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Abstrakt 

Hlavním cílem této práce je zprostředkovat českému čtenáři přístup k filosofii  

polozapomenutého autora 18. století, Johanna Gottfrieda von Herdera. Tento žák I. Kanta je 

dozajista někým, koho bychom neměli z kánonu německé klasické filosofie vyřazovat. Ne 

nadarmo označil Herdera Goethe za Bratra Humana. Právě pojem lidskosti je právoplatným  

cílem mé interpretace. Jedná se totiž o pojem základní. Tato práce si pak klade za cíl provést 

nejprve výklad dvou stěžejních děl J.G. Herdera, Eseje o původu řeči a Vývoje lidskosti, 

přičemž tato díla zde vyložíme tak, aby vynikla jejich propojenost, která je, jak se domnívám, 

zcela zřejmá. Poté se přesuneme do syntetické části této práce, kde hodlám interpretovat 

poznání nabyté předchozím výkladem a obohatit ho o poznatky z dalších Herderových spisů. 

Cílem této syntetické kapitoly je pak dojít k výkladu onoho stěžejního termínu Herderovy 

filosofie, termínu lidskosti, který Herder staví do úplného centra svého filosofování.  

Klíčová slova: Herder, lidskost, řeč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Main goal of this work is to mediate an approach for czech reader to almost forgotten 

philosophy of Johann Gottfried von Herder, who published his books in the 18. century. This 

student of I. Kant is absolutely someone, who should not be eliminated from a group of 

authors who determined enlightement thinking. It is not just coincidence that Goethe himself 

called Herder as Brother Humanus. The exact term of humanity is rightful goal of my 

interpretation. Why? Because humanity is a fundamental basic term of whole Herder's 

philosophy. This work claims to analyze two main works of this philosopher, Essay on the 

origin of language and The Evolution of Humanity, which is the czech translate of his Ideas 

for the philosophy of humanity. And we will analyze this two texts in a way, which shall show 

us the interconnections between them. The we will move into synthetic chapter called 

Herder's concept of humanity. There I will put the previous interpretation into confrontation 

with more of Herder's books and I will show what humanity means to Herder and why is it so 

central term for his whole philosophy.  

Key words: Herder, humanity, language 
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1.0 Vstupní komentář 

 

1.1 Záměr práce 

Johann Gottfried von Herder patří v českém prostředí stále mezi méně tematizované autory. 

Kupříkladu v prostředí anglicky mluvícím tomu tak rozhodně není.
1
 I proto se čtenář nejspíš 

pozastaví nad skromností, kterou jsem dosadil na piedestal názvu této práce. Na první pohled 

by se mohlo zdát, že není v mém zájmu rozebrat Herderovo dílo dostatečně zeširoka a do 

hloubky. Opak je nicméně pravdou. 

 V českém jazyce máme k dispozici celkem tři knihy složené z různých Herderových 

textů. Všechny tři jsou sborníkového typu, tedy vždy se jedná o výběr textů svázaný do 

tematicky pojatého sborníku. Jedná se v prvé řadě o soubor esejí nesoucí název Uměním k 

lidskosti,
2
 z kterého nás primárně zajímá Esej o původu řeči z roku 1771, neboť se jedná o 

naprosto stěžejní dílo z autorovi tvorby. Není náhodou, že právě tento text vyhrál Herderovi 

esejistickou soutěž na pruské královské akademii.  

 Dalším kusem, který si můžeme přečíst v českém jazyce, jsou Listy na podporu 

humanity
3
 uspořádané Janem Binderem a Antonínem Peškem. Jedná se o výběr textů z roku 

1793, tedy již z pozdější fáze Herderovy tvorby. Zvláštní na něm je, že je psán formou 

fiktivních dopisů, které si mezi sebou posílá spolek přátel, přičemž Herder se považuje za 

jednoho z nich. Autor každého listu je však uveden vždy jen monogramem. Vizme krátkou 

ukázku z prvního listu. „S radostí a souhlasem, moji milí, přijali a uvítali všichni naši přátelé 

Váš návrh, abychom si dopisovali o vítězstvích a porážkách lidskosti za časů starších i 

novějších, většinou však v dobách nám nejbližších. 'Jsem člověk,' prohlásil D., 'a nic lidského 

                                                             
1
 Například díky Michaelu Forsterovi má anglicky mluvící čtenář k dispozici překlad značné části Herderovy 

práce (Philosophical Writings). Ten samý autor se pak ve svém After Herder. Philosophy of Language in the 

German Tradition věnuje i návaznosti na další autory, kupříkladu Hegela. John Zammito zase v Birth of 

Anthropology zevrubně popisuje vztah Kanta a Herdera a jejich přínos pro formulaci raně antropologických 

směrů. Sonia Sikka píše zase o Herderově konceptu kultury ve svém Herder on Humanity and Cultural 

Difference: Enlightened Relativism. Hlavně zde ale musím zmínit již výše řečeného Michaela Forstera a Gregory 

Moora, neboť právě díky těmto dvěma vědcům byla do angličtiny přeložena značná část Herderova díla.  

