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se ukázaly jako prekonané, upadají v zapomenutí, zaznamenávají se jen jako kurio-
zity déjin včdy - nikdo napŕ. nemusí znát "flogistonovou teorii", jestliže chce včdčt,
jak moderní chernie vysvčtluje fenomén spalování - pŕijde sotva kdo ve filosofii na
myšlenku, že se múžerne zŕíci AR1STOTELOVÝCH idejí, když máme pŕece POP-
PERA nebo nékoho jiného. Filosofie je neoddélitelná od svých déjin, a na školách
a na univerzitách se ještč dnes často pŕednáší jako déjiny filosofie.

To ovšem vytváŕí ŕadu problému: napi'. otázku aktuálnosti, vztahu k prítomnosti
téch filosofických teorií, které vznikaly v minulých staletích. Často se také kritizuje
nčjaká teorie s poukazem na to, že je již dávno "prekonaná" - pŕičernž se rnúže pou-
ká~t na mnohovýznamnost slova "prekonat". Jestliže se naopak vychází z toho, že
deJl~y filosofie jsou podstatné pro filosofii samu, klade se opet otázka, zda jc ve filo-
sofii možný "pokrok": když totiž to, co bylo ŕečeno pred dvérna tisíci lety, je stejné
dúležité a platné jako to aktuální, ba možná ješté dúležitčjší, pak je na místé úvaha,
že od dob Reku vytvoŕila filosofie málo nového, nezaznamenala žádný méiitelny po-
krok poznani, že poznání se točí v kruhu a múže proto málo pŕispét k zvládnutí na-
léhavých problému.

Nyní jde o to ukázat, proč se na jedné strane filosofie skutečnč svých dčjin nemu-
že zŕíci, a že na druhé strane nec o takového jako pokrok ve filosofii opravdu existu-
je.

Na následujících nčkolika stránkách nernúže být ovšcrn zobrazena celá složitá
historie evropské filosofie. Pújde jen o to, načrtnout hrubé vývojové linie a tendence
filosofie a upozorn it na markantní uzlové body ve vývoji našeho rnyšlení,

tu na filosofii. Ptal se na velké koncepce, predstavy a predpoklady, které se vytvoŕily
v prúbčhu dčjin evropského myšlení - a na ne se chceme dnes omezit. SCHNÄDEL-
BACHOVA bádání vedIa k rozlišcní th rozhodujících úseku v dčjinách filosofie, kte-
ré si nyní objasníme.

Paradlgmata evropského myšlení

Ontologické paradigma
Filosofické myšlení ŕecké antiky ovládala - dalo by se trochu zjednodušené ŕic i -

jedna jediná otázka: otázka bytí jsouciho. ARISTOTELES formuloval tuto otázku
snad nejdúkladnéji: "Otázka, která už vždy a také ještč dnes a stále znovu se klade
a zústane pŕcdrnčtern bezradnosti, je totiž otázka,~ jsoucí ... " Charakteristický
pro tento druh myšlení je tedy predpoklad, že se nemĎŽe~ojit s predmety SVč-
ta, jak je zažíváme a vnímáme, nýbrž je treba se ptát dále: Co je vlastne skutečné'l
Kterým včcem múže být pŕisouzeno skutečné bytí? PARMENIDES se pokusil již více
než století pred ARISTOTELEM všechny predmety, o nichž se musí ŕici, že nejsou,
nebo že už nejsou, nebo jcštč nejsou, vyloučit z pravého filosofování. Mohou být na-
nejvýš predmety mínéní, doxa, nikoliv pravého poznání.

