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..Apo/eóza rozumu". Titu/ní lis/ .. Encyklopedie" (1751-1780), hlavniho díla francouzského
osvicenstvi. Korunovaný Rozum odstraňuje závoj z Pravdy, jí po boku - shora dolu - z nejvyš-
šiho misia sesazená Teologie (s Bib/í), Filosofie (5 plamenem Ducha), Historie, Fyzika a Geo-
metrie, Astrologie (s vénečkem hvézd), Optika, Botanika a C~emi:, =: alegorické postavy
všech krásných umeni a dole praktická povolání jaka ul/va/efe osviceného védení.
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K čemu filosofie?

KAV ÁRNA U SOKRATA, pozdé odpoledne, kavárnaje téméi plná
Starší pán, profesor DANIEL, noch ázi volné misto l! stolu, 11 néhož JSOl! [ŕj mladí
Iidé zabráni do diskuse: ALFRÉD, BRIGITA a KRYŠTOF.

DANIEL: "Dovolíte?"
BRlGITA prátelsky: "Ale jisté!"
DANIEL: "Nechtel jsem vaši intenzivní debatu rušit, ale vždyt vidíte ... "
KRYŠTOF: "No, zas tak intenzivní nebyla. A krornč toho, takové nudné téma: vy-

hlídky na zamčstnání. .. "
DANIEL: "Nechápu zcela, co ... "
BRIGITA: "To je jednoduché. Kryštof bude letos maturoval a neví, co má pak dčlat."
DANIEL: "A vy jste se už rozhodla?"
BRIGITA: "Ne tak docela. Já studuj i. Germanistiku a romanistiku. Jazyky mne

vždycky zajímaly - ale zda si s tím nec o počnu - to se tcprve uvidí."
DANIEL iázavym pohledem k ALFRÉDOVI: ,,??"
ALFRÉD mručivé: "Já pracuji."
DANIEL pobavené: "Pardon, nechci dále rušit"."
BRIGITA: .Vúbec ne, ale copak dčláte vy?"
DANIEL: "Jsem krátkou dobu v penzi a zabývám se nyní trochu filosofií."
BRIGITA: "FiIosofií? Ach, to mne také vždycky zajímalo, ale je to na mne trochu

komplikované a abstraktní."
KRYŠTOF trochu ironicky: "No jo, ve stáfí má človčk spoustu času na své koníčky.

Ale mne naprosto stačí ta trocha filosofie ve škole. Dostatečné otravné."
ALFRÉD: "Vy jste skoro druhý Sokrates. - Nic ve zlém, pane, ale já se držím radčji

dokazatelného. K čemupak máme vedu? Ta nám dává bezpečné výsledky. Zde se
človek konečne jednou doví, jak svet skutečnč funguje."

BRIGITA: "Typický mužský - jen počítáni, žádný cit!"
ALFRÉD: "Miláčku, vedu nechej mužúrn! Veda je mužská záležitost. Mezi námi:

žene skoro stačí, když je pekná. Tak tomu bylo vlastné už vždycky. Ale nchledč
na to: já nejsem sice žádný filosof, ale vím velmi dobre, co v životč platí. Musíš
neustále hledét, abys byl vpredu, kde o néco jde. To si, Kryštofe, zapamatuj l"

BRIGITA, která poslouchala s rostouci nevolí: "Ne, ne, ne, tak lo nejde! Existuji
dúležitéjši veci, než být vpredu, kde se nčco deje. Ideje, hodnoty, víra, snad, ano,
snad dokonce BUh ... V živote má význam nejen to vnčjškové."

ALFRÉD se soucitné usmivá, KRYŠTOF se divá trochu bezradné, DANIEL, k[eli
dosud jen poslouchal, zdá se být ponoren do myšlenek.
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ALFRÉD k DANIELOVI: "No, snad vám ned ošl a reč?"
DANIEL: "Naprosto ne, vy jste mi ale poskytl množství podnetu."
ALFRÉD posmešne: "Zajímavé! - Dovolil byste, abych se na vašich myšlenkách po-

dílel?"
DANIEL: "Kladl jsem sám sobé otázku, odkud čerpáte tu jistotu, že veda vynáší na

svetlo pravdu a že jinak není nic skutečného. A že být vpredu u toho, jak fíkáte,
je všechno."

ALFRÉD chce néco iici, ale pak se rozmyslí jinak.
DANIEL pokračuje: "Pak jsem si vzpornnčl, že již dŕíve jsem byl častéji udiven tím,

že se v jiných kulturách delá mnoho vecí zcela jinak, že tam mají zcela jiné pred-
stavy o živote, jiné životní cíle."

