jazyka: o sémantické, syntaktické a pragmatické dimenzi.
Pro nás jsou nejpřijatelnější tyto tři funkce jazyka:
- funkce výrazu: pomocí jazyka mohou být vyjádřeny emocionální stavy
(radostný výkřik),
- funkce apelu: jazykem mohu na někoho apelovat, aby něco učinil,
nebo něčeho zanechal (rozkaz, varování),
- funkce zobrazování: jazykem mohu zobrazit věcný stav (událost,
myšlenku). (Fürst, M.: Filosofie. Praha 1994, s. 135).
V původním smyslu je jazyk zvukovou reprezentací myšlenek.
Nositelem jazyka je člověk, který jediný ze všech viditelných bytostí má
myšlenky, které sděluje lidem.
Člověk dovede zvukové znaky nahradit znaky časově
trvalejšími, grafickými.
Filosofii zůstává úkol v pečlivých dílčích analýzách vyjádřit
diferencované možnosti užití nějakého slova v jeho významovém poli
(jazyková hra) a odmítnout jiná užití téhož výrazu jako smysluprázdná.
Jazyk a sociální život jsou navzájem spjaty. V každodenním
životě jsme si sotva vědomi, jak všechno naše jednání a všechny naše
vztahy probíhají výlučně skrze jazyk.
Německý filosof Martin Heidegger prohlásil, že řeč je základem
lidského bytí. Do prostředí jazyka vstupujeme, vcházíme, přičemž
jazykem není míněn jen současný jazyk, ve smyslu češtiny, němčiny,
nýbrž i forma v níž jazyk ovládáme, postoj, který k němu máme.
Y TEXT FIL. = Poznatek, že existují zcela různé jazykové
formy, zcela rozdílné strukturované jazyky, vedl později Wittgesteina
k tomu, že mluvil o řečových (jazykových) hrách - základní
prvky(znaky) a pravidla (gramatika) těchto her se mohou výrazně lišit.
Čínština je jinak strukturovaná než čeština. Jazyk, kterým mluvím,
jazyková hra, kterou hraji, určují, jaký mám obraz světa.
Pravda, hlavní důsledek tohoto poznatku není veličinou
nezávislou na jazyku. Naše mluvení, naše myšlení je mírou všech věcí.
(Fürst, M.: Filosofie. Praha 1994, s.134.)

Funkce jazyka

Jazykové hry a
životní formy
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V této části pojednávající o problematice jazyka se podrobněji
zmíníme i o hermeneutice, kterou jsme probírali ve třetí kapitole
těchto materiálů.
Nejen tam, kde jde o zdůvodňování a objasňování, se můžeme
zaplést do rozporů. I vědy, jimž jde o porozumění, tedy humanistické
a duchovní vědy trpí také kruhem. Kdykoliv něčemu nebo někomu chci
porozumět, přistupuji s určitým předporozuměním k věci nebo
člověku.
Jako hermeneutický se označuje tedy okolnost, že to, co má být
pochopeno, předpokládá již jistý způsob porozumění. Z
hermeneutického kruhu se ven nedostaneme. Ale můžeme se pokusit
uvědomit si ho, a tím ho zmírnit. Důležité přitom je, zvláště jde-li o
texty, dokumenty a jednání minulých dob, zpřítomnit si původní
horizont chápání, pokud to jen lze, a zrekonstruovat si historické
pozadí.
Hlavní představitel moderní hermeneutiky je Hans-Georg
Gadamer. Jeho základním spisem je Pravda a metoda (1960), kde
mimo jiné připomíná, že na rozdíl od M. Heideggera chápe
hermeneutiku jako teorii , ne pouze jako metodu. Hermeneutika jako
porozumění se stává způsobem vstupu do pobytu, do lidského života
samého. Všechny změny lidského dění jsou vyjádřeny našimi
promluvami, v nichž můžeme odhalit nejen své postavení ve světě, ale
i vztah k druhým lidem. Má-li se stát hermeneutika východiskem pro
společenské vědy, musí tyto vycházet z rozlišení poznávacích
horizontů, dějinné situace. V tomto směru se hermeneutika stává
inspirací pro společenské teorie založené na principech komunikace,
komunikativního jednání. Terminologií H.-G. Gadamera by se mohl
tento proces popsat takto: Jde o to, aby se horizont mého pochopení,
tedy předpoklady mé doby a mého vědění, překřížily s horizontem, z
něhož pochází věc, které chci porozumět. Tam, kde k tomu dojde,
mluví Gadamer o splynutí horizontů.
Hermeneutika je nauka o umění rozumět, teorie interpretace
(z řec.: hermeneuein, tlumočit, zvěstovat; taková je zároveň úloha
posla bohů Herma, který je prostředníkem mezi bohy a lidmi).
Východiskem hermeneutiky je snaha správně vyložit smysl nějaké
výpovědi, rozvíjet to, jak člověk rozumí sám sobě ve své dějinnosti.
Hlavním rysem hermeneutického uvažování jsou tyto tři následující
faktory: jazykový charakter, dějinnost, rozum. (Fürst, M.: Filosofie.
Praha 1994, s. 139.)
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Zastavení č. 13
Shrnutí

3 Jazyk je soubor znaků, gramatický a logický systém, jehož
původ pro badatele nikdy nepřestal být problémem. F. Nietzsche se
snaží ukázat, že jazyk funguje po způsobu víry, víry v pravdu pojmů.
3 Jazyk je základní element, který člověk nutně potřebuje ke svému
způsobu života. Logicky jedná člověk v jistých životních situacích, kdy
za jistých podmínek (či pravidel hry) sděluje svému okolí svá
stanoviska, pocity. Jazyk je kód, který nikdy nebyl uveden v
pochybnost.(M. Fürst, Filosofie. Praha 1994, 132-140.)
3 Hermeneutika - směr usilující o hledání metod porozumění a
pochopení výkladu světa. Existuje řada názorů a výkladů k našemu
problému.

Pojmy k zapamatování
Jazyk - logika - logos - znaky a znakové systémy - funkce jazyka jazykové hry a životní formy - hermeneutika.

Literatura pro doplnění
Anzenbacher, A.: Úvod do filosofie. Praha 1990, s. 146-173
Měš?ánek,T.: Poznámky k dějinám filosofie. Praha 1992, s.83
Liesmann, K., Zenaty, G.: O myšlení. Olomouc 1994, s. 30-35, 219-242
Fürst, M.: Filosofie. Praha 1994, s. 130 -146
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Literatura pro zájemce
Wittgenstein, L.: Filosofická zkoumání. Praha, FÚ AV ČR
Budil, I. T.: Mýtus, jazyk a kulturní antropologie (pro vaše studium
doporučujeme zvl. 3. a 4. kapitolu)
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Zastavení č. 13

HHHHH
J
............................

Úkol pro zájemce
1. Na základě doporučené literatury se pokuste odpovědět na
následující otázku. Jaký je rozdíl mezi jazykem zvířat a jazykem
lidských bytostí. Zformulujte své odpovědi alespoň do tří základních
bodů.
ç

...........................
............................

2. Pokuste se charakterizovat „pojem“ jazyka. Své návrhy
vepište do tabulky.
ê

?

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................
.............................................................................................
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XI. Já, člověk
Místo předmluvy
„... Když je člověk velice mladý a život před ním je otevřen ke
krásnému nedohlednu, uvažuje občas o smyslu života a hledá nějakou
jeho poetickou či filosofickou formulaci. V těch letech se to snadno
uvažuje o bytí či nebytí, protože bytí tady je a na nebytí máme dost času...
Když je člověk velice mlád, neví ještě, nemůže vědět, co či kdo je
„uvnitř“. Možná, že tam něco nebo někoho předpokládá, že si něco nebo
někoho do sebe promítá, ale pak začne s otesáváním - začne-li s ním vůbec
- a to něco nebo ten někdo je vstřícným pohybem sám ven. Otesává, je
otesáván, některých úlomků je mu lít o, něčím nalezeným je nadšen, jiným
vylekán, objevuje se postava, která má nejen tvar, ale i charakter, on se jí
snaží vnutit cosi svého a ona ho něčím svým překonává, něčím se stává,
mění se. Každý se mění, každý ale jinak. Někdo zůstane u vnějších změn,
spokojí se „postavením“, kterého dosáhl, uzavře svůj tvar i svoje soudy,
uzavře se, o čemž jsem už mluvil v rozmluvě o chuti, a přestává uvažovat
o tom, co tady zveme „smyslem života“. Potuluje se od stolu k loži, od doby
pracovní k odpočinku či dovolené, od únavy k čilosti a těmito funkcemi
je vymezen i omezen ...“
Tato krátká předmluva nám napověděla, o čem budeme hovořit
tentokrát. Ano, o člověku. A začneme hned historickým přehledem na
nás samotné. Jak je ve filosofii vymezován člověk?
„... ANAXAGORÁS: Člověk je nejchytřejší živočich, protože má
dvě ruce. K tomu ARISTOTELÉS: Pravděpodobné je, že dostal ruce,
protože je nejchytřejší ze všech bytostí.
SOFOKLÉS: Nikdy se nenarodit je daleko to nejlepší, ale když už žiješ,
pak tím druhým nejlepším je rychle životem proputovat.
PLATÓN: Člověk je dvounohá bytost bez peří.
ARISTOTELÉS: Člověk je zóon politikon, zóon logon echon, tzn.
sociální a rozumná, protože řečí obdařená bytost.
Marcus Tullius CICERO: Člověk je bytost schopná rozumu a poznání.
KŘESŤANSTVÍ: Člověk je na jedné straně věrným obrazem Boha, a tím
uvnitř přírody vyvolená bytost, na druhé straně je člověk konečný, hříšný
a potřebuje boží lásku.
PICO DELLA MIRANDOLA: Můžeš zdegenerovat ve zvíře, nebo se
znovu narodit v bytost podobnou Bohu.
Thomas HOBBES: Homo homini lupus. Člověk člověku vlkem.
René DESCARTES: Člověk je anděl obývající stroj.
Johann Gottfried HERDER: Člověk, první propuštěnec přírody.
JEAN PAUL: Člověk je sjednocením rozporů. Je blázen a mudrc.
Immanuel KANT: Člověk je schopen mravního sebeurčení.
Benjamin FRANKLIN: Člověk je homo faber, the tool making animal.
Arthur SCHOPENHAUER: Člověk je zvíře, které umí lhát.
Karel MARX: Lidská bytost není žádné v jednotlivém individuu
přebývající abstraktum. Ve skutečnosti je to soubor společenských
poměrů.
MODERNÍ PŘÍRODOVĚDA: Člověk patří ke skupině savců Hominidů,
charakterizované jistými znaky jako jsou: vzpřímená chůze, chápavá ruka,
značný rozvoj mozku atd.

&

Něco o člověku
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Max SCHELER: Člověk je „moci-říci-ne“, asketa života.
John B. WATSON, Frederic B. SKINNER: Člověk je manipulovatelný
automat: dejte mi 12 dětí a já z nich udělám podle přání lékaře, umělce,
právníky, tuláky a zloděje.
Jacques MONOD: Starý zákon je zrušen, člověk konečně ví, že je v
nezúčastněné bezrozměrnosti univerza, z něhož náhodně vystoupil, sám.
Ani jeho osud, ani jeho povinnost nestojí nikde napsány. Je na něm, aby
si zvolil mezi říší světla a temnotou.
Martin BUBER: Na „ty“ se stává člověk „já“.
James SIMPSON: Člověk je výsledek bezcílného materiálního procesu,
který ho nenaplánoval. Člověk nebyl záměrný.
Arthur KÖSTLER: Člověk je zbloudilec evoluce. Je to oběK chybné
mozkové konstrukce ...“83
Přečetli jste si několik pokusů o definici člověka, jsou
mnohoznačné, jsou dozajista ovlivněné historickou situací a tradicí.
Nyní se opět vrátíme k oněm definicím člověka. Poznamenáme
k nim, že je to až 17. století a René Descartes, který vymezuje schopnost
člověka myslet a poznávat a vyděluje ho z hierarchie ostatních jsoucen.
Člověk se soustře\uje sám na sebe a vystupuje jako bytost, která si je

?

Našli byste ve výše uvedených definicích takovou, která
vystihuje vaše představy o člověku? Opište si ji a své rozhodnutí
zdůvodněte.




.............................................................................................

Studijní
průvodce:
Termín
„filosofická
antropologie“
poprvé uvedl
Immanuel Kant; za
zakladatele
filosofické
antropologie je
považován Max
Scheler
(1874-1928),
německý filosof.

Ludwig Feuerbach

.............................................................................................
.............................................................................................
..............................................................................................
vědoma sebe sama. Koncem 18. století a začátkem 19. století se
filosofický obraz člověka dále odkrývá. A stane-li se hlavním
problémem německé filosofie člověk, není to vůbec náhoda. V 19.
století vzniká moderní filosofická antropologie jako samostatná rovina
filosofické reflexe.
Německý filosof Ludwig Feuerbach (1804-1892) považuje
člověka za jediný předmět filosofie. Člověk je přírodní bytost, jejíž
subjektivita je komplexem smyslovosti - hlavním
počitkem
smyslovosti je láska, láska mezi mužem a ženou. Všechny společenské
vztahy by měly být za loženy na sexuální lásce.
Takovéto jednostranné chápání člověka kritizuje Karel Marx
(1818-1883). Podstata člověka je podle jeho představ určována
společenskými podmínkami života lidí; člověk je zejména společenská
83)
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bytost, která je schopna pracovat, tvořit hodnoty, měnit svět i sebe
sama. „... Známá Marxova 11. teze o Feuerbachovi se dostala do
zvláštní situace. Marx říká: „Filosofové svět jenom vykládali, je třeba
ho změnit.“ Představa ideologů, ale často i zralých odborníků byla
taková: je třeba opustit filosofování a věnovat se problémům denního
provozu. Nač se vracet ke staré veteši. Aktuální každodenní praxe je
přece to nejdůležitější. Ale uvědomme si, kdo v běžném životě je
orientován pouze na současnost, pouze na to, co je bezprostředně te\?
Takto orientovány jsou malé děti, které nemají kultivovaný vztah k
předpokladům toho „te\“ a které skutečně žijí jen bezprostředně dané
přítomnosti. Zralý člověk se vždycky více nebo méně uvědoměle ptá,
jak vznikla tato situace, ve které se nachází, jaké jsou předpoklady
jejího řešení, jaké možné varianty má v záloze atd. Dobový požadavek,
aby filosofové svět nejen vykládali, ale na základě porozumění ho
měnili, ve své době znamenal, že i ta nejobyčejnější lidská praxe by
měla být založena na filosofickém zvládnutí předpokladů našeho
společenského jednání. Rozhodně to tehdy neznamenalo, že je třeba
opustit filosofování a věnovat se každodennímu provozu ...“84
V marxisticko-leninské filosofii antropologické otázky v
podstatě chyběly - otázky člověka byly řešeny na pozadí takových
problémů, jako úloha lidových mas, třídy, národy a jiné.
Hlavní pozornost otázkám existence člověka věnuje v první
polovině XX. století filosofický směr existencialismus, ke kterému se
řadí tito myslitelé: S. Kierkegaard (1813-1855) jako jeho předchůdce,
K. Jaspers (1883-1969), G. Marcel (1889-1973), M. Heidegger
(1889-1976), J. P. Sartre (1905-1980), A. Camus (1913-1960) a jiní.
Existence je ústředním tématem existencialistů. Co je to
existence? Je to každému vlastní subjektivita, svoboda, v níž vytvářím
sám sebe.
„... Uvědomujeme si ji v existenciálních
prožitcích, v pochopení vlastního bytí jako bytí k smrti (Heidegger), ve
vědomí možnosti sebevraždy (Marcel), v prožívání křehkosti bytí v
mezních situacích života (Jaspers). Přitom je existence vždy na světě.
Probíhá jako obstarávající a pečující bytí na světě (Heidegger).
Uskutečňuje se v láskyplném zápase komunikace (Jaspers). Existence
je podle Kierkegaarda vztah, který se vztahuje sám k sobě, nebo? člověk
je jsoucnem, jemuž v jeho bytí jde o toto bytí samo (Heidegger).
Kierkegaard viděl jedinou možnost, jak překonat zoufalství, v
existenciální vazbě člověka na Boha. Stejně tak pro Marcela znamená
pravé existování podíl na božském bytí v lásce, naději a věrnosti.
Jaspers vidí v mezních situacích a posléze ve smrti jako posledním
ztroskotání šifry Boha, jejichž smysl máme odhalit. Pro Sartra a
Camuse je Bůh jako poslední základ a smysl vyloučen. Z toho pro ně
vyplývá základní absurdita existence, kterou má člověk přestát a v ní
vytrvat ...“85
Zejména J. P. Sartre zastával mezi existencialisty názor, že
existence je před podstatou. „... Co zde znamená, že existence je před
podstatou? Znamená to, že člověk nejdříve existuje, potkává zde sebe,
vypařuje se ve světě a pak že se vymezuje. Nelze-li vymezit takového
84)

Pešková, J., Schücková, J.: Já, člověk ... Praha 1991, s. 32, 33.

85)

Anzenbacher, A.: Úvod do filosofie. Praha 1990, s. 51, 52.
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člověka, jak ho pojímá existencialista, je to tím, že není zprvu ničím.
Bude až potom, a bude takový, jaký se udělá. Takto není lidské
přirozenosti, protože není Boha, který ji koncipoval. Člověk je pouze
nejen takový, jaký sám sebe pojímá, ale takový, jaký sebe chce a jaký
sebe koncipuje pro existenci, jaký se chce po tomto vzmachu k
existenci. Člověk není nic jiného než to, čím se udělá ...“86
Po analýze některých filosofických přístupů k řešení
antropologických otázek, bychom chtěli nyní podat o problému
člověka celkový přehled. O člověku se hovoří jako o jednotě dvou pólů.
1. Člověk má tělo, je živý organismus, který se rodí, roste, umírá. Člověk
patří k hmotné přírodě, je živočišný druh (Homo sapiens).
Jeden pól tvoří tedy animalita (živočišnost).
2. Druhý pól tvoří subjektivita. Ta zase souvisí s transcendentalitou
našeho JÁ, která se projevuje ve schopnosti myslet, prožívat, hodnotit.
O tomto duchovním bytí člověka Aristotelés tvrdí, že všechno vytváří
a stává se vším, dokonce že je božským prvkem v člověku.
Protikladnost obou těchto pólů a napětí mezi nimi tvoří problém
člověka. „... A přece je člověk v jednotě obou těchto stránek osobou
...“87

Animalita
hmotná přirozenost
tělesnost
vegetativní bytí
smyslovost
konečnost

ó

duch
transcendentalita
subjektivita
vědomí sebe
Já
nekonečnost

OSOBA

?

Přečtěte si pozorně následující text a poté si zapište, co je pro
člověka typické z biologického hlediska a čím se naopak zcela odlišuje
od ostatních živých systémů.

86)

Sartre, J. P.: Existencialismus je humanismus. In: Zelený, J.:
Úvod do filosofie. Praha 1969, s. 283.

87)

Anzenbacher, A.: Úvod do filosofie. Praha 1990, s. 189.
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„... Mezi obrovským množstvím tvorů plazících se, poskakujících,
létajících a plovoucích kolem nás je člověk jediný, který není ke svému
prostředí pevně připoután. Představivost, rozum, bohatství citů,
houževnatost a odvaha dopomáhají člověku nejen k tomu, aby dokázal
žít v různých podmínkách, ale aby také dovedl své prostředí změnit ...
Člověk se liší od zvířat svou představivostí. Dovede uvažovat do
budoucnosti, vynalézat, objevovat, dovede využívat různých vloh. Lidské
objevy se stávají důmyslnějšími a pronikavějšími, jak se člověk postupně
učí kombinovat své schopnosti stále složitěji a lépe. Veliké objevy různých
věků a kultur v technice, vědě i umění jsou výrazem stále bohatšího a
složitějšího vzájemného sepětí lidských schopností a rozvoje lidských
možností ...“88

&

Člověk
biologické determinanty
....................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
....................................................................................................................
Čím se odlišuje člověk od ostatních živých systémů?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

88)

Bronowski, J.: Vzestup člověka. Praha 1985, s. 10.
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Shrnutí

3
Za předchůdce filosofické antropologie považujeme L.
Feuerbacha a K. Marxe.
3 Zakladatelem filosofické antropologie je Max Scheler.
3 Člověk je jediný živočich, který si uvědomuje své základní potřeby,
právě tak jako schopnost si uvědomit svou existenci, stáří a smrt. Tuto
schopnost má již od svého vzniku na zemi a nemá ji žádný jiný živočich
na světě.