PARMENIDES dal tím také první odpovčď na otázku povahy byti, která mčla pro
filosofii závažné dúsledky: PARMENIDES popisoval •.bytí j~Q"::~.l2.(Ll!.9?.t.:9_men21é,
staticky v sobé spočívající, vlastnostmi, které pozdčji PLATON pŕcnesl částečnč na
sve Ide)e. Protltomuto PARMENIDOVU bytí stojí nic, definované jako odpadnutí 09.
-Eytí, jako nedostatek bytí. Mezi bytím a ničím existuje pro PA RM EN IDA ajeho Eky
jasné buď-anebo: BUäJc nčco, nebo není nic. Vyslovene, rnyšlcno múže být jen néco.
"Nic" se nedá myslet. Myšleni a byti spadají tak podlc PARMENIDA v jedno - což
je predpoklad se závažnými dúslcdky, které určovaly dvč tisíciletí dčjin filosofie. Že
vúbec nec o je a spíše není "nic", naplňuje človčka oním úžasern, kterým filosofie za-
číná.

HERAKLEJTOS, velký duchovní protihráč PARMENIDOV, se pokusil jiným
zpúsobern navzájom smíŕit byti a nic, myslet je jako dynamicky proces stáleho vzni-
káni a zanikáni; tato predstava rnčla značné dúslcdky a ovl ivni la pŕcdcvšírn IIEGE-
LOVU filosofii.

Otázka bytí se stává ve 20. st. opet relevantní. Martin HEIDEGGER vyčítá filo-
sofii "zapomenutost bytí", že se zŕckla toho, aby se ptala na "smysl bytí", a franco uz-
ský existencialista J .-P. SARTRE se poko uší jcšté jednou promyslet problém bytí
a nicoty ve svém velkém díle .L'étre et néant" ("Bytí a nicota").

On tologickým (z ŕeckého slova to ón = jsoucí) múže se označ it tedy ono myšlcní,
které se koncentruje na poznání sveta v jeho nejobecnčjší forme, na otázku, co vúbcc
mohu poznal, odlišit to, co je na svčtč tím podstatným, nemčnným substancionálnim
a nutným od toho, co je nepodstatné, náhodné, akcidentálni, pouze možné. Pojem
ontologie (učení o bytí a jsoucím) jako filosofické disciplíny vzniklovšem te prve
v 17. století, což nic nemení na tom, že problém, o k tcrý pritom jde, určoval pŕcde-
vším myšlcní antické filosofie a od té doby púsobil v dčjinách filosofic až do 20. sto-
letí. Ontologické paradigma tvorí tim základnu i pro každou metafyziku, tedy ono
myš lení, které se tážc na ncjobccnčjší a ncjzákladnčjší princípy byti a myšlcní.

Myšlenkové podnety

l. Pokuste se najít argumenty, které hovoŕí pro nebo proti koncentraci filosofického vyučo-
vání na pouhé dejiny filosofie.

2. Ve svých "Dejinách filosofie" píše Kurt Wuchterl: .Filosofická rnyšlenka závisí ve velké
míŕc na jednotlivé osobnosti. Nebot filosofie vzniká v tvúrčím zápase se stále se rnénicí-
mi existenčnírni podmínkami, pŕičcrnž pojmové vybaveni té to snahy je dána originalitou
rnyslitcle. Pončvadž pritom nakonec jde o obecne lidské, znamená pŕe-rnýšlcnt práve
myšleného pomoe k vlastnímu sebenalezení v aktu fiíosofování."
Múžetc s tčrnito vetami souhlasit? Vyžaduje pŕe-rnýšlení skutečné sebe-myšlení?

V kapitole o vedecké teorii byl vysvétlován pojem paradigmatu. Pro osvčžení pa-
mčti: paradigmatem chápal Thomas S. KUHN základní koncept a predpoklady ve
vedecké oblasti, na nichž se badatelská obec na určitou dobu sjednoti, na jejimž zá-
kladč se pak múže provádčt detailní bádání a tvorení teórii. V r. 1936 narozcný ne-
mecký filosofllerbert SCHNÄDLLBACI! se pokusil použit tento pojem paradigma-
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Mentalistické paradigma
Jestliže se ontologické myšlení antiky koncentruje na otázku, co je, tedy na po-