ALFRÉD prudce: "Jak tomu mám rozurnčt? Mám žít snad jako ... no tŕeba jako Zu-

lukafr?"
DANIEL: "Není treba, ale odkud vlastne víte, co je správné a co nesprávne?"
BRIGITA: "Teď jsem zvedavá, zda chcete také zaútočit proti Bohu?"

Krátká pauza.
DANIEL: "Nikdy jste ještč o Bohu nepochyboval a?"

Krátká pauza.
KRYŠTOF rozpačité: "A jak jsme se vlastne k térnto véccm dostali?"
ALFRÉD: "Naše milá Brigita chtčla včdét, eo tenhle pán asi delá."
BRIGITA pro sebe: .Filosofie ... " Hlasité: "A co je to filosofie?"
DANIEL pokyvuje hlavou: "l kdybych to vedel, neume I bych to ŕict."

Vstane a rozlouči se.
ALFRÉD, KRYŠTOF, BRIGITA jeden pres druhého: "Tak komický chlapík. ten

a filosofie ... provokatér. .. ale pŕece bych rád vedel. .. snad pŕece jen není tak
hloupý ... nesmysl. .. "

Myšlenový podnet:

Co si myslíte - je Daniel filosof nebo ne? Co odlišuje jeho úvahy od úvah jiných lidi?
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Predsudky
Piiblťženť

Petr: Jsi pro filosofování?
Pavel: Co to je? Tak i'ekni!
Petr: Je to učení, že Petr není Pavel a Pavel není Petr.
Pavel: Nejsem pro filosofování.

Matthias Claudius

Pro pŕiméfenou profesní kvalifikaci je dnes treba množství speciálních vedomos-
tí. Ale chce-li být človek navíc považován za "vzdelance", pak potrebuje vedie toho,
aby mel v hlave krorné velkých básníkú a v kapse krorné vstupenky na operu, snad
i malou špetičku filosofického vedení - nebo toho, co se za ne považuje. Tak se snaží
filosofičtí snobové imponovat svému okolí - a ne neradi - nesrozumitelnvrni odbor-
nými výrazy, subtilními sofistickýrni argumenty a rétorickými triky. Ok;lní svet je
nadšen nebo nazloben - podie toho. Avšak - je tohle již filosofie? Nebo pscudointe-
lektuálské naparování?

Kdyby se provedi prúzkurn verejného mínční a pri nem položila otázka: "Co pro
vás znamená filosofie?" nebo "Co si myslíte o filosofii?", zaznamenali bychom krorné
jiných asi tyto reakce: .Filosofie - to je pro mne príliš vysoké, komplikované, je to
néco pro intelektuály, pro knihomoly a rozum brady, pro ty, co nemají nic lepšího na
práci, pro povaleče, pro lidi bez starostí, pro snílky, jimž praktický život je príliš ob-
tižný, a proto se utíkají do filosofické veže ze slonoviny." Nebo také: .Filosofové mlu-
ví zcela nesrozumitclnč, abstraktne; jsou to žongléŕi se slovy, jejich žargónu nerozumí
žádný smrtelník; oddávají se nekontrolovatelným spekulacím ajsou pritom vzdáleni
od tvrdých skutečností života, a vúbec: tohle neustálé filosofování a pochybování
o všem každého jen mate, činí nej istým a neschopným a činí neschopným jednám."

Na druhé strane uslyšíme názory, jež považují "filosofování" za zcela všední, kaž-
dému prístupnou formu uvažování, rozhodování, zastávaní osobních stanovisek a sub-
jektivního svetového názoru. "Moje, tvoje, jeho filosofie - to je, jak jednat a vu-
bec ... " PodIe nich potrebuje každý človek nutne svou filosofii ,jako denní chléb",
Proste, jak človek vidí svet. Jako takový pohled na svet je filosofie pŕirozené subjek-
tivní, libovolná, nezávazná, relativní. Spočívá na tzv. "osobní ch zkušcnostech", na než
se nelze dále tázat, ale mohou se mčnit v každé dobe za jiné, nové "zkušenosti" .

