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DEWEY, John. Rekonstrukce ve filosofii. Praha:  SFINX, 1929.  

I.  Změny v ponětích  filosofie (str. 9 – 27) 

Člověk se liší od nižších živočichů proto, že si uchovává svoje minulé zkušenosti. Co se 

přihodilo v minulosti, prožívá se znovu ve vzpomínce. Kolem událostí dneška zachycuje se mlžina 

myšlenek na věci podobné, zažité ve dnech zašlých. U zvířat takový zážitek zaniká, jakmile se 

přihodí, a každý nový úkon nebo útrapa trčí osaměle. Ale člověk žije ve světě, kde je každý příběh 

nabit ozvěnami a vzpomínkami na to, co předcházelo – kde každý děj připomíná věci jiné. Nežije 

tedy člověk, jako zvířata polní, ve světě věcí toliko fysických, nýbrž ve světě znamení a symbolů. 

Takový kámen je nejenom tvrdý, je nejenom věcí, o kterou se klopýtne, nýbrž jest pomníkem 

zesnulého předka. Plamen ohně není toliko cosi, co hřeje, nebo pálí, nýbrž je symbolem trvalého 

života domácnosti, neutuchajícího zdroje jasu, výživy a přístřeší, k němuž se člověk vrací ze svých 

opětovných toulek. Namísto aby to byla jen živá ohnivá vidlice, jež může popáliti a ublížiti, je to 

ohniště, u kterého se koná pobožnost, a za něž se bojuje. A všecko tohle, co značí rozdíl mezi 

zvířectvím a lidskostí, mezi kulturou a jen fysickou přírodou, toť proto, že si člověk pamatuje, 

uchovávaje si a zaznamenávaje své zkušenosti. 

Avšak oživení paměti je málokdy doslovné. Přirozeně si pamatujeme, co nás zajímá a protože 

nás to zajímá. Na minulost se vzpomíná nikoli pro ni samu, nýbrž pro to, čeho přidává přítomnosti. 

A tak je prvotní život paměti spíše citový, než intelektuální a praktický. Divoch si vzpomínal na 

včerejší boj se zvířetem nikoli proto, aby zkoumal vlastnosti zvířete na vědecký způsob, ani aby si 

vypočítával, jak by se mu zítra bojovalo lépe, nýbrž aby tím unikl dnešní nudě a omrzelosti, když si 

nově opatří včerejší rozechvění. V té paměti je všecko vzrušení zápasu, nikoli však jeho nebezpečí a 

úzkost. Oživiti si jej a libovati si v něm, to povznáší přítomný okamžik o nový význam, o význam 

rozdílný od toho, jenž aktuálně náleží buď jemu nebo tomu minulému. Paměť je zkušenost zástupná, 

ve které jsou veškery citové hodnoty aktuální zkušenosti, nikoli však její napětí, střídavé obraty a 

svízele. Vítězství v boji má ještě více dráždivosti při válečném tanci pamětním, nežli v okamžiku 

vítězství; vědomá a opravdu lidská zkušenost štvanice se dostavuje, když se dostane do hovoru a 

začne znova předváděti u táborového ohně. Při ní samé je pozornost zabrána praktickými 

podrobnostmi a napětím nejistoty. Teprve později se skládají podrobnosti v příběh a splývají ve 

významný celek. Ve chvíli praktické zkušenosti samé člověk žije pro okamžik za okamžikem, jsa 

příliš zaměstnán okamžitým úkolem. Jakmile přehlíží ty všecky okamžiky v myšlence, vyvstává 

drama se začátkem, prostředkem i pohybem až do vystupňování výkonu nebo do podlehnutí. 

Ježto si člověk oživuje svou minulou zkušenost proto, že dodává zajímavosti tomu, co by 

jinak bylo nicotou přítomné prázdnoty, žije primitivní pamatování spíše fantasií a obrazivostí než 

přesným rozpomínáním. Co se počítá, je konec konců právě příběh, drama. Jenom ony nahodilé 

okolnosti se vybírají, které mají přítomnou hodnotu citovou, aby stupňovaly nynější povídku, jak se 

znovu ozývá v obrazivosti anebo vypravuje žasnoucímu posluchači. Co nedodává zápasu napínavosti 

anebo nepřispívá k metě úspěchu nebo nezdaru, to se vynechává. Vedlejší události se přeskupují, až 

se hodí do té nálady, jakou nese povídka s sebou, A tak člověk dávnověku, byl-li ponechán sobě 

samému, nebyl-li aktuálně zabrán bojem o existenci, žil ve světě pamětí, jenž byl světem 

připomínek. Připomínka se od vzpomínky liší tím, že se neděje ani pokus o to, zkoušeti její 

správnost. Jeť její správnost věcí poměrně lhostejnou. Oblak připomíná velblouda anebo lidskou 
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tvář. Nemohl by je připomínat, kdyby nebývalo kdysi aktuální, doslovné zkušenosti s velbloudem a 

tváří. Ale na skutečné podobnosti nezáleží. Hlavní věc je citový zájem o stopování toho velblouda 

anebo sledování osudů té tváře, jak se utváří a rozplývá. 