Pojmy k zapamatování
Filosofická antropologie - řeší otázku po povaze člověka v celku.

Literatura pro doplnění
Anzenbacher, A.: Úvod do filosofie. Praha 1990, s. 187-202
Jaspers, K.: Úvod do filosofie. Praha 1991, s. 49-57
Landsberg, P. L.: Zkušenost smrti. Praha 1990
Michálek, J.: Co je filosofie? Praha 1992, s. 51-64
Pešková, J., Schücková, L.: Já, člověk ... Praha 1991, s. 44-75
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Úkoly
Pokuste se na základě četby právě končící kapitoly zodpovědět
písemně následující otázky. Jejich správnou odpově\ naleznete v
podkapitole Úkoly a testy.
A) Kdo patří k zakladatelům moderní antropologie a proč?
B) Jak charakterizuje podstatu člověka K. Marx?
C) Existence je ústředním tématem existencialistů. Co je to existence?
D) O člověku se hovoří jako o jednotě dvou pólů - vysvětlete, co
znamená animalita a subjektivita.
ê

@
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Charakteristika

Etika - vymezení
pojmu
Etymologie slova

Svědomí

V běžné řeči existuje mnoho slov, jichž užíváme k vyjádření
mravních skutečností. Fungují v běžné řeči jako mravní slova.
Fakt, že mravním slovům obvykle snadno rozumíme a bez
problémů jich užíváme, ukazuje, že v naší komunikaci uplatňujeme
předporozumění mravní skutečnosti. Prvky tohoto předporozumění
jsou:
- Lidské jednání a osoby se morálně hodnotí
- Předpokládá se, že každý nějak ví o základním rozdílu mezi dobrem
a zlem (svědomí).
- Mravní jednání se pokládá za dobrovolné, chápeme ho jako výsledek
svobodného rozhodnutí.
- Osoby jsou pokládány za odpovědné za své jednání, tj. očekává se, že
mohou rozumně odpovědět na otázku, proč jednaly právě takto.
- Mravní kvalifikace se týká hodnoty osoby, jakou má sama před sebou
a před druhými.
Etika nebo tzv. praktická filosofie se zabývá způsoby jednání
a konání, které určují lidskou životní praxi. Morální postoje se
zviditelňují právě v situacích konkrétní každodenní praxe. Etika se
snaží najít odpově\ na otázku, jak má jedinec jednat vzhledem k sobě,
ke svému prostředí a jiným lidem. Existuje velké množství teoretických
koncepcí, které se zajímají o problematiku všeobecně platného
principu, závazného pro celý živý svět.
Na otázku, co je to etika, můžeme odpovědět, že je to určitý typ
lidské činnosti, který hodnotí lidské jednání z hlediska protikladu
dobra a zla. Lidské jednání totiž v sobě obsahuje určitou hodnotu.
Řecké slovo éthos se v prvé řadě týká zvířat a označuje místo jejich
pastvy nebo stáj, jakož i způsob jejich života a chování. Přeneseno na
člověka znamená éthos místo bydlení, určené společenstvím nebo
původem, a potud také všechno, co je obyčejem a mravem v rámci
společného bydlení. Odtud toto slovo nabývá významu charakteru
jednotlivého člověka ve vztahu k společnému mravu a nakonec označuje
vůbec způsob jednání, postoj a smýšlení osob.
Latinské mos, od něhož je odvozeno slovo morálka, znamená
původně vůle. Dále označuje především vůli uloženou člověku, tedy
předpisy a zákony, a pak tradiční mravy a obyčeje (mores). V průběhu
těchto významových změn slovo mos nakonec, tak jako éthos, znamená
také osobní způsob života, smýšlení, charakter a mravní chování
jednotlivce.
České slovo mrav pochází z praslovanského základu norv(staročesky nrav). Praslovanský kmen je uchován v ruštině: nravi?sja líbit se. Je tedy nrav něco, co se obecně líbí, co je vhodné.
Etymologie slov etický a morální ukazuje na původní sociální
zasazení mravních jevů do společenských mravů, obyčejů, zákonů a
tradic.
Dějiny etických koncepcí jsou vyznačeny celým systémem
protikladných přístupů. Přesto se někteří autoři domnívají, že je nutné
je rozlišovat. Například německý filosof A. Anzenbacher rozvažuje
následujícím způsobem: morálnost (morální) je shoda jednání se
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svědomím, mravnost (etickost, mravní, etický) je shoda se
společenskou normou, nikoli aspekt svědomí.
O tom, zda je jednání morální, rozhoduje svědomí člověka. Je
zcela přirozené položit si logickou otázku, co to je svědomí.
V souvislosti s tím, že se o etice mluví jako o praktické filosofii,
která nám má dát odpově\ na to, jak máme jednat v určité životní
situaci nebo jak se máme zachovat, se svědomí označuje jako praktický
rozum v etice.
V první polovině našeho století si tuto otázku kladl český etik I.
A. Bláha: Co je svědomí? Náboženská etika řekla, že je to Bůh v nás,
jenž nás pobízí k dobrému a varuje před špatným. Sókratés říkal, že má
v sobě jakéhosi ducha daimonion, jenž ho varuje, aby nejednal špatně.
Svědomí je rovněž jakýmsi psychickým mechanismem, který
zabezpečuje, abychom se řídili dobrem a vzdorovali zlu. A právě
kategorie dobra a zla patří v etice, jak je z předchozího vidět, k
základním a klíčovým. Definice zmíněných kategorií je dosti náročná,
a proto se pokusíme o pouhé vymezení dobra a zla.
Dobro při vší korektnosti je možná shoda jednání s tím, co mi
velí povinnost.
Zlo je zpřítomněné jednání ve shodě se sklony a v rozporu
s povinností.
N. Hartmann, filosof, etik, je znám především jako myslitel,
který se pokusil zformulovat na podkladě fenomenologie novou
ontologickou a tím i etickou koncepci. Společně s M. Schelerem jsou
považováni za nejvýznamnější představitele hodnotově koncipované
etiky. Výčet mravních hodnot začíná Hartmann hodnotou dobra. Je to
základní mravní hodnota. Mimochodem celou hodnotovou oblast
rozděluje Hartmann do tří základních typů:
a) životní hodnoty, b) hodnoty statků, c) hodnoty mravní. Jinými slovy
strukturace hodnotové sféry je specifickou aplikací Hartmannovy
ontologické koncepce vrstevnosti.
Rovněž J. Habermas, jehož etickou koncepci lze
charakterizovat různým způsobem, chápe etickou sféru jako sféru
obsahovou. Klíčovým problémem je otázka dobra. Dobro vystupuje v
etické sféře konkrétně jako otázka dobrého života ve smyslu představy
určitého ideálního životního způsobu.
Za první vědecký systém etiky můžeme považovat Aristotelovu
práci Etika Nikomachova. Za nejvyšší cíl každého lidského snažení
považuje Aristotelés dosáhnutí blaženosti (eudaimonie). Blaženost je
to, co vždy žádáme jen pro ni, a nikdy ne pro něco jiné. Úsilí o blaženost
se uskutečňuje v praxi. Aristotelés rozlišuje mezi úsilím o blaženost a
mezi jednoduchým užíváním pocitů rozkoše, jak to hlásala kyrénská
škola. Její nejvýznamnější představitel Aristippos pokládá rozkoš (řec.
hédoné) za nejvyšší princip. To, co v daném okamžiku poci?ujeme, se
má povýšit na opravdové blaho, za jedinou ctnost se pokládá schopnost
požitku.
Aristotelés opisuje dvě možné formy života, ve kterých lze
dosáhnout blaženosti:
1. Existence zasvěcená teoretické činnosti.
2. Jakmile se existence zasvěcená teoretické činnosti pohybuje ve
společenském prostoru městského státu - polis, vyžaduje si určitou
orientaci v praktickém konání, nebo? i teoretik je člověk a žije ve




Studijní
průvodce:
Svědomí je
zvláštním
mechanismem
morálního
hodnocení sebe
sama.

Dobro a zlo

Blaženost jako cíl
lidského snažení
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XII. Etika
společnosti s druhými lidmi a rozhoduje se ve smyslu mravní ctnosti,
rovněž věci bude potřebovat, aby jako člověk žil mezi druhými lidmi
a rozhoduje se ve smyslu mravní ctnosti, rovněž věci bude potřebovat,
aby jako člověk žil mezi druhými lidmi ( in: Aristotelés: Etika
Níkomachova. Bratislava 1979, s. 255). Úlohou pěstování ctností je,
aby se jednání určované city a vášněmi regulovalo náležitou výchovou.
Tyto mravní ctnosti se definují jako rozumný střed (mésotes), tzn. něco
mezi nedostatkem a nadbytkem.
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3 Etika z řec. éthos, zvyk, mrav, povaha. Ve vlastním smyslu filosofická
disciplína, jejímž předmětem jsou hodnotící soudy, které se týkají
rozlišování dobrého a zlého. Etika je obecně teoretická a zpravidla
spojená s metafyzickým zkoumáním (zejména u Kanta), čímž se liší od
aplikované morálky. Tak např. u Kanta se etika vrací k biblickému „co
nechceš, aby ti činili jiní, nečiň ani ty jim“ a za etické pokládá takové
jednání, které by se mohlo stát normou pro všechny ostatní. Filosof
litevského původu Emmanuel Levinas definuje etiku jako zpochybnění
mé libovůle přítomností druhého a považuje ji za sám základ filosofie.

Pojmy k zapamatování:
Etika - morálnost - mravnost - svědomí - dobro - zlo - mravní hodnotyhodnota - mravní ideál - asertivita - osobnost (viz Slovník pojmů).

Literatura pro doplnění
V této kapitole vám největší službu může prokázat učebnice A.
Anzenbachera: Úvod do etiky. Praha 1994, zvláště kapitoly 1-3, s.
13-71.
Pešková, J., Schücková, L.: Já, člověk ... Praha 1993, s. 44-75
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Literatura pro zájemce
Spinoza, B.: Etika. Praha 1925, s. 69-180
Anzenbacher, A.: Úvod do filosofie. Praha 1990, s. 224-265
Liesman, K., Zenaty, G.: O myšlení. Olomouc 199 4, s. 67-113, 250-273
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Korespondenční úkoly

Korespondenční úkoly
1. Vypracujte úvahu, esej (v rozsahu 2-3 stránky) na základě
následujícího výroku: „Kdy je člověk svobodný?“ (Pokuste se
formulovat svůj vlastní názor). Směr, kterým by se vaše uvažování mělo
dát, ukáže citát z díla B. Spinozy Etika: „... Kdyby v přírodě vládl chaos,
kdyby člověk jako součást přírody nebyl ve svých činech podřízen
nutnosti, pak by neměl možnost poznávat ani přírodu, ani své vlastní
činy, své vlastní vášně. Kdyby neznal své vášně, neuměl by je ovládnout,
podřídit je vedení rozumu, a proto by byl otrokem svých vášní, svých
činů. Člověk může být svobodný právě proto, že všechno v přírodě je
podřízeno nejpřísnější zákonitosti ... Pouze poznání je cestou k
dosažení svobody ...“
2. Vaším šestým korespondenčním úkolem bude napsat (opět v
rozsahu 3-4 stran textu) úvahu na téma „Může být politika morální?“.
Pokuste se sami zamyslet nad tím, jak si představujete ideálního
politika. Je politika jenom „panská věc“ nebo i my neseme svůj díl
odpovědnosti (a jak říká Jaspers i vinu) za špatná rozhodnutí svých
politiků? Můžeme sami něco ovlivnit? Kam až sahají hranice
tolerance? atd.
Úkol pro zájemce
1. Které lidské vlastnosti dělají podle vás člověka člověkem?
Své návrhy si poznamenejte do následující tabulky:
ê

.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
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2. Zkuste si sami odpovědět na otázku, co je to svědomí, a svou
odpově\ se pokuste zformulovat písemně.
ê

@

.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
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Charakteristika

Filosofie dějin

V rámci konkrétní filosofické tradice má velký význam reflexe
dějinných postupů od nejstarší doby až do současnosti, se snahou nejen
zachytit to, co se už odehrálo a odešlo do minulosti, ale i to, co se ještě
může stát. Tyto souvislosti se pokusíme naznačit v první části této
kapitoly, která pojednává o filosofii dějin. Ve druhé části se zmíníme
o teologické perspektivě dějin a doplníme to poznámkou o křes?anství.
Každý vědecký obor má své problémy filosofické, a to zvláště
všeobecné teorie každé vědy, ... a tyto problémy se v podrobnostech
mění od vědy k vědě, na tom základě se pak rozeznávají filosofie
jednotlivých věd. Zvláště se stalo zvykem mluvit o filosofii náboženství,
řeči, umění, filosofii právní, dějin, přírodní, čímž se označuje rozbor
základních problémů každého z těchto oborů. (In: Rádl, E.: Moderní
věda. Praha 1926,s. 23.)
Filosofii dějin můžeme charakterizovat jako specifickou oblast
filosofie, která se zaobírá zákonitostmi lidských dějin, jejich smyslem,
hybnými silami, postavením a vzájemným působením jejich
jednotlivých faktorů, principy jejich periodizace, problematikou
společenského pokroku. Fundamentální otázku filosofické reflexe
dějin je určení jejich smyslu.
Filosofie dějin představuje poměrně pozdní filosofickou
disciplínu. Vznikla a do své klasické podoby se rozvíjela v lůně
novověké filosofie.
- Filosofie je dějin je spojená s člověkem, s jeho časovostí jako živé
bytosti.
- Filosofie dějin odhaluje dějinný proces humanizace, sebeurčení
člověka dílem jeho vlastních rukou, jeho činností, rozumem. Podle J.
Patočky jsou dějiny nejvlastnějším výkonem člověka. (In: Patočka, J.:
Kacířské eseje o Filosofii dějin. Praha 1990, s. 148 - 158.)
- Filosofie dějin se zabývá kauzalitou lidských dějin, jejich smyslem,
hybnými silami, postavením a vzájemným působením jejich
jednotlivých faktorů, principy jejich periodizace, problematikou
společenského pokroku.
Končí se jedna velká etapa odhalování smyslu dějin, na jejímž
počátku stojí Civitas Dei Augustína Aurelia (354-430) a na konci
Studium dějin A. J. Toynbeeho (1889-1977).
Zakladatelem této disciplíny byl italský filosof, historik a
sociální myslitel G. B. Vico (1688-1744). Jeho krédo můžeme
zformulovat takto: „... jestliže pochopíš minulé, můžeš se stát
prorokem.“ V roce 1726 vyšla jeho nejdůležitější práce Nová věda.
Jejím základním principem je idea zákonitosti. Lidské dějiny
představují, bez ohledu na jejich rozmanitost, jednotný proces.
Posláním nové vědy bylo pochopit reálného člověka, tj. toho, jenž je
vržen do dějin. Jednou z nejdůležitějších Vicových myšlenek Vica byla
teze o tom, že lidé si tvoří své dějiny sami.
Filosoficko-dějinné úvahy našly své široké uplatnění v rámci
francouzského osvícenství, které výrazným způsobem rozpracovalo
problematiku světových dějin ( F. M. Arouet, Ch. L. Montesquieu) a
otázku společenského pokroku ( J. A. Condorcet).
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Byl to patriarcha osvícenské Evropy - Voltaire (1694-1788),
který jako první použil pojmu filosofie dějin ve svém díle Eseje o
mravech a duchu národů.
Civilizační pesimismus doby vyjádřil J. J. Rousseau. Rovněž
německá klasická Filosofie a její představitelé rozpracovali filosofické
úvahy o člověku, dějinách a pokroku. Největší ohlas vyvolala filosofie
dějin G. W. F. Hegela (1770-1831) a I. Kanta (1724-1804).
Východisko Kantovy filosofie dějin tvoří myšlenka, podle které
dějiny nejsou pokračováním přírodní evoluce, skrze to v nich můžeme
vidět jistou zákonitost, která je analogická přírodě - účelnost. Filosofie
dějin I. Kanta začíná faktem existence člověka a jako mechanismus
pohybu vystupuje nespolečenská společenskost. Za důležité fáze
dějinného procesu Kant považoval kultivaci, civilizaci a moralizaci
člověka.
Pro Hegela filosofie dějin náleží, v rámci jeho filosofického
systému k filosofii tzv. objektivního ducha (viz : Filosofie v historických
kontextech). Hegel je přesvědčen o tom, že rozum ovládá dějiny a že
dějiny se dějí rozumně. Zároveň dějiny charakterizoval jako pokrok v
uvědomění si svobody.
Na tomto pozadí se rýsuje obraz dějin u Nietzscheho, můžeme
na něm rozlišit tři epochy:
1. První epocha se vyznačuje tím,že v ní převládá přirozený řád
hodnot. V Evropě je to epocha řecko-římského ducha. Zde vládne
vznešený, životem kypící, aktivní způsob myšlení.
Mladý Nietzsche analyzoval tuto epochu především z hlediska
dionýského. I náboženství je v tomto období náboženství umělecké,
jasné „náboženství života“, v němž je „všechno existující zbožštěno, a?
je to dobré, nebo špatné“ (Nietzsche, F.: Tak pravil Zarathustra. Praha
1925, s. 559).
Druhé období se vyznačuje vzpourou otroků v morálce:
reaktivní síly se prosadily, rozšířily a zvítězily nad přirozeným řádem
hodnot a jeho kulturou. V evropské tradici jde o epochu připravovanou
platonismem a pak formovanou židovsko-křes?anským duchem. Z
resentimentu vznikla životu nepřátelská kultura, v níž se stále více
prosazuje reaktivní vůle k moci. Tato kultura se odvrací od zkušenosti
bytí a života a buduje své metafyzické a náboženské zásvětné světy s
židovsko-křes?anským Bohem jako vrcholem. Asketický ideál vítězí
nad životní silou, radostí a otrocká morálka soucitu a lásky k bližnímu
vítězí nad vznešenou obcí panské morálky orientované na silný, zdravý
a vitální život. Celý reaktivní kulturní projekt klade zdání nad bytí a
nicotou nad život.
Třetí epocha vyplývá ze zkušenosti, že pro reaktivní vůli k moci
neexistuje žádný návrat téhož. To je epocha v níž žijeme. V
Zarathustrovi dolehne k Zarathustrovi úzkostné volání vyšších lidí.
Nietzsche tyto vyšší lidi líčí jako zcela zničené, vyčerpané představitele
faktorů, které určovaly a nesly starou kulturu.
Jejich volání ukazuje, že rozklad je u konce a nastala hodina
posledního člověka. Nietzsche chápe čas vrcholícího rozkladu
reaktivní skutečnosti jako dobu možného přechodu od člověka k
nadčlověku, počátku nového lidství, jež se stává možným, když se
reaktivní vůle k moci zcela vyčerpala a definitivně zničila - bez návratu.

Dějiny
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KřesKanství




Chorismos (z
řeč.) odloučení,
oddělení; u
Pla- tóna
oddělení ideje
od jedno- tlivé

XIII. Filosofie, dějiny a křes0anství
Řecké myšlení bylo peratické, tj. principem uskutečňování
jsoucna bylo peras - omezení, tvar, typ. Chaos a původní apeiron byly
cosi nežádoucího. Peras, tedy omezení, se ustálilo jako základ vidění
světa v tom okamžiku, kdy bylo nutné vymezit bytí, které vylučuje
možnost ne-bytí. Tudy proniká do řeckého myšlení Platónem
explikovaný chórismos, který z něho nikdy nevymizí.
Konec antiky se tak vyznačoval pocitem, že je třeba se vydat na
cestu, překročit meze našeho reálného a duchovního života. Je to
rozměr provázený bytostně také temnotou, záhadou,neustálou
přítomností toho, co nikdy nebudeme moci plně vidět, ač o to budeme
muset usilovat.
Tyto problémy se pokoušely řešit svým způsobem pozdní
filosofické směry,
tj.: skepticismus, stoicismus, novoplatonismus.
Bylo však zapotřebí řešení podstatně zásadnějšího. Tím pádem
vznikla historická potřeba, která byla živnou půdou pro křes?anství.
Konkrétně šlo o potřebu rozšíření důvěry, že krokem do onoho
tajemna, za hranice peras, neztrácím své bytí, že nevstupuji do nicoty,
naopak, že se právě tímto krokem do tajemna i já sám podílím na dění
světa. Od té doby tak člověk stanul na prahu odlišného pojetí času,
kosmu, dějin a světa.
Prošli jsme dlouhou cestu dějin filosofického tázání. Na této
cestě se setkáváme s mnoha názory i do nejmenších detailů
propracovanými teoretickými soustavami, filosofickými systémy.
Poznali jsme už, že se filosofie vyvíjí. Již v předcházejících kapitolách
studijního materiálu jsme dospěli k názoru, že filosofie usiluje o
objektivní vědění, racionální poznání. Tím se filosofie odlišuje od
náboženství, které je založeno na víře ve zjevení. V tomto smyslu je
charakteristické vědomí toho, že člověk se nachází ve vztahu k Bohu,
jenž je chápán jako poslední Základ a Smysl všeho jsoucího. Je na
člověku, aby si k němu zjednal přístup.
Y TEXT FIL. = Křes?anství je vnitřně dvojznačné. Vzniká v
1.-2. století n. l. ve východních provinciích římské říše. Dobu jeho
vzniku charakterizovala krize otrokářského řádu v římském impériu.
Pokusy o změnu sociálních podmínek ztroskotaly, tedy zbývalo jen
věřit. Tuto víru přináší nové náboženství - křes8anství.




