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Kapitola I.   

Úvod do dějin filosofie / Pojem filosofie a její vztah k ostatnímu 
duchovnu / Vnitřní členění filosofie  

Láska k moudrosti. Údiv. Mezní situace.  

Aristoteles považoval filosofii doslova za jakýsi vrchol přepychu: „Jestliže tedy lidé filosofovali, 
aby unikli nevědomosti, je zjevno, že usilovali o vědění proto, aby rozuměli, nikoliv pro nějaký vnější 
užitek.  

Imanuel Kant v závěru své Kritiky praktického rozumu píše: „Dvě věci naplňují mysl vždy novým a 
vzrůstajícím obdivem a úctou: hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně“. Tedy respekt před 
řádem vesmírného nekonečna všeho jsoucího a duchovně hodnotového kosmu, jenž v Kantově 
vysokém ocenění bytostně přísluší člověku.  

 

Kritičnost a metodická skepse  

Jak píše Aristoteles: „Ten pak, kdo pochybuje a diví se, má vědomí nevědomosti“.  
Voltaire napsal za všechny filosofy: „Žijeme jen dva dny a nestojí za to, abychom se plazili před 

ničemnými taškáři“.  
 
Filosofie je zásadně kritická. Neexistuje pro ni žádné tabu, nic nedotknutelného. Pravý filosof se 

neupíná vyznavačsky k žádné škole či směru, filosof je opakem vyznavače.  
„Dav je nepravdou“, psal Kierkegaard. Poznanou pravdu je zpravidla nezbytné prosazovat proti 

zaostalé většině … Pravdu nelze „demokraticky“ odhlasovat.  
 

Nejstarší vnitřní členění filosofie  

Platón pojal filosofii jako nauku, která se pozvedá od poznání jednotlivých jsoucen k tomu, co 
vůbec činí jsoucno jsoucnem. … Tedy filosofii úzce spojil s bytím. …  

• Ontologie – teorie bytí …  
• Gnoseologie – teorie poznání, je soustředěna na otázky pravdy.  

 

Filosofie a ideologie  

Ideologie je „falešným vědomím“, jehož obsah je vždy deformován nějakým zájmem 
neteoretické povahy. … Ideologie se vždy vyznačují krajní intolerancí, zaslepeností, dogmatismem, 
agresivitou, představou o vlastní omylnosti.  

Je tragikomickým dějinným paradoxem, že ačkoliv Marx s Engelsem podali snad jednu z 
nejhlubších kritických analýz ideologie, stal se později tzv. marx-leninismus jedním z nejotřesnějších 
příkladů ideologie právě v té podobě, v jaké ji tito „klasikové“ vymezili a kritizovali.  
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Filosofie a náboženství  

 

Náboženství právě tak, jako filosofie se vztahuje k celku všeho jsoucího, k základu a smyslu 
veškerenstva.  

 
Soud zaníceného křesťana Blaire Pascala: „Nejzazším krokem rozumu je zjištění, že je nekonečně 

mnoho věcí, které rozum přesahují.“ …  
Náboženství přinášejí danému okruhu těch, kteří v ně věří, jistotu a naději, blahodárné a utěšující 

opium.  
 

Filosofie je vázána vždy povinností podkládat svá tvrzení rozumově přijatelnými argumenty, 
zatímco náboženství je založeno iracionálně, citově na víře a na vůli věřit.  

 
Otakar A.Funda zastává koncepci „víry bez náboženství“, prosazuje projekt „křesťanství bez 

dogmat a zázraků“.  
Podobně i L. Hejdánek se přidržuje názoru že „křesťanská víra není bezpodmínečně vázána nejen 

na náboženství, ale… ani na theismus“.  
E. Bersot: „Autorita, svoboda – to je to pravé rozlišení mezi náboženstvím a filosofií“. 
 

 Filosofie a mytologie  

Symbol má v mýtu prvořadý význam.  
Jan Patočka mýtus charakterizoval jako „polosen mysli“.  
 

Kapitola II.  

Vznik filosofie. První iónští přírodní filosofové  
Kolébkou evropské filosofie bylo staré Řecko. … Řekové našli nejedno poučení v egyptských a 

babylonských poznatcích. … můžeme předpokládat i návaznost na někdejší mykénsko-krétskou 
kulturu.  

V Egyptě a Mezopotámii můžeme hovořit snad nejvýš o jakýchsi velmi problematických náznacích 
filosofie.  

Patřičná míra svobody je nezbytným předpokladem filosofie.  
 
Šerý duchovní život, pěstování astronomie, meteorologie apod. byly v rukou kněží a prostoupeny 

náboženstvím, které plnilo i významnou donucovací funkci.  
 

A) Milétská škola  

Na přelomu 7. a 6. století před naší érou došlo ke zrodu filosofického myšlení … města na 
západním pobřeží Malé Asie byla kolonizována řeckým kmenem Iónů. … prozrazuje vliv Hegelova 
přezíravého vztahu k „orientálnímu myšlení“ vůbec, tedy i k myšlení indickému a čínskému, které 
Hegel navrhoval „vyloučit z dějin filosofie“.  

Nejvýznamnějším městem celého tehdejšího řeckého světa byl přístav Milétos.  
 
Thalés (asi 624 – 545 př.n.l.), pravděpodobně foinického původu. Neptal se na 

způsob mytologie, co bylo před světem, ale z čeho je svět: „Voda, z níž vše pochází, a 
voda, v niž se vše přeměňuje.“   
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Anaximandros (asi 610 – 546 př.n.l.). Pojal počáteční pralátku jako něco, co nemá 

jakoukoliv hranici (Apeiron – neomezeno, nekonečno). Pokročil tak z oblasti smyslově 
vnímatelného (voda, oheň, země apod.) do sféry abstrakce. „Země se volně vznáší 
nejsouc ničím poutána.“ … „Lidé se nejprve zrodili a vyrostli uvnitř ryb a když se stali 
schopnými, aby si sami pomáhali, tehdy vystoupili a zmocnili se země.“  

 

 
Anaximenés (asi 585 – 528 př.n.l.), za prvopočátek stanovil vzduch. „Je-li zřeďován, 

stává se vzduch ohněm, a je-li zhušťován, stává se větrem, pak oblakem a – ještě více – 
vodou, potom zemí, potom kameny a ostatní vzniká teprve z toho.“.  

 
 
Svět těchto prvomyslitelů je světem „přirozeným“, tedy takovým, jak senám 

původně „jeví, objevuje, ukazuje“. U nich ještě chybí zvyklost myslit především kauzálně.  
 

B) Hérakleitos  

Efeský Hérakleitos z Efesu (asi 540 – asi 480 př.n.l.).  
Svou královskou hodnost měl velkoryse postoupit svému bratrovi … 

oddal se životu poustevníka, živil se travou a bylinami.  
Pro svůj pesimismus býval někdy zobrazován jako plačící filosof.  
Za pralátku stanovil oheň. „Tento svět, týž pro všechny, nestvořil žádný 

z bohů ani z lidí, ale vždy byl, jest a bude věčně živým ohněm.“  
Používal obrazu plynoucí řeky, aby na jejím valícím se toku 

demonstroval, jak nic není stálé, trvalé, nýbrž, jak vše je naopak přechodné, pomíjivé a proměnlivé. …  
Za nestálostí viděl určitou pravidelnost, jistý řád. … nemáme co činit s přehnaným variabilismem, 

kdy se nelze o nic opřít … kdy již nelze říci nic jistého a pravdivého, protože se to stalo již něčím jiným. 
Takovýto přechod od dialektiky k sofistice uskutečnil teprve extrémní herakleitovec Kratylos.  

Aristotelés: „Hérakleitos říká, že se vše jednou stane ohněm“.  
Hérakleitovým přínosem byla myšlenka o vnitřní rozpornosti a o jednotě a harmonii v 

protikladnosti, všeobecné proměnlivosti. … Každé jsoucno se mění ve svůj protiklad. Chladné se 
otepluje, teplé se ochlazuje, vlhké schne a suché vlhne.“ Této rozporuplnosti veškerenstva vděčí 
všechny věci za svůj vznik i za svůj zánik. … „Nebylo by harmonie, kdyby nebylo vysokého a nízkého 
tónu, ani by nebylo živočichů bez samice a samce, kteří jsou protivami.“ … Boj je hybnou silou 
veškerého dění.  

Dialektickému logiku Hegelovi muselo být blízké Herakleitovo tvrzení, že „do týchž řek 
vstupujeme i nevstupujeme, jsme i nejsme“.  

Aristotelés formuloval logickou zásadu sporu, podle níž dva vzájemně se popírající výroky 
nemohou být současně pravdivé a ve shodně s touto zásadou proti Hérakleitovi namítal, že „je 
nemožno, aby někdo mínil, že totéž je a totéž není“. Takto vlastně bezděčně zahájil budoucí velký 
spor o vzájemném vztahu logiky a dialektiky.  

Normální člověk byl pro Řeky občan, který svobodně používá jak svého lidského rozumu, tak i 
svých občanských práv.  
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Kapitola III.  

Počátky filosofické spekulace ve vývoji řecké filosofie na italské půdě  
Ve druhé polovině 6. století př.n.l. byl rozkvět věd a filosofie ve východní oblasti řecké kolonizace 

násilně přerušen perskou invazí … středisko rozvoje řecké kultury se přesunulo … na území dnešní 
jižní Itálie a Sicílie.  

A) Pythagoras a pythagorovci Pythagoras (asi 572 – 494 př.n.l.) 

 Představuje svéráznou syntézu filosofie a náboženství, geniálních vědeckých objevů a 
šarlatánské mystifikace. … známá geometrická věta o pravoúhlém trojúhelníku, která je 
Pythagorovi připisována patrně proto, že on jako první ji zdůvodnil teoreticky, byla už 
dávno používána v Egyptě a Babylónii. …  

Pythagoras zásadně přednášel v noci.  
Pythagorovci měli společný majetek, společně a zdravě jedli a pili, pěstovali hudbu, 

recitovali Homéra a pamatovali i na gymnastiku. Nejpozoruhodnější byla jejich 
každodenní reflexe nad sebou samým … „Co správného jsem za uplynulý den vykonal? V 
čem jsem chybil? Co jsem nesplnil?“  

• Lékařství – všestranné zachování míry v životosprávě.  
• Astronomie – řád v postavení a pohybu nebeských těles.  
• Čísla a harmonie, kterou číselné relace zakládají jsou vše sjednocujícím činitelem, na 

němž spočívá jednota světa.  
 

Aristarchos ze Samu z 3. stol.př.n.l.  

• formuloval první heliocentrickou koncepci. Ta ale ve starověku zapadla a na dlouhý čas se 
ujala geocentrická soustava, zejména ve své ptolemajovské podobě z 2. stol.n.l.  

 

B) Škola elejská  

Xenofanés z Kolofónu v malé Asii (asi 569 – asi 470 př.n.l.) 

Snad byl i Anaximandrovým žákem. … Vděčíme mu za vtipnou a současně i hlubokou kritiku 
antropomorfní povahy starověkého polyteismu. … nebyl však ateistou.  

 
„Jeden je bůh mezi bohy na lidmi největší, který / 

smrtelníkům ni tělem ni myslí podoben není. / 
Celý on vidí a celý též myslí a celý též slyší …“ 

 
 Chtěl zřejmě vytvořit náboženství, které by bylo „religióznější“ … tím, že by bylo zbaveno 

roztříštěnosti polytheistických kultů … a mohlo se tak stát účinným panhelenizačním faktorem.  
 

Parmenidés (asi 540 – po roce 470 př.n.l.)  

Podle Hegela Parmenidem skutečná filosofie vůbec začala … je orientován k vlastnímu 
filosofickému zájmu o bytí. … Vyšel nikoliv z toho, co nám sděluje zkušenost našich 
smyslů, nýbrž z toho, co nám praví logika našeho rozumu: „Třeba je říkat a myslit, že 
jsoucí jest, neboť bytí jest, kdežto nic věru není.“ … Bytí nemá vzniku ani zániku … je stálé, 
neměnné … bytí je jedno.  

Parmenidova filosofie je již zcela nenáboženská. …nepopírá fyzikální pohyb věcí kolem nás, 
nehybné a věčné je jen bytí, které tyto věci proniká.  
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Melissos  

• převedl učení svého učitele … na rovinu fyzikální tím, že nebytí ztotožnil s prázdným 
prostorem. …   

• řád světa je jednou provždy určen. Jakákoliv náhoda je ve sféře bytí vyloučena … pravda 
je bytí v jehonezahalenosti … myslit a být je totéž …  

• Kessidi nazval Parmenida otcem racionalismu, objevitelem „čistého rozumu“.  
 
 

Zenón Elejský (asi 490 – 430 př.n.l.)  

• jeho žák, ujal se obhajoby Parmenidova učení …  
• jej Aristoteles nazval vynálezcem dialektiky.  

Hegel napsal: Zenónovi nešlo vůbec o to popírat pohyb jako smyslovou jistotu pro ni „existuje 
pohyb právě tak, jako jsou sloni.“  

Diogénes ze Sinópy Zenóna nevyvracel, když mlčky přešel z jednoho místa na druhé.  
Zenónovi šlo o něco jiného, o pravdivost pohybu, o to, „jak je třeba pohyb vymezit“. … vyjádřit v 

logice pojmů, a nikoliv, zda existuje jako empiricky daná zkušenost.  
 

Kapitola IV.  

Řecká přírodní filosofie na cestě k atomistice  

A) Empedoklés z Akragantu Empedoklés z Akragantu (asi 493 – asi 433 př.n.l.) 

• byl současníkem Zenónovým, Anaxagorovým i Leukippovým.  
Smyslem Empedokleovi filosofie bylo nějakým způsobem smířit hérakleitismus s eleatismem … 

to, co nazýváme vznikáním, je jen míšení a rozdělování neměnných prvků. Tyto elementární části, jež 
tvoří neměnný základ všech proměn jsou čtyři: oheň, vzduch, země a voda … učinil tak důležitý krok 
směrem k atomismu.  

Nadvláda lásky nad nenávistí směřuje k ideálnímu smíšení a harmonii všech čtyř prvků. … 
Empedoklés se držel orfických a pathagorovských představ o převtělování.  

 

B) Anaxagoras z Klazomen Anaxagoras z Klazomen v Malé Asii                                    
(asi 500 –428 př.n.l.) 

• přenesl iónskou filosofii do Athén.  
Patřil k nejbližším přátelům … Periklea. … vyznačoval se střízlivým až osvícenským pohledem na 

svět. Vyneslo mu to odsouzení pro bezbožnost poté, kdy prohlásil, že slunce je pouhý rozžhavený 
kámen. „Žádná věc nevzniká a nezaniká, nýbrž ze jsoucích věcí se směšuje a rozlučuje.“ … Počátkem 
všeho byl takto vlastně nesčíslný počet spíše rozmanitých zárodků či semen věcí. … Sjednocujícím, 
pořádajícím a hybným činitelem … je duch, rozum. … je nekonečný, … je sám o sobě. …  

Spatřoval cíl života v pozorování.  
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Kapitola V.  

Vrcholné směry řecké filosofie  

A) Atomisté  

Leukipos z Milétu (asi 500 – 440 př.n.l.)  

• bývá považován za zakladatele řecké atomistiky …  
Elejské jednotné bytí rozložil na nesčíslné a stále se pohybující hmotné prvky, které nazval atomy. 

… nebytí existuje právě tak jako bytí … Atomy se pohybují v neomezeném prázdnu. … „vesmír je 
nekonečný … část jeho je plná, část prázdná.“  

Naproti tomu u Demokrita atomy a prázdno vyplňují vždy, tedy i prvotně celý vesmír, a nikoliv 
jen jeho část.  

Démokritos z Abdéry (asi 460 – 370 př.n.l.)  

• … nejvyšším dobrem mu byla duchovní pohoda, dobrá mysl …  
• „smál se lichému snažení lidí“, kteří horlivě usilují o věci. …  
• „krásná je ve všem střední míra“ …  

Politicky stál na straně demokratů.  
Atomy jsou od přírody nepohyblivé, pohybují se vzájemnými nárazy a údery. … svým pojetím 

pohybově soběstačné …  
• skutečnosti filosoficky pokládal myšlenku světa bez vnějšího Božího zásahu, zatímco 

Aristotelés se bez tohoto předpokladu neobešel. Žádný jev není bez příčiny …  
• „svět ani nemá duši, ani není řízen prozřetelností, nýbrž se skládá z atomů a je řízen 

jakousi nerozumnou přírodou“. …  
 
Rozeznával dva stupně poznání:  

a. smyslové – temné  
b. a rozumové – pravé. …  

 
Atomy sami jsou zbaveny smyslových kvalit.  
 
Ústřední etický pojem spojoval s pojmem nebázlivost … na myšlenky osvobození se od strachu 

později naváže epikúreismus. …  
Podobně i svými moudrými úvahami o klidu a rovnováze ducha, o neochvějnosti, o 

soběstačnosti Démokritos v mnohém předjímá o celou epochu pozdější stoicismus.  
„Kdo zcela podléhá penězům, nemůže být nikdy spravedlivý … lidem vzniká dobrá mysl ze 

střídmosti v požitku a v úměrnosti v životě. Nedostatek a nadbytek se měnívají v opak a působívají v 
duši velké zmatky.“  

Démokritos vytvořil logicky velmi konzistentní typ nenáboženské filosofie. „Příroda je 
soběstačná“ morálka je autonomní, duše je stejně jako tělo složena z atomů … „je smrtelná, neboť 
hyne spolu s tělem“.  

Třebaže Démokritos sám ateistou nebyl, měla pro příští ateistické myšlení a zejména pro budoucí 
religionistiku nepochybný význam Démokritova teorie o původu náboženství ze strachu z 
neznámých přírodních jevů.  

B) Sofisté, Sókratés a malé sókratovské školy  

Po řecko-perských válkách (500 – 449 př.n.l.) se těžiště řeckého života přeneslo ze zpustošených 
iónských měst nakonec do Athén.  
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Athénská demokracie … Losem mohl být zvolen kterýkoliv občan výkonným politikem, 

úředníkem, soudcem.  
 
Sofisté  
učili své žáky nejen rétorice a správnému myšlení, ale zároveň i určitým řečnickým trikům. … 

obrátili pozornost od přírody k člověku.  
 
Prótagoras z Abdéry (481 – 411 př.n.l.) 
Proslul zejména výrokem „měrou všech věcí je člověk“. … „O bozích nemohu vědět ani, že jsou, 

ani že nejsou.“  
 
Thrasymachos 
 „Tvrdím, že spravedlivé není nic jiného, než prospěch silnějšího“.  

 
Kalliklés 
“Moc je právo.“ Celkově lze sofisty charakterizovat … jako předchůdce pragmatismu a 

postmodernismu.  
 

Sókratés (469 – 399 př.n.l.)  

• „Krajiny a stromy mě nemohou ničemu učit, kdežto lidé ve městě ano.“  
Vyznačoval se neobvyklou občanskou statečností … v době vlády oligarchické třicítky riskoval 

život tím, že se odmítl zúčastnit zatčení jednoho z odpůrců režimu. Obžaloba zněla: „je vinen tím, že 
nevěří v bohy, v něž věří stát, a zavádí jiná, nová božstva, je vinen i tím, že kazí mládež“.  

Sám nic nenapsal. Známe jej v Platónově podání: Poznej sám sebe. Vím, že nic nevím. Debatér - 
nebesedoval v polemickém střehu. Sókratés s ním ani v pravém slova smyslu nepolemizoval, totiž tak, 
že by proti jeho tezi stavěl svou tezi, nýbrž systematickým stavěním otázek jej nutil, aby svou výchozí 
tezi doplňoval, pozměňoval, hledal pro ni důvody … krok za krokem jej přiváděl k tomu, že vnitřní 
logikou spolubesedník sám dospěl k tezi, která byla v rozporu s tím, co tvrdil na začátku hovoru.  

Protože v sobě nemám nic moudrého, to mi vytýkají po pravdě. Příčina toho je tato: bůh mě nutí 
pomáhat k porodu, ale rodit mě zabránil. …  

Sókratés se domníval s veškerou vážností a upřímností, že ostatním v hledání pravdy pouze 
pomáhá, sám ji neznaje.  

Proti sofistickému morálnímu konvencionalismu zastával názor, že mravní zákony nejsou 
výsledkem nějaké dohody mezi lidmi, že nejsou z lidského ustanovení, nýbrž že jsou zákony 
přirozenými. 

 Sókratés razil nový pojem ctnosti. … Šlo mu především o to, 
co nazýval starostí o duši. …  

Vědět, co je spravedlivé a být spravedlivým je jedno a totéž. 
…  

Ten, kdo dosáhl správného vědění, dokonce nemůže jednat 
jinak než správně.  

Skutečnou povahu lidského chování vyjádřil v brilantní 
sentenci Ovidius: „Vidím a schvaluji lepší, za horším jdu.“ 

 

 Škola kynická  

Antisthenés  
Zakladatelem kynismu (asi 455 – 360 př.n.l.), … Žít oproštěným, přirozeným životem, bez 

sebemenšího majetku, bez jakýchkoliv společenských vazeb.  
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Diogenés ze Sinópy (asi 400 – 323 př.n.l.)  
Byl věhlasnějším představitelem kynismu, syn zkrachovaného směnárníka, … 

Musel také pohoršovat svou zjevnou neúctou k instituci k otroctví. …  
Sám Alexandros Veliký ho měl navštívit a prohlásit, kdybych nebyl Alexandrem, 

chtěl bych být Diogénem. …  
Lúkianos jej nazval „prorokem pravdy a svobody slova“.  
 
Kratéta (asi 455 – asi 360 př.n.l.) 
 „Je třeba tak dlouho filosofovat, dokud se nebudou zdát vojevůdcové jen poháněči oslů.“ … Jeho 

družka Hipparchia z Maróneie byla jedna z mála antických filosofek.  
 

Škola hédonická (kyrénská)  

Aristippos z Kirény (asi 435 – 355 př.n.l.)  
Byl Prótagorův a Sókratův žák, zakladatel této školy.  
Za cíl života považoval dosahování slasti. … Rozkoš je zásadně stavem tělesným, což je jeho 

odlišnost od Epikúra. … „užívej dne a nic nevěř budoucnosti“.  