Kdo studují primitivní dějiny lidstva, vypravují, jak ohromnou účast při tom mají živočišné 

povídky, báje a uctívání. Leckdy se z tohoto dějinného faktu činí tajemství, jako by naznačoval, že 

primitivním člověkem hýbala jiná psychologie nežli ta, jaká oživuje lidskost nyní. Ale vysvětlení je 

tuším prosté. Dokud se nevyvinulo zemědělství a vyšší výrobní dovednosti, střídala se dlouhá období 

zahálčivé prázdnoty s poměrně krátkými obdobími energie vynakládané na zajištění potravy anebo 

bezpečnosti před útokem. My pro svoje vlastní návyky máme sklon mysliti si lidi jako pilné, anebo 

zaměstnané, ne-li děláním, tož aspoň přemýšlením a strojením plánů. Ale tehdy lidé měli napilno, 

jenom když byli zaujati honbou nebo rybařením anebo výpravou bojovnou. A přece mysl, když bdí, 

musí míti nějakou náplň: nemůže zůstati doslova prázdna, protože je tělo lenivo. A jaké myšlenky se 

měly tlačiti do lidské mysli, ne-li zkušenosti se zvířaty, zkušenosti předělané účinkem dramatického 

zájmu o lepší oživení a spojitost dějů pro honbu typických? Ježto ve své fantasii lidé dramaticky 

znova prožívali zajímavé části svého aktuálního žití, nevyhnutelně byla zvířata sama 

zdramatizována. 

Zvířata byla opravdovými dramatis personae, a jakožto taková přijímala na sebe rysy osobní. 

I ona měla tužby, naděje a strachy, svůj život nálad, lásek a nenávistí, vítězství a porážek. Nad to, 

ježto byla podstatně nezbytná k vydržování pospolitosti, stávala se svými činnostmi i svým utrpením 

– v lidské obrazivosti, jež si minulost dramaticky oživovala – opravdovými účastníky pospolitého 

života. Třebaže byla zvěř honěna, přece se na konec nechávala chytit, a tedy byla přítelem a 

spojencem. Věnovala se zcela doslovně udržování a blahu pospolité skupiny, které náležela. A tak se 

vytvořilo nejen množství povídek a legend zálibně se obírajících činnostmi a vlastnostmi zvířat, 

nýbrž i ony podrobné obřady a způsoby uctívání, jež činily ze zvířat předky, hrdiny, kmenové 

odznaky a božstva. 

Doufám, že se vám nezdá, že bych byl příliš odbočil od svého tématu, jaké byly počátky 

filosofie. Neboť mně se zdá, že dějinného pramene všelikých filosofií nelze pochopiti jinak, než 

zdržujeme-li se, a to ještě déle a podrobněji, u takových úvah, jako jsou tyhle. Je nám zapotřebí 

uznati, že obyčejné vědomí obyčejného člověka, ponechán-li sobě samému, je stvoření spíše 

žádostivé nežli intelektuálně učenlivé, bádavé nebo hloubavé. Člověk přestává býti puzen, jak byl, 

prvotně nadějemi a obavami, láskami a nenávistmi, jenom když se podrobí kázni, která je lidské 

přirozenosti cizí, která je – ze stanoviště přírodního člověka – cosi umělého. Arciže naše knihy, naše 

vědecké a filosofické knihy psány jsou lidmi, kteří se podrobili ve vyšší míře intelektuální kázni a 

kultuře. Jejich myšlenky jsou rozumné ze zvyku. Oni se naučili svoje fantasie porovnávati s fakty a 

svoje ideje pořádati spíše logicky nežli citově a dramaticky. Když si dopřejí spřádati vidiny a sníti za 

bíla dne, – což je pravděpodobně častější než se konvenčně uznává, – jsou si vědomi toho, co činí. 

Opatřují vinětami tyto odbočky a jejich výsledky si nepletou s objektivními zkušenostmi. Máme 

sklon posuzovati druhé podle sebe, a protože vědecké a filosofické knihy skládají lidé, u kterých je 

rozumné, logické a objektivní ustrojení mysli v převaze, přidělili jakousi podobnou rozumovost i 

průměrnému a obyčejnému člověku. Potom se přehlíží, že i rozumovost i nerozumnost jsou namnoze 

nerozhodné a jen episodní při neukázněné přirozenosti lidské; že lidmi vládne spíše paměť nežli 

myšlení, a že paměť není rozpomínáním na aktuální fakta, nýbrž je to přidružování představ, 
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připomínek a dramatické fantazie. Standarta, kterou se měří hodnota těch připomínek tryskajících v 

mysli, není shoda s faktem, nýbrž uspokojivost citová. Podněcuje-li se jimi a posiluje cítění, a jsou-li 

vhodný do dramatické povídky? Jsou-li v souladu s vládnoucí náladou, a lze-li je přeložiti do 

tradičních nadějí a obav pospolitosti? Jestliže chceme chápati slovo sny s určitou volností šíře, je 

sotva přepjaté říci, že člověk pravidelně, až na chvíle, kdy se mu naskýtá aktuální práce a boj, žije ve 

světě snů, spíše než ve světě faktů, a to ve světě snů sestaveném okolo tužeb, jejichž úspěch a 

zmaření tvoří jeho látku. 