. Nebojme se pohlédnout do dčjin filosofie samé a zjistíme tam také s podivern vel-
ml rozšírené "pi'edsudky". Již u starých Reku bylo považováno filosofování za luxus
pro nepočetnou elitu, za utrácení času a potéšení z hnidopišství a sofistiky, z umení
obracet srnysl slov. Filosof Arthur SCHOPENHAUER neváhal označ it v té dobe
nejproslulejšího filosofa v Nemecku G. W. F. HEGELA za "kováre nesmyslú", za "ve-
troplacha", a jeho filosofii denunciovat jako "katedrové kašpárkovské divadlo" a "vy-
tírání zraku". Mnozí kritici šli tak daleko, že označovali celé dejiny filosofie za "deji-
ny omylu". Filosofické výpovedi se prý vyznačují tím, že jejich poj múm nepŕis luš i
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žádný obsah, žádný význam; místo očekávané jasnosti nacházíme po~hé, "pojmov~
básnictví". Filosofie údajné už nemá v naši moderní včdecké a technické civilizaci
žádnou funkci. Není prý už pro žádnou oblast života skutečné príslušná a komp~t~nt-
ní. Jedinou kompetencí, jak praví nemecký filosof Odo MARQUARD, nacházirne

.ei í nekompetentní kompenzační kompetenci". Filosofie se dokáže mistrovsky vy-
VJ J "
poŕádat s tím, že není k ničemu užitečná. " " ..

Kdyby taková kritika pŕicházela zvnéjšku, mohl! by se filosofove lehcc bránit:
jedná se pŕedevšim o závist téch, ktefí nemají prístup k "vyšším vécern", Je to ne?o-
chopeni laikú, kteŕí neprijali "vyšší filosofické sv.ecení". Jedním s~ovem:, tuto kritiku
není nutne brát vážne, neboťje, ŕečeno psychologicky, obranou a pŕedevšlm kompen-
zací pocitu ménčcennosti nefilosofú. 'v' ,

Ale jak tomu je, jestliže kritika pfic~ází z vlastních rad? Bh~šI kontakt s bez-
početnými kontroverzemi a hádkami haštei'ivý.ch fil~sofU,brzy ~ka~e, že tyto spory
mají často vedIe nepochybne osobních resentlmen:u take vé~ny vY,zna,m.,V tech:?

v d-sudcích" J'sou totiž často obsaženy v zárodku I podstatne a spravne "u-sudJ...)' ,
"pre " f k' T v dpŕinejmenšim se za nimi skrývají fakticky relevantni otáZk~ filoso IC'eo yto "pre -
sudky" mohou být subjektivní, libovolné a nereflektovane, mohou však obsahovat
idúležité ,.pŕed-pochopenf". . ,

Nejstarší tradovaný "pi'edsudek" vúči filosofovi zaznamenal pro nas PLATON. J,e
namíŕen proti THALETOVI Z MILÉTA, který bývá ozn~čován za ~rvního evropsk~~
ho filosofa. Vypráví se, že trácká dčvečka jej sledovala, jak po~oruJe hvčzdy a že'pn
tom spadl do studny. Pŕirozené se dčvečka tomuto nemotornemu rnudrci vysmala.
Tedy pŕedsudek, který se v mnoha variantách objevuje dodnes: filosof Ja~o ~Iovek
vzdálený svetu, zakuklený myslitel, který pŕehlíži blízké, konkrétní a prakticke, tedy
je v jistém smyslu sní/ek, jenž pripadá praktickému, na obou nohách stojícímu člove-
kukomický.

Ale PLATON pak prudce otočí kopí. Jistč poskytují filosofové pri všedních zále-
žitostech mnoha lidern dúvod k posmechu, ale u skutečné "podstatných vecí" je tomu
jinak. Jakmile jde o zásadní otázky, napr. o podstatu s~ravedlnosti, o ~t~osti o sobi,
poprípade čím vlastne človek je, jaké je poslání jeho Života, pak nastáva nčco zc:la
jiného. Sebejistota lidí mizí,jejich minční se ukazujíjako prázdná, domnelá, zdánlivá
vedení, jako iluze. THALETOVI tedy nešlo o co možná dobré zvládnutí všedních
problému, nýbrž o to, rozpoznat, co tkví za térnito problémy. "Co j: ~od~ta,tou toho
všeho?" ptá se THALES. "Odkud to vše pochází, z čeho to vše vzniká? Pátrá tedy po
nččern pra-púvodnlm, po princípu, z néjž se snaží vysvetlil a pochopil rozrúznčnost
skutečnosti prístupné našim srnyslúm. .