Škola megarská  

Sókratovská dialektika se někdy zvrhávala opět v sofistickou eristiku. …  
Eubulidova logická chytačka: „Co jsi neztratil, to máš, neztratil jsi rohy. Máš tedy rohy“. 
 

 C) Platón (427 – 347 př.n.l.) 

Byl Sókratovým žákem …  
Peloponéská válka (431 – 404 př.n.l.) skončila porážkou Athén … doba 

působení nejvýznačnějšího antického idealistického filosofa Platóna. 
Na Sicílii skončil na trhu otroků, z něhož jej vykoupil jeho krajan.  
 
Založil vlastní filosofickou školu Akadémie (kolem roku 387 př.n.l.), která 

působila bez přerušení 900 let. Byla to vlastně jakási první evropská universita.  
 
Učinil krok, před nímž se Sókratés zastavil. … svět pojmové jednoty a stálosti Platón neumístil v 

hranicích lidského myšlení, nýbrž propůjčil mu ontologický statut nového druhu samostatně 
existujícího bytí, které nazval světem idejí. … Hmota je v protikladu vůči věčnému bytí idejí – jakýmsi 
věčným nebytím. … ideje jsou nadsmyslovými jsoucny … tento názor bývá nazýván idealismem.  

Z části přejal teorii z předchozí orfické a pythagorovské tradice o preexistenci, vtělování a 
nesmrtelnosti duše. … Poznávání je rozpomínáním se duše na ideje, které kdysi spatřila. Pohled na 
krásu vzbuzuje lásku … za láskou se skrývá úsilí o dosažení dobra.  

„Dialektikem nazývám toho, kdo se umí ptát a odpovídat.“ … Dialektická činnost usiluje „beze 
všech smyslových vjemů usuzováním dospět k samé podstatě každé věci.“  

 
Podle přísloví „přátelům vše společně“ dlužno zařídit, aby „všechny ženy byly společné všem 

mužům a soukromě aby žádná s žádným nežila; také děti aby byly společné a aby rodič neznal svého 
rozence ani dítě rodiče … aby nejlepší mužové obcovali s nejlepšími ženami co nejčastěji“ … a děti 
odnášet „do oddělení pro chov novorozeňat … děti horších rodičů … co neduživého … odstranit“. …  

Platón vycházel z přirozené nerovnosti lidí.  
 
Platónova ústava se stala prototypem, z něhož realizovali tu, či onu stránku nejrůznější typy 

totalitních společností … počínaje různými církvemi … a konče fašismem i komunismem sovětského 
typu.  
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D) Aristotelés (384 – 322 př.n.l.).  

Byl nejvýznamnějším Platónovým žákem a zároveň i jeho nejpronikavějším 
kritikem. … Marx jej nazval „nejuniversálnější hlavou mezi starověkými mysliteli“. 
…  

• V letech 343 – 340 př.n.l. se věnoval na makedonském dvoře v Pelle 
výchově prince Alexandra.  

• Kolem roku 335 založil v Athénách vlastní filosofickou a vědeckou 
školu Lykeion. …  

• Po Alexandrově smrti 323 př.n.l. … odejel do s rodinou do Chalkidy, 
kde po roce zemřel.  

 
Platónovi vytýkal, že jeho teorie idejí vysvětlení světa neusnadňuje, nýbrž komplikuje. 

Skutečností se látka stává až ve spojení s formou. … Forma je uskutečněním možného. …  
Aristotela nelze klasifikovat jako materialistu či idealistu. …  
Ve vědeckém poznání je pojem vyjádřením podstatných vlastností věcí – „pojem je formou věcí“. 

… neexistuje pohyb mimo věci. Pohyb je věčný… V pohybu se odhaluje vnitřní účelovost světa, jisté 
spění k dosažení od přírody daných cílů a pohyb sám uskutečňuje tyto účely. Svět je sice věčný, ale 
zároveň prostorově omezený, konečný. 

 Jestliže tedy sledujeme řetěz příčin jednotlivých změn v jeho navazujících článcích, nemůžeme 
postupovat do nekonečna, nýbrž musíme se zastavit u poslední příčiny všech změn.  

Poslední příčina je forma všech forem, první hybatel neboli bůh.  

 
Tomáš Akvinský vyjde z uvedeného Aristotelova učení při formulaci důkazu Boží existence, pro 

nějž se později ustálí název kosmologický.  
Avšak Aristotelův první hybatel, kterého sice bohem nazýval, se od Boha monotheistických 

náboženství podstatně liší:  
• Není stvořitelem světa, ani ohybu.  
• Svět, látka, forma, pohyb, čas jsou u něho věčné, bez počátku a konce. …  
• Aristotelův bůh je geniálním výplodem chladné filosofické spekulace, věcné a strohé 

logiky, nemající nic společného s emocionálním zápalem a vroucím prožitkem 
náboženské víry.  

 
Aristoteles nastínil teorii zeměstředného vesmíru, která se pak po dlouhá staletí tradovala v 

propracovanější podobě, jakou jí později dal Ptolemaios. Aristoteles předpokládal, že Měsíc, Merkur, 
Venuše, Slunce, Mars, Jupiter, Saturn a stálice rotují kolem Země.  

Klasická definice pravdy je souhlas se skutečností. … na to navázaly protichůdné směry: 
a. tomistická adekvační teorie pravdy 
b. Engelsova teorie objektivní pravdy 

… samotné vymezení shody se skutečností je totiž velmi široké.  
 

• Aristotelova Kniha o duši přispěla k vytvoření psychologie. - Rozum vychází z venčí, je 
jakýmsi božským prvkem v člověku. …  

• Byl zakladatelem logiky: Jestliže každé M je P a každé S je M, potom každé S je P. …  
• Vymezil jednotlivé druhy rostlin a zvířat - zařadil velrybu nikoliv mezi ryby, nýbrž mezi 

savce.  
 
Dospěl k závěru, že se opakuje šest základních typů státního zřízení: 
a) vláda jedince – monarchie a její zvrhlá forma tyranie,  
b) vláda několika lidí – aristokracie a její zvrhlá forma oligarchie  
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c) vláda většiny – politeia (ústavně vykonávaná vláda) s její zvrhlou formou demokracií 

(působení demagogů, vláda lůzy).  
 
Otroctví považoval za něco samozřejmého a přirozeného. Otroci se však mají rekrutovat jen z 

barbarů, protože barbar je již svou povahou otrokem, tak jako Řek člověkem svobodným.  
Ctnost leží vždy uprostřed dvou krajností … nemáme být lakomci ani marnotratníky … podle 

Diogena Laertského byl prý Aristoteles takovým skrblíkem, že olej, v němž se vykoupal, prodával ještě 
k dalšímu upotřebení.  

„Všichni pochlebníci jsou otrockého smýšlení.“  

Kapitola VI.  

Helénistické období řecké filosofie a jeho pokračování v Římě 

 (337 př. n.l – 30 př.n.l) 
Korinthským kongresem (337 př.n.l.) ztratily řecké městské státy svou někdejší plnou autonomii 

a sjednotily se pod federaci pod vedením Makedonie.  
� konec klasického Řecka � je zahájena nová epocha v řeckých dějinách, která byla později 

nazvána helénistickou.  
Její ukončení se klade zpravidla do roku 30 př.n.l., kdy po Augustově vítězství nad Antoniem a 

Kleopatrou v bitvě u Aktia (31 př.n.l.) byl k Římu připojen poslední z helénistických států – 
ptolemaiovský Egypt.  

Tradiční racionalismus je oslaben vzestupem iracionalismu, religiozity, přičemž pod silným 
vlivem východní magie, mystiky a náboženských kultů dochází ke spojování řeckých a orientálních 
božstev.  

S Athénami začíná soupeřit a později je i zastíní nové kulturní středisko Alexandrie v Egyptě 
(proslulá knihovna má 7 000 svazků). …  

Pozornost je zaměřena především k technickým exaktním vědám:  
� k mechanice (Archimédes asi 287 – 212 př.n.l.),  
� matematice (Eukleidés asi 330 – 250 př.n.l.), astronomii (Aristarchos ze Samu asi 320 – 

250 př.n.l., Ptolemaios asi 100 – 170 n.l.).  
• překlad Starého zákona (5 knih Mojžíšových z 3 stol.př.n.l. – Septuaginta.  

 

A) Stoicismus  

Zénón z Kitia na Kypru (336 – 264 př.n.l.): „Dobře jsem doplul, loď ztroskotav.“  
Chrisippos ze Sol v Malé Asii (280 – 205 př.n.l.). „Kdyby bohové používali dialektiky, byla by to 

Chrisippova dialektika.“  
Panaitios z Rhodu na Kypru (asi 185 –110 př.n.l.). Stal se tvůrcem římské soticismu odpovídající 

věcnějšímu chápání věcí.  
Poseidónios z Apaméie v Sýrii, žák Panaitiův (asi 135 př.n.l. – asi 51 př.n.l.). „Dobře jsem doplul, 

loď ztroskotav.“  
Lucius Annaeus Seneca (asi 4 př.n.l. – 65 n.l.). Pocházel z hispánské Córdoby, byl vychovatelem 

císaře Nerona … spáchal na Neronův pokyn sebevraždu. … žil diogenovským způsobem v chatrči, jež 
neměla dveří. „Trp a odříkej se.“  

 

Marcus Aurelius Antoninus (121– 180 n.l.).  

Část císařových zápisků byla psána za jeho tažení proti Markomanům a Kvádům v 
oblasti jižní Moravy a jihozápadního Slovenska.  
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Rysy stoické filosofie – logika, fyzika, etika. … Svět je sice hmotný, avšak vše prostupující božské 

pneuma, které je i duší, svět zároveň spiritualizuje, vnáší do kosmu nadpřirozený prvek. …  
Teologie se tu proplétá s determinismem. … ten, kdo má jednu ctnost (rozumnost, spravedlnost, 

umírněnost), má ctnosti všechny; dosáhl totiž moudrosti, v níž všechny vyúsťují. … Není nic uprostřed 
mezi ctností a špatností …  

Stoická etika vrcholí ideálem mudrce, který dosáhl nejen nezávislosti na vnějším světě, ale který 
potlačil i své vnitřní vášně. … 

 Ke svobodě náleželo podle stoiků i dobrovolně odejít ze světa.  
Pro evropské myšlení mělo velký význam stoické učení o rovnosti a bratrství všech lidí a národů, 

tedy i o nespravedlnosti otroctví. … (Seneca) „neříkej otrok, nýbrž člověk“.  
Stoická etika nepočítala (na rozdíl od křesťanství) s lidskou slabostí.  

B) Epikúreismus  

Epikúros ze Samu (341 – 270 př.n.l.)  

Jejich řešením byl filosofický únik z neklidného světa. … „Mudrc se neúčastní 
politického života.“ … lišili se od stoiků: zatímco stoik Zenón říkal, že mudrc se 
nezúčastní státních záležitostí, jestliže mu v tom něco nezabrání, Epikúros pravil, že 
mudrc se nezúčastní státních záležitostí, jestliže ho k tomu něco nepřinutí.  

Máme zprávy o Epikúrově uměřeném a na naše představy až neuvěřitelně 
skromném životě, v němž doporučoval chléb a vodu jako jídlo a nápoj. …  

„pravíme, že svrchovaným cílem je slast … stav, v němž člověk necítí bolest.“  
Každý smyslový vjem je nutně a vždycky pravdivý … rozlišování pravdy a nepravdy je relevantní 

teprve na úrovni rozumové.  
Ve fyzice byla nejzávažnější Epikúrova výslovná oprava někdejšího demokritovského atomismu. 

Mají-li atomy tíži, pak se při svém pohybu v prázdném prostoru neřítí neuspořádaně všemi směry, 
nýbrž jen shora dolů. … zavedl pojem odklonu od svislého pádu … tím je dána možnost srážek a 
shluků atomů. … Do atomismu je tak zaveden prvek náhody a svobody.  

Epikúreismus se snad nejvýrazněji zapsal do dějin lidského myšlení jako filosofie čelící strachu. … 
Epikúros kategoricky odmítal mylné domněnky, že bohové svět stvořili, že jej řídí, že mohou lidi 
trestat či odměňovat.  

Epikúreismus je také filosofií přátelství. … přirozené právo „vzájemně si neškodit“.  
Titus Lucretius Carus (asi 97 – 55 př.n.l.): Římský stoupenec epikúreismu  

C) Skepticismus  

Skepse svou povahou jistě zapadá do celkové helénistické atmosféry, nejistoty, lability a deziluze.  
 
Směr založil Pyrrhón z Élidy na Peloponnésu (asi 360 – 270 př.n.l.). „Netvrdím, že med je sladký, 

souhlasím však s tím, že se takovým jeví“. … nic není podle pravdy, nýbrž lidé všechno konají podle 
zákona a zvyku. … 
• Skeptik měl za to, že k tomu, aby člověk mohl jednat, naprosto stačí, že se mu něco tak či onak 

jeví.  
• Skepticismus pronikl v té době i do Platónské akademie.  

 
Arkesilaos (asi 315 – 240 př.n.l.). K Sókratovu „vím, že nic nevím“ dodal „ale ani to nevím jistě“.  
 
Karneadés (asi 214 – 129 př.n.l.). Zaměřil svůj skeptický pohled na některé tehdejší pokusy o 

důkazy boží existence.  
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Marcus Tullius Cicero (106 – 43 př.n.l.)  
K akademickým skeptikům měl také nejblíže Hlavní představitel římského 

eklekticismu, největší latinský prozaik a řečník Marcus Tullius Cicero. Uváděl řeckou 
Paideia (rozumové vzdělání, mravní výchovu) v syntézu římskou Virtus (ctností, zdatností). 
…  

Cicero silně působil zejména v renesanci a osvícenství.  

Kapitola VII.  

Synkretické myšlenkové směry náboženské povahy na sklonku antiky  
• Nesnesitelné postavení a nelidské vykořisťování milionů otroků,  
• drastické vysávání provincií,  
• vylidňování zbídačelého venkova,  
• úpadek řemesel,  
• živení chudiny na státní útraty, zvůle císařů,  
��� všeobecné bezpráví bylo doprovázeno vzestupem iracionálních nálad projevujících se 
především k příklonu k náboženství.  

Šířila se řada východních kultů: 
� Isidy a Osirida pocházející z Egypta,  
� uctívání syrského božstva Baala,  
� kult maloasijské bohyně Kybely,  
� z Persie přenesený kult Mithrův.  

 
Gnosticismus je souhrnný název pro různě theosofické fantastické spekulace o původu světa a 

hříchu, o vykoupení a obnově původní dokonalosti, k čemuž nestačí pouhá víra (pistis), ale je 
nezbytné vyšší kosmické poznání (gnosis). …  

 
Křesťanství zavrhlo gnósi jako nepřípustné kacířství. … filosofie z nástroje poznávání světa se 

stávala nástrojem sjednocení s bohem. …  
 
Alternativa smysly nebo rozum byla zastoupena alternativou poznání přirozené nebo 

nadpřirozené. … Bůh byl ale i jeho zdrojem … Poznání se tak stalo závislým na zjevení.  

A) Filón Alexandrijský (asi 25 př.n.l. – 50 n.l.) 

Bývá označován za hlavního představitele synkretické židovské filosofie. 
Vyšel z názoru, že mluva Starého zákona se opírá o obrazný způsob 
vyjadřování a že tedy za jeho slovní podobou je třeba odhalovat nějaký 
hlubší, symbolický, věčně platný smysl.  

Alegorická metoda sama však nebyla objevem helénistických Židů. Před 
nimi ji používali stoikové, ještě dříve alegoričtí exegeti Homéra. … Núménios: 
„co je Platón jiného než Mojžíš mluvící atticky?“. …  

Filón používá poprvé v náboženském kontextu pojem „logos“, který je 
prostředníkem mezi Bohem a světem. Logos je totiž jakýmsi andělem, 
synem božím.  

Filónova synkreze měla velký význam pro formující se křesťanství. … 
Adam znamená duch, Eva smyslovost, Noe znamená spravedlnost, Sára dokonalou ctnost… když 
Abrahám na otázku „kde je Sára, manželka tvá?“ odpoví „ve stanu“, pak to prý znamená ctnost je v 
duši.  
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B) Plótinos (205 – 270) 

Novoplatónismus založil alexandrijský Ammónios Sakkás v první polovině 
3. stol.n.l. Nejvýznamnější je však jeho žák Plótinos.  

Od roku 243 působil v Římě. … Platónovu preferenci duchovního před 
fyzickým dovedl do krajní podoby: styděl se za to, že má tělo. … Není možno 
nikam postoupit po cestě přirozeného poznání, nic nepochopíme svým 
rozumem, protože bůh vše rozumové převyšuje. …  

Cesta k bohu je pro Plótina inspirována touhou po dobru a krásnu.  
 
Porfyria (232 – 304) proslul velkou scholastickou disputací o universáliích.  
Proklos z Konstantinopole (410 – 485) … Základní důležitost měla jeho triáda Jediného bytí, 

kterou ovlivnil mnohé budoucí křesťanské myslitele. Proklos sám měl ke křesťanství vztah nevraživě 
kritický. … „S jakým záměrem přistoupil bůh po zahálce svého nekonečného trvání k dílu stvoření? … 
proč nezačal dříve?“  

C) Křesťanství. Ježíš z Nazaretu. Pavel z Tarsu. Synoptici. Jan.  

Závěrečná fáze vývoje antického myšlení vydala ze sebe především novoplatónismus mající 
značný vliv i v následujících stoletích a pak v renesanci. Plodem této doby bylo i nové synkretické 
náboženství – křesťanství. Mezi podmaněné země římského impéria patřila rovněž Palestina, kam 
bývá situován původ radostné zvěsti o brzkém příchodu Království Božího hlásané Synem Božím 
sestoupivším z nebes.  

„Kristovci“ neboli „Křesťané“ … podle tradičního líčení si poprvé začali takto říkat v syrské 
Antiochii, tedy v prostředí helénizovaných Židů. Protestant J.Bultmann usiloval o „demytologizaci“ 
evangelia a takto o záchranu vlastního křesťanského „kérygmatu“. … Kanonické texty, které později 
církev jakožto texty „inspirované“ pojala do Nového zákona i texty apokryfní, jež zavrhla … nepovažují 
historikové za historický pramen o Ježíši., protože tu běží o literaturu psanou nikoliv se záměrem 
zaznamenávat dějinná fakta, nýbrž mající funkci katechetickou. … …  

Pohanské prameny se vesměs o Ježíši vůbec nezmiňují, nebo někdy se z nich vytratily právě 
kapitoly, vztahující se k době, v níž měl Ježíš žít, jindy je opět zřejmé, že ve zprávách o Ježíši běží o 
zjevné interpolace (vsuvky) budoucích křesťanských přepisovačů. …  

Nejzávažnější svědectví ve prospěch Ježíšovy historické existence nacházíme v Tacitových 
letopisech asi z roku 116 n.l. … snad již z 1. stol.n.l. ve fragmentu talmudického traktátu Aboda Zara 
je Ježíš rovněž několikrát zmíněn – ovšem v ne příliš posvátném světle – jako nemanželské dítě Marie 
(Miriam) a římského vojáka Pantery či Pandery.  

Jan Křtitel byl nějak spjat s náboženskou sektou esejců … připomínali křesťany, jakkoliv se v 
mnohém od nich výrazně odlišovali (např. již svým poustevnickým způsobem života).  

Ježíš ostře vystoupil proti farizejům … úctyhodné sektě, která si osobovala nárok vykládat 
Mojžíšův zákon v duchu svatosti a spravedlnosti … věřili, že lze dojít spásy pouhým okázalým 
dodržováním a vykonáváním náboženských úkonů. … „Farizeové mluví, ale nečiní.“ … Dramatičnost 
všech jeho filipik, jak je barvitě líčí novozákonní spisovatelé, vedla k nespravedlivě negativnímu soudu 
o farizejích, ba dokonce odtud neoprávněně čerpal svou posilu i „křesťanský“ antisemitismus. … 
Farizejové se zasloužili o jistý průlom do setrvačné strnulosti starého židovství, jejímiž představiteli 
byli právě saduceové. M. Balabán uvádí, že farizejové „v židovských dějinách sehráli vynikající, 
duchovně vůdčí roli“.  

Ježíš Nazaretský byl nepochybně tou mimořádně výraznou individualitou, která probleskuje v 
mlze dějin na počátku naší éry. … Křesťanství však v pravém slova smyslu nezaložil, tj. v tom smyslu, 
jako Budha založil budhismus či Muhammad islám. …  

Křesťanství se konstituovalo teprve v dalších desetiletích 1. a 2. století s přispěním především 
apoštola Pavla z Tarsu. … Byl to židovský vzdělanec … farizejský zákoník … je autorem epištol psaných 
kolem let 53 – 58 … athénští filosofové ho nebrali vážně „Jakmile uslyšeli o vzkříšení…“ Pavel měl 
spory i s palestinskými křesťany … šlo o střetnutí tradicionalističtějšího stanoviska tzv. židokřesťanů s 
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Pavlovým duchovnějším a univerzalističtějším pojetím křesťanstvím silně ovlivněným helénismem. … 
k římským okupantům byl Pavel nepochybně pacifistickým stoupencem dohody. Ideou všelidské 
světové mise otevírajícího Boha všem, kdy spásy mohou dojít všichni lidé „dobré vůle“ bez rozdílu 
etnické příslušnosti, se dostávalo helénisticky koncipované křesťanství do rozporu se sektářskou 
uzavřeností židovského křesťanství, které v duchu tradiční judaistické koncepce „vyvoleného lidu“ 
omezovalo Království Boží jen na Izrael. Podle Matoušova evangelia měli první misionáři dostat od 
Ježíše příkaz: „nechoďte mezi pohany … raději choďte ke ztraceným ovcím domu izraelského“.  

Společné stolování znamenalo i pomoc bližnímu v nouzi. Při hostině se každý dosyta najedl a 
napil … za důkaz střízlivosti podle Tertuliána bylo považováno: „může-li člověk po napití zpívat“. … 
spotřební komunismus uplatňovaný v jeruzalémském sboru … nikdo nic ze svého majetku nepokládal 
za vlastní“. … hlavním znakem byla dobrovolnost.  