Zacházeti s dávnými věrami a podáními lidstva, jako by to byly pokusy o vědecké vysvětlení 

světa, jenomže pokusy bludné a nesmyslné, znamená takto dopouštěti se veliké chyby. Materiál, ze 

kterého nakonec vyvstává filosofie, nemá co činiti s vědou ani s vysvětlováním. Jest obrazný, 

symbolický pro obavy a naděje, udělán z domněnek a nápovědí; nemá významu světa objektivních 

faktů, jemuž se intelektuálně čelí. Jest poesií a dramatem spíše než vědou, a jest mimo vědeckou 

pravdu a klam, rozumovost nebo nesmyslnost fakta na týž způsob, jako je na těchhle věcech 

nezávislá poesie. 

Původní materiál musí však projíti alespoň dvěma stupni vývoje dříve, nežli se stane z něho 

vlastní filosofie. Jedno je stadium, na kterém se příběhy a legendy i jejich průvodní dramatizace 

sjednotí a upevní. Zprvu jsou ty citem proniklé záznamy zkušeností namnoze jen příležitostné a 

pomíjející. Sáhne se po událostech, které vzrušují city nějakého jednotlivce, a ty se znova prožívají v 

povídce i v pantomimě. Ale jsou leckteré zkušenosti tak hojné a opětovné, že na nich záleží té které 

skupině jako celku. Ony se společensky zobecní. Na takovém kusu dobrodružství jediného 

jednotlivce se buduje, až se stane representačním a typickým pro citový život kmene. Jisté okolnosti 

účinkují na blaho a bídu lidské skupiny v její celosti, a tím se jim dostává výjimečného důrazu i 

povznesení. Sestaví se určitá osnova tradice; příběh se stává společenským dědictvím a majetkem; 

pantomima se rozvíjí v pravidelný obřad. Tradice takto utvořená se stává jakousi normou, se kterou 

se jednotlivá fantasie a připomínka uvádějí ve shodu. Sestrojí se trvalé lešení obrazivosti. Vyroste 

pospolitý způsob chápání života, do kterého se jednotlivci zavádějí výchovou. I nevědomky i 

rozhodným společenským požadavkem se pokaždé jednotlivcova paměť přizpůsobuje skupinové 

paměti nebo tradici a fantasie jednotlivců se upravují podle souboru věr příznačných pro celou 

pospolitost. Poesie se ustaluje a usoustavňuje. Ten příběh se změní ve společenskou normu. Z 

původního dramatu, jež znovu předvádí nějakou citově důležitou zkušenost, stane se zařízení kultu. 

Představy před tím volné se utuží v nauky. 

Soustavnost a závaznost takových nauk se urychluje a potvrzuje výboji a politickým 

upevněním. Jakmile se obvod nějaké državy roztáhne, je tu rozhodná pohnutka, aby se usoustavnily a 

sjednotily představy kdysi volné a přesouvavé. Kromě přirozeného vyrovnávání a přizpůsobování, 

jež vyvěrá z fakta vzájemného styku a z potřeb společného dorozumění, bývá tu nezbytnost politická, 

jež vede vládce k tomu, aby tradice a víry soustředil za příčinou rozšíření a zesílení své vážnosti a 

svého vlivu. Judea, Řecko, Řím a tuším všecky jiné země s delšími dějinami podávají záznamy, jak 

se ustavičně předělávaly dávnější místní obřady a nauky ve prospěch širší společenské jednoty a 

rozsáhlejší politické moci. Žádám vás, abyste se mnou předpokládali, že na tenhle způsob povstaly 

hlavnější kosmogonie a kosmologie plemene, rovněž jako hlavnější tradice etické. Zdali tomu je 

doslovně tak či ne, to zkoumati není zapotřebí, natož to dokazovati. K našim účelům postačí, že 

společenskými vlivy nastalo ustálení a uspořádání nauk i kultů, jež dalo obrazivosti její obecné rysy 
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a chování jeho obecná pravidla, a že takové upevnění bylo nezbytnou předchozí podmínkou, aby se 

utvořila jakákoli filosofie, jak tomu výrazu rozumíme. 

Třebaže však je nezbytnou předchozí podmínkou, přece ještě samotné toto uspořádání a 

zobecnění ideí a principů víry nedostačuje, aby vznikla filosofie. Chybí ještě pohnutka k soustavě 

logické a k důkazu intelektuálnímu. Tu dodala, jak smíme předpokládati, potřeba smířiti mravní 

pravidla a ideály, ztělesněné v tradičním zákoníku, s positivistickým poznáním faktů, jež postupně 

narůstá. Neboť člověk nemůže nikdy býti úplně jen stvořením vzpomínek a fantasií. Požadavky 

nepřetržité existence činí nezbytnou trochu pozornosti k aktuálním faktům světa. Ačkoli je 

překvapující, jak málo se prostředím aktuálně klade uzda tvoření ideí, ježto není ponětí tak 

nesmyslných, aby jich nebyli někteří lidé přijímali, přece donucuje prostředí k určitému minimu 

správnosti, hrozíc jinak vyhlazením. Že jsou určité věci potravinami, že je lze nalézti na určitých 

místech, že voda utápí, oheň pálí, že ostré hroty pronikají a píchají, že těžké věci padají, nejsou-li 