PLATON nyní obe stránky prevrátil - filosof je jen zdánlivč naivní, Ve skutečnosti
je pro nčj filosofie tou pravou osvoboditelkou od pŕedsudkú a iluzí všedniho vedomí.
Tak také líči svého učitele jako hrdinu, ačkoliv, a práve proto, že tento SOKRATES
činí doznání: "Vím, že nic nevím." - Bežnému chápání se to zdá být paradoxní, že
"ne-vedení" má být vlastností človeka, kterého anti ka uctívala jako velkého moudré-
ho muže. Vysvetlení PLATONOVO nám chce pfipomeno~t, že pr~~e, v to~ byl ten
skutečný SOKRATÚV výkon, že se osvobodi l od pŕedsudkú, tvrdošijných presvedče-
ní ajistot všedního rozumu.

II

Myš/enkové podnety

1. laké pojetl filosofie se skrývá za touto reklamou .Filosofickébo klubu Méditerranée"?
"Tento klub je klubem, v nčmž si najdc každý svobodu, jak si ji predstavuje. Napŕ. volný
čas pro múzu. Pn strhujícím večerním divadelním pŕedstavení. Nebo pn klasickém kon-
certu pn svíčkách. Pn bestseleru z knihovny. Nebo pn šachové hfc ve dvou. Pn samotáŕské
procházce absolutním tichem snehových poll. Nebo pn sebenazírání pn józe nebo medita-
ci. Pn vyspávání, pn zaposlouchání se do sebe sama nebo pn nicnedčlání. Pŕi filosofických
úvahách o snehu nebo o snčhulákovi zvlášť. Nebo pn hledání pravdy ve vínč. Právé všech-
ny ony rozjírnavé momenty činí tu nečinnost v klubu tak tiše radostnou. Kdy budete mít čas
k nečinnosti? Ptejte se ve své cestovní kanceláŕi.
CLUB MÉDITERRANÉE
Dovolená jako v ráji, jen ne tak osarnčlá,
Jeli byste tam rádi? Proč? Proč ne?

2. Filosof existence Karl JASPERS vidí motiv mnohých pŕedsudkú vúči filosofii v obrane,
ve starosti: .Kdybych se dal do filosofování, musel bych zmčnit svúj život, korigovat své
úsudky atd." Co si myslíte o tomto hodnocení?

3. Jak vidíte souvislosti mezi predsudky a úsudky, mezi minčnirn a vedením, naivitou a re-
flexí? Spočívá podie vašeho mínční moudrost nutne ve skromnosti k vlastnímu posuzová-
ní a vedení?

Každodenní vedomí a filosofie

V našem "naivním" každodenním vedomí se cítime relativnč jisti a bezpečni
ve svých jistotách, pŕesvčdčeních a predstavách. Tohle je stúl, tamhle to okno, tam
venku ulice, po níž spčchají lidé za svýrni denními záležitostrni; kolikje práve hodin,
co je za mnou, co budu ješté dnes dčlat. Nové zážitky a situace pŕiŕazuji k již známým
a podobným zkušenostem. Tím se orientuji, získávám pŕehled. Život má svúj normál-
ní beh.

Nčkdy se však rnúže stát, že se vlákno "každodennosti " pretrhne, "banalita" kon-
venčního vnímání se rozbije. Pak se zdá, že se čas zastavil, ztrácí se navyklá jistota.
Všechno, co bylo samozrejmé, pŕestává být samozrejmým: stává se otázkou. Tento
nový stav úžasu, podivování se, kdy se dúvčrnč známé stává cizím, dávno známé no-
vým, hotové opet otevŕeným.jŕsré se zpochybňuje, se všeobecne považuje za začátek
filosofování.

Ztráta naivity otvírá na svet nový pohled, který svou zvedavosti, svýrn tázavým
charakterem je s to odhalovat klamy a sebeklamy, napétí a rozpory v každodennim
vnímáni a jednání. Jestliže se toto zaostfené vedomi k postojúm a k činnosti zarnčŕu-
je na to, aby reflektovalo kriticky daná presvedčení, aby pojmovou a obsahovou pre-
cizností proniklo k objasnováni, kritice a zdúvodnováni, pak hovoríme ojilosofování.
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Promérování sjingy. Skica od Vivanta Denona, který s Napolenovymi vojsky podnikal cestu

Egyptem.

Filosofie je svou podstatou procesem, činností. Bere podnčty pro své pŕernítáni
a reflektování z každodenního védomí, které chápe již pŕedem, pokouší se je zkoumat,
objasňovat, zdňvodňovat a systematizovat.

Filosofové bývají proto označováni jako .Jidé na hranici". Nacházejí se do jisté
míry na hranicích každodenního védomí, snaží se je rozšiŕit, otevfít nové prostory
poznání a zpúsoby pohledu. Tak mohou být chápány dej iny filosofie také jako pokrok,
jako emancipace kritického myšlení od navyklého tradičního presvedčení.