znání svčta, v nejširším smyslu na védomí o svétč, na vhled do jeho souvislostí, pak
se v novovčku objevuje pozoruhodná zmčna v základním - tedy paradigmatickém _
kladení otázek: od René DESCARTA nezaméŕuje se zájem filosofú na otázku: co
mohu poznat, nýbrž na otázku, jak mohu poznávat - jde tedy od pŕedrnétu poznání
k metodč poznání. V centru filosofických snah stojí nyní analýza možností a hranic
lidské schopnosti poznání. Pn této analýze se rychle odhalí, že poznání je pŕedevšim
výko nem subjektivního vedomí. Novovčká filosofie je filosofií vedomí, je mentalis-
tická a je filosofií subjektu. Do popredí se již nederc otázka, jaké je univerzum samo
o sobé, nýbrž kdo je toto já, které se dotazuje na možnosti svého poznání.

Pŕedpokladem pro tento obrat ale muselo být, že se o zdánlivé jistých poznatcích,
na nichž se budovalo, začalo pochybovat. Teprve když predávané, tradované, pŕej í-
mané poznatky byly zpochybnčny, začínají se klást otázky možnosti poznání vúbec,
Skepse, pochybnost stojí na počátku novovékého myšlení, už nikoliv úžas nad zázra-
kern bytí. Tento obrat byl pŕipravován již u skeptikú v anticc, napr. u GORGIA nebo
PROTAGORA, kteŕí popírali možnost poznání. Ale již AUGUSTIN US učinil mož-
nost pochybování prostŕedkem dúkazu existence toho, kdo pochybuje: .Dubito, ergo
sum."Ale zatímco pochybující já, které si uvedomuje v pochybování samo sebe, je
u AUGUSTINA ještč svázáno s božím stvorením, sebe chápe jako tvora a získává
jistotu koncentrací na myšlenku Boha, o níž ví, že je v nérn uložena, začíná být člo-
vek, počínaje DESCARTEM, odkázán sám na sebe. Všechno musí zduvodňovat sám
ze sebe, jakožto subjekt; jeho védorni, jeho myšlení, jeho schopnosti jsou jedinou zá-
kladnou vedení a poznání. Novovčká filosofie se soustŕeduje až do 19., ba do raného
20. století na otázku struktury lidského vedomí, na možnosti a hranice sebcvčdorní,
na strukturu subjektu, individua. Svého vrcholu dosáhlo toto myšlcní ve filosofii ne-
meckého idealismu u KANTA, FICHTA, HEGELA a SCHELLlNGA. Metafyzika
jako učení o principech bytí se tak rozšiŕuje nebo ruší učením o principech myšlení
a vedomí. Obrat k analýze lidského ducha -latinské slovo pro to je "mens" _ charak-
terizuje tak obrat od ontologického k mentalistickému paradigmatu filosofie.

bec dá ŕíci. Ve svém hlavním raném díle .Tractatus logico-philosophicus" píš.e WIT~
TGENSTEIN: "Celý smysl knihy by se dal shmout do tčchto slov: C~ se vubec da
f' . dá x'·· x. a o čem se nedá mluvit o tom se musí mlčet. Kniha chce tedyICl, a se IICI jasn\;;, , '" "
určit hranici myš lení, nebo lépe - nikoliv rnyšlení, nybrž vyrazu myš,lenek. ,

S ' hrani nalyz ou a krinkou jaryka se stává podstatnou ulohou modem Itanoveru IC a . kr' .
filosofie po tomto WITTGENSTEINEM podníceném linguist~c turn, jazykové rtic-
kém obratu. Filosofie se zŕíká toho, aby produkovala vlastní myšl,enky, o ~vete, ale
chce objasnit jazykové hranice, uvnitŕ nichž jsou poznatky možne. S tim je ovšern
spojena hluboká skepse vúči jazyku samému, ra~ikální poc~ybn~st o možnost:c~
néco pochopit a néco učinit pochopitelným. Velmi často manipulujerne se slovnirni
nábojnicemi, v nichž se neskrývá žádný smysl, avšak které mohou mít pŕesto pro
vzájemné vztahy lidí fatální dúsledky.