podepřeny, že jest určitá pravidelnost ve změnách dne a noci i ve střídání horka a chladu, vlhka a 

sucha: – taková prosaická fakta se vnucují pozornosti i primitivní. Některá z nich jsou tak očividná a 

tak důležitá, že nemají téměř nic fantastického ve své souvislosti. Auguste Comte praví kdesi, že 

nezná divošského národa, který by měl nějakého boha tíže, ačkoli jinak snad každá přírodní jakost 

nebo síla byla zbožněna. Postupně vyrůstá soubor všedních generalizací, jimiž se uchovává a přenáší 

moudrost plemene o pozorovaných faktech a posloupnostech přírody. Toto poznání je obzvláště 

spojeno s výrobami, dovednostmi a uměními, kde se pozorování materiálů a pochodů vyžaduje, má-

li se úspěšně jednati, a kde je tak souvislé a pravidelné jednání, že křečovitá kouzla nepostačí. 

Vybočující fantastická ponětí se vylučují, protože se na srovnanou proti nim uvádí to. co se aktuálně 

přihází. 

Námořník bude pravděpodobně více oddán pověrám, jak to teď nazýváme, nežli například 

tkadlec, protože je svou činností více vydán na milost náhlé změně a nepředvídané příhodě. Ale i 

námořník, byť pokládal vítr za nevázaný výraz rozmaru nějakého velikého ducha, bude přece musiti 

obeznámiti se s trochou čistě mechanických zásad úpravy člunu, plachet a vesel podle větru. Oheň 

lze snad chápati jako nadpřirozeného draka, protože mrštný, světlý a hltavý plamen vyvolal druhdy 

před oko mysli hbitého a nebezpečného plaza. Ale hospodyně, která ošetřuje oheň a hrnce, v nichž se 

vaří jídlo, bude přece jen nucena pozorovati určitá mechanická fakta tahu a přikládání a přechod ze 

dřeva v popel. Ještě více si nahromadí kovodělník ověřitelných podrobností o podmínkách a 

následcích účinkování tepla. Snad se pro zvláštní a obřadné příležitosti přidrží věr tradičních, ale 

všední domácké užívání zapudí tato ponětí na většinu času, kdy se mu bude oheň chovati 

stejnoměrně a prosaicky, takže jej může ovládati praktickými vztahy příčiny a účinku. Jak se 

dovednosti a řemesla vyvíjejí a stávají pracnějšími, rozhojňuje se soubor positivního a vyzkoušeného 

poznání, a pozorované posloupnosti stávají se složitějšími a rozsáhlejšími. Řemeslné nauky tohoto 

druhu dávají ono zdravému rozumu vlastní poznání přírody, ze kterého dostává věda původ. Opatřují 

nejenom sbírku positivních fakt, nýbrž dávají zběhlost v zacházení s látkami a s nástroji a podporují 

vývoj experimentálního návyku mysli, jakmile se nějaké umění může povznésti nad pouhé pravidlo 

čirého zvyku. 

Zobrazený souhrn věr těsně souvislých s mravními návyky pospolité skupiny a s tím, co jí 

citově hoví a dává útěchu, po dlouhou dobu setrvá bok po boku se vzrůstajícím souhrnem poznání o 

faktech. Kdekoli možno, proplétá se obojí; v jiných bodech jejich vnitřní nesrovnalosti zabraňují 
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jejich sloučení, ale obojí se chová odděleně jako v různých příhradách. Ježto se jedna věc prostě 

ukládá na druhou, necítí se jejich nesrovnalost a není zapotřebí jich smiřovati. Ve většině případů se 

ty dva druhy výtvorů mysli udržují odděleně proto, že se stávají majetkem odloučených tříd 

společenských. Náboženské a poetické představy, nabyvše určité společenské a politické hodnoty a 

funkce, jsou udržovány třídou vyšší, přímo přidruženou k činitelům ve společnosti vládnoucím. 

Dělníci však a řemeslníci, kteří mají prosaické poznání faktové, budou pravděpodobně zaujímati 

nízké společenské postavení a jejich druh vědomostí postihuje společenská nevážnost, chovaná k 

dělníkovi rukou pracujícímu, jenž se zabývá činnostmi užitečnými pro tělo. Byl to nepochybně tento 

fakt v Řecku, který způsobil, že přes bystrost pozorování, mimořádnou mohoucnost logického 

usuzování a velikou svobodu hloubání, jaké Athéňané dospěli, k obecnému a soustavnému používání 

metody pokusné ještě nedošlo. Ježto vyrábějící výtvarník (řemeslník i umělec) stál ve společenském 

pořadí zrovna jenom nad otrokem, stejně jeho typ poznání i metoda, na které záviselo, postrádaly 

vážnosti i vlivu. 