2
 Herder, J.G., Uměním k lidskosti, přel. Jan Binder, Praha, Oikomenh, 2006. 

3
 Herder, J.G., Listy na podporu humanity, přel. Jan Binder, Praha, Simon and Simon Publishers, 2003. 
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mi není cizí.'“
4
 Toto dílo taktéž využiji v této práci, obrátím se k němu ovšem až v hlavní 

syntetické části této práce. 

 No a nakonec Vývoj lidskosti,
5
 což je Patočkův překlad značné části Herderovy 

stěžejní práce vydané pod názvem Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. 

Toto dílo je stěžejní zejména pro tuto práci, neboť se v něm nachází asi nejucelenější výklad 

Herderova myšlení. Zároveň je to dílo v našem prostředí nejznámější. Malou ukázkou toho, 

jak vlastně Herder pronikl do našeho prostředí, může být kupříkladu komentář Alberta 

Pražáka z jeho předmluvy právě k Vývoji lidskosti: 

 „Jungmann upravoval herdrovské prvky, zaměřené k lidskosti a k národnosti, zřejmě 

dobově pro praktickou národní potřebu. V Slovníku pokusil se roku 1835 i o překlad pojmu 

humanity slovem lidství. Teprve později byla ztotožněna humanita s lidskostí, t j. s láskou k 

bližnímu v herdrovském duchu.“
6
  

 Právě česká obrozenecká činnost nalezla v Herderovi oporu. Aby také ne, jeho náhled 

na Slovany je velmi příznivý. V kapitole Slovanští národové
7
 líčí, jak byl slovanský národ po 

celou dobu své existence utiskován silnějšími sousedy, zejména Němci, Franky a Tatary, 

neboť „z lásky k pilné domácí práci nedovedl si zavésti trvalé válečné zřízení“
8
. V Dopisech 

na podporu lidskosti,
9
 ze kterých Patočka přeložil sedm vybraných listů navíc věnuje celý 

druhý ze sedmi listů Janu Amosi Komenskému. Tento letmý výběr z originálního díla pak 

zařadil
10

 na závěr Vývoje lidskosti. 

 Je ovšem nutno zmínit, že bychom nenalezli národ, který by Herder ve svých textech 

neopěvoval. U každé země v každé její etapě nalezl něco, čím obohatila obraz člověka. Velmi 

pak oplýval láskou k rodnému němectví a to až takovým způsobem, že se dokonce objevily 

                                                             
4
 Herder, J.G., Listy na podporu humanity, přel. Jan Binder, Praha, Simon and Simon Publishers, 2003, s. 7. 

5
 Herder, J.G., Vývoj lidskosti, přel. Jan Patočka, Praha, Laichterova filosofická knihovna, 1941. 

6
 Tamtéž, s. XVI. 

7
 Tamtéž, s. 330. 

8
 Tamtéž, s. 331. 

9
 Herder, J.G., Briefe zu Beförderung der Humanität, 1793-97. 

10
 Chtěl bych zde objasnit, že Patočka přeložil jen prvních pár listů z Briefe zu Beförerung der Humanität. Na 

jeho práci navázali v roce 2003 Jan Binder a Antonín Pešek s Listy na podporu humanity, o kterých jsem již psal 

výše. 
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odkazy k smyšlené linii mezi Herderem a Hitlerem.
11

 Dovolím si k tomuto tématu dodat citát 

z knihy Břetislava Horyny: 

 „Není pochyb, že Herderovo němectví bylo robustní a jeho zájem na vzkříšení 

svébytné německé kultury, jednotného národa a státu eminentní. Mnohem pochybnější jsou 

výsledky, které můžeme očekávat od sledování linie zahájené přezdívkou Bratr Humanus, 

kterou dal Herderovi Goethe, přes německého vlastence, spoluzakladatele německého národa, 

obroditele německé kultury, proroka nacionalistické národovecké ideologie až k zakladateli 

rasistického učení a přímému podněcovateli nacionálního socialismu. Herder nacionalistou 

nacistického typu nebyl, a to nejen proto, že jím být nemohl.“
12

 