Kázání na hoře zachyceného evangelistou Matoušem připomíná nejexponovanější pasáže o 
přednosti péče o duši před starostí o peníze a slávu Obrany Sókrata v Platónově podání. Tak jako tato 
jeho zpráva nejlépe vystihuje podstatu sókratovství, vyjadřuje tu i evangelista Matouš 
nejadekvátnější podstatu ježíšovství.  

Ježíšův příběh je v novozákonní stylizaci líčen jako naplnění starých proroctví židovského 
náboženství. … Křesťanství přebírá z judaismu dvě stěžejní ideje – stvoření a monotheismus. … příkaz 
„budeš milovat bližního svého jako sebe samého „ je doslovnou citací ze Starého zákona. … novost 
Ježíšova přístupu je v pak překvapivém, ohromujícím příkaze: „Milujte své nepřátele a modlete se za 
své pronásledovatele“. … Neodpovídat na agresi jinou agresí a prolomit tím začarovaný kruh agrese a 
odvetné reakce vyvolávající novou, násilnější ak´gresi“. (Tresmontant).  

… Platonizace křesťanství … založena na dualismu těla a ducha defavorizujícím veškeré tělesno … 
Etickým důsledkem platónského dualismu je moralizující puritanismus nemající oporu ani v 
předhelénistických biblických textech ani v Ježíšově kázání a lidském vystupování. …  

Ježíš byl pravým opakem prudérního člověka … úzkoprsým moralizátorům vyrážel dech. …  
Ježíšova nejoddanější žákyně a přítelkyně, někdejší nevěstka Máří Magdalena byla mu na blízku 

až do posledních chvil jeho života.  

Kapitola VIII. 

Patristika a její vyvrcholení u Augustina  
„Moudrost tohoto světa je před Bohem pošetilostí“. Bůh tedy proměnil světské mudrctví v 

bláznovství.  

A) Gnóse  

Křesťanským gnostikem Klementem Alexandrijským … Gnóse je poznáním toho „kdo jsme byli, 
čím jsme se stali; kde jsme byli a kam jsme byli vrženi; … zdá se, že gnóse uskutečňuje ten 
nejradikálnější odvrat od světa, jaký je vůbec možný.  

Markión se domníval, že i samotný Nový zákon je ve své převážné části zfalšován v duchu 
judaismu. … Ve svých antitezích zavrh Matouše, Marka i Jana a rekonstruoval pak nové Evangelium 
neznámého Boha. … Za základ vzal Pavlovy epištoly … evangelium připisované Lukášovi. … Ježíš není 
Synem zlého starozákonního stvořitele, jehož zákon přišel naopak zrušit, nýbrž je Synem dobrého 
neznámého Boha. … „Markiónova hereze zachvátila celý svět“. …  

Jejich nechuť k tělesnosti vystupňovaná až k přísnému zákazu pohlavního obcování jim nedávala 
šanci na dlouhé přežití. … jakkoliv církev gnosticismus potírala, mnohé z něho i přejala.  

B) Mání a manicheismus  

Mání a manichejci založili svou gnostickou soustavu na schématu „tří časů“: 
1) počátku (existovalo jen světlo – dobro a tma – zlo, které nemají nic společného),  
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2) středu (dochází k promíchání těchto dvou principů, prvotní stvoření – člověk jako kosmický 

princip, druhé stvoření – člověk se stane druhým bohem)  
3) a konce (třetí stvoření – Velký otec povolává Ježíše, posla spásy).  
 
Mání zemřel ve vězení, kam byl uvržen pro nešťastné disputace s domácími mágy. …  
Manichejská askeze znamenala podrobovat se omezením tzv. tří pečetí:  

• „pečeť úst“  
• „pečeť rukou“  
•  „pečeť klína“.  

 
Augustin má ve své polemice pravdu, že manicheismus snímá z člověka jeho osobní mravní 

zodpovědnost; nejsem to já, kdo hřeší, nýbrž je to jakási bytost ovládaná zlým démonem, která ve 
mně hřeší.  

C) Apologeté  

Své poslání spatřovali v „obraně“ víry svaté a ochraně nevěsty Kristovy před pomluvami pohanů 
a Židů.  

Justin Filosof (asi 106 – 166) … Shledal, že jediná jistá a potřebná filosofie je v Písmu.  
Irenej (asi 130 – 202) … Je užitečnější s láskou věřit v Boha než se nadýmat vědou.  
Justinův žák Tacián Syrský (asi 130 – 175) . Ve svém slovu k Řekům … to, co je v jejich doktrínách 

nejlepší, našli v Bibli.  
Tertulián z afrického Kartága (asi 160 – 222) … „Nemáme zapotřebí být zvídavými … majíce 

evangelia“ … křesťanská pravda se protiví světské moudrosti a veškerému vzdělávání; v tom je její 
vítězství a síla“…. V církevní teologii, v níž později převládlo tomistické řešení, pokoušející se o smírné 
řešení vztahu mezi vírou a rozumem se Tertuliánovo pojetí neujalo.  

D) Systematikové  

Órigenovým předchůdcem a druhým učitelem byl Kléméns Alexandrijský (asi 150 – před 215) … 
některá místa v bibli je nutno brát jen obrazně.  

Origenés (185 – asi 254)  

• spolu s Plótinem byl žákem zakladatele novoplatónismu Ammonia Sakka. 
…  

• vzal jedno místo z Matoušova evangelia doslova (… jsou takoví, kteří se 
sami učinili k manželství nezpůsobilými pro království nebeské) a v 
mladickém náboženském zápalu se vykastroval.  

Byl první, kdo na půdě křesťanství filosoficky zdůvodnil nemateriálnost Boha. … 
Boží moc však není nekonečná … Pro Órigéna nebyl Bůh nekonečný. … církev jeho 
učení odsoudila.  

 
Od počátku 2.století docházelo uvnitř křesťanských obcí k podstatným změnám. Zprvu zde vládly 

poměry značně demokratické. … postupně docházelo k celořímské integraci křesťanských obcí v 
jedinou, všeobjímající církev katolickou. … v křesťanství vyrostl světské moci partner … křesťané 
neuznávali císaře za boha a odmítali mu vzdávat božské pocty. To bylo hlavní záminkou k jejich 
pronásledování, které vyvrcholilo v polovině 3. století za císaře Decia a v prvních letech 4. století za 
Diokleciána. …  

Císař Konstantin I. v roce 313 tzv. milánským ediktem církev legalizoval. … císař sám přijal 
křesťanství teprve na smrtelném loži.  
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Arius (asi 260 – 336), … hlásal, že Bůh Syn není Bohem Otcem téže podstaty. … v roce 325 

nicejský koncil Ariovo učení odsoudil.  
 
Řehoř z Nyssy (asi 355 – 394). Tajemství dogmatu o Trojici se snažil filosoficky zpřístupnit na 

podkladě platónismu.  

E) Aurelius Augustinus  

Vyvrcholením patristiky je sv. Augustin (354 – 430) … Bývá nazýván posledním 
mužem antik a prvním mužem středověku. …  

• matka, bigotní křesťanka, budoucí sv. Monika. …  
• V celém svém hříšném mládí „miloval hřích jen pro hřích. Styděl se neukázat 

„nestydatým.“ …  
• K Augustinovu obrácení došlo v jeho 32 letech. …  
• dostával se postupně od manicheismu ke skepticismu, platónismu a 

novoplatónismu až posléze spočinul v křesťanství. …  
• dovršil křesťanskou adaptaci novoplatónismu a tím položil základ 

filosofickotheologické soustavy, z níž pak těžil celý křesťanský středověk.  
Inspirace? Bible a Plótinos, jenž mu byl ze všech filosofů nejbližší. Augustin se jej pokusil 

christianizovat ve stejné míře jako o osm a půl století později Tomáš Akvinský Aristotela. …  
 
Augustinův tzv.exemplarismus je theologizací Platónovy teorie idejí.  
V roce 389 byla z podnětu arcibiskupa Theofila vypleněna slavná Alexandrijská knihovna. 
 
 Bůh je příčinou bytí, důvodem poznání a rozumění, řádem a pravidlem žití. …  
Z Otce i Syna, z jejich vzájemné lásky vychází třetí božská osoba – Duch Svatý. …  
Augustinův radikální theocentrismus … implikoval myšlenku absolutní závislosti člověka na Bohu, 

a tím i neomezené poslušnosti církvi jako prostředníku této závislosti.  
Co dělal Bůh v době, než stvořil nebe a zemi? … to Augustin vyřešil velmi enigmatickou tezí, že 

Bůh stvořil svět nikoliv v čase, ale s časem.  
Jestliže Bůh je dobro samo … odkud se pak ve světě vzalo veškeré zlo? … nemohl připustit, že by 

zlo ve světě pocházelo od Boha. Z této slepé uličky našel východisko v Plótinově teorii zla, kterou 
obratně adaptoval pro potřeby křesťanské doktríny: zlo vlastně ve světě neexistuje, je jen 
nedostatkem dobra, tak jako ticho nedostatkem hluku, či temno nedostatkem světla. … Absolutní zlo 
je nemyslitelné, protože by bylo druhým absolutnem vedle Boha … paradoxně je i zlo něčím dobrým 
… „Ty Bože sám neučiníš zlo, Ty jen dopustíš, aby se nestalo zlo ještě horší.“  

Pojem samostatně uvažujícího rozumu je na dlouhá staletí eliminován ve prospěch 
autoritativního rozhodování katolické církve jako jediného arbitra ve věcech preferované víry. 

 Augustin tak anticipoval budoucí Descartův postup od všeobecného pochybování k „myslím, 
tedy jsem“. …  

Augustinovi šlo o zdůvodnění jistoty pravd zjeveného poznání proti skeptikům. …  
O dvanáct století později šlo racionalistovi Descartovi naopak o nalezení pevného výchozího 

bodu pro poznání přirozeného, samostatného rozumu, řídícího se pouze a výhradně evidencí svých 
jasných a zřetelných pravd na zjevené theologii nezávislých. … Člověk se rozhoduje k činům , kterých 
Bůh již napřed ví, že je člověk vykoná. Irský mnich  

 

Pelagius (asi 350 – 429) a sekta pelagiánů  

popírali nauku o dědičném hříchu a všeobecné zkaženosti člověka. „Svobodou své vůle je člověk 
na Bohu nezávislý.“ …  

naproti tomu Augustin zastával názor, že „sám ze sebe není nikdo nic jiného než lež a hřích“ … k 
tomu, aby člověk mohl cokoliv dobrého učinit, potřebuje pomoci, tzv. milosti. … pro Pelagia byla totiž 
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již sama svobodná vůle člověka milostí, pomocí níž učinil Bůh člověka schopným dosáhnout osobní 
spásy. …  

 
Církev dala v tomto sporu za pravdu Augustinovi. … pelagiánství vedlo totiž k odmítnutí hodnoty 

svátostí … to mohlo ve svých konečných důsledcích vést k pochybnostem o nezbytnosti katolické 
církve samé. Proto církev Pelagia a pelagiánství na koncilu v Efesu (431) odsoudila.  

 
Augustinova nauka o predestinaci … Proč jedni musí být spaseni a druzí ne – to je 

nevyzpytatelné boží tajemství. …  
Některé jeho charakteristiky „neviditelné“ církve jako „mystického těla Kristova“, „sboru 

předurčených ke spasení“ vedly Jana Husa k tomu, aby s odvoláním se na Augustina postavil proti 
nepravé „viditelné“ církvi římské „neviditelnou“ církev Kristovu lidí spravedlivých, boží zákon 
respektujících.  

 

Kartaginský biskup sv. Cyprián (asi 200 – 258) 

„Mimo církev není spásy.“  
 
Augustin se rovněž domníval, že lze ke katolické víře donutit nevěřícího i 

použitím násilí a že takovéto „láskyplné přinucení“ k pravdě není vlastně ani násilím, 
nýbrž péčí o blaho donucovaného. … „Přinuť vejíti, aby můj dům byl plný.“  

 
Augustinův převratný význam pro evropské myšlení lze srovnat ve starověku snad 

jen s Platónem a Aristotelem, v novověku pak pouze s Descartem a Kantem.  

Kapitola IX.  

Filosofie v raném středověku  
Časový úsek přechodu od pozdní antiky k ranému středověku.  
Vyznačuje se stěhováním národů a rozkladem a pádem říše západořímské, nástupem mladých, 

pokřesťanštělých národů … přenesením center duchovního života z jihu na sever a severozápad.  

Anicius Mandlius Severinus Boethius (asi 480 – 524).  

 Na základě denunciace dvou nastrčených udavačů byl obviněn z velezrady, 
uvězněn a posléze popraven.  

Boethius jako katolicky smýšlející křesťan mluví i o Bohu, avšak nikde se 
nezmiňuje ani o Kristu, ani o Písmu. V duchu stoicismu píše, že „je třeba s klidnou 
myslí snášet vše, co se děje na zápasišti osudu…“. …  

Seznamoval středověk s antickou filosofií. … Bůh sice neomylně předvídá 
svobodné lidské činy, ale předvídá je právě jako činy svobodné. Skutečnost, že tyto činy jsou 
předvídány, neznamená, že jsou nutné.  

Pseudodionysios Areopagités.  

 Nejvýznačnější východní křesťanský novoplatonik, patrně syrského původu, který žil na konci 5. 
či na počátku 6. století. … Připravoval-li Boethius cestu středověké scholastice, má jeho záhadný 
současník obdobné zásluhy o středověkou mystiku. … ztotožňuje Boha s principem dobra. … hybnou 
silou touhy, která vše ve světě uvádí do pohybu, je láska. Tomáš Akvinský na místo platónského 
primátu dobra dosadil křesťanský primát bytí. …  

Křesťanské myšlení začalo opouštět řecký základ.  
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Johanes Scotus Eriugena (810 – 877).  

První století po pádu antické kultury přinesla všeobecné znekulturnění, ba 
přímo degramotizaci. … Věci se začínají pozvolna měnit k lepšímu až od druhé 
poloviny 8. století, kdy ve franské říši vystřídala dynastii Merovejců dynastie Karlovců. 
Byl to zejména Karel Veliký, papežem korunovaný roku 800 za císaře, který dal 
podnět k určité kulturní obrodě. …  

Eriugena vytvořil první středověkou metafyzickou syntézu … rozum a zjevení 
nejsou v rozporu, protože jsou osvěcovány jedním a týmž světlem … Bůh je nad všechna určení a 
omezení.  

Alcuinem (730 – 804). Přinesl anglosaskou klášterní učenost do franské říše, vedl Karlovu dvorní 
školu.  

Scholastika  

Kromě patristiky má křesťanská středověká filosofie ještě druhou hlavní fázi, a to je scholastika. … 
Zahrnuje podstatnou část středověké filosofie a theologie, bývá chápána jako společná metoda 
středověké učenosti. Jádrem této metody byla dialektika, jež byla ve středověku chápána jako vedení 
učených sporů a disputací. … Hlavní otázka, kterou scholastika řeší je vztah víry a rozumu … „vyřešit 
všechny námitky, které rozum staví proti obsahu zjevení“. …  

Každý scholastik se snažil vždy doložit, že to, co píše, lze najít již v Písmu. Holbach definuje 
scholastiku jako „umění zdůvodňovati slovy moudře vymyšlenými, aby se věci zatemňovaly a nám se 
bránilo vidět příliš jasně do vědy o spáse“.  

Hegel … scholastika mu byla jako celek „barbarská filosofie rozvažování bez reálného obsahu“. 
Francouzský historik P. Duhem pozoruhodně dovodil, že některé klíčové pojmy a principy novodobé 
fyziky mají svůj středověký, scholastický původ.  

Damiani (1007 – 1072) patřil mezi tzv. antidialektiky. … kdyby filosofie byla potřebná pro spásu 
lidstva, pak by Bůh povolal filosofy, aby obraceli na víru, a nikoli rybáře.  

Spor nominalismu s realismem  

REALISTÉ zastávali shodně názor že „Obecné pojmy jsou skutečné“.  
a. Krajní realisté tvrdili, že „Obecné pojmy jsou před věcmi“. To připomínalo Platónovu 

prioritu skutečné existence světa idejí před zdánlivou existencí světa smyslových 
jsoucen.  

b. Umírnění realisté - učili, že „Obecné pojmy jsou ve věcech“.  
NOMINALISTÉ zaujímali opačné stanovisko … obecným pojmům nepřísluší jakákoliv reálná 

existence.  

Roscelin 

Jako prvního významného NOMINALISTU známe Roscelina, kanovníka z Compiegne (1050 – 11125) 
… Neexistuje žádná barva mimo jednotlivé barevné věci …  

V theologické aplikaci na tajemství Boží trojjedinosti to znamenalo: nelze věřit, že Bůh je ve třech 
osobách, nýbrž je nutno věřit ve tři bohy. Tento tzv. tritheismus byl na synodě v Soissons (1092) 
odsouzen a Roscelin musel odvolat. …  

 
Ale ani rozmanité přístupy KRAJNÍHO REALISMU nebyly pro církev přijatelné. Extrémně realistický 

názor na universalia by totiž zase mohl vést k popření reálnosti osob Božské trojice.  
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Anselm z Canterbury (1033 – 1109)  

 
Řehoř VII.  
Za svého pontifikátu (1073 – 1085) prosadil vedoucí úlohu papežství v křesťanské společnosti. … 

Papež je oprávněn i sesadit císaře.  
 
Z Augustina převzal Anselm především základní tezi o vztahu rozumu a víry:  
 

„Nesnažím se rozumět, abych věřil, nýbrž věřím, abych se snažil porozumět, čemu věřím. Ale i 
tomu jen věřím, neboť ničemu neporozumím, jestliže tomu nejprve neuvěřím.“  

 
Křesťan se má přes víru pozvedat k rozumnosti. … měl za to, že lze všechna 

tajemství racionálně odůvodnit.  
Podal ontologický důkaz Boží existence. …O Bohu zajisté věříme, že je 

něčím, nad co nic většího nelze myslit. … Ale to, co je tak velké, že nic většího si 
nelze myslit, nemůže existovat pouze v rozumu, nýbrž také ve skutečnosti. 
Neboť kdyby to bylo jen v rozumu, nebylo by to tím, nad co nic většího nelze 
pomyslit, poněvadž to, co je také ve skutečnosti, je větší než to, co je jedině v 
rozumu. … Existuje tedy nepochybně něco, nad co nic většího nelze myslit, a to 
jak v rozumu, tak i ve skutečnosti. A to je Bůh sám.“ … Zjednodušeně řečeno: 
Bůh je svým pojmem maximální dokonalosti souhrnem veškeré myslitelné dokonalosti. Mezi tyto 
dokonalosti patří nezbytně i jeho reálná existence (kdyby neexistoval skutečně, nebyl by nanejvýš 
dokonalý). Bůh tedy existuje reálně. 

 Univeráslia jsou reálná, což umožňuje přecházet volně a nepozorovaně přecházet od pojmu ke 
skutečnosti, od myšlení k bytí.  

S kritikou tohoto důkazu vystoupil mnich Gaunilo … Z existence myšlení nelze usuzovat na 
existenci reálnou. … W.Strózewski: „Z toho, že v obsahu názvu Bůh je obsažena nutnost existence, 
nevyplývá, že designát tohoto názvu musí nutně existovat.“  

Renesance 12.století  

Francie v tomto století, zhruba od jeho poloviny se stává dějištěm pozvolného přechodu od 
románského slohu ke slohu raně gotickému.  

Pierre Abélard (1079 – 1142).  

Bernard z Clairvaux obvinil Abélarda z toho, že všechno chce rozumově vysvětlit. … Jeho učení o 
boží Trojici je prý cítit Ariem, učení o milosti Pelagiem, o Kristově osobě Nestoriem … v roce 1140 
posílá dopis papeži Inocenci II. … v roce 1141 byl proti Abélardovi svolán církevní synod do Sensu, kde 
za přítomnosti krále Ludvíka VII. byl Abélard prohlášen za kacíře. … Papež Inocenc II. synodální 
odsouzení potvrdil a heretikovi Abélardovi nařídil věčné mlčení.  

Abélardovi přísluší velká zásluha, že vypracoval vlastní metodu 
scholastiky. … Jestliže je intence zlá, je čin hříchem, není-li zlá, pak hříchem 
není, nezávisle na tom, jaká je jeho objektivní povaha. Samotné lidské jednání 
je morálně indiferentní.  

Důsledná logika tohoto Abélardova uvažování vedla dokonce k závěru, že 
ani pronásledovatelé Krista se nedopustili hříchu, protože mohli postupovat v 
shodě se svou intencí. …  

Pojem intence je spojen s pojmem mravního svědomí. „Nehřeší ten, kdo 
jedná ve shodě se svým přesvědčením.“  
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Abélard provedl jasné rozlišení filosofie a rozumu na straně jedné a theologie a víry na straně 

druhé. … nemůžeme hřešit proti zákonu, který neznáme. (Tedy opačné stanovisko, než které 
obsahuje dodnes platná zásada římského práva, že neznalost zákona neomlouvá.)  

Bernard z Clairvaux a cisterciácká mystika  

Mystika je vedle scholastiky druhým hlavním proudem středověkého myšlení.  
Zatímco ve scholastické dialektice je Bůh prostředkován sylogistickým 

usuzováním, tedy převážně logickou dedukcí, v mystice je předmětem 
bezprostředního, přímého duchovního patření, nazírání dosahovaného 
sjednocením s božstvím. … Zatímco, scholastická dialektika se opírá o racionalitu, , 
mystika racionalitu potlačuje.  

 

 
 

SCHOLASTIKA 
 

MYSTIKA 

BŮH 
Sylogistické usuzování,  

logická dedukce 

Je předmětem duchovního 
patření, nazírání dosahovaného 

sjednocením s božstvím 

O CO SE OPÍRÁ O racionalitu 
 

Potlačuje racionalitu 
 

 
Bernard z Clairvaux (1091 – 1153) 
• spojuje svůj život s řádem cisterciáků (založeným roku 1098 Robertem z Molesmes).  
• žehnal ve Velezay druhé křižácké výpravě, které se zúčastnil i český vévoda Vladislav a která 

dopadla velmi žalostně (1149).  
• nejvíce se zasloužil o řád templářů.  
• cisterciácká reforma vznikla uvnitř benediktinského řádu a usilovala o obnovu řehole s. 