Nicméně nastala doba, kdy poznání o faktech narostlo v takový objem a rozsah, že se ocitalo 

v rozporu nejen s podrobnostmi, nýbrž i s duchem a s povahou věr tradičních a obrazných. Aniž se 

pouštíme do nevyřízené otázky, jak a kdy to bylo, není pochybnosti, že právě to se událo za 

sofistického – jak je zveme – hnutí v Řecku, za něhož povstala vlastní filosofie v tom smyslu, jak 

tomu výrazu rozumí západní svět. Fakt, že měli sofisté špatné jméno, kterým je nadali Platon a 

Aristoteles, a jehož nebyli s to ze sebe střásti, je průkazem, že u sofistů bylo zápolení mezi těmi 

dvěma typy přesvědčení věcí důraznou, a že rozpor ten měl rozlaďující účinek na tradiční soustavu 

věr náboženských i na mravní zákoník chování těsně s ní spjatý. Sokrates byl bez jakékoli pochyby 

upřímně zaujat o smíření těch dvou stran; a přece postačilo, že k věci přistupoval od metody faktové, 

jejím kánonům a sudítkům dávaje přednost, – aby mu to vyneslo odsouzení na smrt jakožto prý 

hanobiteli bohů a kaziteli mládeže. 

Osud Sokratův a zlá pověst sofistů nápovědí asi některé z nápadných protiv, mezi tradiční 

citem proniklou věrou na jedné straně a prosaickým poznáním o faktech na druhé: – přičemž účelem 

jejich srovnání jest vytknouti okolnost, že sice všecky výhody toho, co zveme vědou, byly na straně 

tohoto poznání faktového, avšak výhody společenské vážnosti a vlivnosti i důvěrného dotyku s tím, 

co životu dává jeho hlubší hodnoty, byly při tradiční víře. Specifické a ověřené poznatky o prostředí 

měly podle veškerého zdání jenom omezený a odborný rozsah. Měly co činiti s uměním, a účel i 

dobro umělce nesáhaly konec konců příliš hluboko; byly věcí podřízenou a téměř otrockou. Kdož by 

kladl umění ševče na stejnou výši jako umění vládnouti státu? Kdo by i vyšší umění lékařovo, 

uzdravovati tělo, kladl na roven umění kněžskému, uzdravování duše? Takhle Platon ustavičně 

rýsuje tu protivu ve svých rozmluvách. Švec je soudcem o dobrém páru bot, ale vůbec není soudcem 

o důležitější otázce, zdali, a kdy je dobré, aby se nosily boty; lékař je dobrým soudcem o zdraví, ale 

zdali je či není dobré býti zdráv, či lépe zemříti, toho neví. Umělec je sice znalcem, pokud se 

nahazují čistě omezené otázky odborné, avšak je bezradný, když nastanou jediné skutečně důležité 

otázky, otázky mravní o hodnotách. Důsledně jest jeho typ poznání svým vnitřním založením 

méněcenný a jest nezbytno jej kontrolovati vyšším druhem poznání, kterým se zjeví nejzazší cíle i 

účely, a kterým se takto dá a zajistí technickému a mechanickému vědění jeho náležité místo. 

Mimo to nalézáme na stránkách Platona, díky Platonovu výstižnému smyslu dramatickému, 

živé líčení toho, jak se odrážel u toho neb onoho jednotlivce ten rozpor mezi tradicí a novými nároky 



 6

poznání čistě intelektuálního. Konservativce nadmíru zaráží myšlenka, že by se vojenství učilo podle 

abstraktních pravidel, vědecky. Vždyť se nebojuje přece jen tak, bojuje se za svoji vlast! Abstraktní 

věda nemůže vštípiti lásky a věrnosti, ani nemůže nahraditi – byť jen po odbornější stránce – ony 

způsoby a prostředky bojovné, ve kterých se tradičně ztělesnila oddanost vlasti. Bojovnému umění 

lze se naučiti tak, že se přidruží muž k těm, kdo se sami naučili brániti svou zemi, daje se proniknouti 

jejími ideály a zvyky; zkrátka tím, že se dá prakticky zasvětiti do řecké tradice o válčení. Pokoušeti 

se odvoditi abstraktní pravidla ze srovnávání domácích způsobů boje se způsoby nepřátelskými, toť 

pomalu přecházeti k tradicím i k bohům nepřátelským: toť jako by se začínala klamati vlast svoje. 

Takové hledisko, představíme-li si je živě, umožňuje nám oceniti řevnivost, vzbuzenou 

hlediskem positivistickým, když se octlo v rozporu s tradičním. Toto druhé bylo hluboce zakořeněno 

ve společenských návycích i příchylnostech; bylo přetíženo mravními účely, pro které lidé žili, a 

mravními pravidly, podle nichž si vedli. Bylo proto stejně základní a stejně obsáhlé, jako život sám a 

chvělo se vřele planoucími barvami pospolitého života, v němž lidé uskutečňovali svoje vlastní bytí. 

V protivě k tomu, poznání positivistické zabývalo se pouze fysickými užitečnostmi a postrádalo 

planoucích přidruženin představ posvěcených obětmi předků i pobožností současníku. Pro svůj 

omezený a konkrétní ráz bylo suché, tvrdé a chladné. 