Piehled .
Na záver tohoto krátkého vysvetlení déjin filosofických paradigmat budiž uvede-

no schéma, jímž SCHNÄDELBACH tento model shmuje:

Paradigma ontologické mentalistické lingvistické

Oblast bytí vedomí jazyk

Predmet jsoucí predstavy včty/projevy

Počátek údiv pochybnost nejasnost

Počáteční otázka coje? co mohu včdét? co mohu chápat?

Lingvistické paradigma
Antický sofista GORGIAS odmítal možnost poznání térnito úvahami: .Kdyby

néco bylo, bylo by to nepoznatelné, ale i kdyby to bylo poznatelné, nebylo by to sdé-
litelné." GORGIAS tak podivuhodným zpúsobern pŕedjal základní problémy evrop-
ské filosofie, její velká paradigmata: od otázky bytí, uzpúsobenosti skutečnosti, pŕes
otázku možnosti poznání k otázce možnosti sdélitelnosti, tedy komunikativnosti po-
znání.

S rakouským filosofem Ludwigem WITTGENSTEINEM se stává otázka vhod-
nosti jazyka jako média pravdy rozhodujícím problémem filosofie. Jestliže doposud
stála v popredí zájmu reflexe o výkonnosti rozumu, pŕipomíná se nyní náhled formu-
lovaný již v anti ce, že myšlení a reč jsou neoddčlitelné: pojem .Jogos", který rnúže
znamenat jak slovo a rozum, tak i rozumnou reč, na to poukazuje. WITTGEN-
STEIN a po nem jazykovč analytická filosofic 20. st. se ptá na to, co se jazykem vu-

Vývoj filosofie však nesmí být chápán jako jednotvámý, lineámí p.roces od jed-
noho paradigmatu k druhému. Nehledíme-li k tomu, že, tento ,ko~cept Je omezen n.a
problémy teoretické filosofie a že nebere zŕetel na vývoJ prakticke filo.sofie, te~y. eti-
kyasociální filosofie, ukazuje se, že kladení otáz~k: n~b~hy a P?z.l~e, ktere jSOU