Benedikta v její původní přísnosti.  
• iritovali ho různé bestiáře, fantazijní zvířecí motivy nepochybně pohanské provenience.  

 
Filosofické rozumování je podle Bernarda způsobeno „hanebnou zvědavostí“. … S tím, kdo se 

rouhá, nemáme vůbec disputovat, nýbrž dát mu rovnou holí přes hubu. … Petr Damiani: „Když lidé 
začnou myslet, je třeba je mlátit klackem“. …  

Podle Bernarda k poznání pravdy dospíváme na nejvyšším vrcholu pokory. … Gilson: abychom 
mohli milovat Boha, musíme žít, abychom žili, musíme milovat sebe samotné.  

Bernard jako intolerantní fanatik, který nikdy neváhal uchylovat se k církevní moci, aby umlčel 
člověka zastávajícího odlišné názory  

 

Chartreská škola  

Katedrální škola v Chartres byla střediskem netheologického, zejména přírodovědného bádání. … 
Njevětší oblibě se tu těšil Platón.  

 

Gilbert de la Porrée (asi 1076 – 1154) 

Na základě některých svých formulací byl Bernardem z Clairvaux obviněn, že svou distinkci 
přenáší i do theologie, kde analogicky rozlišuje Božství jakožto subsistenci a Boha v jeho třech 
osobách jakožto substanci.  
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Jan ze Salisbury (asi 1125 – 1180) 

 byl prvním středověkým historikem filosofie … z antiky převzal akademickou skepsi: jen ignoranti 
mají na vše pohotovou odpověď. … vypracoval dlouhý seznam neřešitelných otázek.  

Svatoviktorská škola 

• hlásí se ke sv. Augustinovi, uskutečňovala syntézu mystiky se scholastikou.  

Hugo ze Sv. Viktora (1096– 1141) 

„Uč se všemu, později shledáš, že nic není nadbytečné“. … Veškeré vědy mají sloužit theologii.  
 

 

Petr Lombardský 

 

Kapitola X.  

Filosofie ve vrcholném a pozdním středověku  
Třinácté století bývá považované za vrcholné období křesťanského myšlení … vše, co je specificky 

„západní“ se právě v tomto století s konečnou platností ustavilo: 
• „Papež neuznává nad sebou nikoho kromě Boha“.  
• církev se stává absolutní monarchií  
• na síle začínají nabývat lidová heretická hnutí  
• Církev začíná psát nejhanebnější kapitolu svých dějin � zřizuje inkvizici. Na synodu v 

Toulouse 1229. … Papež Inocenc IV. Pověřil inkviziční tribunály, aby podle potřeby užívaly i 
útrpného práva. 

 A) Arabská židovská filosofie  

Muhammad (570 – 632)  
Islám znamená „podrobení se Bohu“ odtud i fatalismus jako výrazný rys 

tohoto náboženství. … korán (česky: čtení) … kromě Muhammada a Abrahama 
věří islám ještě v další proroky, v Mojžíše, a Ježíše. … Judaismus … přísup k 
jednomu Bohu omezil na vyvolený židovský národ. Ježíš byl Bohem selsán, aby 
universalismus víry v jednoho Boha obnovil, ale křesťanství … Ježíše prohlásilo za 
Boha. … „Bůh znova zasáhl a vyslal Muhammada jako pečeť všech proroků“. 
Představou o tom, že muslim, který zemře na stezce boží, se dostane 
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bezprostředně do ráje, jistě do určité míry přispívalo k vojenským úspěchům arabské expanze. …  

Západní Evropa s výjimkou Pyrenejského poloostrova byla vítězstvím Karla Martela u Poitiers 
(732) arabské vojenské invaze ušetřena. Velká ústa k vědění byla zakotvena v koránu. … 
Prostřednictvím Arabů se dostaly do Evropy zdroje antického vědění. … Arabové měli před latinským 
katolickým světem značný předstih.  

Al Kindí (zemřel 873) 

 „Netřeba se stydět za to, že přijímáme a získáváme pravdu, nezávisle na tom, odkud tato pravda 
pochází“.  

Al Farábí (870 - 950) 

Uplatnil Aristotelovo rozlišení, že pojem, čím nějaká věc je, nezahrnuje ještě fakt, že tato věc je. 

Avicena (980 - 1037) 

 انيس نب �للا دبع نب نيسحلا يلع وبأ
Vrcholnou postavou východní islámské vzdělanosti je Avicena … Vypracoval souhrnný přehled 

všech tehdejších znalostí … jeho popis očního svalstva zůstává dosud v platnosti … Aristotela se snažil 
promyslit i z hlediska uplatnitelnosti jeho metafyziky v theologii.  

Averroes (1126– 1198)  

 vytýkal Avicenovi, že filosofii směšuje s náboženskými 
představami. … „Aristotelova doktrína je nejvyšší pravdou, poněvadž 
jeho rozum vytyčil hranice lidského rozumu“…. Pouze vzdělaným 
lidem se může odhalit vnitřní, skrytý význam koránu.  

Podle názoru muslimských teologů má každé místo v koránu 7 
nebo 70 nebo 700 interpretací a doslovný význam má pouze pro 
nevědomé laiky. 

Averros odvodil z Aristotela: 

• že svět je věčný 
• že individuální nesmrtelnost neexistuje 
• tím samozřejmě ani zmrtvýchvstání.  

 
 Přes veškeré bojovné zaměření muslimů nacházeli tu Židé kupodivu větší toleranci než mezi 

křesťany.  

Mojžíš Maimomonides (1135– 1204).  

 Pokud starozákonní texty se nezdají být v souladu s dokázanými vědeckými tezemi, 
musíme tyto texty chápat alegoricky, a ne doslovně. … ovlivnil Tomáše Akvinského.  

 

B) Založení františkánského (1209) a dominikánského (1216) řádu  

Sv .František z Assisi (1182 – 1226).  

František podobně jako Augustin … zakusil ve svém bujarém mládí všechny 
rozkoše sladkého života. … Konečnou cestu měl najít pod dojmem kázání z 
Matoušova evangelia.  

Machiavelli napsal „křesťanství umíralo, ale František je vzkřísil“.  
Chudoba není zřejmě ten správný integrační činitel. A tak po Františkově 

smrti došlo k sporům o výklad regulí řádu.  
Až do našich časů přetrvala nejednotná představa o františkánech: od obrazu 

obětavých altruistů pečujících o nemocné až k obrazu bodrých žoviálů.  
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František vyjádřil obdobnou myšlenku, avšak nikoli aristotelsky, nýbrž mysticky: 

Boží láska uvádí do pohybu slunce i hvězdy, prostupuje všechna stvoření přírody, je v základu 
všeobecné spřízněnosti božích výtvorů.  

Od roku 1979 je sv.František patronem ochránců životního prostředí.  
„Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne“. … „Trpícího Krista, tj. 

bratra lidí v bolesti, který pod vlivem františkánů definitivně nahradil Krista hrdinského, bezcitného 
vítěze nad smrtí“.  

Sv .Dominik: Domingo de Guzmán (1170 – 1221)  

• Španěl  
Zatímco František byl Boží člověk, praktik, Dominik byl vzdělaný teolog.  
 
Určoval cíle dominikánů:  

� kázat slovo boží,  
� pečovat o spásu nesmrtelné duše,  
� hájit pravou víru proti heretikům,  
� přivádět hříšníky k pokání,  
� navracet bloudící zpět do lůna církve.  

 
Dominikáni kromě svých zásluh o vzdělanost také neblaze prosluli i jako horliví inkvizitoři. … 

Také františkáni přes veškerou svou lásku a milosrdnost upřímně hlásanou jejich zakladatelem, 
přijímali ochotně funkce inkvizitorů, … nezůstávali v inkviziční náruživosti za dominikány příliš 
pozadu. Františkánské ušlechtilé heslo vyzývající lidi, aby si odpouštěli „Pokoj a dobro“ se pak stávalo 
trapnou a zlou ironií.  

C) Vznik univerzit  

Ve 13. století dochází ke vzniku univerzit: 
• v Bologni (1119), kolem roku 1200 

univerzita již nového typu v Paříži 
založena Robertem de Sorbone, v 
Oxfordu (1214),  

• v Neapoli (1224),  
• v Salamance (1224),  

• v Toulouse (1229),  
• v Římě (1244),  
• v Kolíně nad Rýnem (1248),  
• v Cambridge (1284),  
• v Montpellier (1289).  

 
To je nový fenomén západního křesťanství. Ve východní církvi by byl zcela nemyslitelný nějaký 

podobný útvar, jako byl univerzitní sbor magistrů teologie, který by se mohl autoritativně vyjadřovat 
ve věcech víry, aniž by byl přesně včleněn do církevní hierarchie.  

Církev postihovala univerzitní studium a výuku Aristotela postupnými interdikty, které 
vyvrcholily odsouzením aristotelismu pařížským biskupem Tampierem v roce 1277.  

Siger Brabantský (asi 1240 – 1281-4) 

• Svět je věčný, což plyne z cyklické povahy pohybu a času � To je v rozporu se 
starozákonním kreacionismem.  

• Vše ovládá nezvratná nutnost – cokoliv se odehrává zde na zemi podléhá re 
vyhnutelnosti  obratů zemských sfér. �To je v rozporu se svobodnou volbou (hřešit, či 
nehřešit).  

• Monopsychismus: existuje jediný intelekt pro všechny lidi spočívající v jediné oddělené 
Inteligenci. Duše je formou člověka, hyne spolu s tělem � To je v rozporu s ideou 
posmrtné odplaty.  
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• Bůh nepoznává jiné bytosti kromě sebe sama. Nepoznává jednotlivá jsoucna. Božská 

prozřetelnost tedy neexistuje. 
 
Hledal pravdu odlišnou od křesťanské víry … takto byl vytvořen model dvojí pravdy. … Šlo o 

tragické rozervance, kteří byli vystaveni dvojímu tlaku:  
• svého křesťanského svědomí, respektive své věrouky  
• a své vědecké poctivosti.  

 
Siger je po Abélardovi druhou velkou postavou středověkého myšlení … přesunujícího smysl 

lidského života ze záhrobí do jeho vezdejší, časné existence  

Albert Veliký (1206 – 1280). 

• jeho žákem byl Tomáš Akvinský 
Zatím co scholastici předchozích století, jako například Anselm, se snažili 

nacházet rozumové zdůvodnění i pro pravdy zjevené, Albert tuto oblast z 
pravomoci rozumu vyňal � to byl jediný účinný prostředek, jak ochránit jádro 
katolického náboženství, pro něž se nedostává důkazů před rozumovou kritikou 
… rozumově vysvětlovat dogma o Trojici, o stvoření světa atd. by vedlo jen k 
blamáži a k diskreditaci víry  

Albert zavedl přísné rozlišení teologie od filozofie :  
• teologie má vést ke zbožnosti a spáse člověka 
• zatím co účelem filosofie je rozmnožovat vědění.  

 
 Jak filosofické, rozumové poznání, tak i teologická víra čerpají z jednoho společného pramene, a 

to z Boha. = musí být mezi nimi shoda.  
Albert takto poprvé zjednal vědění relativní autonomii. … získal a shrnul rozsáhlé a cenné 

poznatky zejména z botaniky, zoologie, zeměpisu, astronomie, alchymie.  

Tomáš Akvinský (1225 – 1274) 

Za svůj věhlas vděčí Tomáš Akvinský tomu, že se mu podařilo vytvořit 
šťastnou syntézu, do níž bude moci katolická církev vložit naději, že bude vždy 
základem pro uspokojivé řešení všech palčivých doktrinálních otázek, zejména 
ve vztahu rozumu a víry.  

• Otec italský hrabě 
• V mládí v benediktinském klášteře na Monte Cassinu 
• Studoval na Neapolské univerzitě 
• vstoupil do dominikánského řádu  
• v Paříži studoval bohosloví – tam ho jeho bratři zajali a uvěznili – 

chtěli ho vrátit ke světskému životu a uvedli do jeho jizby „hezkou 
dívčinu“. Tomáš ji vyhnal rozpáleným polenem a na dveře namaloval znamení kříže. Od 
té doby se „Tomáš se vyhýbal společnosti žen, jako se člověk vyhýbá hadům.“  

• Studoval u Alberta Velikého – v Paříži, pak v Kolíně nad Rýnem 
• Když byl pozván na oběd ke králi Ludvíkovi IX. nejprve dlouho zarytě mlčel a  najednou 

udeřil pěstí do stolu a mimo jakýkoliv kontext dvorské konverzace zvolal „Tady je 
rozhodný důkaz proti bludu manichejských!“ Na hostinu si totiž odskočil od sepisování 
Sumy theologické. 

• Bývá nazýván „mlčenlivým sicilským volem“ pro svou málomluvnost, houževnatost a 
zavalitost. Často diktoval několik textů až čtyřem písařům najednou! 

• Legendy o T. Akvinském: podle jedné z nich byl spatřen jak při několika svých mystických 
vizích vznáší až do výše dvou loktů od země. 
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Díla:  

 Suma proti pohanům (Suma filozofická) 
 Teologická suma 
 Disputované otázky 

 
Dokončil to, co Albert Veliký započal – adaptaci Aristotela a radikální vymezení racionálního 

vědění a víry, které by umožňovalo zjednat mezi nimi v nové duchovní situaci a na další dlouhou dobu 
maximální soulad. 

 
Odlišuje: 

 posvátnou nauku (doctrina sancta) do níž náleží i posvátná teologie opírající se o Písmo 
svaté a takto i o světlo Božího zjevení (lumen divinae revelationsis) 

 od věd z přirozeného světla rozumu (lumen naturale rationis). 
Tato metafora má svůj původ v prologu J 1,4-5 („Na počátku bylo Slovo… V něm byl život a život 

byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila“) 
 
Pravda vztahující se k první sféře, tj. pravda, kterou Bůh sesílá člověku nadpřirozenou cestou 

milosti jako předmět víry, nemění, nýbrž jen doplňuje pravdu z oné druhé sféry, tj. pravdu, kterou mu 
zpřístupňuje cestou přirozenou. Vzájemný soulad pravdy zjevené i pravdy přirozené je dán tím, že 
obě pravdy prýští z jednoho vřídla – Boha.  

Některé pravdy jsou nadrozumové … jsou nedokazatelné z hlediska lidského rozumu, ale nikoli 
z hlediska rozumu božského. K nim patří taková tajemství víry jako: vznik světa v čase a z ničeho, 
nauka o Trojici, o inkarnaci, o dědičném hříchu, o vykoupení, o zmrtvýchvstání, o Posledním soudu, 
posmrtné odplatě, o andělech, svátostech atd. 

Další jsou pravdy poznatelné ve světle přirozeného rozumu, racionálně dokazatelné: Boží 
existence, Boží nemateriálnost, jedinost (na rozdíl od trojjedinosti), nesmrtelnost lidské duše atd. – 
tedy náboženské pravdy prvořadé důležitosti. 

U něho je přirozená teologie povahou filozofie, do níž vyúsťuje jeho metafyzika – podkládá to 
Aristotelem. Ale přirozenou teologii doplňoval teologií zjevenou. Řídil se zásadou AUT DE DEO, AUT 
CUM DEO (Buď o Bohu nebo s Bohem), uvažoval jako filozofující teolog, předmět filozofie – Bůh.  

 

 
 
Přirozený rozum musí sloužit víře. Na rozdíl od filozofie se teologie nemůže mýlit – je jí 

nadřazena.  
Často se uvádí: Tomáš pokřtil Aristotela – mnohé dokonce vyjádřil aristotelštěji než Aristoteles. 

Tomáš obsahuje i prvky platónské a novoplatónské, odvolává se i na Pseudodionysia. 
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Ontologie 
BYTÍ – v duchu Ex 3,14 „Jsem, který jsem“. Vlastním jménem Boha je tedy Bytí. Ono biblické QUI 

EST (který jest), nevyjadřuje nic jiného, než IPSUM ESSE, tj. existenci. Jen v Bohu, v němž není nic než 
možnosti (POTENTIA), nýbrž který je čistým uskutečněním (ACTUS PURUS), spadá také v jedno 
existence s esencí (podstatou bytností). V každém stvořeném jsoucnu se esence a existence odlišují a 
mají se k sobě jako možnost a uskutečnění. Esence je v řádu bytí stvořených jsoucen považována za 
čistou možnost. Skutečným bytím se stává teprve tím, že je aktualizována existencí. Existence jí 
propůjčuje hodnotu skutečnosti.  

BYTNOST BOHA – pouze Bůh je existenčně soběstačný, nezávislý. Zatímco všechna stvořená 
jsoucna existují nikoli jen díky své esenci (podstatě), nýbrž zásluhou nějakého jiného činitele. Jsou 
závislá, nesamostatná.  

NAUKA O LÁTCE (HYLÉ, MATERIA) A TVARU (MORFÉ, FORMA) – každá substance je kompozitem látky a 
formy. Látka (nikoli hmota) je prvek potencionální. Forma je aktem, který konstituuje substanci. 
Proto také hmota je spojena s konečností a pomíjejícností stvořených věcí. Naproti tomu je Bůh svou 
podstatou forma, není složen z látky a formy. Proto Bůh není nějakým přechodným, nedokonalým 
kompozitem, nýbrž je nekonečný, věčný, absolutně dokonalý a jednoduchý. Na rozdíl od Aristotela, 
připouští Tomáš v někt. případech existenci formy bez látky – např. u andělů. T. Akvinský je nazýván 
DOCTOR ANGELICUS („andělský doktor“) � věnoval se hodně nauce o andělích. 

 
Antropologie a psychologie 
Člověk je jednotnou substancí duše a těla, které jsou v něm spojeny jako forma a látka. Člověk 

není pouhou duší disponující tělem, jak hlásil Augustin! Lidská duše je v člověku jedinou substanciální 
formou těla.  

 
Creatio ex nihilo - Svět není věčný 
 
Teorie poznání  
Veškeré naše rozumové poznání počíná od smyslů. Vzájemné zpodobování poznávaného 

s poznávajícím. Tak vzniká SPECIES (představa, obraz). Na smyslové úrovni jde o receptivní 
shromažďování. Teprve činný rozum (INTELLECTUS AGENS) z nich vybírá cestou abstrakce jejich 
pojmovou podstatu, čímž vzniká duševní obraz věcí. Tento přechod od smyslových představ 
k pojmům je přechodem od možnosti ke skutečnosti poznání. Až pak může trpný rozum 
(INTELLECTUS PATIENS) v pravém smyslu poznávat a to opět receptivně. Činný rozum je světlo, které 
činní vše viditelné, trpný rozum je oko, které teprve potom vidí. V pozadí našeho poznávání je ovšem 
Bůh jakožto slunce, jemuž činný rozum vděčí za záblesk, kterým může cokoliv osvětlovat. Tomáš Akv. 
bývá často zobrazován se symbolem slunce (tak jako Augustin se symbolem hořícího srdce). 

 
Definice pravdy – Pravda je shoda věci a rozumu. Ale každá věc je natolik pravdivá, nakolik 

dosahuje podobnosti s Bohem… to, co je poznáváno duší, je pravdou natolik, nakolik v ní existuje 
podobnost s božskou pravdou, kterou poznává Bůh. 

 
Universalia – obecniny mají trojí existenci: 1) ANTE RES („před věcmi“) jako ideje v Božském 

rozumu; 2) IN REBUS („ve věcech“) jakožto jejich substanciální formy definované jako QUIDDITAS 
(„covitost", „cosst“, jako odpověď na otázku: „co věc jest?“); 3) POST RES („po věcech“) jako pojmy 
vyvozené abstrahující aktivitou činného rozumu. 

 

DŮKAZY BOŽÍ EXISTENCE  
– součást přirozené teologie. Existence Boží je natolik sama sebou zřejmá, že ji není zvlášť nutno 

dokazovat. Vrozeno není poznání Boží existence, nýbrž přirozené světlo rozumu, díky němuž se 
můžeme povznést na základě Božích výtvorů až k Bohu samému jako jejich první příčině.  
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Zdůvodnění Boží existence na základě účinků nám známých, neboli na základě analogie viz Ř 1,20 

„Nebo nevídané věci jeho, hned od stvoření světa po věcech učiněných rozumem pochopeny bývají“.  
Pět cest, kterými po stopách, jež ve stvořeném světě Bůh zanechal, lze opěk k němu zpět dojít 

(od smyslově daných skutečností, a existenciální) – jsou to cesty důkazů, které vycházejí od analýzy 
účinků k poznání příčiny: 

1) Důkaz z pohybu (EX MOTU) –každé jsoucno je uváděno do pohybu nějakým jiným jsoucnem, 
které je jeho hybatelem. Z pohybu (změny) lze usuzovat, že musí existovat prvotní impuls. 

2) Důkaz z účinné příčiny (EX RATIONE CAUSAE EFFICIENTIS) -  Vše má svou příčinu, musí však 
existovat prvotní příčina 

3) Důkaz z možného a nutného (EX POSSIBILI ET NECESSARIO) - věci existují nebo neexistují; to, 
že existují, způsobuje nějaká nutnost 

4) Důkaz ze stupňů dokonalosti (EX GRADIBUS PERFECTIONIS) - skutečnost je rozdělena dle 
stupňů dokonalosti, musí však existovat nejvyšší stupeň dokonalosti 

5) Důkaz z řízení světa (EX GUBERNATIONE RERUM) - v uspořádání věcí je smysl, stejně jako ve 
směřování věcí, musí však existovat něco, co dané věci řídí 

 
Etika 
Christanizuje a doplňuje Aristotela, rozlišuje: 

• Ctnosti přirozené a získané 
• Ctnosti rozumové – moudrost, vědění, umění a opatrnost 
• Ctnosti mravní – uměřenost, statečnost, spravedlnost 
• Ctnosti nadpřirozené a vlité – víra, naděje, láska 

 
Sociální teorie: člověk není pouze občanem obce pozemské, nýbrž také nebeské, onoho 

Jeruzaléma. Ve společnosti člověk uplatňuje přirozené ctnosti. Společnost a její řád je prostředkem 
k uskutečnění posledního cíle ctnostní nadpřirozených. Monarchie je nejpřirozenější vládou – 
kopíruje hierarchii nebeskou. 