Přece však bystřejší a čilejší mysli, jako hned Platonově, bylo už nemožné přestávati na tom, 

aby přijímala – s konservativním občanem té doby – stará přesvědčení na starý způsob. Růst 

positivního vědění i kritického, zkoumavého ducha podkopal je v jejich staré podobě. Výhody 

určitosti, přesnosti, ověřitelnosti, byly všecky při vědění novém. Tradice byla vznešená svým cílem a 

rozsahem, ale nejistá svým základem. Život bez otázek, pravil Sokrates, není hoden, aby jej žil 

člověk, jenž jest bytostí zvídavou, protože je bytostí rozumovou. Proto musí člověk pátrati po 

důvodu věcí a ne je přijímati od zvyku a politické autority. Co bylo dělati? Měla se vyvinouti metoda 

rozumového vyšetřování a důkazu, jež by podstatné prvky tradiční víry uložila na neochvějnou 

základnu; měla se vyvinouti metoda myšlení a poznání, jež by sice dochované podání očistila, ale 

jeho mravní a společenské hodnoty zachovala neporušeny; ba očistíc je, přidala jim ještě moci a 

vlivnosti. Jedním slovem řečeno, šlo o to. aby se věci, spoléhající na zvyklost, znova postavily na 

nohy, tak aby se již neopíraly o návyky minulosti, nýbrž o samu metafysiku Jsoucna a Vesmíru. 

Metafysika je náhrada za zvyklost jakožto zdroj a záruka vyšších hodnot mravních a společenských; 

– toť vůdčí téma evropské klasické filosofie, jak ji vyvinuli Platon a Aristoteles, – filosofie to, 

připomínejme si stále, obnovené a znovu hlásané křesťanskou filosofií Evropy středověké. 

Z této situace vyvstalo, nemýlím-li se, celé podání o funkci a povolání filosofie, jaké až do 

zcela nedávna ovládalo soustavné a konstruktivní filosofie západního světa. Je-li v právu naše hlavní 

tese, že byl počátek filosofie ve smiřování těch dvou různých typů mentálního výtvoru, – máme v 

rukou klíč ke hlavním rysům dalšího filosofování, – pokud nebylo druhu záporného a rozkolnického. 

 

(1) Na prvém místě, filosofie se nevyvíjela nezaujatě z počátků zjevných a předsudku prostých. Měla 

svůj úkol pro sebe ražen od samého začátku. Určité poslání měla konati a byla mu zapřísáhnuta 

napřed. Měla vytěžiti podstatné mravní jádro z ohrožených tradičních věr minulosti. Potud je všecko 

v pořádku; ta práce byla kritická a v zájmu jediné pravé konservativnosti – té, jež si opatruje 

hodnoty, kterých se lidskost dopracovala, a nepromrhává jich. Ale bylo jí také už napřed vštípeno, 

těžiti tuto mravní podstatu v duchu shodném s duchem přesvědčení minulých. Spolčení s obrazivostí 
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a společenskou autoritou bylo příliš důvěrné, aby se mohlo hluboce porušiti. Nebylo možné chápati 

obsah společenských zařízení ve tvaru, jenž by se z kořene různil od onoho, ve kterém existovaly 

před tím v minulosti. Filosofii nastala práce ospravedlniti rozumovými důvody ducha, i když ne tvar, 

uznaných představ a tradičních zvyků. 

Vyplývající z toho filosofie zdála se dosti radikální, ba i nebezpečná průměrnému Athéňanovi 

pro rozdílnost svého tvaru a své metody. Ve smyslu očišťování od výstřelků a vylučování činitelů, 

které byly průměrnému občanovi zcela za jedno s věrami základními, byla radikální. Ale hledí-li se 

na ni v perspektivě dějin a v protivě k různým typům myšlení, které se vyvinuly později v 

odchylných prostředích společenských, snadno se nyní vidí, jak hluboce konec konců Platon i 

Aristoteles odráželi význam řeckých podání a návyků, takže jejich spisy – spolu se spisy velkých 

dramatiků – zůstávají nejlepším úvodem studenta do samého jádra ideálů a dychtění života osobitě 

řeckého. Bez řeckého náboženství, řeckého umění, řeckého občanského života, byla by jejich 

filosofie bývala nemožná; kdežto účinek oné vědy, na níž si filosofové zakládali nejvíce, byl jak se 

vyjevuje, povrchní a nevalný. Tento obhajovací duch filosofie vyniká ještě zřejměji, když kolem 

dvanáctého století středověké křesťanství – hledíc podati se soustavně a rozumově – užilo filosofie 

klasické, obzvláště Aristotelovy, ke svému ospravedlnění před rozumem. Zcela podobného rázu 

bylo, co činily hlavní filosofické soustavy Německa v časném století devatenáctém, když si Hegel 

ukládal ospravedlniti jménem rozumového idealismu ta učení a zřízení, jež byla ohrožena novým 

duchem vědy a lidové vlády. Výsledek byl, že veliké soustavy nebyly prosty ducha stranického, a jen 

se uplatňoval ve prospěch přesvědčení předpojatých. Ježto se zároveň hlásily k úplné intelektuální 

nezávislosti a rozumovosti, byl výsledek příliš často ten, že se filosofii vtiskoval prvek neupřímnosti, 

o to zákeřnější, že zcela neuvědomělý u těch, kdo filosofii udržovali. 