Tato funkce zbavování iluzí není ovšern bez nebezpečí. Tak mnozí filosofové za to
zaplatili svýrn životern, vyhnanstvím nebo vézenirn, nebot se odvážili pochybovat
o zásadách a pŕesvédčeni svých současníkú. Snad nejproslulejším pŕikladem z antiky
je SOKRATES, který byl obžalován z bezbožnosti a za to odsouzen k smrti. Filosofie
pripravovala a pripravuje velké potíže. Práve tento kritický charakter filosofie je asi
tím, co ji činí pro mnohé lidi, i kdyžji odmítají jako subjektivní, prornčnlivou a nese-
riózní, pŕece jen nebezpečnou.

Je-li filosofie néčím tak ohrožujícím, pak by tedy mčl poslušný občan dát od ní
radéji ruce pryč. Ovšern tak jednoduché to není. Musí se totiž uvážit, že rozhodnutí,
zda budu filosofovat nebo ne, nespočivá vúbec na mé libovúli. Proč? Jako dčti se učí-
me všernu, co potrebujeme k prežití, v podstaté skrze idcntifikace. Své myšlení a jed-
nání orientujeme podie vzoru, s nimiž se múžerne identifikovat. To jde dobre až po
určitý bod, na nčrnž se tyto vzory z mnoha dúvodú musí stát problematickými. Na-
vyklá orientace, víra v autority, setrváváni na tradicích se stávají pochybnými, ne-
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ji~tý~i. Kritéria a normy, které mají naše jednání ŕídit, jsou náhle pŕedmétern diskuse.
Tim jSOU ale zpochybňovány fundamentáIní otázky o správnosti našeho obrazu sveta
jeho legitimity a zdúvodnční. '

Myš/enkové podnety

l. Jsou vám známy z déjin filosofie a védyjiné priklady, kdy lidé jako Sokrates se dostali pro
kritiku v té dobe existujících názoru do konfliktu se svým okolím?

2. Pokuste se najít ve svém vlastním živote situace, kdy "nit každodcnnosti" se pretrhla a vy
jste začali "žasnout" a "pochybovat".
Vytváŕejí to specifické situace, které jsou pro to vhodné, nebo to vychází zcela z jednotliv-
ce, z Jeho vlastního postoje, zda a kdy se dostane k filosofování?

3. Je,výrok - .Filosofie je zbytečná" - filosofickým výrokern? Jestliže ano, jaké dúsledky to
ma?

4. Pokuste se podat z toho, co se zde dosud probíralo, definici "filosofování".

Filosofie - objasnení a vymezení pojmu

V poslední části se objevilo tvrzení, že filosofování je pro každého človeka vlast-
ne nezbytné. Ale tuto argumentaci Ize také popŕít. Je možno namítnout, že každý
človek múže místo toho, aby se nutil do namáhavé práce, vytváŕet vlastní kritéria
a zdúvodňování principú sveta a jednání, podŕidit se i jako dospelý nejaké autoritč,
ať už náboženské, ideologické nebo pŕijmout svetový názor, opírající se o vedecké
poznání. Klade se tedy otázka, jaký pomer má filosofie k ostatním vvkladúrn svita
a svčtonázorúm, k ostatním formám poznání a zvládání života? -

Recké slovo "filosofos", milovník moudrosti, bylo vytvoŕeno kvúli odlišení od
sIov~ "so fo:", tj: védoucí. Na rozdíl od "sofisty", který se domnívá, že vlastní prak-
ticke vedeni, pojmern .filosofos" se rozumí ten, kdo poznání a moudrost miluje, ale
teprve je hledá.

. U Reku, potažmo až do novovčku, filosofie a veda rvoŕily jednotu. Občrna šlo
a jde o pravdu. Mnozí vedci byli současnč filosofy a filosofové vedci. Tak PYTHA-
GORAS a René DESCARTES byli filosofy a současné významnými matematiky.
Teprve v po~ledních stoletích došlo k oddelení filosofie a vedy. Pokračující speciali-
zace J.~dnf)t!Jvých ved vedIa kjejich tematickému a metodickému ohraničení. Vedy
p:acuJI dnes s velmi dokonalými, zejména experimentálními metodarni a pokušejí se
presne pochopit zcela určité úseky reality. Zfíkají se pritom zcela védornč nároku vy-
svčtlovat celou skutečnost, což bylo a je fundamentálním úsilím filosofú,