 
Tomáš A. byl kanonizován 1323 – tomismus šířen hlavně dominikány, později jezuity…. byl roku 

1879 papežskou encyklikou Aeterni Patris označena za oficiální filosofii církve. 
 

Jan Fidanza, zvaný Bonaventura (1221 – 1274) 

Františkán, konzervativec, návrat k augistinismu, mystik, zbožnost 
kladl před scholastickou rozumovost.  

 

Dílo „Putování duše k Bohu“ 
 Boha vnímáme buď nepřímo jako „zrcadlem“, kdy pozorujeme 

dokonalosti zrcadla nebo věci viditelné, nebo jako „v zrcadle“, kdy 
bezprostředně pozorujeme Boží dokonalosti. To se děje na třech stupních: 
1) Tělesně – „zrcadlem“ pozorujeme věci a přes ně zprostředkovaně 
vidíme Boží moudrost a dobrotu, „v zrcadle“ bezprostředně Božskou 
věčnost a neměnnost. 2) Rozumově – v paměti, intelektu a lásce zprostředkovaně Boží jednoduchost 
a bezprostřednost Boha v sobě. 3) Kontemplativně – zprostředkovaně světlo nad námi, 
bezprostředně zjevení. 

 
 

Robert Crossetest (1175-1243)- Stojí u vzniku Oxfordské univerzity, františkán. Důraz na 
matematiku, přírodu. 
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Roger Bacon (1212-1294)  

• alchymista, filozof, teolog – klade důraz na experiment a empirii (praktická 
alchymie) 
Věci tohoto světa nepoznáme, nepoznáme-li je matematicky.  
Předpověděl mnoho technických vynálezů: vozy bez tažení zvířaty 
Bacon se nejraději osobně zabýval fyzikálními pokusy a dospěl k mnoha 

základním poznatkům (například k zákonu o odrazu světla a lomu paprsků). Jeho 
názory a především experimenty však vyvolaly podezření církve i jeho vlastního 
františkánského řádu. Proto mu bylo zakázáno, aby své objevy zapisoval a šířil je dále. Přitom se 
Bacon ve svých spisech jevil jako křesťan, věrný církvi, který chtěl svým učením podpořit katolickou 
víru. Tvrdil, že jeho filozofie jí může být větší oporou než tomistická teologie. Je ovšem otázkou, zda 
to bylo myšleno upřímně, nebo zda šlo jen o to, jak odvrátit nepřízeň církve. Prakticky však podkopal 
základy celé scholastiky. 

Později Bacon strávil deset let ve vyhnanství ve Francii, které bylo zřejmě trestem za to, že zákazu 
neuposlechl. Po návratu do Anglie byl uvězněn na doživotí a ve vězení zřejmě také zemřel. 

Mistr Eckhart z Hochheimu (1260-1327) 

• Německý filozof, teolog a mystik 
• Jeho myšlení bylo neobyčejně hluboké, ale současně nesmírně tajemné a zašifrované, proto se 

k němu hlásili navzájem odlišní následovníci (romantismus, německý národní socialismus, 
existencialismus…) 

• Narodil se na hradě Waldenfelsu u Tambachu, asi 20 km od Gothy, kde byl jeho otec, Eckhart z 
Hochheimu správcem. Někdy po roce 1275 vstoupil do kláštera dominikánů v Erfurtu a studoval 
patrně na řádovém učilišti v Kolíně nad Rýnem. V Erfurtu se pak věnoval hlavnímu poslání svého 
řádu, totiž kázání, a to hlavně řeholnicím, jimž musel kázat německy. Jeho zachovaná německá 
kázání jsou patrně jejich zápisy. Vyučoval na univerzitě v Paříži, byl saským provinciálem, 
generálním vikářem svého řádu pro Čechy, které zřejmě v r. 1307 navštívil. Jeho 28 tezí bylo 
krátce po jeho smrti papežskou bulou odsouzeno. 
 
Na rozdíl od Tomáše nevychází z bytí Boha, nýbrž z jednoty Boha – Bůh je jeden (Ga 3,20), a 

jednota přísluší jen intelektu. Rozlišuje božství a Boha – božství je onou novoplatónsky pojatou 
temnotou, kdy božství nezná samo sebe. Svým sebepoznáním přechází božství v Boha – Bůh se 
poznává svým stvořitelským dílem. Bůh je láska, ale miluje jen sebe, protože v sobě nalézá vše 
ostatní.  

Stvoření jsou rozkouskovaným dílem, stejně tak je rozkouskovaný, kusý veškerý prostor a čas. 
Vše, co přichází do styku s časem, je smrtelné. S božskostí Jediného spojuje božskost Věčného.  Boží 
bytí je nadčasové „nyní“. 

Jednotlivá stvoření jsou sama o sobě nicotou a existují jen v té míře, v jaké participují na božském 
Intelektu nebo na intelektu rozumných bytostí.  

Mezi Bohem a duší člověka je oboustranný vztah neustálého „proudění“ a „plynutí“, „toku“. Bůh 
se „vlévá“ do duše a naopak duše „vtéká plným proudem do božské podstaty“.  
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Tři hlavní tematické okruhy u Eckharta: 
1) Myšlenka mystické smrti, úplného zániku duše v Bohu spolu s otázkou zanechanosti a 

oproštěnosti. 
2) Myšlenka věčnosti spolu s otázkou nezrozenosti člověka a jeho rovnosti s Bohem. 
3) Myšlenka niternosti a odmítnutí hodnoty vnějších skutků. 

 

Jan Duns Scotus (1265-1308) 

Zakladatel tzv. mladší františkánské školy; pocházel ze Skotska, studoval 
v Cambridgi, Oxfordu, v Paříži. Vyučoval v Oxfordu, Paříži, Kolíně n. Rýnem – kde 
zemřel ve 42 letech.  

Skotský mnich, františkán, teolog a filosof, jeden z představitelů pozdní 
scholastiky. Bývá přezdíván též doctor marianus, neboť byl velkým obhájcem 
učení o neposkvrněném početí Panny Marie, či doctor subtilis (přesný, důsledný). 
Dne 20. března 1993 jej Jan Pavel II. prohlásil za blahoslaveného. 

 

Kritika Tomáše A.  

TATOST: Scotus příčinu toho, že individuum se stává individuuem nevidí ve hmotě, nýbrž v tom, 
že k obecné substanci či přirozenosti přistoupí individuální přirozenost, poslední určenost, čili 
FORMALITAS, která rozhoduje o tom, že daná věc je TATO, že individuální věc (tím spíše pak člověka) 
nelze směšovat s jakoukoli jinou věcí téhož druhu. 

 
TEORIE POZNÁNÍ: Poznání začíná – stejně jako u Tomáše – smysly, rozum (intellectus) se však na 

ně neomezuje a poznání je tak víc než jen shoda rozumu a věcí. Scotus rozlišuje abstraktivní poznání, 
které vede k pojmům a definicím, a intuitivní poznání, které věci chápe vcelku a holisticky, může však 
skutečně poznat i jednotlivou a nahodilou věc. Intuitivní poznání je bezprostřední náhled, který 
teprve také umožňuje reflexi a poznání sebe. Poznání je podmíněno principy logiky, smyslovou 
zkušeností, ale také záměrem, intencí poznávajícího, což jsou složky, které nelze dokazovat. V logice 
rozlišuje Scotus mezi intenzí a extenzí pojmu. Pro moderní badatele je zajímavý také tím, že se 
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důkladně zabýval otázkami možnosti, chtění, záměrů a tedy modální logikou, i když ji nijak 
neformalizoval. Vědění vzniká abstrakcí, hledá příčiny a může postupovat deduktivně nebo 
induktivně; deduktivní postup se však musí odvolávat na nějaký systém axiomů a je tedy možný jen v 
logice a matematice. Pokud známe jen účinky a nikoli příčiny, nemůžeme postupovat deduktivně a 
musíme se spokojit s intuicí. Přesto Scotus nepochybuje o možnosti pravého poznání, jež je však 
založeno na evidenci bezprostředního náhledu. Na tuto myšlenku navázal později Husserl. 

 
FILOZOFIE A TEOLOGIE: Na rozdíl od Tomáše rozlišuje filosofické poznání od teologického a říká, 

že co je filosoficky správné, může být v teologii omyl. Vůle podle něho není podřízena rozumu, ale 
rozum naopak slouží vůli tím, že jí poskytuje potřebné vědění. Filosofické poznání je omezené a navíc 
má sklon ke skepsi, takže pro praktický život mnoho nepřináší. Naopak teologie je praktická nauka, 
která se řídí Boží láskou a vůlí a vede tak člověka na životní cestě 

 

Villiam Occam (1285-1348) 

William se narodil ve vesnici Ockhamu v Surrey jihozápadně od Londýna a brzy 
vstoupil do františkánského řádu v Londýně. Po roce 1310 odešel studovat do Oxfordu, 
kde se stal bakalářem, ale pro spory s učiteli  nedosáhl titulu magistra teologie. 1323 byl 
předvolán před řádový sněm v Bristolu a 1324 (snad na udání oxfordského kancléře) k 
papeži do Avignonu, kde několik let pracoval a snad i učil. Roku 1327 napsal velmi 
nepříznivý posudek na názory Mistra Eckharta, za své vlastní názory byl sice pokárán, ne 
však odsouzen.  

Roku 1328 vypukl ostrý spor představeného františkánů Michala z Ceseny s papežem Janem XXII. o 
chudobě a majetku církve. Františkáni zastávali názor, že to, co k životu potřebují, jim nepatří. Své budovy, 
oblečení, potravu atd. pouze užívají, ale všechno patří vlastně papeži. S tím papež nesouhlasil a trval na tom, že 
co kdo trvale užívá a spotřebovává, to mu také patří. Cesena požádal Ockhama, aby se věci ujal, a ten došel k 
názoru, že papež se nejen mýlí, ale že je heretik, a není tedy ani platně papežem. 

Papež je nato vyloučil z církve a v květnu 1328 Cesena s Ockhamem tajně odešli do Pisy k císaři Ludvíkovi 
Bavorskému, papežovu hlavnímu odpůrci, a s ním o rok později do Mnichova. Zbytek života strávil Ockham v 
Německu a psal své církevně-politické texty. Zemřel 9. dubna 1347. 

 
Zakladatel VIA MODERNA – „nová cesta“ (scholastika začíná být označována jako „stará cesta“) – 

occamismus, neboli nominalismus, terminismus či konceptualismus. 
Pojem (CONCEPTUS), nebo „termín“, jenž odpovídá pojmu v rovině jazyka, je jen „znakem“ či 

„symbolem“ pro označování určování souboru mnoha jednotlivin. Z praktických důvodů, abychom si 
usnadnili a zjednodušili práci, nebudeme předčítat celý adresář města, ale řekneme zástupně: 
obyvatelstvo. Obecné nemá reálnou existenci mimo rozum – ve věcech není žádná reálná obecnost. 

Intence: zaměřenost mysli k nějakému předmětu – 1) znaky první intence – zaměřené 
bezprostředně k věcem. 2) znaky druhé intence – vztahují se už na samotné jazykové znaky.  

Occamova břitva (ekonomie myšlení): jsoucna nesmějí být rozmnožována, aniž by to bylo nutné. 
� tím překonal scholastiku. 

Teologie: o zjevení opřel svoji víru v nesmrtelnost duše i víru v Boha – Boha nelze dokázat ani 
tomisticky, ani anselmovsky. V Boha je nutno věřit, aniž je dokázán. 
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Kapitola XI. 

Přechod k novověku: filozofie renesanční a reformace 
 
Kdy končí středověk: 
1492 – objevení Ameriky 
1640 – marxisté, začátek anglické revoluce 
 
Přechodné období = Renesance 

• Novodobá mentalita nastupujících společenských sil nevázaná na hierarchii 
• Raně měšťanská filozofie 

 

Znaky novověké filozofie 

Pojetí autonomního rozumu – nezávislí na jakékoliv duchovní či institucionální autoritě. Lidský 
rozum se stává nejvyšší instancí ve všech otázkách (RATIO RATIONIS – autorita rozumu). Pro rozum 
není nic nedotknutelné, zakázané, tabuizované, vyňaté z jeho kompetence. 

Pojetí naturalismu – pro středověk je význačný supranaturalismus (přírodní svět je provizorní, 
průchodní „slzavé údolí“ a časný život v něm je nepravé bytí). Renesance již tento vezdejší život ve 
smyslovém přírodním světě je tím pravým životem. Příroda sama začíná být zkoumána jako svébytná 
oblast – soustřeďuje se na vezdejší život jako na jediný, jímž se má filozofie zabývat (oproti 
středověku, ve kt. se tento svět měl za odlesk toho mimosvětového). 

Pojetí antropocentrismu – oproti středověkému theocentrismu 
Novověký humanismus – nepoužívali ale už tradiční kreacionistické argumenty; ale měli založení 

světské, sekularizované. Člověk stále více přestává být dítětem v Boží dlani a staví se na vlastní nohy. 
Mentalita novodobého člověka – není to již bývalé vědomí včleněnosti člověka do univerzálního 

řádu veškerého bytí (jako v antice), nebo vědomí zařazenosti mezi všemi ostatními stvořenými 
jsoucny, majícího své místo mezi všemi ostatními stvořenými jsoucny v celkové harmonii Božího 
kosmu (jak ve středověku). Dřívější metafyzika = platónský a novoplatónský koncept hierarchicky 
uspořádaného bytí podle jednotlivých stupňů dokonalosti odpovídajících jejich participaci na bytí 
nejdokonalejším…. Nyní se to mění: člověk jako vědomá bytost nabývá sebevědomí a současně s tím 
vlastně i pravého vědomí sebe sama proti ostatnímu odlišnému, nevědomému světu. Dochází 
k roztržce mezi vědomím a bytím, subjektem a objektem, člověkem a přírodou. Otázky poznání se 
postupně dostávají na první místo v tzv. noetických filozofiích. 

 
Myšlení renesanční: renesance ale často stavěla zkušenost nad rozum, v ní byl často zastoupen 

mystický iracionalismus. 
Typická celková matematizace přírodovědeckého obrazu světa. 
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Slovo RENESANCE (z It. RINASCITA, RINASCIMENTO): odvozeno z lat. RENASCOR (znovu se 

narodit, obnovit se) � záměr obnovit, obrodit zapomenuté dědictví antiky ve všech jeho oblastech 
(ve filozofii antický pohled na svět a člověka). 

Individualismus renesančního člověka – původ v novém typu státního zřízení městských republik 
� důraz na osobní schopnost, zdatnost apod.  

• Vyvázanost jedince ze všech ustrnulých forem středověké hierarchie; jedinec není posuzován 
podle stavu a rodu. 

• Vede to k rozkladu všech dosavad posvěcených vazeb   
• Vede to ke kultu individuality, osobní původnosti a geniality – někdy přerůstal v egotismus, 

bezohledné prosazování vlastního osobního zájmu atd. 
 
Ekonomické kontexty: hospodářský rozkvět Itálie = rozvoj manufaktury, mořeplavectví, obchodu, 

peněžnictví apod.  

Renesanční humanismus 

Humanismus je první fází renesanční kultury 14.stol. „LITERAE HUMANES, HUMANORES“ 
označení pro latinu a řečtinu. Původně humanismus filozofická záležitost, úsilí o nápravu barbarské 
středověké latiny, postupně zahrnuje i jiné obory – studuje vše co je „lidské“ (tj. světské, na rozdíl od 
scholastiky, kt. studuje to co je zásvětné, božské). 

 
Florentští humanisté 
Dante Aleghieri (1265-1321) – básník, Božská komedie 
Francesco Petrarca (1304-1374) – psal s Karlem IV, setkal se s ním v Itálii a Praze 
Giovanni Boccaccio (1313-1375) – Dekameron (nevázaná sexualita) 
 
Italští humanisté 
Lorenzo Valla (1407-1457) – ctnostné je to, co vede k rozkoši; prokázal, že „Konstantinova 

donace“1 je padělkem, ale přesto byl pozván papežem Mikulášem V. do Říma jako papežský skriptor. 
 

CO URČOVALO FILOZOFICKÝ RÁZ RENESANCE 
• Platónismsus i novoplatonismus – nejvýznamněji ovlivnil; zřejmě pro svůj idealismus a 

výhled k eschatologii, čímž poskytl vhodnější náhradu za křesťanský teismus 
• Aristotelismus 
• Stoicismus – později 
• Epikureismus 
• skepticismus 

Malíři: Sandro Botticelli, Leonardo Da Vinci, Michelangelo Buonarotti 
Florentští vládci Cosimo Medici a Lorenzo Medici (1449-1492) měli také největší banku v Evropě – 

podporovali umělce a filozofy. Tehdy nalezenou Platónovu sochu odvezli do Florencie, ověnčili ji 
vavřínem a 7.11. (předpokládaný den Platónova narození i smrti) před ní nábožně rozsvěcovali 
lampu. 

Založení Platónské Akadémie 
 

Mikuláš Kusánský (1401- 1463)  

• Prekursor, vlivný a hluboký myslitel, přírodovědec, matematik a diplomat 
• Němec z městečka Kues nad Moselou (lat. CUSA)  
• Studoval v holand. Deventeru, Heidelbergu, Padově a Kolíně n.R. 

                                                           
1 O ni papež opíral svoji soudní pravomoc a světskou vládu nad Římem. 
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• Význačný církevní hodnostář – pobývá hl. v Itálii, stýká se s Lorenzem Vallou 
• Byl biskupem a kardinálem v Brixenu 
• Několikrát se účastnil jednání s husity – např. na Basilejském koncilu (1431), jednání 

s Jiřím z Poděbrad ve Vratislavi (1462) 
 

1. Astronomické závěry = neexistuje žádný střed vesmíru. Země není nehybná = vesmír je 
nekonečný. Země není ve vesmíru jedinečná… 

2. Důležitost individuality – neexistují žádná dvě stejná individua (zvláště ne dva stejní lidé) 
3. Vesmír je zrcadlen v lidském myšlení 
4. Svět byl stvořen na základě matematických principů = svět má řád a harmonii principů je také 

nutno použít k poznání světa a matematických 
5. Zkoumá pojem nekonečna = Bůh je absolutní nekonečno 
6. Hledá smír mezi všemi proudy Křesťanské církve - později myšlenky na svobodu náboženství. 

Tvrdil, že všechna náboženství uznávají různým způsobem stejného Boha 
 
Všude panuje vzájemná dialektika části a celku, v níž žádná složka není nadřazena nebo 

podřazena, žádné nepřísluší ontologická priorita. Každá část má v sobě nějak celek, universum není 
nic bez části. Vše je částí i celkem současně. Jednotlivá jsoucna jsou kapkami rosy, v nichž se vše 
odráží. Všechno je ve všem (OMNIA UBIQUE). Cokoli je obsaženo v čemkoli. Mikrokosmos je 
zrcadlem veškerenstva (jako Filón, kabala, gnosticismus…). 

Princip „splynutí prvotin“ – ve vztahu k nekonečnému absolutnu, Bohu. V něm splývají všechny 
protiklady. Vše v něm je on sám, všechno mimo něho je on ve věcech. 

Princip poučené nevědomosti – (viz Eckhart), tak jako se čas pohybuje k věčnosti, aniž by ji kdy 
mohl dosáhnout, tak i naše lidská pravda se pouze přibližuje k té pravdě, kt. jednou provždy je a která 
tvoří základ veškerého bytí. Všechny naše způsoby vědění se ukazují být vlastně nevěděním o tom, co 
je takto „naprosto“, co je ve shora uvedeném smyslu „absolutně“. Opravdově ví ten, kdo ví o svém 
nevědění. 

Matematika zaujímá důležité místo v jeho pozitivní teologii, v matematizaci bohosloveckých 
spekulací. 

Organistické pojímání světa – podobně jako Platón (svět je živočich) 
Nekonečnost kosmu  
Revize aristotelské nauky o pohybu – opuštění koncepce vnějšího hybatele 
Ovlivnil: Leonarda Da Vinciho, Koperníka, Bruna, Komenského 
 

Mikuláš Koperník (1473-1543) 

Byl ovlivněn M. Kusánským  
O obězích nebeských těles, Norimberk 1543 � mezník v dějinách filozofie a vědy 
Heliocentrický systém – země je postavena na roveň všem ostatním planetám 
 

Giordano Bruno (1548-1600) 

Jedinou autoritou má být rozum a svobodné bádání.  
• Ital, dominikánský mnich- později odešel z řádu - v r 1575 je obviněn 

z bezbožnosti, prudce odloží kutnu a stává se „cestujícím profesorem“ 
(Paříž, Oxford, Ženeva – nepohodl se s Kalvínem, Praha – zde vydal 2 
knihy) 

• Zájem o přírodu a zkoumání  
• jeho díla se netiskla, byla považována za kacířská. V roce 1594 na 

základě lsti se dostává v Benátkách do rukou inkvizice – 6 let vězení, 
upálen v Římě („vy vynášíte rozsudek s větším strachem, než já ho přijímám. 

• Přijímá a obhajuje astronomické teze Koperníka 
• Navazuje na Kusánského - vesmír je bez hranic a skládá se z nekonečného množství 

Sluncí a planet a vše je v neustálém pohybu (Teprve Bruno říká „vesmír je nesmírný a 
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nekonečný“). Mnohost světů – „Kdo připouští, že je jen tolik světů, kolik jich můžeme 
vidět, se podobá tomu, kdo se domnívá, že je jen tolik ptáků, kolik jich můžeme vidět 
z našeho okna“. Existuje-li více slunečních soustav, více Zemí obydlených rozumnými 
bytostmi, jak je to potom s prvotním hříchem a Kristovým vykoupením? 