KřesKanství obsahuje v přepracované formě prvky kultu a
mytologie antických náboženství, zejména náboženství židovského. Původně vzniklo jako jeden z náboženských směrů v
Palestině a v kruzích evropské židovské diaspory. Obsahovalo
myšlenku mesiáše - vykupitele z utrpení společenského života,
prvky nábožensko-filosofických směrů s jejich výklady o hříšnosti světa, s učením o duši a božském prostředníkovi, s kultem
vzkříšeného Boha.. Tyto myšlenkové prvky byly přeneseny na historickou osobnost Ježíše Krista. V průběhu dalšího vývoje bylo křesKanství, které hlásalo pokoru a odevzdanost, za císaře Konstantina
Velikého (306-337) uznáno státním náboženstvím. Definitivně
vítězí po zákazu pohanských kultů (391-392).Chalcedonský koncil
dovršil r. 451 upevňování státního náboženství.
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3 Starořecké úvahy o dějinách neznají nepřetržitý vývoj, ale
pesimistickou představu věčného koloběhu. Celá antická
historiografie si problém smyslu dějin nekladla.
3 Nejvýznamnější osobnost křes?anské patristiky - Aurelius
Augustinus - přináší pokus o první dějinnou filosofii. Augustinova
historická periodizace rozeznává šest dějinných období.
3 Osvícenství přináší do filosofie dějin významné prvky: pokus o
vědeckou periodizaci dějin, uchopení dějinné skutečnosti jako
výsledku praktické činnosti lidí. Závažný teoretický pokus o filosofii
dějin podnikl Voltaire - myšlenkou práce jako zdroje společenského
pokroku.
3 Obecnou teorii vývoje podává německá klasická filosofie. Hegel
vychází z pracovní teorie hodnoty: zdrojem vývoje je práce, činnost,
která přetváří a zlidš?uje přírodu.
3 Marx poznamenává, že příroda a společnost jsou objektivními
podmínkami specificky lidského společenského bytí na světě.
3 E. H. Carr: Pokrok je složitý, nepřímočarý pohyb vedoucí k rozvíjení
lidských možností. M. Bloch: hájí kauzalitu v historickém procesu; řeší
významnou otázku historického bádání souvislost minulosti a
přítomnosti a problém času v historii.
3 Jednotlivá vymezení filosofických směrů se vzájemně překrývají.
Křes?anskou filosofii je možno členit na filosofii katolicismu
(novotomismus - J. Maritain, E.Gilson) a na filosofii protestantskou
(K. Barth, R. Bultmann, P. Tillich). V českém kontextu se protestantští
filosofové inspirovali názory Masarykovými ( E. Rádl, J. B. Kozák, J.
L. Hromádka. In.: Měš?ánek : Poznámky k dějinám filosofie. Praha
1992, s.84-86, 98).

Pojmy k zapamatování
Filosofie dějin - kauzalita - společenský pokrok - smysl dějin křes?anská filosofie - křes?anství (viz Slovník pojmů).

Literatura pro doplnění
Seznamte se s vybranými pasážemi díla G. W. F. Hegela: Filosofie dějin
v Antológii z diel filozofov, VI. Bratislava 1970, s. 705-759.
Anzenbacher, A.: Úvod do filosofie. Praha 1990
Störig, H. J.: Malé dějiny filosofie. Praha 1991
Patočka, J.: Negativní platonismus, Praha 1990, s. 7-58
Rádl, E.: Útěcha z filosofie. Praha 1994, s. 70
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Korespondenční úkol
Jistě jste postřehli, že v textu chybí pohled pozitivistů a novopozitivistů
na dějiny. Je to z toho důvodu, že daný problém je tématem našeho
dalšího korespondenčního úkolu. Zpracujte téma na základě literatury
v rozsahu 5 stran textu.

Literatura pro zájemce:
Ber\ajev, N.: Smysl dějin. Praha 1995, kap. 1, 6, 10, dodatek s. 149
Patočka, J.: Kacířské eseje o filosofii dějin. Praha 1970
Bultmann, R.: Dějiny a eschatologie. Praha 1994, kap. 1, 6, 10

Úkol pro zájemce

J

Na základě doporučené literatury se pokuste odpovědět na následující
otázky:
1. Charakterizujte stručně starověké úvahy o dějinách.
2. Jak charakterizuje periodizaci dějin G. B. Vico?
3. Srovnejte pojetí dějin u G. W. F. Hegela a u K. Marxe.
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XIV. Přílohy - studie
I. Filosofie, dějiny a civilizace
Profesor A. J. Toynbee (1889-1977) je považován za
představitele anglosaské historie a filosofie dějin. Svým celoživotním
dílem se pokusil vytvořit organickou jednotu historie a filosofie a na
tomto podkladě formulovat novou koncepci výkladu světových dějin.
Myšlenka sbližování filosofie s historií je patrná z jeho prvotin
a plně se projevila v jeho „OPUS MAGNUM“, dvanáctidílné A Study
of History, publikované v letech 1934-1961.
O světové úrovni anglického myslitele svědčí četné překlady
jeho děl do arabštiny, japonštiny, korejštiny, perštiny a většiny
evropských jazyků.
V dnes běžném způsobu myšlení a mluvy je filosofie dějin
podobně jako systematická filosofie identifikována s tradiční
metafyzikou, jež zahrnuje časové rozmezí od řecké filosofie až po
filosofii XX. století včetně. Polovina minulého století je poznamenána
vzestupem exaktních věd a empirického bádání na jedné straně a na
straně druhé jde o prosazení historicko-hermeneutických věd s jejich
pochopením paradigmat časovosti a kontingence.
Filosofové dějin si kladou otázky týkající se historické pravdy,
historického výkladu a smyslu dějin. Interpretace filosofie dějin u Vica,
Hegela, Spenglera a Toynbeeho má normativní nároky jako jednotná
věda. Rozčarování z velkých filosofií dějin 19. století dalo vzniknout v
naší době novým filosofiím dějin, které hledání smyslu v dějinách a
životě přenechaly jednotlivci. Patočkův Platón, Evropa a jeho Kacířské
eseje jsou jedním z pokusů v tomto směru, o něž se snaží naše generace.
Termín filosofie dějin je nejen u nás jakoby dávno vyvanutý, zvětralý,
bez seriózního věcného korelátu. V souvislosti s filosofií dějin Arnolda
Toynbeeho je možno o její reputaci mezi filosofy a historiky tvrdit
totéž. Vysvětlení je nasnadě. U ostatních vědních disciplín (mám zde
na mysli klasickou dichotomii dělení na „science“, tedy přírodovědné
obory společně s jejich teoretickým potencionálem, a „humanities“,
humanitní obory) se těšily pozornosti tzv. filosofické otázky jisté
specializace a byly vyhledávány aplikace oboru ve filosofii a filosofie v
daném oboru. Alfred N. Whitehead prohlásil, že je ztracena ta věda,
která váhá, má-li zapomenout své zakladatele.
Názor logických pozitivistů na dějiny formuloval Carl Hempel
ve svém článku O funkci všeobecných zákonů v dějinách, který vyšel
roku 1942 v americkém filosofickém časopise The Journal of
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Philosophy. V tomto článku autor uvádí, že každý historický výklad
předpokládá nějaký objasňující (vysvětlující) zákon. Z pohledu
filosofie lze tvrdit, že historici nevysvětlují ve vědeckém smyslu, nýbrž
že se zaměřují na formálně-pojmovou analýzu jazyka s cílem zjistit, je-li
sjednocená teorie vědy aplikovatelná na dějiny tak, jak je aplikovatelná
na vědu.
V šedesátých letech byla tato formulace rozbita s přičiněním
filosofů vědy, nikoli filosofů dějin samých. Vzpomenu pouze P.
Feyerabenda a T. Kuhna, kteří se zaměřili na dějiny vědy a dospěli k
závěrům, které nejsou předmětem diskuse. Během uplynulých 25 let
se filosofie dějin postupně vytrácela. Domnívám se, že chybí současná
analytická filosofie dějin. Samozřejmě, že existují jisté filosofie dějin,
které se formulují v rámci estetiky, literární vědy aj. Jedinou obranou
proti tomuto druhu historiografické konstrukce jsou vědecká
historiografie a filosofie dějin, které podstatu své působnosti chápou
jako odhalování historické pravdy a verifikaci historiografických
výkladů.
Toynbeeho aktivita v oblasti filosofie narazila na ostrou kritiku
ze strany fundovaných filosofů. Např. reakce španělského filosofa José
Ortegy y Gasseta, který Toynbeeho filosofii hodnotí nepříliš kladně a
domnívá se, že Arnold Toynbee formuluje své myšlenky pod vlivem
J. Ch. Smutse (Holismus a evoluce, 1927) a H. Bergsona (etický spis
Dvojí pramen mravnosti a náboženství, 1936). Toynbeeho filosofie
dějin má i druhou stranu, tak jak jej hodnotí anglosaská tradice spojená
se jmény Draye, Danta, kteří kritizují model vysvětlujícího zákona.
Podstatou filosofie dějin není přímo interpretace historie, ale kritika
metodologické reformy. Je možno se zabývat jedinečnou historickou
událostí (např. 1. světovou válkou jako příkladem válek). Jedna z
možných interpretací dějin podle Toynbeeho je, že civilizace vznikají
a upadají v posloupnosti a že náboženská pravda se může stát
manifestem celého světa.
Vztah filosofie dějin a vědy (science nebo humanities) je
závažný filosofický problém, který je podle Toynbeeho zatím
nerozpracovaný. Toynbeeho filosoficko-dějinná koncepce není
statická, ale můžeme v ní zachytit její vnitřní změny, postupné
dotváření a nová hlediska. Praktická etapa vývoje filosofie dějin
znamená výraznou explikaci problému geneze civilizací. Jedná se o
vstup do svobodného konání člověka. S tímto konáním souvisí
uvědomění si nového zákona - zákona mravů. Počínaje tímto zákonem
vznikl svět lidskosti, mravnosti a dobra. Toynbeeho koncepce počítá s
působením zákonů v historii. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že v
pozadí těchto argumentů spočívá základní princip jeho koncepce - ryze
individuální
přístup,
který
lze
nazvat
metodologickým
individualismem.
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Toynbeeho metodologie se výrazně projevuje ve zmíněné
interpretaci zákonů. M. Heidegger poznamenává, že metoda se podle
věci filosofie nejen řídí. Metoda patří k věci, ... nebo? ona je věcí
samou.8990
Historie je chápána jako nekonečný proces v časové koexistenci,
potom musí zákony představovat souvislou proceduru v rámci svého
vzniku. Koncepce zákonů je složena z faktů, které mají své logické
zdůvodnění. Pojem zákona je charakteristický pro pozdější období
Toynbeeho činnosti. Vlastní interpretací zákona se zabývá v devátém
svazku Studia dějin, část XI - Zákon a svoboda v dějinách. Vědom si
existence civilizace uvnitř řádu, ve kterém existují zákony historického
aktu, vybudoval systém, který pojímá a akceptuje svět lidskosti,
mravnosti a dobra. Základní je zákon tříaktového rytmu. K tomuto
zákonu poznamenejme, že jeho podstata spočívá v tom, že Toynbee ve
světových dějinách nevidí jediný proces, ale komplex civilizací, které
procházejí vývojem své existence (zrození, růst, specifikace, rozpad a
zánik). Těchto pět fází tvoří základní zákon historického pohybu.
Uvnitř tohoto základního zákona dějin působí dále tzv. částečné
zákony (úzce specifické). Jako příklad částečného zákona lze uvést
zákon Výzvy a Odezvy, jehož podstata spočívá v objasnění vzniku a
vývoje jednotlivých civilizací, další je zákon zjevení se Spasitele.
K těmto částečným (úzce specifickým) zákonům se připojují
specifičtější zákony, které svou podstatou vcházejí do sestavy
základního zákona historického pohybu. Jinými slovy, existuje tzv.
základní zákon - zákon historického pohybu a od tohoto zákona se
odvíjejí ostatní tzv. částečné neboli jedinečné a specifické zákony.
Zákony v dějinách přesně vymezují běh historických událostí.
Specifikace historického vědomí jako humanitního vědomí spočívá v
tom, že je schopno na základě teorie poznat historické nahodilosti v
celé jejich konkrétní podobě.
Toynbee určuje dvě polární, ontologické koncepce zákona.
Mám nyní na mysli zákony, které se týkají nás lidských bytostí. V celé
historii existují dva takové Zákony. Je to Zákon Boha a Zákon Přírody
. Zákon Boha - zjevuje jediný a tentýž cíl, který je naplňován intelektem
a vůlí jedinečné osobnosti v historii.
Zákon Přírody - vyjadřuje regulérní a opakující se pohyb
podobný rotacím kolem osy. K tomuto Toynbee uvádí: „Tento zákon
má smysl, jestliže sám pohyb je znázorněn jako kola, která Bůh přidělal
k vlastnímu nákladu ...“91platné v dějinách civilizací, se skutečně jeví
89)

Text of Footnote

90)

Heidegger, M.: Konec filosofie a úkol myšlení. Praha 1993, s. 11.

91)

Toynbee, A. J.: A Study of History, sv. 9. London 1956-7, s.
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být vědomým odrazem psychických zákonů, které řídí niterné vrstvy
podvědomí. Tyto zákony vysvětlují, proč musí být relace se sociálními
zákony.
Analýza působnosti Zákona Přírody ve Studiu dějin nám zcela
jasně ukazuje tři podstatné momenty:
1. doba působnosti Zákona Přírody v dějinách je přímo úměrná vývoji
civilizací,
2. interpretace Zákona Přírody jako zákona na úrovni podvědomí
odpovídá subjektivní reflexi, kterou rozpracoval S. Freud,
3. Zákon Přírody je nekontrolovatelný člověkem, jak vyplývá
z předchozího textu.
Na vysvětlenou k přírodovědným zákonům:
Tyto zákony mají operační charakter a nemohou být odvozeny z faktů.
Mohou se jen potvrzovat hypotézami vědců. Základní úlohu v
historickém vývoji však má Zákon Boha, který se projevuje svobodnou
volbou, kterou uskutečňuje elita. Pod pojmem elita Toynbee rozumí
privilegovanou část lidí, kterým je od počátku (existence) umožněno
být svobodnými, tzn. uskutečňovat svobodnou volbu své činnosti. I
mezi členy elity existují zákony, avšak zákony specifické. Podstatné je,
že elita nemůže ovlivnit celkový tok historie nebo zákony lidské
přírody, tj. vlastní sféru bytnosti, která jednou provždy zůstává
nekontrolovatelná. Přírodovědné zákony se projevují ve vědě,
technice, všude tam, kde je bezpodmínečně nutná lidská činnost a
výsledky předchozích vědomostí.
Podstatou Zákona Boha je idea svobody. Člověk jako rozumová
bytost vlastní určitou dávku svobody vůle a své činy zaměřuje k volbě
cílů a prostředků. Tím je svoboda v dějinách spojena s výběrem
alternativních možností. Není možné, aby zmíněné alternativní
možnosti byly lidstvu vlastní a neměnné. Genezí dospíváme k tomu, že
základem je Zákon Boha, od něhož se dostává vyšších příkazů, tzv.
Výzev Boha. Tím je poskytnuta možnost rozšířit Výzvy na všechny
jemu perceptuální zákony, ale vždy je rozhodující, jaká Odezva z výše
zmíněné Výzvy bude naplněna elitou. Elita jako vyšší druh společenství
má možnost uskutečnění svobodné volby, jejímž prostřednictvím se
projevuje Zákon Boha. Naplněním Odezvy, tedy maximálním využitím
svobodné volby, se elita snaží obsáhnout podstatu neboli snaží se
porozumět Zákonu (tj. projev Svobody ve společenství). Druhým
momentem je to, že těmito procesy se uvádějí do pohybu samostatné
sociální zákony, které se mohou i opakovat. Sociální zákony samy o
sobě představují, jak říká Toynbee, životní cyklus civilizací. Tím je
pochopitelné, že Svoboda konání lidí při vší možné volbě jak tak či jinak
ohraničena objektivními momenty.
327-30.
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Historické poznání je myšlenková reflexe historických událostí.
Jedná se o repliku minulé reflexe v samotném subjektu. Vytváří se nové
vědění v rámci jednotlivého subjektu. Hodnota historické události je
podle Toynbeeho vyjádřena její pravdivostní hodnotou. V tomto místě
je třeba zdůraznit požadavek na vysokou aktivitu intelektuálních
schopností poznávajícího subjektu. Tato aktivita myšlení je objektem
poznání.
V celých dějinách filosofie, říká M. Heidegger, zůstává
v obměňovaných podobách směrodatné myšlení Platónovo. V období
řecké filosofie se objevuje jeden z rozhodujících rysů filosofie: je to
vytváření věd uvnitř obzoru, který filosofie otevřela. Vytvoření věd je
zároveň jejich odpoutáním od filosofie a zřízením jejich svébytnosti.92
Výklad filosofie dějin u Toynbeeho začíná podrobnou analýzou
světa mýtů, doloženou patřičnými citacemi. Tento náhled na filosofii
a dějiny filosofických učení se neomezuje pouze na evropské myšlení,
nýbrž autor Studia dějin se zabývá i dějinami orientálního myšlení.
Toynbee z profesionálního maximalismu cituje Homéra, Konfucia, Ibn
Chaldúna, Thúkýdida, Aischyla, Platóna, Aristotela aj.93
Filosofie dějin je dynamický komplex filosofie, historie a vědy.
Vědy si rozdělily univerzum, říká J. Patočka. Každým momentem jsme
upomínáni o naše nutné vztahování se k celku. Filosofii jako přísnou
vědu požaduje i Husserl. Každá věda jakožto jsoucí musí pamatovat na
meze své kompetence, lidé jsou o těchto kompetencích uvědomování.
U filosofa platí snad vícekrát přirozený eros, mít snahu plést se
teologům, biologům, fyzikům do jejich kompetencí. Jedná se o zcela
přirozenou reflexi. Toynbee akceptuje myšlenku, že libovolná vědecká
práce je závislá na způsobu myšlení vědce. Ke způsobu, kterým
jednotlivý vědec tvoří, se podle Toynbeeho slov váže i morální
odpovědnost. Morální odpovědnost zahrnuje dva momenty, tj.
technickou odpovědnost a technickou odbornost.
Filosofie je svým historickým děním povolána k tomu, aby
zkoumala, co filosofie je. Je naukou, která je sama sobě legitimním
tématem. Je svorníkem věd. Tak jako filosofie není vědou a historie
nemusí být vědou a věda by měla být sama sebou. Toynbee
poznamenává, že vše, co se kdy vytvořilo, má svůj počátek v empirii
klasické podoby. Je pravdou, že část neexistuje za normálních
okolností bez celku, ale tento způsob přirovnání je příliš nepřesný a
nedostatečný k vlastní Toynbeeho interpretaci.

92)

Heidegger, M.: Cit. dílo, s. 9.