Filosofie a náboženství mají rovnčž mnoho stejných obsahu a témat: BUh, nesrnr-
telnost, s.mysl živ~ta: Fil,osofie ovšern nedává na tyto otázky hotové nebo dogmatické
odpovedi. Nestaví žádne ukazatele cesty, jako napriklad autoritu osvíceného uči tele.
Zatí~co B~DD~: KO~FUCIUS, JEŽiŠ KRISTUS nebo MOHAMED byli zakla-
datelt učení, založili tradice, které pŕetrvávají tisícileti, ncŕekl naproti tomu SOKRA-
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TES nikomu, co by mel činit. Zaplétal sice lidi do diskusí o jejich morálních pŕed-
stavách, ale nešlo mu ani pouze o vedecké, nezúčastnčné registrování existujících
mínční, ani o formulování vlastní vččné pravdy. Jako účastník tohoto procesu pozná-
vání byl spíše pŕesvčdčen, že je možno nalézt pravdu, která by byla dobrá nejen ve
smyslu účelnosti, ale "byla by dobrá sama o sobč". Zatímco v náboženství je vždy
božský piedpoklad, zjehož stanoviska se pak interpretuje a vysvétluje lidský život,
nevychází filosofie z žádného jakkoliv urváŕeného dogmatického ustanovení. Jejím
jediným základem je lidský rozum.

Také ideologie predstavuje vétšinou zevšeobecnéní a zabsolutizováníjistých zku-
šeností a poznatku. Je často dogmatická, dává !idem hotové odpovedi. Potud uspoko-
juje dobre silnou !idskou potŕebu duchovní orientace, jistoty, príslušnosti a postoje ...
V protikladu k ní je filosofie prirnárné tázánírn, kritickým hledáním, neposkytuje
žádné definitivní pravdy. Oproti nárokúm ideologie a svetovým názorom zdúrazňu-
jícím, že mohou poskytovat absolutní jistoty, setrvává filosofie ve skeptické nebo kri-
tické distanci. Jedním z jejích centrálních úkolú je kritika ideologie. Tu činí tím, že
ukazuje logick)' nebo vécnč neodúvodnčné úsudky a postoje, pŕipadné odhaluje pra-
vé hodnotové postoje, spočívající napr. v materiálních zájmech.

l umeni je k filosofii v blízkém a napjatém pomeru. Nejenže dúležití filosofové
jako PLATON nebo Friedrich NIETZSCHE by!i současné i básníky, filosofie a umení
mají mnoho společných obsahu a cílú. Občrna jde o zobrazení skutečnosti, o poznání
a často také o kritiku. Uméní se vyjadruje v médiu smyslovosti, jeho poslední kritéri-
um je vedie pravdy krása. Vyjadfovacím prostŕedkern filosofle je rozumný, pojmovč
jasný jazyk, její jediné kritérium je pravda.

Pokus definovat pŕesnč a navždy filosofii je ovšem problematický. Déj iny filoso-
tie ukazují množství proud u rúzných smčrú, úzkych vztahu, ale i ostrých ohraničení
vúči náboženství, umční, ideologii i včdč. U TOMÁŠE AKVINSKÉHO jsou filosofie
a teologie od sebe neoddélitelné, filosofie Karla MARXE byla zakleta jako tzv. rnar-
xismus-leninismus do státnč zakotvené ideologie.

Mnohovrstevnatost, již 2500 let patrná neukončenost a otevienost jsou centrální-
mi vlastnostmi západního filosofování. Že je filosofování pŕedevším hledáním prav-
dy, namáhavým a trvalým pokusem zpochybňování, kritiky a odtabuizování, což vše
se deje v dialogu a v zásadní otevŕenosti bez dogmatických výhrad, je snad tím nejo-
becnčjším rysem veškerého usilování označovaného pojmem .filosofie''. Tak také ŕi-
kal lmmanuel KANT, jeden z nejvčtších novodobých filosofú: "Neexistuje filosofie,
které se dá naučit, naučit se dá jen filosofovat."

Myš/enkové podnéty

l. Je tomu 2500 let, co moudrý KCHUNG-FU-C' ŕekl: "Podívej se, jak šťastné jsou ve vode!
ryby." Jeho prúvodce ale rnínil: "Odkud víš, že jsou šťastné, nejsi pŕece ryba?"
A KCHUNG-FU-C' odpovčdčl: "Odkud viš, že to nevím, ty nejsi já." - Kam byste tento
rozhovor zaŕadili, do oblasti problematiky rnoudrosti, náboženstvl či filosofie?