 

(2) A to nás přivádí k druhému rysu filosofie, tryskajícímu z jejích počátků. Ježto měla namířeno na 

rozumové ospravedlnění věcí, které se před tím uznávaly proto, že vyhovovaly citově a byly ve 

vážnosti společenské, musila vydatně užívati aparátu rozumového a důkazového. Protože látky samy, 

s nimiž jednala, postrádaly rozumovosti vnitřní, hledala jaksi oporu vzadu a kryla se tvarem 

logickým. Jedná-li se s látkami faktovými, lze vzíti zavděk prostšími a hrubšími způsoby 

demonstrace. Postačí, když předvedeme fakt, o který jde, a vytknouti jej ukázáním, – základní to tvar 

veškeré demonstrace. Ale když dojde na to, aby se lidé přesvědčili o pravdě nauk, které se nemají už 

přijímati jen proto, že praví tak zvyk a společenská autorita, ale které ani nejsou schopny 

zkušenostního ověření, není čeho se chytit, kromě toho, že se zveličí známky přísného myšlení a 

strohé demonstrace. Takto povstává onen jev abstraktního vymezování a převědečtělého dovozování, 

jenž odpuzuje tak leckoho od filosofie, ale jenž byl jedním z jejích hlavních půvabů pro její ctitele. 

Kde to dopadalo nejhůře, tam se tím filosofie převáděla na cosi jako výstavu pracného 

názvosloví, na hnidopišskou logiku a domýšlivé uctívání pouhých vnějších tvarů dalekosáhlé a 

titěrné demonstrace. I kde to dopadalo nejlépe, měla sklon pěstovati přebujelé lpění na soustavě pro 

ni samu a přemrštěný nárok na jistotu. Biskup Butler říkal, že vodítkem života jest pravděpodobnost; 

ale bylo málo filosofů dosti odvážných, aby doznali, že se může filosofie spokojiti čímsi toliko 

pravděpodobným. Zvyky, diktované tradicí a tužbou, činily si nároky na finálnost a nezměnitelnost. 

Osobovaly si, že dávají jisté a neproměnlivé zákony chování. Na podobnou nezvratnost činila si 

nárok filosofie velice záhy ve svých dějinách – a cosi z této letory vězelo v klasických filosofiích od 
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té doby vždy. Zakládaly si na tom, že jsou vědečtější nežli vědy, – ba že jest filosofie nutná, protože 

zvláštní vědy dosahují všeho všudy toliko prozatímní a neúplné pravdy. Bylo několik rozkolníků, 

kteří se odvážili tvrditi, jako činil William James, že „filosofie, toť zření“, a že jejím hlavním 

úkonem je zbavovati lidskou mysl zaujatosti a předsudků, i obohacovati lidské postřehy o světě 

okolním. Ale vcelku se filosofie zařizovala s nároky daleko ctižádostivějšími. Vysloviti se upřímně, 

že filosofie nemá, s čím by se vytasila, než s hypotesami, a že tyto hypotesy mají cenu, jen pokud 

činí lidskou mysl vnímavější k životu okolnímu, podobalo se popření filosofie samé. 

 

(3) Na třetím místě, soubor věr, které diktovala tužba a obrazivost, a které se vyvinuly účinkem 

pospolité autority v závaznou tradici, pronikal všude a zasahoval vše. Byl takřka všudypřítomen ve 

všech podrobnostech života v seskupení. Jeho tlak byl neochabující a jeho vliv všeobecný. Bylo tedy 

snad nevyhnutelné, že s ním soupeřící princip, totiž přemítavé myšlení, směřoval ku podobné 

všeobecnosti a obsáhlosti. Reflektivní myšlení chtělo býti stejně všeobsáhlé a dalekosáhlé 

metafysicky, jako byla tradice společensky. Nuže, byla právě jen jedna cesta, kterou bylo lze tento 

nárok provésti, spolu si osobujíc úplnou logickou soustavnost a jistotu. 

Všecky filosofie klasického typu činily ustálené a základní rozlišení mezi dvěma říšemi 

existence. Jedna z nich odpovídá náboženskému a nadpřirozenému světu lidového podání; ten se ve 

své metafysické úpravě stal světem nejvyšší a nejzazší skutečnosti. Ježto se finální zdroj i sankce 

veškerých důležitých pravd a pravidel chování v životě pospolitém nalézaly ve vyšších a 

nepopíraných věrách náboženských, stejně i absolutní a nejvyšší skutečnost filosofie poskytovala 

jedinou bezpečnou záruku pravdy o látkách zkušenostních, a jediné rozumové vodítko k náležitým 

zřízením společenským i k chování jednotlivce. Naproti této absolutní a noumenální skutečnosti, již 

bylo lze seznávati jenom soustavným návodem filosofie samé, trčel obyčejný zkušenostní, jen 

poměrně skutečný, jevový svět všední zkušenosti. Právě s tímto světem byly ve spojení praktické 

záležitosti a užitky lidí. Právě k tomuto nedokonalému a hynoucímu světu odnášela se faktová, 

positivistická věda. 

Tenhle rys podle mého mínění účinkoval na klasické ponětí o přirozené povaze filosofie 

nejhlouběji. Filosofie se domýšlela, že jest jejím povoláním dokazovati existenci jakési 

transcendentní, absolutní nebo vnitřní skutečnosti a zjevovati člověku přirozenou povahu a tvářnost 

této skutečnosti nejzazší a vyšší. Prohlašovala tudíž náročně, že ve svých rukou má vyšší nástroj 

poznání, než jakého užívají positivní věda i obyčejná praktická zkušenost, a že se vyznačuje vyšší 

důstojností a důležitostí, – kteréhožto nároku jí upírati nelze, jestliže vede filosofie člověka k důkazu 

a nazírání jakési Skutečnosti vyšší nad onu, jež se odhaluje našemu žití den po dni i našim zvláštním 

vědám. 