93)

Toynbee, A. J.: A Study of History, sv. 1-3. London 1934-1939.
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Naše myšlení se otáčí kolem prozkoumání dosahu své
působnosti, jestliže jsem si vědom existence prostoru a uznám jeho
význam
pro
celek.
Filosof-státník
cituje
současníka
filosofa-matematika pro jeho názor, že oblast každé jednotlivé věci
nebo události se rozšiřuje do totality Univerza.94 Cituji: „Konkrétně
přetrvávající entity jsou organismy, takže plán celku ovlivňuje všechny
vlastnosti rozmanitých (podřízených) organismů, které se stávají
součástí tohoto celku. V případě živočicha se neutrální stavy stávají
součástí plánu celého organismu, a tak modifikují plány po sobě
následujících podřízených organismů až po konečné, nejmenší
organismy, např. elektrony.“95
Učení, které reprezentuje Whitehead, se označuje jako teorie
organického mechanismu. Toynbee poukazuje na Whiteheadovo
porovnání, že rozdílné ovzduší po sobě následujících epoch, ke
kterému se vztahují vzpomínané citace (Whitehead uvádí Popův Esej
o člověku a Miltonův Ztracený ráj - pozn. aut.), ukazuje, jak se za
padesát až šedesát let oddělujících Miltona od Popa změnil tón
anglického myšlení.96
J. C. Smuts referuje o teorii organismů v poznámce
(Whiteheadova doktrína organického mechanismu) svého základního
díla Holismus a evoluce.97 Whitehead se úvodem do filosofie
organismů zabývá v knize Věda a moderní svět (Cambridge 1929) a
Dobrodružství idejí (Cambridge 1933). Ve zmíněných textech
Whitehead, kromě jiného, analyzuje vztah své vlastní filosofie k
Leibnizovi a Berkeleymu. V Leibnizově filosofii totální substance či
entity (reality), pro něž Leibniz užívá termínů monády, jsou
individuální centra percepce, z nichž každé zrcadlí univerzum.98 Na
úrovni fyzických fenoménů tato doktrína představuje, že každý
jednotlivý paprsek záření je schopen obsáhnout celý fyzický vesmír.
Ve filosofii existuje problém začátku z dob řecké filosofie.
Začátek má svou formou subjektivní povahu. Není zajisté ničím
novým, že Toynbee je ve své filosofické reflexi pod vlivem Hegela.
Myšlení jako bytí a bytí jako myšlení, to je má jistota.99 Stejně tak, jako
Hegel v Dějinách filosofie nazývá Descarta metafyzikem rozvažování,
označuje Toynbee ve Studiu dějin Collingwooda metafyzikem
94)

Toynbee, A. J.: A Study of History, sv. 3. London 1939, s. 225.

95)

Toynbee, A. J.: Tamtéž, s. 226.

96)

Whitehead, A. N.: Science and the Modern World. Cambridge
1932, s. 99, 134.

97)

Smuts, J. Ch.: Holism and Evolution. London 1927, s. 121-4.

98)

Toynbee, A. J.: A Study of History. Sv. 3, London 1939, s. 226.

99)

Tamtéž, sv. 9. London 1961.
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rozvažování XX. století.100 Toynbee si všímá Collingwoodovy
metafyziky faktů a především zmiňuje logickou koncepci „Answer and
Question“, ve které se nechal inspirovat z větší části Hegelovou logikou
a interpretací absolutního ducha.
My lidé jsme dějinní, říká E. Fink ve své studii.101 Dějiny,
pokračuje Fink, jsou jevem nám známým. Dějiny, říká, pocházejí z
dění. Hrubě vzato jsou dějiny souhrnem událostí. Dějiny lidstva jsou
jenom okamžikem v dějinách přírody. Dějinnost není člověku vlastní
tak, jako vlastnost patří nějaké substanci.
K hodnocení Toynbeeho filosofie dějin: Hlavní teze je tedy
uložena v nám známém empirickém faktu - genezi 21 civilizací, z nichž
každá prochází životním cyklem své existence. Nazvěme civilizace jako
spřízněná tělesa založená na faktu, empirii a verifikaci.
Podmínky, ve kterých se nachází moderní člověk a které nutně
spoluvytvářejí jeho život, nevznikly náhodou a rovněž ne najednou.
Základy všeho toho, čím dnes žijeme a jak používáme svůj život, se
objevují již na počátku rozvoje novověké společnosti.
V tom, co bylo řečeno o filosofii, zaznělo několikrát slovo dějiny
(dějinnost). Každý z nás přispíváme svou činností k uskutečnění
nějakého děje. Řečí pojmenováváme to, co se děje (ale i co se dálo a
co se bude dít). Pojmenováním filosofie dějin se dějiny podílejí na
tázání a tím přispívají ke zkoumání a výkladu dějin, avšak z určitého
pohledu, stanoviska, principu. Jde o logicky propojený řetězec v tom
smyslu, že dějiny mají svůj počátek směřující k účelu. Ve filosofii dějin
Toynbee rozlišuje polární hledisko neboli dvě koncepce dějin. Antický
model, který hovoří o cyklickém pohybu, tedy o dění téže povahy.
Křes?anský model, podle něhož dění má vést ke spáse, lásce a
pochopení za pomoci boží (Toynbeeho univerzální stát a náboženství)
- ve smyslu eschatologického vyústění tohoto dění. V popředí významů
nesmíme zapomínat na pozadí souvislostí. Toynbee říká, že vše to, co
vládne a převládá, tzn. je všemu měřítkem, je bytostný střed
techniky.102 To, co dělá dobu dobou, je trend, který určuje dnes vše to,
co jest. Tím je myšleno, že vše, co vnímáme, je hodnoceno podle
užitečnosti a použitelnosti pro člověka. Co použitelné není, není k
ničemu.103
100) Toynbee, A. J.: Change and Habit. The Challenge of Our Time.
London 1966, s. 13.
101) Fink, E.: Svět a dějiny. In: Filosofický časopis 2/1992, s. 249.
102) Toynbee, A. J.: Change and Habit. The Challenge of our Time.
Oxford 1961, s. 30.
103) Lotman, J. N.: Něskobko myslej o tipobogii kubtur. Jazyky
kubtury i problemy perevodimosti. Moskva 1987, s. 3.

Žijeme s filosofií

138

XIV. Přílohy - studie
Pro každého, kdo se zamýšlí nad dějinami a typologií kultur a
civilizací, vzniká pokušení domnívat se, že to ani není možné. Každá
kultura, nejen v evropském kontextu se zakládá na písmě. Nelze myslet
rozvinutou kulturu bez písma, natožpak nelze myslet civilizaci bez
písma, uvádí J. Lotman.104zda jedinou možnou formou kolektivní
paměti. Kultura, která se neorientuje na rozmnožování počtu textů, ale
na opakovanou reprodukci textů jednou provždy daných, si vyžaduje
jinou stavbu kolektivní paměti. Je třeba brát do úvahy, že kultura je s
písmem vázána na minulost, ústní kultura na budoucnost.
Platónův dialog Faidros je věnován otázce rétoriky. Je
příznačné, že platónský Sókratés nespojuje s písmem progres kultury,
ale ztrátu její vysoké úrovně, jakou dosáhla společnost původně bez
písma. Kultura s písmem má tendenci chápat Bohem, Přírodou
stvořený svět jako Text a usiluje přečíst zprávu v tomto Textě
obsaženou. Hlavní smysl se tu hledá v psaném Textě-sakrálním nebo
vědeckém - a ten se potom extrapoluje do krajiny. Z tohoto hlediska
se smysl přírody odhaluje jen člověku.$FLotman, J. N.: Tamtéž, s. 11.
J. Lotman v této typologické črtě aktualizuje vztah písma k obrazu,
rituálu způsobem praktikovaným v dekonstrukci.
V řadě otázek člověk poznávající dějiny, předpokládá Toynbee,
se nachází na jedné lodi s básníkem či umělcem. Použití umělecké
metody k poznání historického procesu v porovnání s vědeckou
metodou může být zcela užitečné jak pro filosofii dějin, tak pro
konkrétního historika. Základní myšlenka Toynbeeho Studia dějin zní:
„... existovala éra historiků, kteří svou pozornost obraceli na stromy, a
ne na les, ... pocítil jsem nutnost udělat ve své práci cokoli, aby základní
pozornost byla udělena lesu ...“
Ve světových dějinách nevidí Toynbee jednotný proces, ale
vnější soubor 21 civilizací, z nichž každá prochází fázemi své existence.
Ve Studiu dějin se podrobně zabývá každou jednotlivou fází (zrození,
růst, specifikace, rozpad a zánik). Vývoj myšlenek A.Toynbeeho od
první světové války do roku 1939 se soustředil na systematický výklad
dějin pomocí stavební jednotky - civilizace, která se mu jevila
dostatečně adekvátní. Toynbee vytvořil systém, který svým obsahem
pretenduje na novodobý výklad dějin lidstva. V tomto období napsal
řadu prací a článků řešících tento problém.105
Na počátku 50. let opouští svůj původní zájem o analýzu
civilizací a stává se stoupencem myšlenek křes?anství. Předkládá svůj
104) Lotman, J. N.: Tamtéž, s. 10
105) Jedná se o studie zveřejněné v periodikách, např. The Growth
of Sparta. In: Journal of Hellenic Studies. London 1913, s.
246-75. The Place of Mediaveval and Modern Greece in History
(inaugurační přednáška na King s College v říjnu 1919) atd.
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program společnosti cestou sjednocení (syntézy) civilizací pod logem
civilizace Západu. Během tohoto období vznikly publikace a studie,
které představují Toynbeeho činnost 60. let. V tomto období se snaží
o konfrontaci výsledků svého dosavadního bádání s jinými. Svědčí o
tom obsáhlý záznam diskuse Toynbeeho s Ikedou,Tynbeeho s
Konradem, známé jako dialog historiků.106
V polovině 50. let opouští svůj původní zájem o analýzu civilizací
a stává se stoupencem myšlenek humanismu a křes?anství. Předkládá
svůj program společnosti cestou sjednocení (syntézy) civilizací pod
logem civilizace Západu. Během tohoto období vznikly publikace a
studie, které představují Toynbeeho činnost 60. let. V tomto období se
snaží o konfrontaci výsledků svého dosavadního bádání s jinými. Svědčí
o tom obsáhlý záznam diskuse Toynbeeho s Ikedou,Tynbeeho s
Konradem, známé jako dialog historiků.
V průběhu 60. let směřuje Toynbeeho zájem k naplnění
myšlenky „univerzálního státu a náboženství“. Podstatu své koncepce
nyní vidí v pojmech univerzální náboženství, vyšší církev, světové
náboženství, které jsou schopny své existence za podmínky vytvoření
států budoucnosti, neboli universálních států. Předpoklady k tomu jsou
jednak západní civilizace jako jediná možná (existující) civilizace
budoucnosti, jednak křes?anství, nejjasnější podoba duchovní
orientace lidstva. V pozadí této koncepce je třeba mít na paměti jeho
základní zákon „Výzvy a Odezvy“, který u Toynbeeho plní svou úlohu
jak v prvním tvůrčím období, tak i ve druhém.
Toynbee se zmiňuje o člověku, který svůj zbídačený stav na
Zemi může překonat svou vlastní transformací, pomocí nejvyšší
substance - Boha. Takto transformovaný jedinec je nositelem svobody.
Církvi přisuzuje význam v tom smyslu, že progresivní dění jednotlivé
civilizace se uskutečňuje ne s cílem sociálního uspokojení, ale pro
dosažení vyšší církve. V tomto období se Toynbee pohybuje na úrovni
hypotéz. V tom rovněž spatřuji zásadní rozdíl mezi prvním a druhým
obdobím jeho činnosti.
Ve své publikaci107 se M. Znoj ptá, jaká je naše dnešní situace.
Odpovídá, že situace našich dnů je určena souhrnem předcházejících
otázek, na které se snažíme odpovídat. Dokud je naše budoucnost
chována v tajnosti, musíme se snažit nahlížet do minulých dějů a
nacházet v nich ty lepší momenty. Zkušenost není nic jiného než nám
známé příjmení historických událostí, které již něco uskutečnily pro
náš život a naši civilizaci do budoucna.

106) Konrád, N. I.: Sebrané spisy. Historie. Moskav 1974, s. 181-6.
107) Znoj, M.: Mladý Hegel na prahu moderny. UK Praha 1990.
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Pod světovým státem si Toynbee představuje spojení několika
států, které by se podřídily jednomu státu správně. Tento stát má
vzniknout v rámci západní civilizace. Duchovním vyznáním tohoto
celku by mělo být zmíněné křes?anství, které splňuje parametry na tzv.
univerzální náboženství. Domnívám se, že místo přísné konstrukce
systému se zde „filosofuje a historizuje“ z hlediska teologických témat.
Nikoli ve smyslu exegeze křes?anství, nýbrž ve smyslu zkoumání
křes?anství ve vztahu k životu společnosti. Dovolím si přirovnat
Toynbeeho výklad částečně k Hegelově ideji společnosti, kde lidé tvoří
jednotu mravního jednání a vzájemného přispívání k blahu všech.
Rovněž Hegel hledá konfrontaci s řeckým náboženstvím. Jde mu však
o to, aby náboženství bylo subjektivní, tj. jeho obsahem má být láska k
povinnosti a úcta před mravním zákonem, což jsou nejniternější
potřeby člověka. O něco později nachází Hegel termín pro problém.
Jde o termín pozitivní. U Hegela je termín pozitivní ekvivalentní
ztuhlosti ...108 Pozitivní je u Toynbeeho výklad dějin, a to ve dvou
podobách. Jednak při formulaci termínu kultura jakožto společenství
lidí, které je podmíněno svým bytostným určením k jedné z 21 civilizací.
Podruhé, když hovoří o dějinách jako životním cyklu civilizací. (Nejvíce
pozornosti věnuje genezi civilizací a zvláště analýze růstu, ke které se
váže zmíněná - v úvodu mého referátu - metodologie, která oslovuje
holismus.)
Ve Filosofii světových dějin se Hegel domnívá, že v přírodě přes
všechnu nekonečnou rozmanitost je jen pohyb v kruhu, opakování,
nikoli vývoj. Pro přírodu platí: nic nového pod sluncem. Zde jsou
jednotliviny podrobeny změnám, ale v těchto změnách zůstávají druhy
nezměněny.109 Člověk je tím, čím se svou činností učiní.V dějinách
Toynbee vyděluje modely civilizace. Hovoří o modelu řeckém a
čínském. „Řecký model je použitelný v počátečním období existence
dějin civilizace, čínský model v pozdějším období,“ uvádí Toynbee ve
druhém svazku Studia dějin. Na jiném místě se přiznává, že největší
význam pro něj měla kultura starověkého Řecka a Říma. Kulturní
dějiny Egypta řadí k řeckému modelu. Ve dvanáctém dílu Studia dějin
se Toynbee zmiňuje o ideální představě anticko-západní civilizace. (V
tomto kontextu vzpomíná Leibnize, nebo? Toynbee své modely nazývá
na některých místech monádami, což významově souvisí s termínem
lokální civilizace.)
Toynbee rovněž vychází z předpokladu existence světové
civilizace. K ní dospívá na základě selekce civilizací. Pro Toynbeeho
existuje civilizace klasická, lokální a světová. Klasická je vymezena
historickou faktografií, lokální obsahuje svou biologickou hierarchii.
108) Hegel, G. W. F.: Philosophie der Weltgeschichte I. Lipsko 1920,
s. 73 (překlad M. Sapík).
109) Hegel, G. W. F.: Filosofie světových dějin. Praha 1952, s. 35.
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Světová je syntézou zmíněných typů. Je možné členění civilizace podle
úrovně její existence. Např. světová, západní, italská, sicilská,
florentská. Společné všem je označení jejich příslušnosti, tj. západní a
evropská civilizace. Po prvním dělení je počet stanoven na 21 civilizací.
Ve dvanáctém svazku mluví pouze o třinácti civilizacích.
Kritérium Toynbeeho typologie je především v teologickém momentu.
Odpovídá to druhému období, ve kterém se Toynbee zaměřil na
vytvoření univerzálního státu a náboženství. V ten moment jsou si
všechny civilizace rovny v očích Boha. Mění se i Toynbeeho
charakteristika civilizace, kterou si nyní představuje jako atribut
dostatečně krátkého období dějin. Dějiny se mu rozpadají na tři
úrovně: docivilizační úroveň, civilizační úroveň a postcivilizační
úroveň.
Závěrem mi dovolte uvést parametry závěrečné klasifikace
civilizací na základě dvanáctého svazku Studia dějin.
1. Rozvinuté civilizace (nezávislé)
a) oddělené,
b) neoddělené,
c) dceřiné (první série),
d) dceřiné (druhá série od indické a helénské civilizace).
2. Civilizace - tzv. konglomeráty.
3. Nerozvinuté civilizace.
Jako kritérium hodnocení civilizace slouží její chronologická
a genetická situace. Toynbeeho pohled na náboženství vychází z
vlastního závěru, že skutečným předmětem dějin je člověk.
Závěrečná poznámka k této otázce je implicitní obsahu často
opakované definice dějin jako prostoru lidské činnosti. Pro činný život
je podstatná bytnost člověka. To je skromný výsledek pokusu o
alternativní interpretaci Toynbeeho filosofie dějin. Arnold Toynbee,
člověk neobyčejných zájmů a mimořádných schopností, jehož názory
na problém se s odstupem času měnily, ba dokonce nabývaly
protikladných významů, vzbudí snad větší pozornost vědců. Toynbee
je v intelektuálních kruzích považován za teoretika cyklů a
křes?anského filosofa dějin.
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II. Vztah nutných a nahodilých faktorů a
dědičná proměnlivost
„... Každý živý, organicky celistvý systém funguje v neustálém
vzájemném působení s prostředím. Vzájemné působení se uskutečňuje
ve formě přizpůsobení a reguluje se přírodním výběrem. Tyto změny
mají tendenci k neurčitosti a představují statistický soubor nahodilých
událostí, kde konečný výsledek - přizpůsobení může být dosažen jen s
určitým stupněm pravděpodobnosti...“110
Jedním z faktorů evoluce, dynamiky živých systémů, je dědičná
proměnlivost. Ve své podstatě vystupuje jako faktor stability,
zachování jejich kvalitativní určenosti; zároveň předpokládá schopnost
živých systémů překonávat určitý konzervatismus dědičnosti, rozhýbat,
narušovat, podrývat ji, otevírat „zelenou cestu“ novým dokonalejším
živým systémům.
V přírodě je proměnlivost všeobecná, existující dvě naprosto
stejné molekuly, dva stejné atomy. Ani při absolutní nule teploty se
elektrony nepřestávají pohybovat ve svých drahách, nepřeruší se
tepelná fluktuace atomů. Tato fluktuace atomů někdy určuje průběh
poruch v molekulách šifrujících kód dědičné informace. V procesu
matricového kopírování molekul DNA vznikají chyby v posloupnosti
uložení nukleotidů, a tím vznikají i dědičné změny.
Spontánní mutační proces a chyby při kopírování jsou prvotní
příčiny všeobecné proměnlivoti znaků a vlastností organismů.
Už Ch. Darwin hovořil o tom, že přirozený výběr je podřízen
tendenci proměnlivosti, která vystupuje jako podstata procesu vzniku
druhů. Dnes víme, že proměnlivost jakéhokoli znaku nebo vlastnosti
je složena z různých projevů normy reakcí. Základním evolučním
materiálem jsou dědičné změny jedinců - mutace. Samotný proces
vzniku mutací je nepřetržitě působící elementární evoluční činitel,
který vykonává tlak na populaci živých organismů. I když mutační
změna neznamená ještě evoluci, představuje její zcela nutný a nezbytný
předpoklad.
Existenci mutací předpověděl ještě Darwin, který psal, že každá
forma v průběhu dlouhých period zůstává neměnnou, a potom je
podrobena změně.
Pojem „mutace“ byl zaveden již v roce 1901 jedním ze
znovuobjevitelů Mendelových principů H. de Vriesem; s její pomocí
110) Čížek, F.: Filosofie a biologická teorie. Svoboda, Praha 1981, s.
138.
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se pokoušel objasnit vznik nových znaků, přičemž počítal s tím, že pro
zdokonalování a vývoj druhů jsou nutné prudké, nenadálé skoky od
jednoho druhu k druhému - mutace, stabilně se předávající potomstvu
od rodičů, a ne drobné, postupně se nahroma\ující změny.
Od doby objevení existence mutací neustávají diskuse o
charakteru mutačního procesu. Někteří vědci předpokládali, že proces
vzniku mutací má čistě nahodilý charakter, jiní tvrdí, že dědičná
proměnlivost je jednoznačně, strukturně determinovaný proces a je
výsledkem účelné reakce na vnější vlivy, která je dána živým
organismům od samého začátku jejich existence. Další skupina názorů
vychází z toho, že dědičné změny vznikají jako by pouze na základě
„přírodní nutnosti“ a prakticky vůbec nezávisí na nahodilosti.
Ve dvacátém století prodělala de Vriesova mutační koncepce
důležité změny, obohatila se, konkretizovala se v souladu s novými
teoretickými a experimentálními údaji, i když i dnes není v mutačním
procesu zdaleka vše jasné.
Teprve po objevu možnosti umělého vyvolání mutací s pomocí
nejrůznějších druhů ozáření v letech 1925-27 (Nadson, Filippov,
Müller aj.) a potom po objevu experimentálního důkazu existence
chemické mutageneze ve třicátých a čtyřicátých letech našeho století
byly otřeseny autogenetické představy o otázce vzniku mutací.111“ V
letech 1936-1946 I. I. Šmalgauzen přiznává neurčitost mutací, jejichž
charakter si ještě neumíme představit. Zdůrazňuje, že vznik
jednotlivých mutací má všechny rysy nahodilých jevů, což ovšem
neznamená, že v procesu vzniku mutací nelze stanovit určité
zákonitosti.
Mutace jsou v mnohém závislé na zvláštnostech těch
prostředků, které je vyvolávají, jsou specifické, jejich kvalita nezávisí
jenom na vlastnostech organismu, ale i na charakteru mutagenních
faktorů.
Živý organismus, stejně jako jakýkoli celostní systém, má svoji
míru, hranice, v jejichž rozmezí si zachovává svoji systémovou
celostnost, kvalitativní určenost. Stupeň celostnosti, pevnosti,
neproniknutelnosti systému v mnohém závisí na pevnosti jeho
struktury: vnitřních vzájemných vztazích, vzájemném působení
komponent, ze kterých je složen.