f pŕisuzovány lingvistickému paradigmatu - radikální-skepse VUČIjazyku.- byly
~~~I~é již v dŕívčjších stoletích, i když nikoliv nejvýra~n~ji, .a neovládal~. d~skuse.
A obrácenč: problematika jedneho paradigmatu n~z.tracl pf ,zmene ~a .jll1~ zcela
svou platnost a relevantnost~Ezka bytí je obsažena I ~poza~~lLtqJJ~tl.ck~~~_ľ~,::'
radigmatu, ovšem s tou výhradou, ie:I1ejďiíve musí být ,u~čeny ~ožnostl ťo~na~l,
než se začné..disK-tltovat-o"'Obsazích poznání. Z toho vyplyva, že pnForr:~el1l SI d,ejll1
fil~sofi~ je pro 'filôsoffi"samuveľň1ínumé:'Problémy a ot~y: kte.r~ stOJI na počat,k~
filosofie, ji doprovázejí i dále, pokrok spočívá ve stále r~dlkalnejšlm. pr~svetlova~1
pŕedpokladú poznávajícího myšlení, což pŕirozené púsobí zpétné na ru:we odpovčdi,
které jsou v rúzných epochách dávány na nejzákladnéjší otázky sveta, jeho poznateI-
nosti, jeho smyslu, otázky o človeku ajeho životní forme.
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Myš/enkové podnety
dialektiky: protiklad, zde ješt~ protiklad mezi dvérna partnery rozhovoru, Již pro
PLATONA je pak dialektika metoda, jak zkoumat v rozhovoru názory a mínéní se
zfetelem kjejieh zduvodn~ní. Cílem platonské dialektiky bylo napomáhat partnero-
vi rozhovoru k pravdivému vhledu tím, že byl upozorn~n na rozpory, do nichž se za-
plétal _ zcela v protikladu k sofistické dialektice, jíž šlo o to, aby všemi prostfedky
rétoriky partnera hovoru pŕemluvile a pfesvedčila, Pro ARlSTOTELA se stává dia-
lektika vynikajícím nástrojem. který má sloužit k tomu, aby ukazoval argumentační
chyby a zabraňoval chybným logickým závhum - tedy význam dialektiky, který
ulpivá na tomto pojmu velmi zi'eteln~ až do 20, století.

l, Schnädelbachem navržená paradigm ta kéti k fil fii a evrops ho rnyšlcní se vztah " hl
IC ou I OSO ll. Pokuste se na základč _x' h UJI avné na teore-dv eti v...,IC znalost! sestavit ' ,te y etiku amoráIn! filosofii podobná di I pro "praktickou filosofii"

ké otázky a problémy antiky 'novovxk para
d

Igma?ta, laké jsou určujíci rnorálnč filosofic~
2 U' ,<= u, mo erny .

. važte, jakou relevanci by pro vás mohly mít S hnäd
problémy filosofie: bytí, vedomí jazyk _ . ~ elbachem navržené paradigrnatické
býval? .jazyx= jsou to ješté pojmy, kterými by se človek rád za-

Filosofie jako dejiny pojmu
- na príkladu dialektiky

Dialektika ve stredoveku
Ve stfedov~ké scholastické filosofii hrála dialektika jako učení rozumné argu-

mentace významnou, ale nikoliv zcela nerozpomou roli, Společnč s logikou (učením
o správném vytváfeni záv~ru) a rétorikou patfila k základním vedám stredoveku
(k tzv. triviu) jakožto činnost pfirozeného rozumu, byla ale podezfelá, že je namiŕe-
ná proti božlmu zjevení, ANSELM Z CANTENBURY se sice pokusil formulí "Cre-
do, ut inte\ligam" ("Vefím, aby ch mohl rozumem pochopit" nebo "Verím, a proto
mohu cháp at") sjednotit navzájem dialektiku a víru, rozum a zjevenl, ale diference
mezi nároky a možnostmi čistého rozumového poznání, reprezentovaného logikou
a dialektikou a kfestanským učením o zjevení, se tím nemohla uvést do souladu
a vedia v novoveku k preferování rozumu jako jediného zdroje poznání.

, Často je slyšet výtku, že filosofie nemúže d áh " .
nich ved, dospét k co možná J' ed č" os nout ideálu pŕirodních a formál-

, no zna ne a jasne definov " .
zn,ačne, často ménící se významy filosofickv ch ' • ane pOJmovost~. Mnoho-
místo k porozumení, dalo by se J'ich zneužít ~. . po~m~ vedou často k nejasnostern

t
' bo' ' I pn retonckem sof t' k' " "

ern ne pŕelsténí protivníka, WITTGENST ' " IS IC ern užití k ma-l" ' ElN požadoval bk'