• Svět je věčný - universum je jediné, nepohyblivé a nezničitelné, Bůh = universum. Bůh je 
souhrn protikladů 

 
Teze o stejnorodosti 
Hmota je jen jednoho druhu, zemská hmota se neliší od nebeské – všude jsou stejné prvky, síly a 

principy. 
A) Pantheismus – Příroda je Bůh ve věcech. Mystický prožitek Boha = sjednocení, identifikace 

duše s Bohem (Bůh je v duši a duše v Bohu). U něho jde spíše o naturalistický panteismus. 
B) Monadismus – svět se skládá z nejmenších částeček, z „monád“, kt. jsou hmotné i duchovní 

povahy. Každá monáda je odlišná od ostatních, má jiné postavení vůči celku. Universum je 
v každé monádě a každá monáda má v sobě universum 

C) Panpsychismus – „světová duše“, vše je oduševněno 
D) Organicismus – svět je nekonečný živoucí tvor a každá jeho monáda je obdařena životem. Vše 

tu nejrozmanitějším způsobem žije a tvoří, neboť principem organického života je právě 
tvůrčí síla. 

Reformace 

Lat REFORMARE – přetvořit, prolíná se s renesancí časově (něco u ní kritizuje, něco společné). 
SPOLEČNÉ S RENESANCÍ: 
1) Význam individua – náboženský je ale jiný než renesanční individualismus. 

• Osobní poslání každého křesťana, individuální zkušenost víry, osobní přístup věřícího 
ke Kristu. 

• Sola scriptura – překlady do národních jazyků. Každý věřící je knězem sám sobě. 
• Zniternění zbožnosti 

2) Návrat k pramenům (AD FONTES) – ke dvěma základním zdrojům evropských mravních 
hodnot a duchovna. Renesance se vrací k antice, reformace k původní Biblické zbožnosti, ke 
Kristovi, k nezkažené evangelické čistotě 

3) Příklon ke světu – určitá sekularizace; negativní vztah k mnišství, celibátu, záslužným skutkům 
 
Dle Molnára: 
1. Reformace – od 12. stol. (Wiklif, Hus) 
2. Reformace – 16. stol. (Luther, Kalvín) 

Mistr Jan Hus (1371 – 1415) 

Předchůdci: Jan Milíč z Kroměříže, Matěj z Janova 
                       Jan Wiklif 
 
Predestinace: klíčový termín reformace. Lidé předurčení ke spáse tvoří 

neviditelnou církev, „mystickou nevěstu Kristovu“, kt. není identická s  
viditelnou církví hierarchie a prelátů. Římská církev jako celek i ve všech svých 
údech by musela tuto identitu nejprve mravně doložit, počínaje papežem, 
údajným „náměstkem Kristovým“. Ten však není podoben mravně Kristu, nýbrž 
Antikristu. 

Krajní realismus – Pravda, Dobro, Spravedlnost jako ideje v Bohu 
 
 
Pravda: 
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J 8,32 „Hledejte pravdu a pravda vás učiní svobodnými“ 
Nauka o trojí pravdě: 1) Je to pravda obsažená v Písmu; 2)Pravda, kterou dosahujeme smysly; 3) 

pravda, k níž dospíváme neomylným rozumem („Mimo tuto trojí pravdu nic nemá být tvrzeno nebo 
přijímáno za pravé“… „Je lépe za tuto trojí pravdu vytrpět smrt než získat obročí pochebováním“). 
„Pravda nad vším vítězí“ (1412) 

 

Martin Luther (1483 – 1546) 

1517 – 95 tezí  
Přezdíván „Phylozophus“ – vzdělán v occamismu, scholastiku odmítal 
Pavlovská teologie – Ř 3,28 � SOLA FIDEI 
Svoboda svědomí: osvobození od všech vnějších příkazů, kt. bychom měli 

vykonávat bez vnitřního souhlasu, víry, lásky, radosti a vůle, tedy i od skutkařských 
povinností, pokud je bereme jako předepsané. Svědomí je oním vnitřním 
prostorem, ve kt. mám přebývat se svým Bohem. 
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Kapitola XII. 

Vývoj britského empirismu 
Kapitalistický rozvoj – manufaktura, soukenictví, námořní obchod, zámořské kolonie, státem 

podporované pirátství, tudorovský sloh, divadla, hospody, kruté zápasy mezi zvířaty… 
Královna Alžběta (1558-1603) 
W. Shakespeare (1564 – 1616) 

Francis Bacon z Verulamu (1561 – 1626) 

• Narozen v Londýně, nižší šlechtic, státní kancléř  
• Univerzita Cambridge – pak diplomat ve Francii, právník, člen 

parlamentu, mezinárodní politika 
• Vybudoval špionážní síť, kt. zasahovala až do Prahy 
• Dělal poradce Alžbětinu milenci Essexovi, když byl pak souzen, 

Bacon vystoupil proti němu a na základě jeho řeči byl Essex 
odsouzen k smrti a popraven = získal neoblibu u lidí i královny. Až za 
krále Jakuba I. získal lepší postavení 

• Ve 45 letech se oženil se 14 letou dívkou – nákladná svatba 
• Stává se generálním prokurátorem, kancléřem, jmenován 

viscountem – je třetím nejmocnějším v zemi 
• Anglie tehdy nevyslala z finančních důvodů podporu pro Čechy na Bílou horu (Friedrich Falcký 

byl Jakubovým zetěm) 
• 1621 obviněn z braní úplatků – pokuta, vězení, soud, vyhnán z úřadů 
• Vědecká, výzkumná, spisovatelská práce 
• Zemřel na zápal plic, kt. si přivodil při pokusu, zda by bylo možno konzervovat kuřecí maso 

tím, že se naplní útroby kuřete sněhem. 
• Otec moderní experimentální vědy 
• Induktivní metoda – obnovení věd od základu, na podkladě zkušenosti a metodou řízené 

indukce 
• Nebyl akademický filozof – úsilí o vědění a lidskou moc nad přírodou mu splývá. Člověk je 

služebníkem a vykladačem přírody. 
• Sensualista – „Je mi podezřelé všechno, co nashromáždil rozum ponechaný sám sobě, 

neuznávám to za jisté, ledaže by se to podrobilo novému vyšetřování…“ – plnil poslání 
„nejvyššího kněze smyslů“. Smysly nás ovšem všemožně klamou – buď selžou, nebo 
podvedou. 

 
• Nedostatky smyslů vyrovnává experiment. Nedostatky rozumu vyrovnává indukce.  

 

Destruktivní metodologie: Teorie idolů: 

• idoly = matoucí předsudky, klamné obrazy  
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a. idola tribus (rodu) = mylné představy dané omezeností našich smyslů, sklonem k 

zjednodušování a výkladu z našich vlastních hledisek 
b. idola spectus (jeskyně) = vl. lidské přirozenosti; klamy vytvořené naší subjektivní povahou, 

návyky… dívat se na svět z úzkého otvoru své jeskyně. 
c. idola fori (trhu) = nejškodlivější; klamy řečové komunikace (nepřesné používání pojmů), 

„dohadování“ jako na trhu 
d. idola theatri (divadla)= klamy, které přijímáme z tradice (hádky filozofů) 
 
Konstruktivní metodologie – eliminační indukce 

Thomas Hobbes (1588-1679) 

• Syn vesnického pastora, jeho otec uprchl od rodiny když zabil svého 
kolegu, vychovával ho strýc rukavičkář.  

• Studoval v Oxfordu – zklamán scholastikou se vzdal studia, vychovatel 
dětí vysoce postavených lidí.  

• Korespondence s Descartem, vyznal se v přírodních vědách 
• Ve Florencii se setkal s Galileem 
• Vysoký, sportovec (hrál tenis), v 70 přestal pít víno a jíst maso. V 88 

přeložil do AJ Homéra. Zemřel ve věku 91 let. 
Dílo Livjatan: Livjatan je podle něho společnost/stát, kt. není ničím jiným než umělým člověkem, 

jenže ve srovnání s přirozeným člověkem je mnohem větší a silnější. �proticírkevní, pobouření (velký 
požár a mor v Londýně pokládali za Boží trest kvůli Hobblesovu dílu). 

Dílo Behémot: česky „Hroch“, dějiny revolučních let 1640-1660; revoluci pokládal za druhého 
netvora. 

Pojem tělo, těleso: těleso je nezávislé na lidských představách, jeho jedinou vlastností je 
rozprostraněnost (v tom se rozchází s Descartovým dualismem dvojí substance). Duch je jen velmi 
jemné tělo. Netělesná substance je stejný protimluv jako netělesné těleso. 

Matematismus: Rozumuje-li někdo, nedělá nic jiného, než že počítá… 
Etika: počitky totiž proudí nejen od čidel k rozumu, ale i dále od mozku k srdci � touha, odpor. 

Předmět touhy – pokládá pro sebe člověk za dobro x předmět odporu pokládá pro sebe za zlo.  
Politika: nic nemůže být proti rozumu co je nutné a vše co není proti rozumu, je spravedlivé a 

oprávněné: je to právo. Největším dobrem pro nás – sebezáchova; největší zlo – naše smrt. Člověk je 
od přírody egoista. 

Stav přirozený – lidé si byli rovni, nebyl pojem majetku – všichni měli právo na všechno, každý 
mohl zabít kohokoliv „každému náleží vše, co si může vzít a to tak dlouho, dokud si to udrží“. Příčiny 
sporů – soutěžení, nedůvěra a touha po slávě (válka všech proti všem). 

Stav společenský – stát „každý má být ochoten pro svůj klid a bezpečí vzdát se toho práva na 
vše…“. Etatismus (l ´etat – stát) – doporučoval státu potlačovat nebezpečné ideje zavedením 
absolutní cenzury. 

Obviněn z ateismu, ale pokládal se za věřícího křesťana. 

John Locke (1632 – 1704) 

• Z puritánské šlechtické rodiny, otec zámožný právník u smírčího soudu  
• studium přírodních věd a lékařství – zájem o experimentální vědu, zejm. 

medicínu.   
 
 
 

Experiment a vynálezy, to byl vůbec tehdy šlágr doby. Prohodit ve společnosti něco o pumpách 
či optických přístrojích patřilo k dobrému tónu…. Zachovala se svědectví, referuje o nich O. 
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Kádner,  jak dámy v šestipřežních vozech se sjížděly k experimentům, kde propukaly v nadšení, 
když viděly, kterak magnet přitahuje jehlu nebo že moucha pod mikroskopem dosahuje velikosti 
vrabce. 

• Byl filozofem, lékařem, politikem, státovědcem – s přítelem lordem Staftesburym se dostal 
k politické dráze – odešel s ním i do exilu do Holandska (tam píše svá díla). Když skončila 
anglická revoluce (1688), Vilém Oranžský se vrátil na trůn – vrátil se Locke do Anglie 
společnou lodí s královnou. Do té doby byl Locke neznámý – od této doby začínají být jeho 
spisy postupně vydávány. Zastává vysoké úřady. 

• Navštěvuje ho mnoho význačných lidí – př. I. Newton (s nimž se baví o teologii). 
• Byl spíše metodolog, ale v exaktních vědách se příliš nevyznal 
• zakladatel sensualismu 

 
kritika poznání = posuzuje, na co lidský rozum stačí 

- zkoumá, jak se představy v lidském vědomí berou 
1. z vnějšího světa = vnější zkušenost 
2. tvoří se uvnitř = vnitřní zkušenost 
3. jsou ve vědomí od počátku = jsou vrozené 

 
• Vrozené ideje striktně odmítá (na rozdíl od Descarta) � tabula rasa � vnitřní zkušenost je 

odvozena od vnější: pro pedagogiku to znamená, že výchovu nechápe jako rozvíjení 
vrozených vloh a dispozic. Výchova může vše (z toho si bere politika osvícenství) = člověk 
svou přirozeností není dobrý ani špatný. Na svět přichází člověk jako nepopsaný bílý list. 

• Genetický empirismus: Nic není v rozumu, co by dříve nebylo ve smyslech. 
•  “Rozprava o lidském rozumu“ 
• za jednotící prvek nepovažuje matematiku 
• důležitost smyslů, reflexe a zkušenosti � rozum je nepopsaný list (tabula rasa), dokud 
• prostřednictvím smyslů nezíská zkušenosti 
• navazuje na něj behaviorismus a neobehaviorismus 

 

DĚLENÍ KVALIT (IDEJÍ)  
ideje = rozum je vytváří nahlížením smyslových dojmů 
 
1. JEDNODUCHÉ = nejjednodušší elementy našeho myšlení  

a. Vnější zkušenosti  
� prameny, z nichž přicházejí do vědomí jednoduché ideje 

- jsou primární, jejich prostřednictvím se člověk seznamuje se světem, jenž ho 
obklopuje 

- jejich prostřednictvím nepřichází do vědomí sami věci, jen jejich kvality-ty se dělí na:  
a) primární = pevnost, tvar, počet, pohyb, klid a umístění v prostoru-jsou v tělesech 

stále � tuto stránku vnímáme přesně a správně-přímá souvislost mezi 
skutečností a vnímáním  

b) sekundární = barva, chuť, vůně, teplota, zvuk, atd. � nepřísluší tělesům stále, 
platí jen v určitých vztazích, mohou se měnit 
 

b. Vnitřní zkušenosti 
� nevznikají pod vlivem dojmů z vnějšího světa, ale reflexí � pozorováním vlastní činnosti 

- rozlišuje zde poznání a chtění 
 

2. SLOŽENÉ = vytvářeny rozumem, jako kombinace jednoduchých idejí, zde už rozum hraje 
aktivní roli (může ale přejít v libovůli) – jde o rozlišování, srovnávání, skládání, pojmenování a 
abstrahování. Cestou abstrakce dospíváme k všeobecným ideám. Od složených idejích, jaké 
máme o jednotlivých konkrétních lidí si odmýšlíme, co je pro každého specifické a ponecháváme 
co mají společného = obecná představa „člověka“ (vyčleňujeme průvodní okolnosti času a místa 
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atd.). � KONCEPTUALISMUS (concept – pojem; pojmy jakožto ideje existují jen v našem duchu, 
nikoliv jako reálná jsoucna). 
- kombinační možnosti jsou neomezené X omezený počet idejí 

a) Mody � počet, prostor, trvání atd. 
b) Substance � Bůh, duch, těleso 
c) Vztahy � dvojice jako identita a různost, příčina a účinek, prostor a čas  

 
Rozlišuje dvojí skutečnost: a) vnější – sensace (vlastní smyslové vnímání); b) vnitřní – reflexe 

(vnitřní smysl, sebezření, sebepozorování). 
Intuitivní poznání – je pro něho důležitější než diskursivní a smyslové. 
Prvotní kvality – kvality neoddělitelné od vnímaných těles (tuhost, rozlehlost, tvar, pohyb, klid, 

číslo) 
Druhotné kvality – jsou jen dispozicemi těchto věcí v nás vyvolat různé smyslové zážitky (barvy, 

zvuk, chuť…).  
Etika: založena na polaritě slasti a strasti � pocit nepohody 
Inspiroval deisty, ale deistou nebyl. 

 
 

George Berkley (1685-1753) 

• Z Irska, na Trinity College (hebrejština, řečtina) 
• Anglikánským knězem, jako velvyslancův sekretář navštívil Itálii, jako vychovatel biskupova 

syna žil ve Francii. Byl přítelem Jonathana Swifta a když bohatá Swiftova obdivovatelka 
zjistila, že Swift je ženatý, zrušila dědictví pro Swifta a polovinu majetku odkázala Berkelyovi 
(čímž se stal bohatým) -> odjel do Ameriky šířit křesťanství mezi indiány, byl tam tři roky, 
neuspěl -> po návratu se stal biskupem v Cloyone – těšil se vážnosti. 

• Návaznost na Locka = upravuje jeho hypotézy. Locke považuje vjemy vnímané zrakem, 
sluchem a chutí za sekundární, ale ty vnímané hmatem (pevnost, pohyb,…) za primární ��� 
nerozlišuje primární a sekundární kvality = platí pro ně totéž � „bytí věci tkví v tom, že je 
vnímána“ 

• DÍLO: “Pojednání o základech lidského rozumu“ � to, že existuje idea věci, neznamená, že 
existuje i věc ideou představovaná. Popírá spojení mezi smyslovým vjemem a skutečností 
smysly interpretovanou � k poznání nepotřebujeme okolí = vše co poznáváme, 
poznáváme skrze naše vědomí. Smysly nezkoumají skutečnost, jen vztahy idejí. Ideje 
mohou do mysli přicházet jen od myslícího ducha � Boha. Bůh dává neustále všem stejnou 
ideu � i v různých myslích může být stejná idea: 

• Přírodní zákony jsou zákonitosti, dle nichž Bůh spojuje ideje. Základem přírodních zákonů je 
naše víra, že když se něco již jednou stalo, stane se to za stejných okolností zase � 
přesvědčení o neměnnosti boží vůle. Tyto zákony nemůžeme pochopit, můžeme je poznat 
jen zkušeností. 

 
 

David Hume (1711 – 1776) 

• Skot, syn statkáře v Edinburgu (studuje právo, řečtinu, latinu). Jako diplomat navštívil – Itálii, 
Rakousko, Německo, Holandsko, Francii. V Paříži navštěvuje předrevoluční salóny 
intelektuální elity, účastní se filozofických diskuzí, přátelí se s Diderotem… navštěvuje 
královský dvůr ve Versailes. Po návratu z Francie žije v Edinburgu. Umírá na chorobu 
zažívacího ústrojí.  
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• navazuje na Locka -> nově a přesněji rozlišuje jednoduché představy 
• rozlišuje dojem a ideje:  

� dojem - je přítomno prostřednictvím vnějšího, nebo vnitřního 
vnímání 

� ideje - kopie dojmů vznikající, jako vzpomínka a fantazie 
• Dále zkoumá složené ideje = principy a vztahy sdružování idejí a dojmů 

1. Princip podobnosti a odlišnosti � tak dle něj vzniká matematika = 
všechny její zákony lze odvodit a dokázat rozumem = matematika je jen 
spojováním představ. 

2. Princip časové a prostorové souslednosti 
3. Princip kauzálního spojení – příčina a násldek 
 

• základem naší empirie jsou imprese 
• Zdůrazňoval omylnost paměti a představivosti. Všechny omyly vznikají při přisuzování 

špatných impresí k idejím � napraveny zkušeností 
• Idoly = klamy lidského rodu, kterým všichni podléháme (návaznost na Bacona) 
• bojuje proti dogmatizaci filozofie 

 
Kauzalita 

• obecně platí, že proběhne-li v přírodě nějaké změna, hledáme okamžitě změnu jinou, která tu 
původní vyvolala 

• Hume toto vyvrací, protože neexistuje imprese, která toto dokazuje 
• “Zkoumání lidského rozumu““ � zkoumá možnost poznat smysly příčinu dějů � při zkoumání 

příčiny je nutná abstrakce = nezáleží na smyslech, ale na opakování určitého děje = příčiny 
dějů není možné smysly poznat � vnímání nám ukazuje jen následnost, nikoli příčiny. 

• Kauzalita vzniká na základě zkušenosti ����není reálným procesem, ale jen způsobem, jak si 
jednotlivé spojení jevů vysvětlujeme ���� je zbytečné mluvit o poznání. 

Kapitola XIII. 

Kontinentální filozofie 17. století - racionalismus 

René Descartes (1596 – 1650) 

Descartes se narodil ve vzdělané šlechtické rodině, jeho otec byl radou soudu 
("parlamentu") v Rennes. Studoval na jezuitské koleji v La Fleche (vzdělání ve 
scholastické filosofii, matematice i ve vědách). Roku 1616 dosáhl licence v právu 
na univerzitě v Poitiers, odešel do Paříže � psal různá pojednání (o šermu, o 
hudbě).  

Chtěl poznat svět, odjel do Holandska, (zde se seznámil s fyzikem 
Beeckmanem, s nímž si pak dlouho dopisoval). Roku 1617 vstoupil do vojska 
Mořice Oranžského, od roku 1619 bavorského kurfiřta Maxmiliána I. 
Bavorského, ale bitvy na Bílé hoře se zřejmě nezúčastnil (dlouho se tradovalo, že se bitvy zúčastnil 
jako pozorovatel). 16. listopadu 1619 měl blízko německého Ulmu noční vidění Krista, o němž si 
poznamenal, že v něm „našel základy úžasné vědy“ a učinil slib, že vykoná pouť do italského Loreta. 

Dobře zpeněžil a uložil zděděný majetek = byl nezávislý, věnoval se zálibám, cestování po celé 
západní Evropě. V Paříži se seznámil s Otcem Mersennem, významným matematikem a všestranným 
učencem, který vedl obsáhlou korespondenci se současnými vědci (Pascal, Pierre de Fermat, Torricelli 
a další); z této skupiny později vznikla Královská akademie. Descartes vedl svoji korespondenci s 
Mersennem (psal o algebře a kuželosečkách); kolem roku 1628 vznikla i jeho Pravidla (Regulae ad 
directionem ingenii). 

Roku 1627 mu papežský legát kardinál Bérulle uložil, aby se věnoval filosofii � hledal samotu, 
kde by ho nikdo nerušil - v Bretagni a od roku 1629 v Holandsku (věnoval se matematice a zkoumání 
živých organismů a asistoval také u řady pitev� vznikl spis O světě a Pojednání o člověku atd.). Po 
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odsouzení Galileově (1633) se vrací k filosofii, píše a vydává svá nejznámější díla: Rozprava o metodě, 
Geometrie a Optika (1637), Meditace o první filosofii (1641) a Principy filosofie (1644). 

Roku 1635 měl s hospodyní Helenou dcerku Francine, která však už 1640 zemřela a způsobila mu 
„největší zármutek života“. 1638 také čte Komenského Pansofii a posuzuje ji zprvu příznivě, ale 
nakonec odmítá. 1641 vydává Odpovědi na Hobbesovy námitky proti Meditacím, 1642 se v Leidenu 
setkává s Komenským a 1643 s Alžbětou, nejstarší dcerou Fridricha Falckého, s níž si pak dlouho 
dopisuje.  