111) Poznámka: Škála mutagenů se dodneška neobyčejně rozšířila.
Nejsou to jenom rentgenové paprsky, ale i jiné formy radiace.
Ozáření alfa, beta, gama-částicemi, neutrony, chemické
sloučeniny, změny teploty, vlhkosti aj.
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Jestliže vnitřní a vnější odchylky překonávají stupeň pevnosti
danému systému vlastní, pak se destabilizuje a může dojít k jeho
rozrušení. V důsledku takového silného působení na složky a struk
turu organismu dochází k narušení jeho funkcí, typu výměny látkové,
který je určován dědičně, je narušena hranice fyziologického
přizpůsobení se.
Narušitelem klidu v bytí živého systému jsou především mutace.
Mutace vystupují jako mimovolně vznikající, spontánní nebo uměle
vyvolávané, indukované změny stavby genu, genotypu jako celku,
nesou hlavní zodpovědnost za zachování, přepracování a předání
dědičné informace. Přitom probíhají určitá narušení biochemických
procesů v buňkách, což vede ke změnám ve fenotypu, výpadku starých
nebo vzniku nových vlastností, zvláštností, znaků nebo rysů organismu.
Mutace znamenají nejenom přetvoření struktur DNA, ale také
více nebo méně hluboké změny reakcí vyvíjejícího se organismu na
podmínky, které ovlivňují jeho formování. Byly vyčleněny faktory,
které mají zákonitý vliv na rychlost vzniku mutací a na spektrum mutací
vznikajících pod vlivem různých mutagenů; byly rovněž vyčleněny látky
zvyšující frekvenci výskytu mutací více než dvouřádově a byl podán
důkaz mutagenního vlivu biopolymerů. Všechny tyto výzkumy strhly
jakousi roušku nepoznatelnosti z procesu vzniku mutací. Současně s
tím výzkum mutageneze dovolil na základě nového experimentálního
materiálu vysvětlit otázku imanentního charakteru spontánně
vznikajících mutací a potom indukovaných mutací. I v těch případech,
kdy na organismus nepůsobí zvenčí chemické nebo fyzikálně chemické
mutageny, přesto v nich sice s malou, ale určitou četností (10-5 - 10-10
změn na buňku a na generaci) vznikají mutace. Až donedávna genetici
předpokládali, že příčina vzniku spontánních mutací je založena na
obtížně rozpoznatelných a detekovaných vlivech kosmického
radiačního pozadí nebo na nevelké koncentraci mutagenních látek v
biosféře. Avšak brzy poté byly předloženy důkazy, že příčina vzniku
spontánních mutací může být podmíněna působením nikoli vnějších
faktorů ve vztahu k danému organismu, ale působením faktorů
nitrobuněčných. Takováto hypotéza byla vyslovena v roce 1963 T.
Dobzhanským.
Experimentální důkaz této myšlenky byl získán například v roce
1968, kdy Z. W. Hall a I. R. Lehman, kteří testovali funkci enzymu
uskutečňujícího syntézu DNA (DNA-polymerázy), objevili, že mezi
každou desítkou tisíc nebo stovkou tisíc správných bází tvořících řetěz
DNA je jedna chybná. Jestliže byly změněny podmínky reakce syntézy
DNA (ionty magnézia byly zaměněny ionty manganu), četnost chyb
fermentu prudce vzrostla. Stejně výrazný nárůst četnosti vzniku mutací
byl zaznamenán při použití enzymu získaného z buněk nakažených
bakteriofágem, který je výjimečný velice vysokou četností výskytu
mutací.
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Tyto pokusy ukázaly přímou účast enzymu DNA/polymerázy
v indukování mutací. Nejdůležitější význam těchto pokusů spočívá v
tom, že byly objeveny přesné zákonitosti v procesu vzniku spontánních
mutací. Hall a Lehman sice neodvrhli nahodilost v procesu formování
každé konkrétní mutace, ale zároveň ukázali kauzální základ mutací chyby v působení DNA/polymerázy. Poté vyslovili hypotézu, že
podobné chyby mohou vyvolávat i jiné enzymy interagující s DNA v
buňkách během rekombinace.
Podrobná analýza možného vlivu těchto chyb na vznik
spontánních a indukovaných mutací byla uskutečněna v letech
1970-1971. V letech 1972-1974 byla tato teoretická analýza podepřena
fakty získanými z pokusů v experimentálních pracích prováděných u
mikroorganismů a u vyšších rostlin.
Jak už jsme konstatovali, elementárním evolučním materiálem
jsou nejrůznější mutace.112 Avšak největší význam mají genové
mutace, jejichž podíl v dědičných změnách je obzvláště veliký.
Zde je třeba zdůraznit, že při kvantitativním hodnocení úlohy
mutací v evoluci se badatelé setkávají s celou řadou těžkostí, které
snižují jak pravděpodobnost odhalení mutací u všech jednotek
zahrnutých do analýzy, tak i pravděpodobnost odhalení všech mutací
daného konkrétního typu. Zvláště se tento problém stal patrným a
jasným po odhalení podstaty genetického kódu. Po stanovení faktu, že
řada aminokyselin se může kódovat několika kodóny genetického
kódu (aminokyselinu serin kódují triplety UCU, UCC, AGU, UCA,
UCG, AGC), bylo objasněno, že velký počet genových mutací,
podmiňujících výměnu jednoho, dvou či více nukleotidů v pořadí
nukleotidů daného genu, nemusí nutně vést ke změně smyslu
genetického záznamu. Tak mohla například vzniknout mutace na
úrovni DNA, ale nevedla k žádné změně fenotypu dané jednotky.
Výpočty prováděné s ohledem na výskyt tohoto jevu,
podmíněného degenerací genetického kódu, ukázaly, že není možné
asi dvacet procent genových mutací v přírodě zaregistrovat za těch
112) P oznámka: V zásadě se rozlišují následující skupiny mutací:
Mutace genové:
1. záměna jednoho páru nukleotidů za pár jiný (transverze,
transice),
2. adice nebo delece jednoho nebo několika párů bází (posunové
mutace).
Mutace chromozomové: změna struktury chromozomu (inverze,
duplikace, translokace, delece, deficience).
Mutace genomové: (změny počtu chromozomů)
Mutace mimojaderné: (změny struktury chromozomů,
chloroplastů a mitochondrií).
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okolností, že bude prováděna analýza počtu mutací podle jejich
fenotypického projevu.
V souvislosti s tím, co bylo řečeno výše, se často hovoří
o výzkumech amerického biologa W. M. Fitche, který podrobně
analyzoval otázku o úloze genových mutací v evoluci. Autor shromáždil
velké množství literatury o příkladech změn struktury bílkovin, jak
mikroorganismů, tak i vyšších rostlin a živočichů, které byly do
současné doby prozkoumány, a převedl v souladu s dnes známým
genetickým kódem změny aminokyselin do řeči změn nukleotidových
sekvencí a získané údaje vložil do počítače a touto cestou se mu
podařilo vypočítat rychlost evoluce některých organismů. Podle jeho
hodnocení se ukázalo, že pro vysvětlení tempa evolučního procesu jsou
plně dostačující již objevené mutační změny řady bílkovin. Takovýto
výpočet dále Fitchovi umožnil přistoupit k experimentálnímu řešení
výjimečně důležité otázky o určení evolučního stupně jednotlivých
systematických skupin organismů. Výpočet rychlosti výskytu mutací ve
struktuře určitých bílkovin umožnil autorovi využít tyto výpočty pro
řadu živočichů a ohodnotit jejich evoluční stupeň. Tyto názory
demonstrovaly, že masové a nahodilé jevy jsou podřízeny určitým
zákonitým a nutným procesům.
Řešme tedy otázku - jsou mutace nahodilé, nebo nutné,
zákonité?
Řada genetiků se domnívá, že mutace jsou nahodilé. Mohou být
i nebýt, přičemž četnost mutací u různých komponentů genotypu není
stejná. Existují komponenty, ktré jsou relativně stabilní, četnost jejich
mutací je nižší než četnost jiných komponent, které jsou proměnlivější.
To znamená, že mutace mají menší nebo větší stupeň
pravděpodobnosti.
Předpovědět přirozené mutace je těžké, přesněji nemožné. V
systému genetické informace je tolik proměnných komponent a jejich
vzájemného působení, že určit koordináty a impulzy, momenty pohybu
každého z nich, a tím více všechny dohromady, je prakticky nemožné.
Mutace nejsou usměrněné, nemají samy o sobě
přizpůsobitelnou úlohu. Jejich přizpůsobitelný význam může být pouze
nahodilý. A to proto, že mutace jsou vyvolávány nejrůznějšími,
zpravidla nepředvídatelnými příčinami. Tedy z nejrůznějších příčin se
dědičný program při předávání z pokolení na pokolení v důsledku
působení mutací nahodile mění. Tyto změny se stejně nahodile ukazují
jako adaptační. Mnohé hovoří pro nahodilost mutací. „... K prvnímu
kroku, genetické variaci, přidávají darwinisté přívlastek „nahodilá“. Je
to velmi neš?astný termín. Nejde o nahodilost v matematickém smyslu,
kdy se variace může se stejnou pravděpodobností ubírat jakýmkoliv
směrem. Chceme prostě říci, že k variaci dochází bez předchozí
orientace organismu v adaptivních možnostech. Klesají-li teploty a
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silnější kožich by mohl přežít, nedochází ke zvýšené frekvenci výskytu
genetické variace vedoucí k huňatosti. Druhý krok, selekce, dělá v
neorientovaných variacích pořádek. Propůjčuje vhodným variantám
větší reprodukční úspěšnost a proměňuje tak celé populace ...“113
V posledních letech se začínají ozývat názory zejména z řad
strukturalistů, kteří se domnívají, že přírodní výběr Darwinova typu
spolu s nahodilostním principem genetických variací a gradualismus
nehrají v evoluci takovou roli, která je jim neodarwinisty přisuzována.
(Takoví kritici založili v r. 1986 v japonské Ósace mezinárodní
organizaci s názvem Ósacká skupina pro studium dynamických
struktur.)
V posledních letech se začínají ozývat názory zejména z řad
strukturalistů, kteří se domnívají, že přírodní výběr Darwinova typu
spolu s nahodilostním principem genetických variací a gradualismus
nehrají v evoluci takovou roli, která je jim neodarwinisty přisuzována.
(Takoví kritici založili v r. 1986 v japonské Ósace mezinárodní
organizaci s názvem Ósacká skupina pro studium dynamických
struktur.)
„... Domnívám se, že nahodilostní charakter genetických variací
by mohl být spíše výsledek nedostatku důkladnějších znalostí např. o
úloze konformačních změn nukleových kyselin na tomto procesu či
vlivu celé řady dalších faktorů z vnitřního prostředí
(mikroenvironmentu), které DNA bezprostředně obklopuje a jehož
charakter je do značné míry pod kontrolou organismu. Nelze apriori
vyloučit ani možnost, že mutace nejsou vždy jen neregulované a
nahodilé chyby mutací i pod kontrolou organismu (či některé jeho
úrovně), jako jsou pod kontrolou organismu některé účelné,
„plánované“ a regulované genómové přestavby v průběhu růstu,
diferenciaci či rozmnožování organismů (např. kazetový transpoziční
systém u kvasinek, přepínání „mating typu“ u nálevníků, transpozice
imunoglobulinových genů u obratlovců, restrukturace genómu během
ontogeneze některých hmyzů, červů a korýšů apod.). Pokud by mohl
organismus reagovat na vnější signály či změněné vnitřní prostředí,
navozené změnou environmentu, „adekvátní“ či do jisté míry
„cílenou“ přestavbou genomu (např. mutace, rekombinace,
transpozice, inzerce aj.), pak by nemusel jen pasivně čekat při jeho
vystavení nepříznivým podmínkám na nějakou nahodilou „příznivou“
mutaci (která by ale také vůbec nemusela vzniknout) a na rozhodnutí
přírodního výběru Darwinova typu, bude-li účelná a uchytí se, či
škodlivá a bude eliminována, nýbrž by se v potřebném směru mohl
mnohem rychleji a adekvátněji transformovat sám, přičemž stejným
způsobem by mohl být najednou transformován větší počet jedinců
113) Gould, S. J.: Pandin palec. Praha 1988, s. 79.
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výchozí ovlivněné populace. Ve vědecké literatuře existuje celá řada
údajů, které existenci transformačních procesů tohoto typu indukují,
ale všechny byly dosud vysvětlovány jen z pozice současného
neodarwinismu a výše uvedený výklad byl odmítnut jako nevědecký...
Laureát Nobelovy ceny Eigen v předmluvě k německému
překladu Monodovy knihy Náhoda a nutnost hovoří o chybném pojetí
mutačního procesu z pohledu čisté nahodilosti: „... nahodilá mutace
prochází procesem výběru a ten není v žádném případě libovolným
řešením. Základem výběru je jasně formulovaný hodnotový princip ...
Z toho vyplývá, že pouze vznik individuální formy je nahodilý. Její
výběr - v konkurenci s jinými formami - ovšem znamená ohraničení a
tomu dopovídající redukci nahodilosti, nebo? odpovídá přesně
formulovaným kritériím, které v jednotlivém případě - jako v
termodynamice -, i když připouštějí výkyvy, ve většině případů ovšem
označují zákon, tzn. nutnost ... Tím chci říci, že „nutnost“ vystupuje
rovnoprávně s nahodilostí, i když pro jevy existuje rozdělení
pravděpodobnosti a to - jako ve fyzice makroskopických systémů - je
dostupné pro popis pouze v jazyce velkých čísel ... “114
Z našeho přehledu je zřejmé, že přirozený výběr Darwinova
typu s nahodilostním charakterem mutací nehraje zejména v očích
strukturalistů takovou úlohu, která je jim připisována neodarwinisty.
Nesouhlas se současným stavem neodarwinismu se ozývá i u nás.
Stoupenci Darwinových myšlenek se však nevzdávají a ze svých pozic
neustupují.
Z našeho přehledu je zřejmé, že přirozený výběr Darwinova
typu s nahodilostním charakterem mutací nehraje zejména v očích
strukturalistů takovou úlohu, která je jim připisována neodarwinisty.
Nesouhlas se současným stavem neodarwinismu se ozývá i u nás.
Stoupenci Darwinových myšlenek se však nevzdávají a ze svých pozic
neustupují.
Řada z nás se mylně domnívá, že většina evolučních problémů
byla již vyřešena. Biologické a filosofické aspekty dané problematiky
jsou však otevřeny, neustále se mění, a tak vnášejí sílu a rozruch do
vědeckého bádání.

114) Monod, J. L.: Zufall und Notwendigkeit. München 1971, s. 13,
14.
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Testy A
Na závěr každé kapitoly vyplňte následující testy. Ty mají za
úkol zpětně prověřit vaše získané znalosti. (Maximálně se přitom
snažte splnit i úkoly pro zájemce, které vám pomohou při orientaci ve
filosofii.)
Výsledky testů jsou uvedeny na konci celého bloku testů,
počínají antickou filosofií a končí filosofií XX. století. Na základě
výsledku byste se měli dozvědět, zda jste látku určité kapitoly zvládli a
můžete pokračovat dále ve studiu. Není pevně stanoveno, kolik
úspěšnosti v nich musíte dosáhnout. Ale: za každou správnou odpově\
získáváte 1 bod, testem můžete získat maximálně x bodů (záleží na
počtu otázek u jednotlivých testů). Pokud jste nezískali více jak
polovinu bodů bezprostřední odpovědí bez nahlédnutí do jakýchkoliv
materiálů, budete muset zalistovat zpět a vrátit se na začátek příslušné
kapitoly. Dosáhnete-li více než polovinu možných bodů, ba dokonce
maximum bodů, můžete být spokojeni a po vyhledání příp. chybějící
správné odpovědi pokračovat další kapitolou textu „Žijeme s filosofií“.
(Konkrétní informace budou dány u jednotlivých testů.)
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Kontrolní test č. 1 (I. kapitola: Tázání se po světě a po
člověku)
1. Význam slova filosofie bývá nejčastěji z řečtiny překládán jako:
a) úcta k moudrosti
b) láska k moudrosti
c) schopnost logicky myslet
2. Mýtus je z vědeckého hlediska:
a) výmysl
b) krásná pohádka
c) specifické nazírání na svět
3. Filosofie začíná otázkami (údivem):
a) ano
b) ne
4. Směr filosofického tázání nám nejlépe ukazuje:
a) Platónův trojúhelník
b) Sókratův obdélník
c) Platónův kruh

Vyhodnocení
Za každou správnou odpově\ získáváte 1 bod, testem můžete získat
max. 4 body. Pokud jste nezískali více jak 2 body, musíte se vrátit na
začátek I. kapitoly. V opačném případě pokračujte s chutí další
kapitolou.

Žijeme s filosofií

152

Testy A
Kontrolní test č. 2 (II. kapitola: Antická filosofie)
1. Antická filosofie vznikla:
a) v průmyslově-obchodních centrech p obřežních oblastí Malé Asie
b) v jižní části Balkánského poloostrova
c) v rozpadajících se částech římského impéria
2. První řecký filosof, který působil v Aténách, byl:
a) Platón
b) Anaxagorás z Klazomen
c) Empedokles z Akragantu
3. Co si představovali „filosofové“ (předsókratovské doby) pod tím, co
označili pojmem apeiron:
a) schopnost Boha stvořit svět, vtisknout mu určité zákony, ale již do
vývoje nezasahovat
b) tento pojem vyjadřuje neomezenost a neohraničenost substance
c) tímto pojmem se vyjadřuje samopohyb substance a její schopnost
vnitřního dělení
4. K hlavním představitelům sofistů patří:
a) Prótagorás
b) Sókratés
c) Aristotelés
5. Sofisté jsou učiteli:
a) Řecka
b) Říma
6. Číslo je základem světa u:
a) Anaximandra
b) Pýthagora
c) Anaxagora

Vyhodnocení
Za každou správnou odpově\ získáváte 1 bod, testem můžete získat
max. 6 bodů. V případě, že jste získali více jak 3 body, pokračujte ve
studiu další kapitolou. Ti z vás, kteří jste neuspěli - vra?te se na
začátek II. kapitoly.
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Test č. 3 (II. kapitola: Antická filosofie - Sókratova a
Platónova filosofie)
1. Autorem dialogu Tímaios je:
a) Prótagorás
b) Aristotelés
c) Platón
2. Lykeion je:
a) filosofický pojem pro označení substance ve filosofii eleatů
b) filosofický text z období Aristotela
c) filosofická škola, kterou založil Aristotelés, obdobná Platónově
Akademii
3. Poznání charakterizuje jako rozpomínání:
a) Empedoklés
b) Platón
c) Parmenidés
4. Sókratés se zabýval především filosofickými problémy:
a) dějin
b) člověka
5. Démokritos chápe svět jako spojení:
a) atomů a monád
b) atomů a prázdna
c) atomů
6. Anamnésis a methéxis jsou základní pojmy:
a) Sókratova dialegomatického obdélníku
b) Platónova trojúhelníku
c) Aristotelova logického čtverce

Vyhodnocení
Správné odpovědi najdete na konci materiálu. Vám, kteří jste v testu
nedosáhli více jak 3 bodů, nezbývá, než se vrátit na začátek kapitoly.
Pro úspěšné: kapitola Aristotelés.
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Test č. 4 (II. kapitola: Antická filosofie - Aristotelova
systémová filosofie, Helénistická filosofie)
Pozn. V tomto testu
je látka i z předcházejících kapitol.