ive pojmy vyjasnily, filosof Rudolf CARNAP čl ..' a. y se ta ove prornén-

"pf~~onání metafyziky logickou analýzou iaz k "en Vldenskeho kruhu, požadoval
sofii Jednoznačný jazyk musela ztr k JD'y a" Avšak Idea navrhnout i pro filo-

I
" os otat. úvod je ne h b x

osofický pojem se tvoril v prúbéh dčii ,poc y n" v tom, že každý fi-
c u "JIn rnyšlení a tyt de"

mu s sebou, Mnozí filosofové J'ak • G o jiny nese ve svém význa-
žnili ' o napi. W F HEGEL šloztoto I I filosofii samu s vyvojem o 'mu ' , : " , ',l tak daleko, že

fickou činnost. p >J ,že v "USdiO pojem" Videli vlastní filoso-

Ale i když nechceme jít tak daleko mus' •mové h ' Ime uznat že presné ažování
ove mno označnosti filosofický ch poj .'ak: vyv ovaru význa-dl ojmu - J o byti smysl d '
nost, že uvažování o zhistoričtčlý ch difik ' , prava, krása, sprave-. . ., ". a mo I I ovaných vy'zn h ' ,

pojmy v jejich VYVOJI,nýbržje spojeno zh d '", amec nezachycuje Jen• š' , J S ro o UJlClmlnáhledy Mh' .
vyre I tim, že se zpŕítornní dejiny nejak 'h " ' no e nejasnosti se
generací se spoluodráží ve význ h ke ~ pojmu: myšlenková práce a zkušenost

amec tere ulpivaj d '
Respektování dejinného vyv'oie chrá .' • d lib JI. na anem filosofickérn pojmu.

'h . • J ani pre I ovolnym a . l' ,vyc pojmu. Co je tŕeba napr, rozu et d ooi ,svevo nym užívánirn tako-
otázky a odpovedi se skrýva] ,m po ,poJmem "dlalektlka", jaké problémy

, vaJI za tirnto často diskutovan ' ' '
nechano na vúli interpretu] ícího J' eď P hl d ,:-m pojrnern, nernúže být pŕe-

Ž h
InCe. o e na dčjiny toh t .

e mno ovýznamovost odpovídá I k o o pojmu nám ukáže
pojmem vymezen. zce a omplcxnosti problému, ktcrý má být tírnto

Dialektika V antice
Slovo .xíialektika" pochází z ŕeckého dl' .

ve smyslu vést ŕeč, povídat s' Již za ~geIn, co~ púvodné znamená "bavit se"
l. I Vtomto vyznamu Je obsažcn podstatný moment

Dialektika v novoveku
Od 16, století dochází k dalšímu rozdelení logiky na analytiku (učení o logicky

nutných záv~rech) a na dialektiku (nyní chápan ou jako učení o pouze pravdépodob-
ných záverech). lmmanuel KANT prijal principiálne toto rozdelení, ale ostfeji je ak-
centoval. Dialektika se mu stává "logikou zdání" , učením o rozporech, do nichž se
rozum musí zaplést, když opusti oblast smyslov~ vnimatelné skutečnosti, tedy chce-
me-Ii pfemýšlet o otázkách Boha, duše, nesmrtelnosti, počátku času nebo konci pro-
storu. Dialektika slouži k tomu, aby jasne ukázala toto zdáni. tuto nezodpoveditel-

nost otázek podobného typu,
Pro G, W. F, HEGELA se stala dialektika ovšem jádrem celé jeho filosofie, Roz-

por jako základní princip dialektiky zustává zachován i u HEGELA, ale už mu nejde
jen o to tento rozpor odstranit, nýbrž ho pochopit jako zákon pohybu rozumu a du-
cha, filo sofie a vedy vúbec. Každý pojem, fíká HEGEL, konsekventne myšlený, se
zvráti ve svúj opak., ba obsahuje jej již jako predpoklad v sobe, Když napr. zkoumá-
me pojem bytí, ukáže se, že tento pojem je smysluplný jen tehdy, jestliže se myslí
současne i možné nic, Že neco je, dostává smysl teprve tehdy, jestliže také néco ne-
múže být, Každý jednou stanovený pojem, teze, tíhne ke své negaci, k antitezi. Pri
tomto čistém rozporu, který je uložen již v pojmu, HEGEL ovšcm nezustává stát:
teze a antiteze se spojí v syntéze, v níž jsou oba momenty jako negované ješté obsa-
ženy, ale už i pfekonány _ "zrušeny" v trojím smyslu: "zachovány", "prohlášeny za

neplatné" a "vyzvednuty na vyšši rovinu",
Syntézou bytí a nic bylo pro HEGELA vzniWní. Nčco, co se stáv á, jde cestou od