Arciže tenhle nárok rozliční filosofové popírali čas od času. Ale to byla většinou popření 

agnostická a skeptická. Přestávala na tvrzení, že naprostá a nejzazší skutečnost přesahuje lidský 

pojem. Ale neopovažovala se popírati, že by taková Skutečnost byla oblastí přiměřenou pro uplatnění 

filosofického poznání, kdyby právě jenom byla na dosah lidské inteligence. Teprve poměrně 

nedávno vyvstalo jiné ponětí o vlastní úloze filosofie. Tato řada čtení bude věnována výkladu tohoto 

odlišného ponětí filosofie v několika jeho hlavních kontrastech proti tomu, co jsme zde nazvali 

ponětím klasickým. V tomto bodě lze k němu poukázati jenom předběžně a letmo. Je zahrnuto ve 

výkladě, který jsme podali o původu filosofie z pozadí závazného podání; kteréžto podání bylo 
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původně diktováno obrazivostí člověka, pracující pod vlivem lásky a nenávisti a v zájmu citového 

vzruchu a uspokojení. Obyčejná pravdomluvnost vyžaduje povědět, že tento výklad o vzniku 

všelikých filosofií, osobujících si jednati s absolutním Jsoucnem na soustavný způsob, byl podán ve 

zlém úmyslu: Zdá se mi, že jest tato genetická metoda přístupu účinnějším způsobem, jak podvrátit 

tento typ filosofického teoretizování, nežli by mohl býti jakýkoli pokus o vyvrácení logické. 

Jestliže se podaří tomuto čtení, aby zůstavilo ve vaší mysli jako rozumnou hypotézu tu ideu, 

že filosofie povstala nikoli z látky intelektuální, nýbrž z látky společenské a citové, podaří se jí také 

zanechati u vás postoj vůči tradičním filosofiím změněný. Budou spatřovány z nového zorného úhlu 

a postaveny do nového světla; vyvstanou nové otázky okolo nich a naznačí se nové standardy pro 

jejich posuzování. 

Jestliže kdo začne bez mentálních výhrad studovati dějiny filosofie nikoli jako osamocenou 

věc, nýbrž jakožto jednu kapitolu v rozvoji civilizace a vzdělanosti; jestliže dějiny filosofie spojí se 

studiem antropologie, primitivního života, dějin náboženství, písemnictví a společenských zařízení, 

ten, tvrdím s bezpečnou důvěrou, dosáhne svého vlastního nezávislého soudu o ceně, jakou má 

výklad dnes tu podaný. Uvažuje-li se takhle o dějinách filosofie, nabývají nové významnosti. Čeho 

pozbudou se stanoviště vědy, jež by se chtěla, získávají znova se stanoviště lidskosti. Místo hádek 

soupeřů o přirozenou povahu skutečnosti máme tu jeviště lidských srážek mezi společenskými účely 

a dychtěními. Místo nemožných pokusů o to, překročiti zkušenost, nabýváme významného zápisu o 

tom, jak se lidé namáhali formulovati si věci zkušenosti, ku kterým lnou nejhlouběji a nejvášnivěji. 

Místo neosobního a čistě spekulačního snažení, abychom jako vzdálení diváci rozjímali přirozenost 

absolutních věcí o sobě, nabýváme živého obrazu o tom, kterak si lidé přemýšliví vybírají, jakým by 

si přáli život míti, a k jakým cílům by chtěli naříditi inteligentní činnosti lidí. 

Kdokoli z vás dojde takového názoru o filosofii minulé, každého to nutně přivede k tomu, 

aby choval zcela určité ponětí o rozsahu a účelu filosofování budoucího. Nevyhnutelně ho ovládne 

pojem, že čím byla filosofie nevědomky, aniž to věděla nebo zamýšlela, a tak říkajíc zakrytě, musí 

napříště býti zjevně a rozvážlivě. Když se uzná, že pod záminkou jednání s nejzazší skutečností 

zabývala se filosofie vzácnými hodnotami ztělesněnými ve společenských tradicích, že vytryskla ze 

srážky mezi společenskými cíli a z rozporu mezi zděděnými zařízeními a neslučitelnými sklony své 

doby, uvidí se, že úkolem budoucí filosofie jest tříbiti ideje lidí co do společenských a mravních 

zápasů jejich vlastních dnů. Jejím účelem je státi se potud, jak je lidsky možné, orgánem pro jednání 

s těmito rozpory. Co je snad náročně neskutečné, když se to vyjadřuje v metafysických rozlišeních, 

to se stává intensivně významným, když se to spojí s dramatem boje společenských věr a ideálů. 

Filosofie, která se vzdá svého poněkud neplodného monopolu jednati s Nejzazším a Absolutním 

Skutečnem, nalezne odškodnění v tom, že bude osvěcovati mravní síly, jež hýbají lidstvem, a 

přispívati lidskému dychtění po dosažení spořádanějšího a inteligentnějšího štěstí. 