1. Aristotelés je toho názoru, že idea (podstata) je ve věci poznatelná:
a) ano
b) ne
2. Vyjmenujte vám známé Zénónovy aporie (Zénón z Eleje):
a) dichotomie (půlení), Achillés a želva, letící šíp, stadion
b) bytí a čas, Achillova pata, letící šíp, dichotomie
c) želva, stadion, letící šíp, prostor
3. Autorem výroku: „... Mírou všech věcí je člověk, jsoucích, že jsou ...“
byl:
a) Hérakleitos
b) Platón
c) Protágorás
4. Spojení tvaru a látky, tzv. hylomorfismus, je typické pro filosofické
dědictví:
a) Aristotela
b) Sókrata
c) Platóna
5. Základní filosofickou prací Aristotelovou je:
a) Kratylos
b) Chvála bláznovství
c) Metafyzika
6. Za zakladatele formální logiky bývá považován:
a) Epikúros
b) Platón
c) Aristotelés
7. Platónova škola byla:
a) Lykeion
b) Scholar
c) Akademie
8. Vývoj filosofického myšlení v období helénismu reprezentuje:
a) epikureismus, stoicismus, skepticismus
b) epikureismus a empirismus
c) pouze římská Stoa

Vyhodnocení
Výsledky najdete na konci materiálu. Za správnou odpově\ si pište
1 bod. Pro úspěšné řešení tohoto testu musíte nasbírat více než 5
bodů. Není-li tomu tak, nezbývá než se vrátit zpět.
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Test č. 5 (IV. kapitola: Novověká filosofie)
1. Jansenismus:
a) duchovně-náboženské hnutí ve Francii, které bylo nazváno po
zakladateli Corneliu Jansenovi (1585-1638)
b) autobiografická práce nazvaná podle Cornelia Jansena
c) filosofické dílo, na němž se podílel J. J. O de La Mettrie
2.Za duchovní obrat od středověku k novověku (tzv. přechodné
období), lze označit:
a) 8. a 9. století po Kr.
b) 1. století př. Kr.
c) 14.-15. a 16. století
3. K nejdůležitějším událostem tohoto tzv. přechodného období patří:
a) vynález kompasu, střelného prachu, knihtisku a zeměpisné objevy
b) vynález papíru a rtuti
c) objevení indiánských kmenů (zejména Bororro)
4. Zásluhou polského astronoma M. Koperníka byl vypracován
smysluplný astronomický systém, jeho myšlenková stavba je
následující:
a) „... Země je hvězdou mezi hvězdami, která krouží okolo Slunce, ale
zároveň se otáčí kolem své osy ...“
b) „... středem Sluneční soustavy je Země, kolem níž krouží Slunce se
svým otáčivým středem“
5. Hlavní vědecké dílo F. Bacona bylo zaměřeno na:
a) veliké obnovení věd pomocí metody, která má jasně stanovený cíl
b) vysvětlení pojmu renesance a teologie
6. Latinské slovo substance doslova znamená to, co stojí vespod.
B. Spinoza tímto mínil jedno nebo nekonečno, které je pod nebo za
všemi věcmi. Otázka zní: Co je opakem pojmu substance u B. Spinozy?
a) Bůh
b) modus
c) není
7. Základními myšlenkami Leibnizovy filosofie jsou:
a) učení o monádách, koncepce předzjednané harmonie
b) učení o pravdivém výkladu Descartovy filosofie substance
8. Hlavní představitelé klasického empirismu jsou:
a) J. Locke, B. Spinoza, Ch. Wolff, D. Hume
b) B. Spinoza, Ch. Wolff
c) T. Hobbes, J. Locke, G. Berkeley, D. Hume
9. Hlavními představiteli klasického racionalismu jsou:
a) R. Descartes, B. Spinoza, J. Locke, D. Hume
b) D. Hume, R. Descartes, Ch. Wolff, J. Locke
c) R. Descartes, B. Spinoza, Ch. Wolff, G. W. Leibniz
10. Důkladnou teorii idejí (ideje jednoduché, složené, primární,
sekundární...):
a) M. Kusánského
b) J. Locka
c) A. Schopenhauera
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11. „Principy asociace idejí“ jsou hlavním momentem analýzy rozumu
u:
a) D. Huma
b) B. Pascala
12. Základní (obecná) otázka Prolegomen. .. I. Kanta zní:
a) Je vůbec metafyzika možná?
b) Je možná natura naturata?
c) Je snad možné logické uvažování znaků jazyka?
13. Ke kterému textu objasňujícímu pojem transcendentální se
kloníte?:
a) to, co je před veškerou zkušeností (poznáním), co jí teprve umožňuje
a podmiňuje
b) týká se pouze exaktních věd, souvisí s filosofickým pojmem pravda
14. Poznání podle Kanta Má:
a) dva zdroje - empirický a apriorní
b) žádný
c) jeden - empirický
15.Kant dělí zkušenost na stránku (na část):
a) formální (apriorní), obsah (empirický)
b) faktickou a nefaktickou
16. Pod pojmem objektivita chápe I. Kant:
a) logickou všeobecnost a nutnost
b) odraz objektivní reality v našem poznání
17. Formulaci mravního zákona (tzv. kategorického imperativu)
stanovil:
a) B. Spinoza
b) G. W. F. Hegel
c) I. Kant

Vyhodnocení
Za správnou odpově\ je 1 bod. Tento test byl poněkud obsáhlejší,
tudíž podmínkou pro úspěšné řešení a možnost postoupit dále v
textu je získání více než 9 bodů. Pokud jste nedosáhli požadovaného
počtu bodů, je nutno se vrátit k látce ze začátku novověku.
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Test č. 6 (V. kapitola: Filosofie XIX. století)
1. Pojem „vědosloví“ je charakteristický pro filosofickou koncepci:
a) J. G. Fichteho
b) F. Nietzscheho
c) H. Bergsona
2. Soustavou transcendentálního idealismu, jako jednou z možných
cest filosofování (neboli jednou ze dvou filosofických věd), se zabývá
ve svém systému filosofie:
a) Ch. Darwin
b) S. Freud
c) F. W. J. Schelling
3. Veškerý světový proces jakožto seberozvíjení ducha, jemuž odpovídá
trojstupňová stavba filosofie: logika - příroda - filosofie ducha, je
strukturou filosofie u:
a) J. S. Milla
b) J. Benthama
c) G. W. F. Hegela
4. G. W. F. Hegel chápe dějiny jako:
a) sebevývoj objektivního ducha
b) sebevývoj subjektivního ducha
c) sebevývoj absolutního ducha
5. Hegelova charakteristika dialektiky:
a) identita identity a neidentity
b) to, co je
c) to, co není
6. Která z následujících tezí není pravdivá:
a) K. Marx přejímá Hegelovu dialektiku jako metodu, ale naplňuje ji
opačným obsahem, než je tomu u Hegela
b) Hegel přejímá metodu K. Marxe; tato dialektická metoda je u K.
Marxe čistý antropologismus přejatý od L. Feuerbacha
7. Ideál „nadčlověka“ literárně zpracovaný ve spise Tak pravil
Zarathuštra je nositelem nového etického řádu v koncepci:
a) H. Spencera
b) W. Wundta
c) F. Nietzscheho
8. Hlavními představiteli „filosofie života“ jsou:
a) H. Bergson, A. Schopenhauer, F. Nietzsche, W. Dilthey
b) A. Camus, Ch. S. Peirce
c) W. James, R. Eucken
9. Zakladatelem tzv. Bádenské školy je:
a) W. Windelband
b) R. Carnap
10. Zakladatelem klasického pozitivismu byl:
a) A. Comte
b) S. Keirkegaard
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Vyhodnocení
Každá správná odpově\ znamená 1 bod. Jestliže jste se při
vyplňování nepodívali do žádného textu a máte 8 bodů, můžete
pokračovat v textu Filosofie XX. století. Ti z vás, kteří neuspěli
bodově, musí zalistovat nazpátek a znovu látku důkladně pročíst.
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Test č. 7 (VI. kapitola: Filosofie XX. století)
1. Ch. Darwin je autorem díla:
a) Vznik druhů přírodním výběrem, 1859
b) Původ verifikacemi, 1871
2. Řecké slovo „pragma“ znamená:
a) čin, věc, jednání
b) spekulace
c) pravidelnost dějin
3. Mezi fenomenologicky orientované směry řadíme:
a) fenomenologii, existencialismus, hermeneutiku
b) fenomenologii a analytickou filosofii
4. Autorem díla Co je metafyzika je:
a) Roman Ingarden
b) Martin Heidegger
c) Max Scheler
5. Řecké slovo „epoché“, vyskytující se ve filosofii E. Husserla se
objasňuje jako:
a) zdržení se soudu
b) vykonat práci
6. K zakladatelům filosofie existence patří:
a) dánský filosof Sören Kierkegaard
b) S. Freud
c) A. Comte
7. Vztah mezi interpretem a textem, textem a jazykem, interpretem
a jazykem můžeme vidět ve filosofii XX. století. O jaký směr se jedná:
a) hermeneutika
b) jiné
8. Logicko-filosofický traktát je prací:
a) L. Wittgensteina
b) E . Husserla
c) B. Russella
9. Podle Aristotela je člověk:
a) zóon politikon (živočich politický-společenský)
b) souhrn morálních vlastností
10. Za zakladatele moderní antropologie je považován:
a) M. Scheler
b) L. Wittgenstein
c) A. N. Whitehead

Vyhodnocení
Za správnou odpově\ získáte 1 bod. Pokud máte více jak 6 bodů,
postupujte dál a pokračujte ve studiu následujícím tématem. Hodně
úspěchů!
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Vyhodnocení testů (A)
Není stanoveno, kolik úspěšnosti v nich musíte mít. Pokud ale
v testech nedosáhnete více bodů, než je uvedeno (za každým testem)
ve vyhodnocení, musíte si zopakovat celou kapitolu a pokusit se
provést testy znovu.

Test č. 1
1a
2c
3a
4a

Test č. 2
1a
2b
3b
4a
5a
6b

Test č. 3
1c
2c
3b
4b
5b
6b
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Test č. 4
1a
2a
3c
4a
5c
6c
7c
8a
9a

Test č. 6
1a
2c
3c
4a
5a
6a
7c
8a
9b
10 a

Test č. 5
1a
2c
3a
4a
5a
6b
7a
8c
9c
10 b
11 a
12 a
13 a
14 a
15 a
16 a
17 c

Test č. 7

1a
2a
3a
4b
5a
6a
7a
8a
9a
10 a
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Test B
Instrukce: Vyplnění tohoto testu předpokládá zvládnutí celého
materiálu „Žijeme s filosofií“ a úspěšné zvládnutí všech sedmi testů.
(Proto autoři doporučují vyplnit tento test závěrem vašeho studia
filosofie!)
Správný postup při vyplnění: tabulka je rozdělena do dvou sloupců.
V levém jsou jména filosofů, v pravém je pouze označení „č. položky“.
Mimo tuto tabulku je uveden seznam výroků, myšlenek, označení a
názvy publikací těchto filosofů. Váš úkol je nasnadě. Sestavte dvojice.
(Ke jménu číslo položky. Použitelnost položek je jen 1x.)
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Jméno filosofa
1. Empedoklés
2. Platón
3. Aristotelés
4. Seneca
5. Augustin
6. F. Bacon
7. J. Eckhart
8. B. Spinoza
9. J. Locke
10. F. M. Arouet
11. J. W. Goethe
12. A. Schopenhauer
13. J. P. Sartre
14. I. Kant
15. G. W. F. Hegel
16. B. A. W. Russell
17. L. Wittgenstein
18. E. Husserl
19. M. Heideggger
20. K. Jaspers
21. S. Freud
22. G. Marcel
23. J. Patočka
24. Ch. S. Peirce
25. M.
Merleau-Ponty
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Seznam výroků, teorií, publikací
č.
položky 1. Teorie snů, obecná nauka o
neurózách, Vybrané spisy
2. K filosofii naděje, svět funkcí je svět
problémů
3.Přirozený svět jako filosofický
problém, představitel české filosofie
XX. století
4. Pragmaticismus, pochybování zkoumání - víra (3 stadia)
5.
Fenomenologie
a
problém
tělesnosti, Oko a duch
6. Jednej tak, jako by se maxima tvého
jednání..., transcendentální analytika,
věc o sobě
7. Existují pouze “sense-data“,
problémy filosofie, logický atomismus
8. Filosofie ducha, absolutní duch,
Dějiny filosofie
9. Faust, srovnávací anatomie
10. Logicko-filosofický traktát, jazyk
ústřední téma filosofie
11.
Karteziánské
meditace,
fenomenologická redukce, epoché
12. Bytí a čas, bytí - jsoucno, co je
metafyzika, fundamentální ontologie
13. Otázka viny, person kategorie svoboda, komunikace, dějinnost
14. Existence člověka se má jinak než
existence věcí, Bytí a nicota
15. Pravé bytí nemůže vznikani ani
zanikat
16. Představitel německé mystiky
17. Filosofický slovník, divadelní hra
Oidipus, Filosofické listy
18. Prvohybatel, sylogistika, formální
logika
19. Listy Lucilliovi, římský stoicismus
20. Vyznání, nauka o Trojici, dějiny, O
obci boží
21. Nové organon, nauka o idolech,
zakladatel induktivní metody
22. Esej o lidském rozumu,
jednoduché a složené ideje
23. Substance = Bůh = příroda, Etika
24. Tímaios, podobenství jeskyně
(mýtus o jeskyni)
25. Svět jako vůle a představa, eristická
dialektika
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Vyhodnocení testu (B)
1

15

2

24

3

18

4

19

5

20

6

21

7

16

8

23

9

22

10

17

11

9

12

25

13

14

14

6

15

8

16

7

17

10

18

11

19

12

20

13

21

1

22

2

23

3

24

4

25

5
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Obsahuje základní pojmy, které byly užity v textu, a zároveň
nejdůležitější osobnosti, které jsou představeny heslovitou biografii
a přehledem jejich stěžejních děl. U věcných hesel je zmíněn autor,
který daný pojem používal (viz Liesmann, K., Zenaty, G.: O myšlení.
Praha 1994).

Anaxagorás (kolem 500-428 př.
Kr.): Řecký filosof, matematik
a astronom, určil rozum (nús)
jako princip světa.
Anaximandros (kolem 611-545
př. Kr.): Přírodní filosof z
Milétu, který jako pralátku určil
„neome- zené“, apeiron.
Aristotelés (383-321 př. Kr.):
Řecký filosof ze Stageiry, žák
Pla- tónův, zakladatel vědecké
filoso- fie, systému filosofických
disci- plín, logiky a metafyziky.
Hlavní díla: Metafyzika, Etika,
Poetika.
Bacon, Francis (1561-1626):
Anglický státník a filosof. Založil
anglický empirismus a přírodovědné myšlení. Hlavní díla:
Novum Organon scientiarum
(1620), Nová Atlantis (1627).
Barthes, Roland (1915-1980):
Francouzský filosof a literární
kritik, zástupce strukturalismu.
Hlavní
dílo:
Mytologie,
Fragmenty řeči a lásky (1984).
Bentham,
Jeremias
(1748-1832): Anglický filosof,
zástupce etického utilitarismu.
Hlavní
dílo:
Principy
zákonodárství 1780.
Berkeley, George (1685-1753):
Anglický filosof, biskup anglikánské církve, učil radikálnímu
noetickému
náboženskému
sub- jektivismu. Hlavní dílo:
Principy
lidského
poznání
(1710).
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Bergson, Henri (1859-1941):
Anglický filosof a spisovatel
(1928 - Nobelova cena za literaturu). Důležitý zástupce vitalistické filosofie, která prohlašuje
„élan vital“ za základní princip.
Hlavní dílo: Esej o bezprostředních myšlenkách vědomí (1889).
Campanella,
Tommaso
(1568-1639): Italský křes?anský
filosof, dominikánský mnich,
který
obhajoval
ideu
papežsko-katolické univerzální
monarchie a navrhl utopii
křes?ansko-komunistického
společenství.
Hlavní
dílo:
Sluneční stát (1602).
Camus, Albert (1913-1960):
Francouzský herec, spisovatel a
filosof,
hlavní
představitel
literár- ního existencialismu,
který popi- soval existenci
člověka jako absurdní. Hlavní
dílo: Mýtus o Sisyfovi (1942),
Člověk v revoltě (1951).
Carnap, Rudolf (1891-1970):
Člen
„vídeňského
kruhu“.
Zástupce
konsekventně
logického poziti- vismu. Hlavní
dílo: Logická ‡ýstavba světa
(1928), Význam a nutnost
(1947).
Chomsky, Noam (1928): Americký logik a teoretik jazyka,
který
zastává
tezi,
že
„lingvistické univerzálie“ jsou
prý člověku vrozeny. Hlavní dílo:
Řeč a duch (1968).