2. Pokuste se sestavit seznam typiclcy védeckých, popi'!pade filosofických otázek,

Filosofické otázky a smery
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Paul
Gaugin,
Saye?:
amoureuses,
vaus serez
heureuses,
drevoryt
(pa 1895)

V prúbčhu svých dlouhých déjin predložila filosofie množství otázek a problému
a pokoušela se o odpovedi a jej ich objasnéní. lmmanucl KANT shrnul všechny filo-
sofické problémy do tŕí fundamentá/ních otázek.

První znela: "Co mohu včdét?" Jako odpoveď na tuto otázku nestačí poukaz na
vedy nebo na všeobecne uznávané vedení. Spíše môže být zpochybnčna veda a tato
všeobecná presvedčení. Tato otázka poznání nakonec vyúsťuje do problému možnos-
ti védéni vúbec. Pŕedmétern debaty se stávají rozsah, kvalita, spolehlivost, stupeň j is-
toty poznání a poznávacích metod. Otázky, které patrí do okruhu tohoto základního
problému, zní asi takto: Je vúbec možné bezpečné poznání? Jaké poznávací metody
vúbec existují? Jsou schopné zlepšování? Existují principiá/ní hranice lidské schop-
nosti poznáni? V čem by mohly spočívat? Existují pravidla, podle nichž múžerne de-
lat závaznč jisté závery nebo zobecnční? Dají se taková pravidla, jako napŕ. logika,
formulovatjako obecne závazná? Jak by muselo vypadat korektní a jednoznačné po-
užívání jazyka? Jakým kritériím musí vyhovovat vedecký jazyk? Je vúbec možné do-
rozumční? Co jsou prísne vedecké metody? Kde leží jej ich možnosti, jejich hranice?
- KANT označil tento dílčí úsek filosofie, která se tčrnito otázkami zabývá, jako me-
tafyziku, tedy jako onu vedu, která prekračuje čistou "fyziku". Dnes bychom hovorili
o teorii poznání, poprípade /ogice, filosofii reči a vedecké teorii.

Druhá KANTOVA otázka zní: "Co mám čin it?" Tím není rnínčn pouhý poukaz
na práve platné morální predpisy, kon vence nebo zákony, nýbrž otázka, týkající se
smyslu, závaznosti takových predpisu ajejich zdúvodnéni. Kant podŕadil tyto otázky
morálni filosofii, dnes bychom ŕekli spíše eticc ... K etickým otázkám bychom mohli
zaŕadit: Co je štéstí? Které jsou nejdúležitéjší ctnosti pro jednotlivec, pro společnost?
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PodIe jakých kritérií máme Iídit své jednání? Co je dobré, co zlé? Existují vúbec
zcela závazné normy? A jak by byly podobné normy zdúvodnitelné? Je človek vúbec
zodpovedný za své jednáni? Nebo leží vše v božích rukou? Jsme snad determinováni
prírodou? Existuje svoboda človeka? Filosofické pŕemýšlení o našern jednání vychází
pritom stále z každodenních a tradičních predstav a presvedčení. Rozširuje je ovšem
tím, ŽC se snaží navzájem spojit rúzné, často rozporné mravní pocity, soudy a zkuše-
nosti do nerozporných souvislostí. Dále filosofická etika usiluje o srovnávání mrav-
nich predstav rúzných lidí, epoch, kultur a táže se pritom na společný základ, snaží se

jej pojmcnovat, precizovat.
Tŕctí KANTOVA otázka znela: "V co srn im doufat?" Jde zde pŕedevším o otáz-

ku smyslu, o otázku, proč a k čemu jsme na svete. Pŕedmétern debaty jsou zde účel
a cíl lidské existence, i ve forme radikálni pochybnosti, zda vúbec takový smysl exis-
tuje. Ty to otázky pŕecházejí v otázky náboženské, jestliže se tvrdí, že tento smysl je
"dán zvnčjšku"; náboženství, Buh, nesmrtelnost jsou od počátku dúležitým tématem
filosofie. Zda jsou náboženstv! s to tyto otázky zodpovčdčt, zkoumá zvlášté filosofie
náboženství.

Pro KANTA však vyústují ty to ti'i základní otázky do čtvrté, která je současné
nejfundamentálnéjší a nejuniverzálnéjší filosofickou otázkou: "Co je človek?"
Všechno vedecké vedení, napr. o biologickérn a psychologickém ustrojenÍ človeka,
nedostačuje, aby odpovédčlo na otázku identity a podstaty človeka. Práve otázka
podstaty človeka má dnes zvláštní aktuálnost. Moderní svet púsobí dnes v mnohém
ohledu jako prvek ohrožující identitu. Tradiční a náboženské výklady se dostaly do
nanistající kríze. Filosofie má zde poskytnout orientaci a nové jistoty. Je schopna
tento požadavek splnit?