Roku 1646 napsal Mersennovi: „Od nynějška už nemohu číst žádné knihy, leda dopisy přátel. 
Nemíchám se také do vědy, leda pro vlastní poučení.“ 1647 se přesto v Paříži setkal s Pascalem a 
navrhl mu pokusy s atmosférickým tlakem. 1649 odjel na pozvání královny Kristiny do Stockholmu. 
Schůzky s ní se ale konaly brzo ráno a z tuhé zimy Descartes dostal zápal plic a 11. února 1650 zemřel. 
Podle některých byl snad i otráven. Královna si jeho lebku prý vystavila na svém pracovním stole. 
Descartes i Bacon se stávají moderními mučedníky vědy, umírajíce na stejnou chorobu jako důsledek 
přepínání sil 

 

„Filosofie podává prostředek, jak mluvit pravděpodobně o všech věcech a budit obdiv méně 
učených.“ 

 
• od mládí byl fascinován matematikou 
• zabývá se více vědami: matematikou (kartéský součin množin), biologii (reflexy) a fyzikou, 

(základy zákony o zachování energie) � celou fyziku chce konstruovat na ryze matematických 
základech) 

• Jako sjednocující prvek používá matematiku � je neutrální 
• s volbou matematiky vzniká problém: vše musí být vyjádřitelné čísly = kvantifikovatelné a 

vzniká problém kvantifikace nekvantifikovatelného � to co zkoumáme, musíme přizpůsobit 
metodě 

• Zásada všeobecnéo pochybování: Cogito ergo sum = „Myslím (pochybuji), tedy jsem“ 
„Má-li být všechno poznání odvozeno z nejjednodušších principů, musím si napřed zjednat jistotu o 

nepochybnosti svého východiska. Co je však jisté? Abych mohl bezpečně postupovat kupředu, nebudu zprvu 
pokládat za jisté nic. Budu pochybovat o všem, abych zjistil, co obstojí před touto radikální pochybností. 
Pochybovat musím nejen o všem, co jsem se naučil ve školách, z knih anebo stykem s lidmi, nýbrž i o tom, zda 
tento svět, který mne obklopuje, skutečně existuje, anebo je pouhým výmyslem, a zda jej vnímám takový, jaký je 
- vždyť vím, že člověk je často obětí mnohých smyslových klamů. A pochybovat musím rovněž o tom, co se zdá 
být vůbec nejjistější, o principech matematiky, protože je možné, že náš lidský rozum nedostačuje k poznání 
pravdy a trvale nás uvádí v omyl.“…. “Když jsme tedy takto zpochybnili všechno, o čem můžeme nějak 
pochybovat, a dokonce předstírali, že to není pravda, můžeme předpokládat, že není Bůh, ani nebe, ani tělesa; 
že sami nemáme ruce ani nohy ani celé tělo. Nemůžeme však předpokládat, že nejsme my sami, kteří to 
myslíme. Nelze tvrdit, že by to, co myslí, v té chvíli, kdy to myslí, neexistovalo. Takže tato myšlenka: Myslím, tedy 
jsem (latinsky „Ego cogito, ergo sum“), je ze všech první a nejjistější, jaká každému řádně filosofujícímu přijde.“ 

 
• mluví o základních tématech:  Bůh a duše, ale pojímá je přísně logicky = matematicky 
• filosofie má být solidním základem pro vědu � přísná racionalizace filosofie a absence víry 
• hledá nezpochybnitelné poznání = potřebuje nezpochybnitelný základ, aby ho našel, musí 

pochybovat o všem (i o existenci tohoto světa). Jediné nezpochybnitelné, pokud pochybuji o 
všem, je jisté, že pochybuji, tedy že myslím. 

• Hledá další, stejně jisté pravdy…. nachází Boha = všemocná a vševědoucí bytost – nedá se 
zachytit vnímáním a Descartes si ho nevytvořil vlastním rozumem � neotřesitelná jistota, že 
existuje Bůh � Bůh je dokonalý, je pravdivý, neklame = svět, který nám dává poznat je také 
pravdivý 

• dílo: „Rozprava o metodě“ 
� nepřijímat za pravdivé 
� rozdělit každou otázku na co nejvíce částí 
� od nejjednoduších � nejsložitější 
� tvořit obecné přehledy z úplných výčtů 
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Argument souvislého snu: to, že ruce patří mě, nebo že tělo je moje, bych mohl popírat, jen 

kdybych se srovnával s nějakými šílenci, kteří ustavičně tvrdí, že třeba mají hliněnou hlavu, že jsou 
tykvemi, nebo že jsou ze skla. A ve spánku si přeci představujeme věci, kt. jsou mnohdy méně 
pravděpodobné. � bezprostředním předmětem našeho poznávání nejsou předměty vnějšího světa, 
nýbrž naše obrazy, dojmy, ideje, jež tyto věci reprezentují. Vnější předměty = fenomény mysli. 

 
Descartův ontologický model 
Descartes rozlišuje Boha jakožto nekonečnou a nestvořenou substanci, a vedle něho jen dvě 

substance stvořené: 
� res extensa, svět těles, tělesnou substanci s hlavním atributem rozprostraněnosti; 
� res cogitans, nerozprostraněnou duchovní substanci s atributem myšlení, neprostorový a 

netělesný duch, myšlení. 
Descartes je tedy v tomto učení zastánce dualismu hmoty a ducha, objektu a subjektu. Rozlehlost 

i myšlení, tělo i duch jsou nicméně v člověku „nejtěsněji svázány a jaksi promíšeny“. Jenže na otázku, 
jak mohou tyto dvě zásadně odlišné substance být v jedné bytosti a dokonce na sebe působit, 
nedovede odpovědět. Na tyto otázky pak navázali Descartovi následovníci (Leibniz, Spinoza, 
okasionalisté a další). 

 
Fyzika: Poznávání světa těles smysly považuje za příliš nejasné a hlavně klamné, podobně jako 

ostatní filosofové tohoto racionalistického věku. Descartes to dokládá příkladem kousku vosku, který 
pouhým zahřátím změní všechny své vlastnosti. Plnohodnotné poznání je jen to, které se může 
vyjádřit v průzračných, rozumových, matematických pojmech. Pro svět těles je to rozlehlost, vyplnění 
prostou. Tělesa jsou prostorem a prostor sestává z těles, prázdný prostor neexistuje. 

Psychologie: Descartovy Vášně duše jsou pokusem o soustavný výklad „pohybů“ lidské duše. Na 
rozdíl od starší, aristotelské psychologie, která pokládala duši za princip života a přisuzovala ji tedy i 
rostlinám a živočichům, připisuje Descartes duši hlavně intelektuální schopnosti a pokládá ji za 
výsadu člověka. Duše se neřídí fyzikálními zákony (například působí pohyby), a je tedy odlišnou 
substancí; s tělem je ovšem těsně spojena a působí na ně prostřednictvím mozkové šišinky. 

Život a chování živočichů vysvětluje Descartes mechanicky, stejně jako fungování lidského těla: 
krevní oběh i dýchání je ochlazování a ohřívání krve a dalších tělesných tekutin.  

 

Baruch (Benedikt) Spinoza (1632-1677) 

• byl nizozemský židovský filozof, který mj. kriticky rozvinul Descartovu 
nauku o substancích. Mezi současníky byl jeden z nejdůslednějších 
racionalistů a jeden z prvních kritických čtenářů Bible. V současnosti má 
význam hlavně jeho politická filosofie, ale také překonání kartézského 
dualismu těla a ducha.  

• Narodil se v Amsterodamu, portugalský žid (d´Espinoza) – otec 
obchodník a knihovník v židovské škole – později po obvinění z ateismu 
uprchl do Francie, kde ho pro spiknutí proti Ludvikovi XIV nakonec 
oběsili. 
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• Tak ztratil kontakt se židovskou komunitou, nějaký fanatik ho ohrožoval dýkou � usadil 

se poblíž Leidenu, přidal se k nekonfesijním křesťanům (kolegianté) – píše Etika 
geometricky vyložená (1662-65), vydává Principy Cartesiovy filozofie (1663) � dostává 
nabídku z Heidelbergu, odmítá ji… dostává nabídku fr. krále Ludvíka XIV. – též odmítá 
(spisy chce věnovat pouze pravdě a ne králi) 

• Je označován za vzor mudrce – dle sokratovských a stoických představ „cele se oddal 
filozofii“, „žádnou věc ani nepředstíral, ani nezapíral“. Jednoduše jedl, když bylo třeba, 
spokojil se s krupičnou kaší s rozinkami, mléčnou polévkou s máslem, pil pivo, na něž měl. 
Šatil se skromně, ale vždy čistě, opačný životní styl pokládal za příznačný pro duše nízké. 

• Živil se broušením optických skel dle židovského pravidla, že k teoretickému studiu je 
třeba je nezbytné osvojit i nějaké povolání praktické.  

 
Spinoza vychází z Descarta, dovedl však jeho systém do důsledků. Východiskem mu byla absolutní 

nekonečnost Boha, vedle něhož nemůže už nic samostatného existovat. Na rozdíl od Descarta, pro 
něhož Bůh jako stvořitel stojí nad světem, chtěl ho Spinoza zahrnout do jediného celku, mimo nějž 
nemůže být vůbec nic. Substance, jíž s Descartem rozuměl „to, co ke své existenci nic jiného 
nepotřebuje, co na ničem jiném nezávisí“, může být tedy pouze jedna, nekonečná, věčná a božská. 

Substance je vše � nekonečnost a neomezenost substance = substance neboli příroda neboli 
Bůh. Substance je nestvořená � panteismus, Bůh je imanentní a nikoli vnější příčinou všech věcí 
(neodlišuje Boha od světa, z přírody činí Boha?…) 

Psycho-fyzický problém: substance jako absolutně dokonalá má mnoho atributů, ale člověk 
může poznat jen dva – extenziv a kogitativ (rozprostraněnost a myšlení). Tělesno i duševno jsou 
rovnocenné. 

Pojem modu: od přírody jako celku k jedinečným stavům; mody jsou individuální, proměnlivé, 
konečné stavy substance. Mody (na rozdíl od substance) jsou na něčem závislé – na substanci a sobě 
navzájem. Hraje tu roli náhoda a dochází k pohybu a změně. Voda vzniká a zaniká jako voda, tj, jako 
konkrétní modus, ne jako substance. 

Byl  determistou: všude vládne strohá nutnost. Bůh nejedná ze své svobodné vůle, nýbrž vše 
z něho vyplývá s nevyhnutelnou nutností. Nutnost panuje v řádu věcí i idejí.  

Etika: svoboda je svobodná nutnost 
Afekt: stav těla, jímž se zvětšuje/zmenšuje schopnost něco konat. V ostatních případech jde o 

vášně = pasivní stavy těla, kt. mají příčinu mimo nás. Vášeň je slepá 
 
Politické názory: republikán a demokrat; elitářský přístup – zjevené náboženství je pro 

nevzdělaný lid, aby mu poskytovalo pravidla mravního jednání. Osvícenějším osobám adresoval 
kritiku bible a nabídl něco na způsob laického náboženství. 
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Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716) 

Německý racionalista 17./18 stol., z Lipska, otec notář a později 
univerzitní profesor etiky. Jako Pascal byl i on zázračné dítě – už v 15 na 
procházkách rozvažoval, zda se má držet substanciálních forem starých 
filozofů a scholastiků, nakonec ale zvítězil „mechanismus“.  

Ústřední pojem – monáda.  
Studoval v Lipsku práva, v Jeně matematiku – Kromě toho, že byl 

filozofem, byl matematikem, fyzikem, přírodovědcem, historikem, 
právníkem, diplomatem. 

Cestování ho pohltilo nejvíce – diplomatické služby, dvorní historik. 
Posledních 40 let dělal knihovníka na hannoverském dvoru – sepisoval tam 
genealogii knížecího rodu.  

Zasazoval se o politickou přestavbu Evropy (získal přízeň kuřfista mohučského) – měl to prosadit 
v Paříži u Ludvíka XIV. Jádrem plánu byla křižácká výprava na dobytí Egypta, tj, odvrácení Ludvíkovy 
expanzivity od roztříštěného Německa k Turecku (plán nevyšel). Ale díky pobytu v Paříži poznal 
kulturní výkvět celého kontinentu a zde píše svá mnohá díla. Byl také v Hannoveru, Londýně a 
Holandsku, v Haagu se setkal se Spinozou. 

Byl poradcem mnoha panovníků (i Petra I.). Snažil se smířit katolíky s protestanty. Prosazoval 
myšlenku věčného míru (utopickými návrhy – jednota mezinárodních vědeckých akademií, 
mezinárodní znaková řeč…). Jeho návrh o založení první německé vědecké společnosti v Berlíně se 
uskutečnil (1700) – byl jejím prvním prezidentem.  

Jeho objevy: objev diferenciálního počtu, matematickou logiku (logistiku), duchovní otec 
kybernetiky. 

Přes všechny úspěchy umírá osamocen. 
 
MONÁDY 

Základní pojem Leibnizovy filosofie je monáda. Navazuje na Reného Descarta, který soudil, že 
všechny přírodní jevy lze vyložit pojmy rozlehlosti a pohybu a že základem světa jsou dvě substance - 
materiální a duchovní. Naproti tomu Leibniz tvrdí, že je pohyb něco čistě relativního, závisí pouze na 
stanovisku pozorovatele, které těleso se jeví v pohybu a které ne. Descartovo pojetí substancí 
kritizuje ještě v druhém ohledu, z hlediska kontinuity a dělitelnosti. Matematický prostor je 
kontinuum a je nekonečně dělitelný. Kontinuum ve smyslu matematiky je ideální představa, nemá 
skutečné části. Skutečná látka není totožná s pouhou rozlehlostí. Skutečnost může sestávat jen z 
pravých částí a ty nemohou být libovolně dělitelné. Toto pojetí hmoty je velice podobné staré teorii 
atomů, jak ji vytvořili atomisté. 

Leibniz spojuje mechanický pojem atomu s aristotelovským pojmem entelechie, oduševňující a 
formující síly, a dospívá tak ke svému pojmu monády (vlastní výraz pravděpodobně má význam 
„jednota“, vypůjčil si ho od Giordana Bruna). 

 
CO JSOU MONÁDY? 

1. Monády jsou body. To znamená, že vlastní prazáklad jsoucna jsou bodové substance. Tento 
základ tedy není kontinuum. Zdá se to být v rozporu se smyslovou zkušeností, látky se nám 
zdají jako rozlehlé kontinuum. Leibniz tvrdí, že tento smyslový dojem klame. 

2. Monády jsou síly, silová centra. Těleso není nic jiného než komplex bodových silových 
center. 

3. Monády jsou duše. Bodové monády jsou oduševnělé, ale liší se ve schopnosti představ - 
percepce. Nejnižší monády jsou jakoby ve stavu snu či omámení, mají jen temné, nevědomé 
představy. Prostřední monády mají jakési mlhavé představy, jsou schopné odlišit své 
představy od ostatních, ale už ne rozlišovat jednotlivé představy mezi sebou. Vyšší monády, 
jako je lidská duše, mají vědomí, schopnost percepce a apercepce - sebeuvědomění, reflexe 
apod. A nejvyšší monáda, bůh, má nekonečné vědomí, je vševědoucí. 



Tretera Ivo: Nástin dějin evropského 

myšlení 
49 

 
4. Monády jsou individua. Neexistují dvě stejné monády. Každá monáda, od té nejjednodušší k 

nejsložitější, má své nezaměnitelné místo, každá zrcadlí univerzum svým vlastním, 
jedinečným způsobem a každá je potenciálně, co do možnosti, zrcadlem univerza. Monády 
jsou individua také v tom smyslu, že jsou navenek uzavřeny - nemají žádná „okna“ - 
neovlivňují se. 

 
PŘEDZJEDNANÁ HARMONIE 

Všechny monády spolu tvoří harmonický celek světa. Protože jsou monády uzavřené a vzájemně 
se neovlivňují, stál Leibniz před problémem, jak vysvětlit, že představy, které každá monáda vyvinula 
pro sebe a pouze pro sebe, souhlasí mezi sebou do té míry, že např. my lidé se nacházíme ve 
společném světě a že se v myšlení a jednání v tomto světě dokážeme orientovat? To nelze vysvětlit z 
monád samých. Shodu lze vysvětlit jen prazákladem, z něhož všechny monády pocházejí, a to z Boha. 
Bůh od počátku každou ze substancí vytvořil tak, že každá z nich, sledujíc toliko své vlastní zákony, jež 
obdržela zároveň se svou existencí, zůstává v souladu s druhou tak, jako by docházelo k vzájemnému 
vlivu anebo jako by Bůh vždy znovu zasahoval. To je nauka o předzjednané harmonii. 

 
Problém substance 
Monáda – jednoduchá substance, z níž vznikají složeniny. Mají nadpřirozený původ (božský) – 

jsou nedělitelné a nerozprostraněné = je duchovní povahy (je to duše). Je to aktivní síla, má 
spontánní samočinnost 

 
 
Princip identity nerozlišitelného: v přírodě neexistují nějaká dvě jsoucna, jež by byla absolutně 

identická. 
Každá monáda je zrcadlem vesmíru – mikrokosmem v makrokosmu. 
Zákon všeobecné kontinuity: ve světě všude vládne plynulost. 
 
Teorie poznání (racionalistické) 
Leibniz byl racionalista; říkal, že lidské vědomí nesouvisí s vnějším světem – nesouvisí tedy se 

smyslovým poznáním, ale je uzavřeno jen v našem nitru a není ovlivněno smyslovým poznáním. 
Doplňuje tak Lockeho větu: „Nic není v rozumu, co dříve nebylo ve smyslech, kromě rozumu 
samého.“ 

Teorie vrozených dispozic – žilky v mramoru ukazují obrys budoucí sochy… na rozdíl od Descarta 
• Nedomnívá se, že by ideje byly vrozeny jako naprosto hotové 
• Vrozené jsou podle něho všechny ideje, a nikoli jen některé abstraktní principy. 

 

TEODICEA 
Si Deus est, unde malum? Si non est, unde bonum?  

(Jestliže je Bůh, odkud je zlo? Jestliže není, odkud je dobro?) 

Leibniz je přesvědčen, že Bůh stvořil náš svět jako nejlepší ze všech možných světů, plyne to 
přímo z představy Boha. Jak je ale potom možné, že v tomto nejdokonalejším ze všech možných 
světů je tolik utrpení, nedokonalosti a hříchu? 

Leibniz rozlišuje tři druhy zla: „Zlo lze chápat metafyzicky, fyzicky a morálně. Metafyzické zlo 
záleží v pouhé nedokonalosti, fyzické zlo v utrpení a morální zlo v hříchu. Fyzické zlo a morální zlo sice 
není nutné, stačí však, že je na základě věčných pravd možné.“ (Leibniz: Theodicea, 1. část, 21.) 
Fyzické zlo, tedy utrpení a bolest všeho druhu, plyne nutně ze zla metafyzického. Protože stvořené 
bytosti mohou být jenom nedokonalé (kdyby byly dokonalé, nebyly by stvořené, ale byly by rovny 
Bohu), nemohou ani jejich vlastní pocity být dokonalé, musí mezi nimi být i pocity nedokonalosti, 
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tedy nelibosti a utrpení. To platí v zásadě i pro zlo morální. Stvořená bytost musí nutně ve své 

nedokonalosti chybovat a hřešit - zvláště, když jí Bůh dal dar svobody. 

 

Blaise Pascal (1623 – 1662) 

Pocházel ze zámožné a vzdělané rodiny (z Clermont-Ferrandu, Střední 
Francie). Matka brzy zemřela a otec, který se 1631 přestěhoval s dětmi do 
Paříže, mu poskytl vynikající humanitní vzdělání; ač sám byl dobrým 
matematikem, před chlapcem vědu zatajil. Musel však kapitulovat, když 
zjistil, že asi desetiletý Blaise už si sám odvodil několik vět Eukleidovy 
geometrie.  

• nikdy nechodil do školy,  
• klepnutím nože o talíř objevil zákonitosti akustiky,  
• hrou v kostky dospěl k počtu pravděpodobnosti,  
• malováním trojúhelníků a koleček na dlaždice objevil většinu vět Euklidovy geometrie 

Na Balisův dotaz, co je to vlastně geometrie, odpověděl otec vyhýbavě – je to věda o tom, jak 
dělat správně obrazce a nalézat vztahy mezi nimi – to mu stačilo. Při svých dětských hrách kreslil 
nikým nepozorován na podlaze geometrické obrazce, které neznal ani jménem – dospěl k jejich 
definicím, důkazům atd. 

V 18 letech napsal slavné Pojednání o kuželosečkách, v 19 vynalezl první počítací stroj (pro otce, 
kt. počítal daně jako královský komisař). 

Roku 1638 se jeho otec – správce královských daní - dostal do konfliktu s kardinálem Richelieu 
kvůli novým daním a odstěhoval se do Rouenu; pro něho zkonstruoval svůj počítací stroj. V 17 letech 
napsal Pojednání o kuželosečkách, které ocenila Pařížská královská akademie a Descartes je pokládal 
za práci jeho otce. V roce 1647 vydal pojednání o tlaku vzduchu a o vakuu, založené na přesných 
srovnávacích měřeních s Torricelliho trubicí na hoře Puy-de-Dome. 

Po otcově smrti (1651) vedl v Paříži nákladný život s velkým dvorem a rozešel se se svou sestrou 
Jacqueline, která vstoupila do přísného kláštera Port-Royal. Tak se sbližuje s jansenisty z Port Royal. 
Od mládí měl chatrné zdraví, trpěl různými bolestmi a roku 1647 na čas ochrnul.  