Slovníček filosofů
Comte, August (1798-1857):
Francouzský sociolog a filosof,
hlavní představitel klasického
pozitivismu
a
zakladatel
sociologie jako vědy. Hlavní dílo:
Pozitivní filosofie (188 3/4).
Démokritos (460-371 př. Kr.):
Řecký přírodní filosof z Abdéry,
učil, že vše je složeno z
nejmenších částeček, atomů.
Derrida,
Jacques
(1930):
Francouzský filosof, kterému
bývá připisován neostrukturalismus, zabývá se analýzou
jazyka a písma. Hlavní dílo:
Písmo a diference (1967) a
Gramatologie (1974).
Descartes, René (1596-1650):
Francouzský
filosof
a
matematik,
zakladatel
novověkého raciona- lismu a
vědeckého myšlení. Hlavní dílo:
Rozprava o metodě (1637),
Meditace o filosofii (1641).
Diderot, Denis (1713-1784):
Francouzský filosof a spisovatel,
zakladatel a spoluvydavatel
Ency- klopedie. Hlavní zástupce
radikálního osvícenství. Hlavní
dílo:
Filosofické
myšlenky
(1746); Myšlenky k interpretaci
přírody (1754).
Dilthey, Wilhelm (1833-1911):
Německý filosof, pokusil se
pojmout duchovní vědy jako
vědy hermeneutické. Hlavní
dílo: Výstavba duchovního světa
(1910).
Epikúros (342-270 př. Kr.):
Řecký filosof, který prohlašoval
afektů zbavenou, trvalou slast
(hlavně duševní) za podstatu
blaženosti.
Feuerbach,Ludwig (1804-1872):
Německý filosof a náboženský
kritik,
který
prohlásil
náboženství za sebeprojekci
člověka. Hlavní dílo: Podstata
křes?anství (1841).
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Feyerabend,
Paul
(1924):
Rakousko-americký
filosof,
který podrobil především ostré
kritice
dominantní nároky
moderních věd. Hlavní dílo:
Proti útlaku metodami (1976),
Poznání pro
svobodné lidi
(1979).
Fichte,
Johann
Gottlieb
(1762-1814): Německý filosof,
hlavní zástupce subjektivního
idealismu, pro nějž se veškeré
poznání odvozuje z analýzy „já“.
Hlavní dílo: Vědosloví (1794).
Foucault, Michel (1926-1984):
Francouzský filosof a kulturní
historik, zastánce neostrukturalismu, v jehož posledních dílech
šlo o propletení moci, pravdy a
sexuality. Hlavní dílo: Šílenství a
společnost (1961), Řád věcí
(1966),
Historie
sexuality
(1976-84).
Gadamer, Hans, Georg (1900):
Německý
filosof,
zastánce
filosofické
hermeneutiky.
Hlavní dílo: Pravda a metoda
1960.
Gehlen, Arnold (1904-1976):
Německý filosof, psycholog a
sociolog, který ve svých antropologických pracích definoval
člověka jako bytost s nedostatky.
Hlavní dílo: Člověk, jeho
přirozenost a jeho postavení ve
světě (1940), Pračlověk a kultura
pozdního věku (1956).
Habermas, Jurgen (1929):
Německý filosof a sociolog,
rozvíjel kritickou teorii s
ohledem na teorii jednání.
Hlavní díla: Proměna struktur
veřejnosti (1962), Poznání a
zájmy
(1968),
Teorie
komunistického jednání (1981).
Hartmann, Nicolai (1882-1950):
Německý filosof. Zástupce
moderní ontologie. Hlavní dílo:
Etika (1926), Základy ontologie
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Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
(1770-1831: Významný filosof
německého idealismu, jeho
dějinně filosofické a dialektické
myšlení mělo trvalý vliv. Hlavní
dílo: Fenomenologie ducha
(1807), Logika (1812), Základy
filosofie práva (1821).
Heidegger, Martin (1889-1976):
Německý filosof, zakladatel
fundamentální
ontologie,
analýzy lidské existence. Hlavní
dílo: Bytí a čas (1927), Co je
metafyzika (1929), Holzwege
(1950).
Hérakleitos (544-483 př. Kr.):
Řecký filosof z Efesu, nazývaný
také „temný a plačtivý filosof“.
Je považován za zakladatele
dialektického myšlení.
Hobbes, Thomas (1588-1679):
Anglický filosof a politik, který
učil empirické teorii poznání a
oprávnění státu z přirozenosti
člověka. Hlavní dílo: Leviathan
(1651).
Husserl, Edmund (1859-1938):
Německý filosof a teoretik
poznání,
zakladatel
fenomenologie. Hlavní dílo:
Logická bádání (1900), Ideje k
čisté
fenomenologii
a
fenomenologické
f
ilosofii
(1913), Karteziánské meditace
(1932).
James, William (1842-1910):
Americký filosof, zakladatel
pragmatismu.
Hlavní
dílo:
Pragmatismus (1907).
Jaspers, Karl (1883-1969):
Německý filosof a psychiatr,
zastánce filosofie existence.
Hlavní dílo: Duchovní situace
doby (1931), Filosofie existence
(1938), Atomová bomba a
budoucnost lidstava (1958).
Kant, Immanuel (1724-1804):
Významný německý filosof,
zakladatel
transcendentální
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poznání, morálky a estetiky.
Hlavní dílo:Kritika čistého
rozumu
(1781),
Kritika
praktického rozumu (1788)
Kritika soudnosti (1790).
Kierkegaard,
Sören
(1813-1855): Dánský filosof a
teolog, radikální kritik soudobé
filosofie
a
křes?anství,
předchůdce
existenciální
filosofie.
Hlavní
dílo:
Bu\-anebo
(1843),
Pojem
úzkosti (1844), Nemoc k smrti
(1849).
Leibniz, Gottfried Wilhelm
(1646-1716): Významný německý učenec, matematik, právní,
diplomat a filosof, představitel
racionalistické
metafyziky;
formuloval učení o monádách.
Hlavní
dílo:
Monadologie
(1714).
Lévi-Strauss, Claude (1908):
Francouzský etnolog, měl velký
vliv na filosofický strukturalismus. Hlavní dílo: Strukturální
antropologie (1967), Mytologika
(1971-75).
Locke,
John
(1632-1704):
Anglický filosof a teoretik státu.
Zakladatel empirismu. Hlavní
dílo: Esej o lidském poznání
(1690).
Lyotard, Jean-Francois (1924);
Francouzský filosof, zástupce
postmoderního myšlení. Hlavní
dílo: Postmoderní vědění (1982),
Spor (1987).
Machiavelli,Niccolo (1469-152):
Italský teoretik státu a politik,
významný myslitel renesance.
Hlavní dílo: Vládce (1532).
Marcel, Gabriel (1898-1973):
Francouzský filosof a spisovatel,
představitel
křes?anského
existencialismu. Hlavní dílo:
Tajemství bytí (1951), Člověk
problematický (1955).
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Marcuse, Herbert (1898-1979):
Německo-americký neomarxistický filosof, významný zástupce
nové levice v USA. Havní dílo:
Eros and Civilisation (1955);
Jednorozměrný člověk (1967).
Marx,
Karl
(1818-1883):
Významný německý ekonom,
filosof a revolucionář, zakladatel
dialektického materialismu, kritický analytik měš?anské společnosti. Hlavní dílo: Německá
ideo- logie (1845), Kapitál I.
(1867).
Merleau-Ponty,
Maurice
(1908-1961):
Francouzský
filosof,
zástupce
existencialistické
fenomenologie, pokusil se o základy
existencialistické antropologie.
Hlavní dílo: Humanismus a teror
(1976).
Mill, John Stuart (1806-1873):
Anglický filosof a národohospodář,
zástupce
přísného
empirismu autilitarismu. Hlavní
dílo: O svo- bodě (1859),
Utilitarismus (1861).
Montesquieu,
Charles-Louis
(1689-1755):
Francouzský
filosof práva a dějin, osvícenec,
požado- val „oddělení mocí“.
Hlavní dílo: Duch zákonů
(1748).
Nietzsche,Friedrich
(1844-1900):Německý
spisovatel, filosof a kulturní
kritik. Hlavní dílo: Zrození
tragédie z ducha hudby (1872),
Tak
pravil
Zarathuštra
(1883-85);
Ke
genealogii
morálky (1887).
Parmenidés (asi 540-480 př.
Kr.): Hlava eleatské filosofické
školy, učil o neproměnnosti a
jednotě myšlení a bytí.
Pascal, Blaise (1623-1662):
Francouzský
matematik
a
filosof, jehož břitké myšlení se
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významný
zástupce
pragmatismu. Hlavní dílo: O
jasnosti našich myšlenek (1883).
Platón (428-348 př. Kr.): Řecký
filosof, žák Sókratův, zakladatel
Akademie v Athénách. Platón
vytvořil učení o ideách, striktní
rozdělení mezi podstatou a
zdáním a stal se určujícím pro
další vývoj idealistické filosofie.
Hlavní díla: Obrana Sokratova.
Symposion, Faidon, Politeia.
Popper, Karl Raimund (1902):
Rakouský filosof. Zakladatel
kritického racionalismu. Hlavní
díla: Logika bádání (1935),
Otevřená společnost a její
nepřátelé (1957).
Prótagorás (481-411 př. Kr.):
Řecký filosof, sofista, učil
radikálnímu subjektivismu a
relativismu.
Pýthagorás (asi 570-490 př. Kr.):
Významný raný řecký filosof a
matematik, zakladatel tajného
společenství pythagorejců.
Rousseau,
Jean-Jacques
(1712-1778):
Francouzský
filosof, spisovatel, hudebník, ale
především
kritik
jednodimenzionálního
racionalismu
a
raného
osvícenství.
Hlavní
dílo:
Pojedná- ní o vědách a uměních
(1750), Emil (1762), Vyznání
(1782).
Russell, Bertrand (1872-1970):
Významný anglický filosof a
matematik, nositel Nobelovy
ceny za literaturu, angažovaný
odpůrce války. Základní bádání
k teorii poznání a filosofie
matematiky.
Hlavní
dílo:
Principia
mathematica
(1910-13), společně s A. N.
Whiteheadem; Dějiny filosofie
západních zemí (1946).
Sartre, Jean-Paul (1905-1980):
Francouzský spisovatel a filosof,
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humanismus (1947), Idiot rodiny
(1971), Kritika dialektického
rozumu (1960).
Scheler, Max (1874-1928):
Německý filosof a antropolog.
Hlavní dílo: Postavení člověka v
kosmu (1929).
Schelling, Friedrich Wilhelm
Joseph (1775-1854): Významný
německý filosof romantiky,
zástupce idealistické filosofie
identity,
která
zdůrazňuje
jednotu přírody a ducha. hlavní
díla: Systém transcendentálního
idealismu (1800), O podstatě
lidské svobody (1809), Filosofie
mytologie a zjevení (1841/2).
Schleiermacher,
Friedrich
Daniel (1768-1834): Německý
protestantský teolog a filosof,
pokusil se o smíření rozumu a
víry,
zakladatel
filosofické
hermene- utiky. Hlavní dílo:
Řeči o náboženství (1799).
Schlick, Moritz (1882-1936):
Německo-rakouský
filosof,
zakladatel Vídeňského kruhu,
položil základy k logickému
pozitivismu.
Hlavní
dílo:
Všeobecná
teorie
poznání
(1918), O smyslu života (1927),
Otázky etiky (1930).
Schopenhauer,
Arthur
(1788-1860): Německý filosof,
zástupce radikálního pesimismu
a etiky soucitu. Hlavní dílo: Svět
jako vůle a představa (1819),
Pererga a paralipomena (1851).
Sókratés (asi 470-399 př. Kr.):
Řecký filosof a etik, který chtěl
demonstrovat svou
metodu
dialogu, učitelnost ctnosti a
vědění nevědění.
Spinoza, Benedikt (Baruch)
(1632-1677):
Holandský
židovský
filosof,
zástupce
filosofického
panteismu
a
racionalistické etiky. Hlavní dílo:
Traktát
teologicko-politický
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Thales Milétský (asi 624-546 př.
Kr.): Raně řecký matematik a
filosof, je považován za zakladatele ionské přírodní filosofie.
Vico,
Giovanni
Batista
(1688-1744): Italský filosof dějin
a kultury. Hlavní dílo: Nová věda
o společné povaze národů.
Voltaire, vl. jm. Francois Marie
Arouet, (1694-1778): Významný
francouzský pisovatel a filosof
osvícenství. Spolupracovník na
Encyklopedii. Hlavní díla: Esej o
mravech a duchu národů (1756),
Nevědoucí filosof (1767).
Whitehead,
Alfred
North
(1861-1947);
Anglický
matematik a filosof. Hlavní dílo:
Principia
mathematica
(1910-13) společně s Russellem.
Wittgenstein, Ludwig
(1889-1951):Významný rakousko-anglický filosof, spoluzakladatel logického pozitivismu
a filosofie jazykové analýzy.
Hlavní
díla:
Tractatus
logico-philoso- phicus (1922),
Filosofická bádání (1953).
Wolff, Christian (1679-1754):
Německý filosof osvícenství,
který systematizoval Leibnizovy
ideje a vybudoval z nich systém.
Hlavní dílo: Rozumné myšlenky
o Bohu, světě a duši člověka, ale
i o všech vědech vůbec (1719).
Zénón z Eleje (asi 490-430 př.
Kr.): Řecký filosof, žák Parmenidův, proslulý konstrukcí svých
aporií, jako např. Achillés
nedohoní želvu, letící šíp, který
je v klidu atp.
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Slovníček
filosofických pojmů
A priori/a posteriori: z lat. z
dřívějšího,
prvnějšího/pozdějšího. V teorii
poznání, především u Kanta,
nazývá se poznání, které je
nezávislé na veškeré zkušenosti,
tedy rozumové poznání, a priori,
před vší zkušeností, avšak poznání, které je výsledkem zkušenosti
je
„a
posteriori“
(po
zkušenostech)
Absolutní: z lat. absolutus uvolněný. Absolutní se nazývá ve
filosofii to, co samo již
nepotřebuje zdůvodnění, je
nezdůvodnitelné
a
může
existovat nezávisle na všem
ostatním. Opak: relativní, tedy
„vztažené k něčemu“, nikoliv
závislé.
Abstrakce: z lat. abstrahere odtáhnout. Postup k získání
abstraktních pojmů a výsledek
tohoto postupu. V procesu
abstrakce se u řady předmětů
odhlíží
(abstrahuje)
od
zvláštností a bere se v úvahu jen
to, co u všech těchto předmětů
můžeme určit jako podstatné,
všeobecné.
Agnosticismus: z řec. agnoein nevědět. Filosofická pozice,
která
poznatelnost
transcendentálního
(např.
Boha) považuje za nemožnou.
Analogie: z řec. analogos souhlasné. V logice forma
logického závěru, při níž z
podobností dvou systémů v
jedné oblasti se usuzuje na další
společné znaky. Ve středověké
filosofii se chápala pod pojmem
„analogia
entis“ omezená
podobnost a shoda jsoucího s
Bohem.
Analytická filosofie: směr ve
filosofii 20. století, především v
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Analýza:
řec.
uvolnění,
rozkládání. Rozčlenění celku na
jeho součásti.
Anamnésis: řec. rozpomínání.
Po- dle Platóna učinila lidská
duše před zrozením zkušenosti,
které
jsou
předpokladem
lidského poznání.
Antinomie: z řec. - proti zákonu.
Logický rozpor mezi dvěma
výroky, které si kladou nárok
stejné platnosti.
Antropologie: z řec. - nauka o
člověku. Od 16. století běžný
pojem pro učení o podstatě nebo
o
přirozenosti
člověka,
především v ohraničení k jiným
formám živého.
Antropomorfismus:
z
řec.
anthropomorfos - věc lidské
podoby. Přenášení lidských
vlastností a způsobů chování na
mimolidské bytosti, např. bohy
nebo zvířata.
Apeiron: z řec. neohraničené,
nekonečné. V Anaximandrově
kosmologii pralátka, z níž jsoucí
vzniká, v níž zaniká.
Aporie: řec. bezcestnost, bezvýchodnost. Označení pro situaci,
v níž už neexistuje žádné logické
východisko.
Arché: řec. počátek, panství, odpovídá lat. principium. V dřívější
přírodní filosofii to, z čeho
všechno vzniká a čím se řídí. Pro
Thaléta to byla např. voda, pro
Anaxagora nús-rozum, pro
Hérakleita protiklad.
Ateismus: řec. atheos - bez Boha.
Filosofická pozice, která neguje
existenci Boha nebo božství.
Axiom: řec., „co je považováno
za důležité“. Ve filosofii a logice
zá- kladní věta, která pro svou
očivid- nou správnost (evidenci)
je posta- vevena na vrchol
procesu zdůvodňování, ale sama
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Bytí: centrální pojem filosofie.
Otázka bytí je pro mnoho
filosofů stejně významná jako
otázka pod- staty jsoucího, jako
základní otázka, proč vůbec něco
je, než spíše není. Filosofická
disciplína, která se těmito
otázkami zabývá, je ontologie.
Dedukce: závěr všeobecného výroku pro výrok zvláštní za
pomoci
logických
pravidel
usuzování.
Definice: z lat. ohraničení. V nejširším smyslu každý druh stanovení, jak používat slov, znaků a
pojmů, popsání jejich významu.
„Reálná definice“ - pokus určit
předmět. „Nominální definice“ ohraničit význam označení
(slova). (Tak by bylo slovo
„ohraničení“ nominální definicí
pro slovo „definice“, vše ostatní
by bylo „reálnou definicí“.)
Deismus: pojetí náboženství,
pře- devším v osvícenství, podle
něhož je Bůh sice při jímán,
avšak není mu přiznáván vliv na
dějiny.
Označován
jako
„přirozené
náboženství“,
odmítání veške- rých“ zjevených
náboženství“.
Determinismus/indeterminismus: z lat. determinare - omezit,
určit. Protikladné pozice ve
vztahu k otázce, zda lidské
jednání a chtění podléhá
přírodním zákonům (je určené,
determino- vané), nebo zda je
zcela
svobodné
(nedeterminované).
Dialektika: řec. dialegein - vést
řeč a protiřeč. Logika rozporu
jako formální nebo obsahový
princip
filosofování. Podle
Hegela vzniká negací teze
antiteze, z jejichž negace vzniká
opět syntéza teze a antiteze
(dialektická triáda).
Dialog: z řec. rozhovor. Filoso-
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forma střetávání názorů a
metoda hledání pravdy.
Diskurz: z lat. discurro - sem tam
pobíhám. Ve filosofii teoretické
komunikace forma argumentačního zkoumání nároku na
platnost normativních vět. Ve
francouzské
neostrukturalistické
filosofii
rozumí se diskurzem také
veškerý druh a způsob, jak se ve
společnosti zvládá teoreticky
nějaký problém.
Dualismus: z lat. dualis - dvojitý.
Označení pro filosofické učení,
které vychází z toho, že svět a
kosmos ovládají dva principy a
jsou jimi proniknuty (např.
dobro - zlo, duch - hmota,
duše-tělo, světlo - temnota
apod.).
Duch - ve filosofii všeobecný
princip protichůdný hmotě, pak
jednota představování, myšlení a
chtění u individua. Produkty
lidského „duchovního“ úsilí
(umělecká díla, teorie atd.)
bývají
označovány
jako
„objektivní duch“.
Důkaz: zdůvodnění tvrzení, tzn.
splnění nároku pravdivosti argumenty, které odolávají každé
kritice. Co platí jako důkaz pro
určité
tvrzení,
závisí
na
vědeckoteoretickém a kulturním
prostředí.
Empirismus: z řec. empeiría zkušenost.
Pozice
teorie
poznání,
která
připouští
smyslovou zkuše- nost jako
jediný pramen poznání.
Etika: z řec. éthos - zvyk, mrav.
Většinou stejného významujako
„morální filosofie“. Filosofická
disciplína,
která
zkoumá
zdůvod- nitelnost, možnost
argumentace a oprávněnost
morálních příkazů, zákazů,
norem a pravidel.
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člověk ovšem v životě, který se
věnuje čisté teorii, nejvyšší
blaženost.
Evoluce: z lat. evolvere - vyvíjet
se z něčeho. Všeobecné
označení
pro
kontinuální
vývojové procesy v protikladu k
vývojovým skokům - revoluci. V
biologii teorie o vzniku druhů
variacemi, selekcí a mutacemi.
Existence: z lat. existere - vystupovat.
Pobývání,
život,
přítomnost jsoucího, ve filosofii
existence specifický způsob bytí
člověka. Pro Sartra předchází
„existence“, že člověk je, jeho
„esenci“, co je. Něm. „Dasein“.
Existencialismus:
směr
ve
filosofii 20. století, který
vycházeje z „existenciálních
základních zkušeností“ člověka,
jako utrpení, strach, nemoc,
smrt, zkušenost nesmyslnosti
existence,
„filosofii
činu“
pokouší se navrhnout, že člověk
se musí těmto zkušenostem
vystavit. Zatímco v Německu
byla tato filosofie formulována
Heideggerem
a především
Jaspersem, ve francouzském
existencialismu to byli Camus a
Sartre,
kteří
radikálně
charakterizovali absur- ditu,
případně hnus jako základní
existenciální zkušenost.
Fenomenologie: z řec. fainomenon - zjevující se, jevící se.
Označení pro filo sofický směr
20.
století
založený
E.
Husserlem. Fenomenologie se
vzdává toho, aby pozná- vala věci
o sobě, nýbrž analyzuje, jak se
rozličné věci jeví lidskému
vědomí.
Filosofie dějin: pojem sám
pochází od Voltaira; označuje
dvě formy zabývání se dějinami:
„výklad“ dějin (otázka po
příčinách, silách a cílech) a teorii
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původem
a
podstatou,
sociálním,
duchovním
a
kulturním význa- mem a
výstavbou, strukturou, účinností
a hranicemi jazyků. Centrálním
problémem je přitom poměr řeči
a myšlení a možnostmi poznání.
Filosofie
náboženství:
filosofická disciplína, která se
zabývá jevovými formami a
pravdivost- ními nároky i