Myš lenko vé podnety:

1. Krorné vyjmenovaných oblasti existuje ve filosofii ještč rada jiných, napr. estetika, pŕírod-
ní filosofie, filosofie déjin, filosofie práva, sociálni filosofie, filosofie státu. - Pokuste se
pŕifadit tyto otázky k odpovídajícím oblastem:
- Má svet jednotný plán nebo účel, nebo se skládá jen z náhodné hry atornú?
- Existuje v dejinách pokrok?
- Co je spravedlnost?
- Která forma trestu je oprávnčná?
- Existuje ideál ní stát?
- Co je to hmota?
- Co je krása?
- Jaké jsou hnací síly v kolobčhu déjin?
- Je násilí legitimni, je-Ii uskutečňováno ve jménu státu?
- Jaká kritéria platí pro uméní?
- Je védorní autonomni část svčta nebo pouzc určitá jevová forma hmoty?

2. Současný filosof Herrmann LDBBE označil filosofii jako strategií ospravedlnční. Je pod-
Ie nčj znakem krízového období kultury, je potfebnou, když v orientací společenského jed-
náni již nčco neladí. - Jak posuzujete z tohoto hlediska naléhavost filosofie v současné
společností?
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avdivé a neprav 'vé
Základní rysy teorie poznént a teorie vedy

KAV ÁRNA U SOKRATA, zadní mistnost, podvečer.
ALFRÉD, dobre oblečený, kufrík na akta, opirá se o barový pult a mluví s KRYŠTO-

FEM, v pozadí starši pan prof DANIEL, pozdéji prichazi BRIGITA, na kterou AL-
FRÉDčeká

KRYŠTOF: "Podívej - (ukazuje na titulní list časopisu, který drží v ruce) - klonova-
né žáby, všechny zjedné buňky, všechny stejné,jednajako druhá. Genová techni-
ka dčlá pokroky, že?"

ALFRÉD: "No a co? Zanedlouho bude alespoň konec s genetickými zrúdarni."
KRYŠTOF: ,,A to je všecko, co te pritom napadá? Mne to tedy trochu desí."
ALFRÉD: "Pane vrchní, osminku červeného' - Proč? Technický pokrok je nezadrži-

telný."
KRYŠTOF: ,,1 v tom prípade, když je to nebezpečné, nekontrolovatclné? Jen si po-

mysli na atomovou bombu."
ALFRÉD pije: "Za prvé - sám život je životu nebezpečný. A za druhé - veda se nedá

zabrzd it. "
KRYŠTOF: "A musíme všechno včdét? A délat všechno, co délat múžerne?"
BRIGITA vstupuje dvermi, piistoupi k občma, polibi ALFRÉDA. ,,Ahoj! Jak se vede?

Ach, už zase máte vážné obličeje? O čem to zase tlacháte?"
ALFRÉD pateticky:"O hranicích včdéní ... "
BRIGITA uštčpačnč: "už jste zase jednou hlubokomyslní, pánové? Nuže, múžu se

taky zúčastnit?" (Zaujme dramatickou pózu a recituje)" .Vševčdoucí nejsem, však
mnoho je mi znárno. oo No, to se divite, co? Goethe, Faust, Mefisto. Jdu práve ze
semináre o Goethové svétovérn názoru. Tedy značne nudné, ale ten asistent to delá
dobre. Víte, že když Goethe roku 1774 ... "

ALFRÉD: "Buď té lásky a ušetri nás svého Goetha. Sotva vstoupí žena ... "
BRIGITA: "Hlupáku!"
KRYŠTOF: "Nehádejte se už zase. Kde jsme to byli? Už vím - jestli se musí všechno

ve det. "

BRIGITA: ,,liste ne. Vážne, jsou pŕece hranice rozumu. To je jasné."
ALFRÉD: "Jasné není vúbec nic. Jak víš, že jsou. V poznání se dá stále pokračovat,

Alespoň v principu. Co se neví ješté dnes, odhalí veda zítra."
BRIGITA vitézné: ,,Ale pravdu se stejné nikdy nedovíš."
KRYŠTOF: "Tomu teď nerozumím. Co myslíš tou pravdou?"
BRIGITA: "No, existuje, myslím, pravda je více než to, co poskytují vedy. Jde tu

o souvislosti, o smysl. oo"

ALFRÉD: "Chtela jsi snad fíct .ncsrnysl '. Pravda je pouze to, co se dá dokázat.
Všechno ostatní mne nezajímá."