 
Po šesti letech v klášteru se znovu oddává „světskému“ životu – prožívá nezdařilou milostnou 

epizodu. Při hře v kostky nachází inspiraci k teorii pravděpodobnosti. Tyto hry ho inspirovaly 
k formulaci „sázky“ – Bůh je Bohem skrytým. Od chvíle, kdy byla přirozenost pokažena, nechal Bůh 
lidi v zaslepení. Bůh nikde v přírodě není zjevný, je nekonečně nepochopitelný. Proto nejsme ani 
schopni poznat, ani co je ani zda-li Bůh je (rozum o tom nemůže rozhodnout). „Odděluje nás 
nekonečný chaos. Na okraji té nekonečné vzdálenosti se hraje hra, v té padne panna nebo lev. Na co 
vsadíte vy? Pomocí důkazů nemůžete udělat ani jedno ani druhé… Zvažte tedy ztrátu a zisk, zvolíte-li 
lva, že Bůh je. Porovnejme tyto dva případy: vyhrajete-li, vyhrajete všechno, prohrajete-li, 
neprohrajete nic. Vsaďte tedy na to, že Bůh je a neváhejte.“ 

 
Roku 1654 se při jedné vyjížďce málem zabil, když se na mostě v Neuilly splašili koně přes most 

Seinu a jeho kočár zůstal viset na zábradlí; Pascal se zachránil, ale upadl na dva týdny do bezvědomí. 
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Když koncem listopadu 1654 přišel k sobě, měl mystické vidění, z něhož si zapsal: „Oheň. Bůh 
Abrahamův, Izákův a Jákobův, ne Bůh filosofů a učenců…“ a věnoval se pak už jen filosofii a 
náboženství. Po celý život ho již pronásledovala obsedantní představa propasti. Propast se mu stala 
návratným tématem (i ve vědeckém zájmu – vzduchoprázdno). 

Příhoda s kočárem ho vedla k „druhému obrácení“ (1654) – během mystické noci napsal vyznání 
víry, kt. nosil stále při sobě zašitý do podšívky kabátu. Znovu začíná docházet do Port-Royal, 
přeneseného do Champs – tam byli jansenisté (vědecky založení, osvícenci). 

Klášter v Port-Royal, kde pobývala i jeho sestra a kam se po svém zážitku uchýlil, byl střediskem 
jansenismu, morálně přísného katolictví, a právě hledal obhájce ve sporu s pařížskou Sorbonnou a s 
jezuity. Tohoto úkolu se ujal a začal psát velmi ostré kritiky na uvolněnou morální teorii, „kazuistiku“, 
která hledala různé omluvy pro mravně pochybná jednání a kterou šířili zejména jezuité. Tyto listy, 
adresované jejich provinciálovi, vycházely anonymně a vyvolaly veliký skandál. Král Ludvík XIV. je 
nechal 1660 veřejně spálit a odsoudil je i papež, přesto se hojně četly. I když jansenismus byl 
odsouzen a klášter Port-Royal zrušen, záměr jeho Listů se nakonec po velkém boji prosadil. Na jejich 
kritiku církve navázal pak s velkým obdivem Voltaire, který je pokládal za to nejlepší, co kdy ve Francii 
vyšlo, i Jean-Jacques Rousseau. Na otázku, kterou knihu by byl nejvíc chtěl napsat sám, uvedl Voltaire 
právě „Listy provinciálovi“. 

 
Jeho bouřlivé obrácení ještě podpořilo uzdravení jeho desetileté neteře M. Perrier, jež trpěla 

nebezpečným očním nádorem, který po doteku relikvie v Port-Royal zmizel. Pascal pak užíval jako 
svůj emblém oko, obklopené trnovou korunou a nápisem: „Vím, komu jsem uvěřil.“ V posledních 
letech žil opět v ústraní na venkově jako asketický poustevník, pomáhal chudým a odmítal lékařskou 
pomoc. Věnoval se velkému projektu obrany křesťanství, který však nedokončil. Jeho poznámky vyšly 
posmrtně jako Myšlenky (Pensées) a jsou jeho nejslavnějším dílem. 

 
Rozum a srdce 
Posledním krokem rozumu je uznat, že nekonečně mnoho věcí jej přesahuje. 

 
Srdce má své důvody, o kterých rozum vůbec neví. � iracionální povaha náboženského postoje 

ke světu a k člověku. Boha cítí srdce a nikoli rozum („Bůh pociťovaný srdcem“). 
 
Vznešenost a bída člověka 
Člověka lze pochopit jen prostřednictvím Krista – člověk je ubohý a zároveň veliký. Kristus je 

Bohem ponížený až k smrti a zároveň je Mesiáš vítězící nad smrtí.  

 
 
Rozptýlení 
= neustálé odpoutávání pozornosti od bytostních záležitostí světa a lidského údělu v něm. Lidé 

milují lomoz a shon. 
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Klam a přetvářka 
Lidé se mezi sebou neustále klamou a navzájem si lichotí. Člověk touží být obdivován. 

Jan Amos Komenský (1592 – 1670) 

• bratrská Akademie v Přerově  
• kalvínská Akademie v Hebronu (1611-13) – profesor H. Alsted a 

J. Althaus 
• teologická fakulta Heidelberg – prof. J. V. Andreae � na 

Moravu se vracel pěšky (všechny peníze na konci studia utratil 
za Koperníkův spis, kt. ale nepřijal do své filozofie) 

• vyučuje na bratrských školách (1614-22) – Přerov, Fulnek 
• duchovní správce JB 
• po Bílé Hoře se skrývá, pak jde do exilu (1628) – Polsko, 

Německo, Švédsko, Uhry, Anglie, Nizozemsko 
 
FILOZOFICKÉ MYŠLENÍ, RŮZNÁ OBDOBÍ: 
a) období předpansofické 

• Encyklopedie 
• Reformně protipapežské pamflety (Retuňk proti antikristu a svodům jeho – 1617 – o 

zlehčování Písma, světskosti atd.) 
• Heslo J. A. Komenského „Všechno ať samo plyne, ať ve věcech násilnost není“ 
• Pacifismus, irenismus, ekumenismus, smíření, urovnání rozbrojů 
• Filozofický smysl pro celek, celkovost, celistvost… jednota, harmonie 
• Spisy útěšné: Labyrint světa a ráj srdce, Hlubina bezpečnosti (Svět jest kolo, jež se 

točí, prudce chvěje, hlučí, zvučí. Kdo mu v centrum neusedne, zamotá se a vypadne.) 
• Triadická metafyzika: UNUM (jedno), VERUM (pravdivé), BONUM (dobré) � 

Komenský hledá triady všude, Trojice ve věcech 
• Speciální metafyzika: rozlišuje pasivní látku neboli temnotu a dva principy aktivní – 

světlo (propůjčujícím jsoucnům tvary a duch (který jsoucna pořádá a usměrňuje) = 
světelná metafyzika. 
 

b) obd. pansofické (vševědecké) 
• souhrn a sjednocení veškerého vědění přístupného člověku 
• spis Předehry komeniánských snah (1637), Objasňování pansofických pokusů (1639), 

Předpoklady pansofie (1636), Náčrt pansofie (1643) 
• Opus grande (Všeobecná porada) 
• Omnes, omnia, omnio = všichni, všechno, všemi způsoby � vědění všech lidí (bez 

rozdílů věku, pohlaví, zámožnosti, náboženství, rasy…), o všem, všestranně, veskrze…. 
Lidský rozum je zaměřen k činu – člověk jakožto sůl země, SAL (Sapere, Agere, Loqui 
– „rozumět, konat, mluvit“) 

• Abeceda věcí – jedny a tytéž ideje prostupují všechny sféry veškerenstva… „Z nich je 
text každé vrstvy skutečnosti sestaven jako slova a věty hlásek. Oborem, v němž 
získáme tuto základní abecedu reality je příroda.“ 

• Všeobecný paralelismus – panharmonie (shody protiv) 
 

c) obd. všenápravné  
• pansofie i výchova � vyvedení z labyrintu; vševěda a vševýchova mají vést k nápravě 

(úplné, všeobecné a všeobsáhlé) 
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• kniha Cesta světla (Londýn, 1641-42), Všeosvícenství – „Světlo myslí se rozlévá po všech 

věcech“, Konsultace“ obsahuje spis Všenáprava – obnovení svobody (myšlenkové, 
náboženské, občanské)  

 

Kapitola XIV. 

Francouzské osvícenství a materialismus 18. století  
18. stol. ve Francii = století filozofické: 

• 1715 – smrt Ludvíka XIV. (konec absolutismu ve Fr.) 
• 1789 – Fr. revoluce 
• 1815 – pád Napoleona, restaurace Bourbonů na trůně, ustanovení Svaté aliance (tím se 

uzavírá prodloužené 18. st.)  

A) Kritický a revoluční duch osvícenství 

Filozofie 18. stol. – slevovala ze své akademičnosti a exaktnosti ve prospěch populárnosti a 
srozumitelnosti � více ovlivňuje společnost. 

Filozofové jsou pro společnost také – všichni svobodomyslní, racionálně založení, učenci, 
spisovatelé i mnozí kněží, kt. používali filozofie k cílům společenské kritiky. 

Osvícenství – oporou předrevoluční fr. společnosti, výsad a diskriminaci byla katolická církev. 
Francie prodělala reformaci jen oslabeně (hugenoti – krvavě potlačeni). Antiklerikalismus – odpor 
vůči církvi a církevní instituci, církevní ideologii a dogmatům. Osvícenci byli zprvu deisté, výjimečně 
ateisté.  

B) „Vědecký duch“ osvícenství  

Filozof je vědec, vědátor, učenec � vše rozumově vysvětlovat na základě faktů, zkušeností… = 
racionalismus. 

 
Encyklopedie: abecední řazení hesel 
Diderot: „končí éra matematiky, přichází éra přírodních věd“ 
Přírodní vědy: 

• Experimentální fyzika, nauka o elektřině, světle, teple 
• James Watt – parní stroj (1778) 
• Chemie – objevení principu hoření (kyslík, oxidace) 
• Lékařství, biologie – pojmenování, klasifikace, směr k evolucionismu 
• Isaac Newton 

 
Humanitní obory:  

• Historie, filozofie dějin, sociologie, sociálněpolitické teorie, ekonomie, právo, pedagogika 
• Charles Louis de Montesquieu (1689-1755) – politická filozofie, sociologie, státověda 

(striktní rozdělení moci – zákonodárná, výkonná, soudní)…. Jeho merkantilistické teorie = 
základem společenského bohatství jsou peníze, drahé kovy (hl. zlato) 
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• Fyziokratická škola (Quesnay, Turgot) – jediným zdrojem blahobytu je půda a zemědělská 

práce.  

C) Záliba v pokroku a smysl pro civilizaci 

Civilizace nejen ve smyslu kultury duchovní, ale i kultury hmotné. 
• Exaktní vědění 
• Humanitní vzdělání a literatura 
• Mluvnice, řečnictví, poezie a krásné písemnictví 
• Divadlo, hudba, výtvarné umění 
• Aristokracie podporuje osvícenství 
• Zájem o dovednosti: řemeslné, průmyslu, zemědělství, obchodu, bankovnictví atd. (viz 

Encyklopedie) 
• Cíl: zlepšení lidského postavení v intelektuálním i existenčním ohledu (věřili 

v neomezenou schopnost člověka ke zdokonalování) 

Piere Bayle (1647-1705) 

Kritický a historický slovník 
Skepticismus 

Jan Meslier (1664-1729) 

Radikální sociálně kritické a materialistické názory 
Závět – utopistická vize komunistické společnosti (rovnost a bratrství) 
„Náboženství podporuje vládu, která už nemůže být horší, vláda podporuje náboženství, které už 

nemůže být hloupější.“ 

François-Marie Voltaire (1694-1778)  

Filozof, historik, básník a dramatik 
Narozen v Paříži v rodině notáře, po smrti matky vychováván 

libertinistickým abbé, později v jezuitské koleji.  
Již v mladém věku � do dvorských kruhů (zakusil mnoho ponížení)  
2x v Bastile, nucený 3 letý exil v Anglii (setkává se tam s liberalismem – 

píše Filozofické listy, 1733 � byly spáleny na hranici) � z Anglie se uchýlil 
na zámek Cirey ke své intimní přítelkyni markýze Madame de Châtelet – 
Voltaire se stal dvorským historiografem (1745). 

Na dvoře pruského „osvíceného despoty“ Bedřicha II. = zklamání („Je 
to koneckonců jen král“)  � musel opustit Francii � Ženeva (1754) 

Poslední období života – na zámku ve Ferney, kt. si zakoupil vedle ještě několika dalších sídel 
(„Filozofové mají mít dvě nebo tři díry pod zemí proti psům, kteří je pronásledují“) � Candile aneb 

optimismus (1759), Pojednání o snášenlivosti (1763), Filozofický slovník (1764-69). 
Velký ohlas:  

• Jeho obrana obětí surového despotického pronásledování a nezákonné zlovůle � 
př. boj za rehabilitaci protestantského obchodníka Jana Calase (nespravedlivě 
odsouzen a brutálně zavražděn). 

• V posledním roce života – cesta do Paříže = osobní triumf, velké vítání („Žel, přišlo 
by jich právě tolik, aby mě uviděli na popravišti“) 

• Neměl revoluční záměry – ale fr. revoluce se k němu hlásila 
 
Filozofie: 

• Lockův empirismus + Newtonovu přírodní filozofie + Baylův skepticismus 
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• Aplikuje, aktualizuje 
• Smích, humor, satira – „Běda filozofům, kteří si nedovedou odesmát své vrásky!“ 
• Princip tolerance – „Nesouhlasím s jediným vaším slovem, nicméně budu do krve hájit 

Vaše právo, abyste je směl pronést.“ 
• Kritika teologického pojetí přírodních a společenských jevů – o pohromě Lisabonské 

(zemětřesení z r. 1755) – má se přehodnotit tvrzení, že „vše co je, je dobré“ 
• Odpůrce křesťanství, katolické církve 
• Kritika Bible – rozpory, pověry, zázraky, Ježíš = obyčejný člověk… „toto náboženství 

vzniklo, když se první hlupák sešel s prvním podvodníkem… Teologie je pavěda (dělá 
ateisty) = ale náboženství odstranit nechtěl („Chci aby můj správce, můj krejčí, lokaj a má 
žena sama věřili v Boha; myslím si, že budu méně okrádán a méně podváděn.“). Proto i 
kdyby Bůh neexistoval, museli bychom si ho vymyslet. 

• Poprvé užil název „filozofie dějin“- dílo Esej o mravech a duchu národů (1756) 

Francouzští materialisté – La Mettrie, Diderot, Helvétius, Hobach 

Znaky materialistů: 
1) Spojení hmoty a pohybu 
2) Přechod od deismu k ateismu 
3) Determinismus – odmítání nahodilosti 
4) Teorie poznání – sensualisté 
5) Teorie zájmů a potřeb (antropologie, psychologie) 
6) Filozofie dějin a společnosti je materialistická – všemocnost rozumu a výchovy 
7) Kritika náboženství  

Julien Offray de La Mettrie (*1709-1751) 

• Narodil se v přístavním městě Saint-Malo (známé pro pirátská doupata) – i jako Diderot 
mezi materialisty nebyl šlechtického původu. Otec – bohatý kupec s hedvábím. 

• Jansenistické vzdělání, vystudoval medicínu � plukovní lékař ve válce o rakouské dědictví 
(1743-45). 

• Psal jedovaté pamflety proti fr. medicíně; pobouřil materialistickým spisem Pojednání o 
duši (1745) – tvrdí, že duševní schopnosti člověka jsou příčinně podmíněny tělesnými 
vlastnostmi jeho organismu. 

• Propuštěn � odjel do Holandska, zde vydává Člověk stroj (1748) = poprask 
• Epikurův systém, Anti-Seneka 

• Umění užívat (hédonismus): 

 
• Zemřel v Berlíně na následky otravy z lanýžové paštiky připravené na zkaženém tuku – 

léčil se sám pouštěním žilou, prováděl sebepozorování. 

Denis Diderot (1713-1784)  

• Redaktor encyklopedie 
• Narodil se v SV Francii, otec nožíř � na jezuitské koleji � pařížská 

církevní kolej Harcour. 
• Znechucen právnickou agendou (zprvu si vydělával jako prokurátorův 

pomocník). 
• Samostatně studuje přírodní vědy, dostává se do víru bohémského 

života (střídá zaměstnání). 
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• Encyklopedie – opět zklamání po vydání (jeho články byly cenzurované vydavatelem) 
• 1773 odjíždí do Petrohradu � radil císařovně Kateřině II. � koupila od něho jeho 

knihovnu 
Rozhovor mezi d´Alembertem a Diderotem – filozofická tvorba 
Jeptiška, Jakub fatalista, Rameauv synovec, Herecký paradox – beletrie 

 
Při umírání odmítl (jako jiní materialisté) duchovní útěchu � nechtěl se zřeknout ateismu. 

Claude Adrien Helvétius (1715-1771)  

• Problémy člověka ve společnosti (otázky přírody nechával stranou) 
• Synem lékaře � studium na jezuitské koleji (ovlivněn Lockovým Esejem o 

lidském rozumu) � pracoval jako „generální nájemce“ (kontrola výběrčí 
daní). 

• 1749 si koupil hodnost vedoucího královniny tabule= přístup ke 
královskému dvoru. 

• Kniha O duchu (knihu spálili u schodiště parlamentu, Helvétius se knihy formálně zřekl), O 
člověku (vydání se nedožil) 

Paul Heinrich Dietrich von Holbach (1723-1789)  

• Francouzsky píšící německý baron, narodil se v bádenském 
Heidelsheimu (otec baron a obchodník). 

• Studuje leidskou univerzitu – jeho bohatství mu umožňovalo po 
odchodu do Francie podporovat i své přátele. Žil na přeměstském 
statku. 

• Jako Helvétius i on vedl pařížský salón – centrum nejduchaplnějších lidí 
celé Evropy 

• Zájem o přírodní vědy (1752 – 66) – píše na 400 hesel Encyklopedie 
• Protiklerikální publicistika (1766 – 70) – Kapesní bohosloví, Zdravý rozum, Odhalené 

křesťanství � bývá nazýván „osobním nepřítelem Boha“. Systém přírody – „bible 
materialismu“ (odsouzeno ke spálení; hmota je to, co tak či onak působí na naše smysly). 

• Otázky morálky a politiky (1770 – 76) – Přirozená politika, Všeobecná morálka, 
Společenský systém (všemocnost výchovy) 
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Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)  

Proti všeobecné nadvládě rozumu prosazuje primát citu, proti 
intelektualismu zastává emocionalismus, proti adoraci civilizace, kultury, 
vědy a umění staví přírodu, přirozenost, prostotu a jednoduchost, proti 
nadšení z civilizačního vzestupu a víře v pokrok, obhajuje názor o 
postupujícím celkovém úpadku mravů a regresu člověka zapleteného do 
sítě komplikovaných společenských vztahů a rafinované kultury, proti 
učenosti klade moudrost, proti elitářskému aristokratismu hlásí plebejský 
demokratismus, proti bohatým, povýšeným a utiskujícím stojí na straně 
chudých, ponížených a utiskovaných (= kritika osvícenství). 

Kořeny společenské krize = v soukromém vlastnictví a sociální 
nerovnosti. 

• Narozen v Ženevě, otec hodinář a taneční mistr, matka zemřela při porodu. Byl 
autodidakt – nenavštěvoval veřejné školy. Otec musel odejít ze Ženevy (hrozilo mu zde 
odsouzení) – vychovával ho pastor Lambercier. Po dvou letech – ke strýci – k učení k rytci 
(utekl z učení v r. 1728) � toulal se po Savojsku, ujala se ho v 16 letech paní de 
Warensová (o 13 let starší) � stal se jeho „maminkou“, milenkou, zpovědnicí k níž se 
v životě opětovně vracel. Díky ní se obrátil na čas ke katolicismu (sama byla konvertitka 
od kalvinismu) 

• Občas si vydělává jako lokaj u šlechty, hudební učitel 
• V Paříži – vydělává jako opisovač hudebních partitur 
• V hostinci u Sorbony potkává Terezu Lavasseurovou, služku hotelu s níž dlouho žil (jejich 

pět dětí odložil do nalezince, ač je autor výchovných románů Emil neboli o výchově). 

 
� Soutěž vyhrál 
1754 konvertoval ke kalvinismu 
1756 se usadil na venkově 

 
Dílo 

• Julie aneb Nová Heloisa – průkopnické beletristické dílo, romantické prvky (1761), jedná 
se o román v dopisech, je bráněno milostnému vztahu 2 lidí (chudý učitel a dívka z 
vznešené rodiny) 

• Rozprava o vědách a umění (1750) 
• Vesnický věštec (1752) – opera úspěšně provedená před králem ve Fontainebleau 18. 

října 1752, avšak premiéra v pařížské Opeře 1. března 1753 propadla 
• Rozprava o původu a základech nerovnosti mezi lidmi (1755) 
• Emil aneb O výchově (1762) – pedagogický román, klade důraz na čistotu citu, autor říká, 

že se dítěti nemá vykládat o víře, nýbrž dítě má samo víru nalézt 
• společenské smlouvě (1762) 
• Vyznání savojského vikáře – přirozené náboženství, Bůh deisticky racionalizován, 

distancuje se od všech forem náboženství jež podle něho vzbuzuje fanatismus 
• Hudební slovník (napsán roku 1755, vydán v Paříži v roce 1767) 
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• Vyznání (posmrtně) -  
• Pojednání o moderní hudbě (1743) 

 
Rousseauova smrt byla opředena řadou tajemství a nevyjasněných okolností. Vznikly spekulace, 

že byl zavražděn kvůli dědickým vztahům a předčasnému zájmu o jeho dílo Vyznání, jež mělo být 
podle jeho slov vydáno až posmrtně. O posledních dnech a o smrti Jeana-Jacqua hovoří detailně 
román německého poválečného spisovatele Liona Feuchtwangera Bláznova moudrost aneb Smrt a 
slavné zmrtvýchvstání Jeana-Jacqua Rousseaua. 

 

 

Nepřirozenost 
 Sociální, ekonomická a politická nerovnost 
 Společenské chování, oblékání, způsobu vyjadřování 
 Člověk se musí dělat někým jiným než je 
 Člověk neexistuje pro sebe, ale pro jiné = společenství je shromáždění umělých lidí a 

strojených vášní. 
 
Pocit osamocenosti a samoty (hodnotí kladně) 

 přírodní člověk i génius je sám 
 „Právě proto, že mám lidi rád, utíkám od nich.“ 

 
Svoboda 

 „člověk se narodil jako svobodný, ale všude je v okovech“ – společnost, politické zřízení, 
zákony ničí svobodu 
 

Rovnost 
 Svoboda je zaručena do té míry, do jaké je spojována s rovností všech před zákonem. 
 Nerovnost sociální – nerovné rozdělení soukromého vlastnictví 
 Fr. revoluce se k němu hlásí jako k „apoštolovi rovnosti“ 
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Závěr 

 