sociálně politickými funkcemi
náboženství.
Především
v
souvislosti se společenskou
funkcí náboženství se může stát
filosofie náboženství i náboženskou kritikou.
Filosofie práva: disciplína praktické filosofie, která zkoumá
etické a logické základy práva,
právních řádů a právních
předpisů, případně zkoumá
jejich
argumovatelnost
rozumem. Zabývá se tedy
podstatou,
původem,
zdůvodnitelností, smyslem a
účelem práva.
Hermeneutika: z řec. hermeneuein - vykládat, vysvětlovat,
překládat. Umění a teorie
výkladu a vysvět- lování textů,
uměleckých děl, ale i jednání.
Abychom mohli něco vysvětlit,
pochopit, musí ale vždy již
předcházet předporozu- mění
(hermeneutický kruh).
Idea: z řec. idéa - jev, forma,
postava, obraz. Mnohoznačný
pojem, ve filosofii znamená
většinou „podstatu“, „pojem“,
„substanciální“ na věci
Idealismus: až k Platónovi
jdoucí
základní filosofická
pozice, která viditelný svět
interpretuje jakožto
otisk
inteligibilního,
„ideálního
světa“ a “idejím“ přisuzuje ve
smyslu duchovních podstat
prioritu vůči materiálnímu světu.
Identita: z lat. idem - tentýž
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ní, které má platit bu\ bez
omezení (nepodmíněně), nebo s
omezením (podmíněně).
Indukce: lat. uvedení dovnitř. V
teorii vědy se tím označuje závěr
konečného množství pozorování
na všeobecně platný výrok.
Intuice: lat. nazírání, zření. Nezprostředkované, bezprostřední
a
dokonalé
pochopení
předmětu nebo souvislost, k
němuž už není potřeba žádného
dalšího zdůvod- nění. Není proto
pro jiné opakova- telné, ale je
možno je přezkoumat.
Iracionalismus: z lat. irrationale
- nerozumné. Filosofická pozice,
která předpokládá, že existují
oblasti, které jsou principiálně
nepřístupné
rozumu
(víra,
pocity, intuice).
Kategorie:
řec.
výpově\.
Základní pojmy teorie poznání k
označení nejobecnějších prvků
poznání - to, co nakonec o nějaké
věci, má-li být poznána, musí být
vypovězeno. Podle Kanta jsou 4
skupiny
kategorií:
kvalita,
kvantita, relace a modalita.
Kauzalita:
lat.
příčinnost.
Označení pro každý všeobecný
poměr mezi příčinou a účinkem,
v jehož základě je pojetí, že se
„neděje nic bez důvodu“ (věta o
dostačujícím důvodu). Dnes se
mluví méně o „poměru příčina-účinek“, ale spíše o „síti
kauzalit“
(vzájemných
působení).
Konečnost: Jedna ze základních
vlastností Dasein, povaha jeho
časovosti, nebo? se v dynamice
starosti
musí
budoucně
vztahovat ke konkrétní mezi,
jinak by se nemohlo rozhodovat
a přebírat odpovědnost za sebe
sama.
Kosmos: řec. ozdoba, řád. V
řecké filosofii označení pro
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Kritická teorie: filosofický směr
20. století vycházející z frankfurtského institutu pro sociální
bádání (Horkheimer, Adorno,
Marcuse - frankfurtská škola),
který vidí hlavní úkol filosofie v
kritické
analýze
buržoazně-kapitalistické
společnosti, přičemž zvláštní pozornost klade na spojování
umění a kultury s ekonomickými
zájmy (kultura tzv. kulturního
průmyslu).
Kritický racionalismus: filosofický směr 20. století založený
Karlem Popperem a vycházející
z toho, že neexistuje jisté vědění,
nýbrž jen vědění - domněnka,
které i v exaktních vědách musí
být neustále kriticky zkoumáno.
Kritika: z řec. „kritiké techné“ umění posuzování. Ve filosofii
metoda přezkoušení každého
nároku pravdivosti za nasazení
rozumu.
Logika: z řeckého logiké téchne
- umění myšlení. V obecném
smys- lu učení o správném
myšlení
a
argumentování,
především
o
správných
konkluzích, závěrech. Mluví se
také ale i o logice nějaké věci,
když se tím míní úplnost jejích
zákonitostí
(např.
logika
bádání).
Formální
nebo
matema- tická logika (často
nazývaná logistika) se zabývá
čistou formou výroků nebo
jinými symbolickými sytémy,
popř. jejich formalizovatelností.
Logos: řecky slovo, výpočet,
učení, rozum. Důležitý pojem
řecké filosofie, který může
znamenat jak rozumnou řeč, tak
také všeobecný, pořádající,
tvůrčí a konečně i kosmický
princip.
Materie: lat. materia - látka,
příčina. Vlastně užitkové dřevo,
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mají být formovány různé
způsoby podob materie - materie
jsoucího.
Metaetika: z řec. meta - po, nad
a éthos. Předmět metaetiky je
způsob
pozorování
etiky.
Kritická analýza etických věd,
soudů a zdůvodnění.
Metafyzika: z řeckého meta - po,
nad a fysis - příroda. Podle
vydání
Aristotelových
děl
Adnronikem z Rhodu byly spisy
všeobecného
filosofického
obsahu zařazeny po spisech
přírodovědného obsahu. V
dalším významu se rozumí metafyzikou základní disciplína filosofie, která se zabývá základními
principy bytí a jeho prvními
důvody, popřípadě se ptá na
smysl bytí.
Metoda: řeč. cesta, aby se
něčeho
dosáhlo.
Ve
všeobecnosti plánovi- tý postup k
řešení určitých pro- blémů, který
po
určitém
nácviku
lze
ovládnout jako techniku.
Monáda: z řec. monás jednotka,
jednoduché,
nedělitelné. Podle Eukleida je
monádou to, čím každý existující
předmět lze pojmově uchopit
jako jedinečné a individuální.
Podle Leibnize jsou monády
konečná individuální. Podle
Leibnize jsou monády konečná
individuální energetická centra,
z nichž je všechno vybudováno.
Monismus: z řec. monos - sám,
jediný. Každé filosofické pojetí,
které
chápe
svět
jako
vybudovaný z jediné látky nebo
jednoho principu (protiklad:
dualismus a pluralismus).
Monoteismus:
nábožensko-teolo- gická pozice,
která vychází z toho, že existuje
jen jeden Bůh, a to jako osoba.
Je však myšlen odděleně od
světa, který vznikl jeho tvůrčím
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zkušeností,
rozsáhlého
pochopení
komplexních
životních souvislostí vědění a z
toho vyplývajícího klidu a
vyrovnanosti.
Mravnost: ve filosofii soubor
morálních povinností, které má
člověk k sobě samému, vůči
jiným lidem a podle novějšího
výkladu i k přírodě. Znakem
mravnosti je - alespoň podle
Kanta - dobrá vůle, jednání z
morálních důvodů, tedy úsilí
principiálně, nikoliv ze strachu
před zákonem, chtít dobro a
odmítat zlo, přičemž ještě
zůstává otevřené, jak jsou dobro
a zlo
obsahově
přesněji
definovány.
Mýtus: řec. řeč, vyprávění. Mýty
vyprávění většinou o antropomorfních bozích, zosobněných
přírodních jevech, slouží jako
příklady nadnesených historických zážitků a poskytují tím na
předracionální rovině vysvětlení
pro přírodní dění, pro vznik světa
apod., jakož i závazné a vzorové
ukázky jednání pro mravní a
politické chování.
Nihilismus: z lat. nihil - nic.
Filosofický
termín,
který
označuje postoj, který neuznává
„nic“, tzn. žádné lidské ani
božské autority, a tak vidí
člověka odkázaného sama na
sebe.
Norma: lat. pravidlo, vzor,
předpis. V morální filosofii
generální imperativ, který vyzývá
lidi
k
jistému
morálně
žádoucímu jednání.
Nús: řec. duch, rozum. V antické
filosofii myslící a nesmrtelná část
lidské duše, jakož i všeobecně
platný rozum myšlený jako
kosmický princip.
O sobě (an sich): v ontologii znamená „bytí o sobě“ řád věcí nezávislý
na poznávajícím
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aby byly intersubjektivní - od
kohokoliv prověřitelné.
Odcizení: všeobecné označení
pro stav, v němž je organicky
předpo- kládaný vztah mezi
člověkem a člověkem, mezi
člověkem a pří- rodou, mezi
člověkem a Bohem zničen,
obrácen v protiklad. U Marxe
označuje „odcizení“ pře- devším
tu skutečnost, že v buržo- azní
společnosti je člověk odcizo- ván
produktu své práce a tím své
činnosti samé.
Ontologie: z řec. ón - jsoucí.
Všeobecné učení o bytí, popř.
jsoucím, pokud tomuto jsoucímu
může být přisuzována skutečnost
a pokud se jeví přístupná
lidskému duchu.
Osoba: lat. persona - maska
herce. V novodobé filosofii se
tím míní především identita
člověka, jeho nezaměnitelná
subjektivita.
Osvícenství: všeobecně každá
snaha usilující o samostatnost a
autonomii člověka založenou na
rozumu. V 18. století filosofické
a kulturní hnutí, které kritizuje
poručníkování člověka církví a
státem a požaduje svéprávného
občana, pro nějž by měl být
rozum rozhodující instancí.
Ověření:
do
teorie
věd
Popperem zavedený termín;
hypotéza platí jako ověřená,
když odolala četným pokusům o
vyvrácení nebo falzifikování.
Panteismus: z řec. pan theos vše
je
Bůh.
Teologicko-filosofický postoj,
podle něhož neexistuje bůh jako
osoba, nýbrž existuje ve všech
věcech světa a od tohoto světa
není oddělen.
Paradigma: řec. příklad. V
novější teorii věd se tímto
pojmem označují zásadní pojetí
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ptolemaiovského,
popř.
koperni- kovského pojetí světa.
Podstata (Wesen): „bytí tak a ne
jinak“. Centrální pojem filosofie,
který v protikladu k jevu je
považován za vlastní, typické a
neměnné bytí o sobě nějakého
předmětu,
člověka
nebo
myšlenky.
Pojem: v pojmu je zahrnuto
abstraktně všeobecné, které
přísluší nějaké konkrétní věci
nebo je společné řadě věcí (tak
zahrnuje pojem „stůl“ všechny
myslitelné stoly, bez ohledu na
jejich zvláštní barvu a tvar a na
to, co tyto stoly činí „stoly“.
Pozitivismus:
vědecko-teoretická pozice, která
v protikladu k racionalismu
vychází z toho, že pozitivně daná,
vnímaná
fakta
musí
být
základem poznání. „Logický
pozitivismus“ Vídeň- ského
kruhu kladl nadto velký důraz na
korektní logické spojování
výroků o stavu věcí a pokoušel se
konstruovat
pro
ně
jednoznačnou vědecou řeč.
Pragmatismus: z řec. pragma jednání. Filosofie vzniklá na
konci 19. století v USA (Charles
Pierce, William James, John
Dewey), v níž pravda nebo
platnost výroku jsou hodnoceny
a zprostřed- kovávány podle
jejich praktického užitku pro
lidi: pravdivé a dobré je to, co má
úspěch.
Pravda: pravda platí jako
vlastnost výroku nebo myšlenky
ve vztahu k jejich tvrzenému
obsahu. Fakta (zážitky) jako
taková nemohou být pravdivá
nebo nepravdivá, jen výroky o
nich nebo jejich vysvětlování.
Kdy výrok může platit jako
pravdivý, závisí na různých
teoriích pravdy.
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Problém: řec. úkol, sporná
otázka. Ve filosofii to, co
nemůže být řeše- no věděním,
které máme k dispozi- ci:
východisko tázání, bádání.
Projekt: pojem z existenciální
filosofie. Podle Sartra existuje
člověk jako projekt sebe sama.
Předsókratikové:
souhrnné
ozna- čení pro filosofy před
Sókratem, zvláště pak ionských
přírodních filosofů a sofistů.
Předzjednaná
harmonie:
Leibni- zův model pro řešení
problému tělo - duše. Podle
Leibnize jsou sice tělo a duše
odděleny, chovají se však
harmonicky jako dvoje dokonale
synchronizované hodinky.
Přírodní filosofie: odvětví filosofie, které se zabývá vysvětlováním přírody a možnostmi jejího
poznání.
Centrálním
problémem přírodní filosofie
jsou poměr člověk - příroda,
případně duch - materie, otázky
prostoru a času.
Racionalismus: z lat. ratio rozum. Postoj teorie poznání,
vycházející z toho, že rozum je
předpoklad
a
podmínka
veškerého poznání a nikoliv
rezultát
zkušenosti.
V
metafyzickém racionalismu je
také rozum, logos, chápán jako
princip světa.
Realismus: z lat res - věc,
předmět. Ve filosofii všeobecně
stanovisko, které vychází z
objektivní, na subjektu nezávislé
skutečnosti
(realitě).
Ve
středověké filosofii se chápalo
pod realismem to, že všeobecné
pojmy (univerzálie, ideje) mají
samostatnou realitu, že nejsou
výsledkem abstrakce.
Redukce: lat. vést nazpět.
Převedení komplexního stavu na
jednoduché příčiny. Přitom je
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Reflexe: lat. ohnutí, obrácení. Ve
filosofii kritické zkoumání stavu
věcí nebo tvrzení, především ale
také
přezkoušení
vlastních
myšlenkových předpokladů.
Res cogitans/res extensa: lat.
myslící substance/rozprostraněná
substance.
Pojmová
dvojice
zavedená
Descartem,
která
znamená předpoklad, že existují
dvě zcela oddělené substance duch a hmota-, které
nejsou
navzájem odvodi- telné.
Rozum (Vernunft): ve filosofii se
rozumem označuje schopnost
reflektovat principy myšlení a
jednání, podle hlediska jejich
logicity, ověřitelnosti, možnosti
argumentace a sdělitelnosti.
Rozvažování
(Verstand): ve
filosofii schopnost pojmově a na
cíl orientovaně myslit a řešit
problémy na racionálním vztahu
účel - prostředek.
Řečová hra: Wittgensteinem
zavedený termín, který poukazuje
na to, že jazyky fungují podle
„pravidel hry“, která musíme
ovládat, a že „hraní“ různých
jazyků (hovorového, vědeckého)
má za následek různé životní
formy.
Řečový akt: Austinem zavedený
termín, který ukazuje k tomu, že
každý jazykový projev vždy už také
představuje jisté sociální jednání,
akt.
Sémantika: z řeč. sémantikos označující, znamenající. Dílčí
oblast jazykovědy, popř. filosofie
řeči, která zkoumá, jak se realizuje
význam slov, vět a textů.
Sémiotika: z řec. sémiotikos - k
označení patřící. Teorie znaků,
která zkoumá vznik, výstavbu,
použití a účinky jazykových i
nejazykových znaků a znakových
systémů.
Skepticismus: z řec. skepsis zdržování,
pochybnost.
Žijeme s filosofií
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pochybnost
a
principiální
opatrnost.
Sofistika: z řec. sofos - moudrý.
Proud v řecké filosofii 5.-4. stol.
př. Kr. Sofisté byli potulní
profesionální
učitelé, kteří
vyučovali základním znalostem
rétoriky a etiky za úplatu. Často
zastávali relativistické nebo
skeptické postoje.
Spekulace: z lat. speculare - dívat
se, pozorovat, nebo ze speculum
- zrcadlo. Ve filosofii, zvláště u
Hegela, metodické myšlení,
které se samo pomocí pojmů
pohybuje kupředu.
Společenská smlouva: sociálně
politická teorie 17. a 18. století,
která
předpokládala
pro
vyhlášení a legitimování forem
panování
původní,
fiktivní
uzavření smlouvy; skze ni se
měla jednotlivá individua vzdát z
důvodu všeobecného blaha části
svých práv ve prospěch suveréna
(státu).
Stoa: kolem 300 př. Kr.
Zénónem z Kitia založená
filosofická škola, v jejímž centru
stojí požadavek po životě v
jednotě se sebou a přírodou,
přičemž osvobození od afektů a
vášní má vést k požadovanému a
neotřesitelnému
klidu
a
lhostejnosti (ataraxie).
Strukturalismus: z lat. structura
- řád, stavba, výstavba věty.
Označení pro vědeckou metodu,
které jde o popis a analýzu
struktur, přičemž struktura je
obecně
definována
jako
množství prvků, mezi nimiž
vládnou určité vztahy. Ve
filosofii
myšlenkový
směr,
úspěšný především ve Francii,
který klade při analýze řeči,
kultury nebo společnosti hlavní
důraz na obecné struktury v
protikladu
např.
k
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Subjektivita: z lat. subjectum ležící v základech. Ve filosofii
především pojem teorie poznání,
který klade kořeny poznání do
subjektu; subjekt, jeho vnímání,
poci?ování, myšlení konstituuje
teprve svět.
Substance: z lat. substare - trvat.
Ve filosofii to podstatné, trvající,
neměnné, rozhodující v nějaké
věci,
v
protikladu
k
akcidentálnímu (případkovému),
které může být připojeno k
substanci, aniž by měnilo
podstatné.
Světový duch: pojem z praktické
filosofie, který je obvykle určován
třemi způsoby jako „svoboda
volby“ (možnost volit mezi dvěma
alternativami),
„svoboda
jednání“ (možnost jednání bez
vnějších, např. politických, tlaků)
a „svoboda vůle“ (schopnost
sebeurčení - a tím i k
zodpovědnosti).
Sylogistika: z řec. sylogistiké
techne - umění tvoření závěru. V
logice
učení
o
správných
závěrech, přičemž ze dvou premis
se vytváří jedna konkluze (závěr).
Symbol: z řec. znak. Znak nebo
obraz, který stojí zástupně za
myšleným nebo požadovaným.
Systém: řec. z mnoha částí složený
útvar. Především ve filosofii 19.
stol. pokus zobrazit veškeré
vědění jakožto logicky související
jednotu.
Tautologie:
řec.
opakování
řečené- ho. Výroky, které pouze
opakují nebo vysvětlují, co již v
jednom z jejich pojmů je
obsaženo, tedy všechny analytické
výroky a deduk- tivní odvozeniny.
Koule je kulatá.)
Teleologie: z řec. telos - cíl, účel.
Filosofické učení vycházející z
předpokladu, že vekeré dění je
účelné.
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k utrpení a bídě ve světě Bohem
samým stvořeném.
Teorie: z řec. théoria =
nahlížení, pozorování, příbuzné
také s theos. Původně jako čisté,
nezúčastněné
nazírání,
pozorování světa a kosmu (tak
jako Bůh všechno nazírá). Dnes
se rozumí teorií systém výroků
nebo hypotéz, který se vyznačuje
nárokem na obecnou platnost a
logicko-empirickou ověřitelnost.
Transcendence: z lat. transcendere - překračovat. V protikladu
k
imanenci
znamená
transcendence to, co leží mimo
možnosti zkušenosti a myšlení
člověka (leží, mohlo by ležet
nebo musí ležet).
Transcendentální
filosofie:
podle Kanta ta filosofie, která
předchází všemu konkrétnímu
poznání, protože zkoumá to, co
toto poznání přesahuje, totiž
podmínky, mož- nosti poznání
vůbec. Všeobecně se pak může
hovořit o
transcendentální
filosofii
všude,
kde
jsou
zkoumány základní podmínky
myšlení nebo jednání.
Univerzálie: spor o univerzálie středověký filosofický spor o
otázku, zda obecným pojmům
(univerzáliím) musí být přisouzeno samostatné bytí (pojmový
realismus), nebo zda jsou to jen
jména pro výsledky abstrakce
(nominalismus).
Utilitarismus: z lat. utilis užitečný. Morálně filosofický
postoj, který vychází z toho, že
dobré a usilování hodné je
takové jednání, které přináší pro
co možná největší počet lidí co
možná největší užitek.
Utopie: z řec. ú topos - ne-místo.
Ve filosofii se označuje utopií
návrh ideáln í, na rozumu
založené humánní společnosti, v
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Věc o sobě: něm. Ding an sich.
Pojem z Kantovy filosofie. Věc o
sobě, skutečnost, jaká objektivně
je, zůstává člověku skrytá. Může ji
vnímat, jak se jeho smyslům a
rozumu jeví.
Věda: určitá forma lidského
bádání, která vychází z toho, že
poznatky musí být systematicky
zdůvodňovány,
jsou
logicko-empi- ricky prověřitelné
a mohou být principiálně každým
pochopeny a zopakovány.
Vědomí: v 17. století zaveden
pojem „conscientia“. Všeobecně
se
pojmem
vědomí
míní
schopnost člověka něco si
představovat. Vědomí je vždy
„vědomím něčeho“. Sleduje tedy
„intenci“, má „intencionální
strukturu“. Jestliže se učiní
vědomí samo předmětem, hovoří
se o „sebevědomí“, v němž se pak
projevuje „reflektivní struktura
vědomí“.
Vrženost: fakt, že jsme, aniž o tom
dopředu rozhodujeme. Výchozí
faktická
předurčenost
naší
existence.
Výklad:
v
teorii
poznání
převedení
výpovědi
na
zákonitosti, popř. na teorie.
Výrok: v logickém smyslu jsou
výroky věty, které se mohou
smysluplně tvrdit, tzn. jejich
nárok pravdivosti je principiálně
ověřitelný
zkouškou
(v
protikladu k tázacím větám a
rozkazům).
Životní
filosofie:
souhrnné
označe- ní pro různé proudy ve
filosofii 19. a 20. století, které
prosazují proti sebevědomým
nárokům racionalis- mu „život“
(pocity, pudy, intuice) jako vlastní
tvůrčí sílu.
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