 Mým cílem zde pochopitelně není analyzovat propojení mezi nacizmem a Herderovo 

filosofií. Chtěl jsem pouze poukázat na tuto scestnou linii myšlení. Osobně mám tuto otázku 

zcela vyřešenou a domnívám se, že každý, kdo jen koutkem oka nahlédne do Vývoje lidskosti, 

dojde stejně jako já k soudu o smyšlenosti takového počinu. Zaměřím se ovšem ve své práci 

právě na Vývoj lidskosti, neboť se domnívám, že by tato kniha zasluhovala širší komentář 

umožňující snadnější interpretaci stran českého čtenáře. Nutno podotknout, že právě toto dílo 

se stane hlavním opěrným sloupem mé diplomové práce. 

 

1.2 Proč skromný? 

 Vývoj lidskosti, dílo, které Herder sepisoval a postupně vydával mezi lety 1784 a 1792, 

asi nejširším způsobem postihuje celé Herderovo myšlení. A zde přichází na řadu vysvětlení 

oné skromnosti v názvu mé práce. Neboť celý Vývoj lidskosti, tato bezmála čtyř set stránková 

kniha, byla motivována tím, že Herderovi, jak sám říká v úvodu, nebyla přiznána jakási 

skromnost. Celý Vývoj lidskosti tak má být jakýmsi „dodatkem“ značně kratšího spisu z roku 

1774, spisu nesoucího název Také jedna filosofie dějin k vzdělání lidstva.
13

 Herder vyčítá 

svým čtenářům,
14

 že mu tuto skromnost upřeli, když nevhodně přenášeli myšlenky jeho díla v 

                                                             
11

 Dahmen, H., Die nationale Idee von Herder bis Hitler, H. Schaffstein, Köln, 1934. 

12
 Horyna, B., Synové Daidalovi, chráněnci vzduchu. Idea génia v Herderově filosofii dějin, Filosofický ústav 

AV ČR, Praha, 2016. 

13
 Herder, J.G., Auch Eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit, Riga, 1774. 

14
 Kdo je těmito čtenáři, sám nezmiňuje. Bylo by rozhodně zajímavé, kdyby někdo zjistil, koho má zde náš autor 

vlastně na mysli. Pro má práci to ale není stěžejní a tak, čtenář promine, se zde musíme spokojit s tím, že zkrátka 

nevíme, kdo to je.  
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díla jiná a tím zásadně měnili jejich význam. Dovolím si zde doprovodit citátem z předmluvy 

k Vývoji lidskosti: 

 „Pozoroval jsem, že některé myšlenky mého spisku přešly do jiných knih, také, aniž 

jsem byl jmenován, a že jich bylo užito v rozsahu, na který jsem nepomyslil. Na skromné 

'také' se zapomnělo; a přece mi nikdy ani nenapadlo, že bych těmi několika alegorickými 

slovy dětství, mládí, mužnost a stáří našeho rodu, jichž sled byl aplikován i aplikovatelný jen 

na malý počet národů naší země, naznačoval hlavní cestu, na níž by bylo možno vyměřiti 

pevnou nohou byť jen dějiny vzdělanosti, neřku-li filosofii celých lidských dějin.“
15

 

 Je až s podivem, že právě z nedostatku projevené skromnosti píše Herder své naprosto 

stěžejní dílo. Rozhodl jsem se tedy i já, že tuto skromnost symbolicky vložím do úvodu své 

vlastní práce. Sám se domnívám, že tento motiv autora velmi ovlivnil. Při čtení Vývoje 

lidskosti máte až pocit, že se pokouší vyložit své myšlenky s takovou obšírností, jakoby chtěl 

zamezit veškeré chybné interpretaci. Snad mimoděk se mu tak podařilo sepsat dílo, které 

bychom rozhodně neměli vyřazovat z kánonu německé klasické literatury.  

 

1.3 Herderova práce do roku 1791 

 Vývoj lidskosti ovšem rozhodně není jedinou prací našeho J. G. Herdera. Pojďme si 

tedy nyní udělat přehled o jeho tvorbě. Nebudu zde provádět úplně celý výčet Herderových 

děl. Spokojme se s těmi, které jsou pro naši linii výzkumu důležité. Do následující 

podkapitoly tedy začlením za prvé díla, která se z pohledu Herderovy tvorby ukazují jako 

zásadní, a za druhé díla, která shledávám nutnými pro tuto svůj vlastní výklad. Cílem této 

podkapitoly je primárně představit díla, se kterými budu v této práci pracovat, sekundárně 

pak, zasadit je do náležitého kontextu. 

 Za začátek Herderovy kariéry můžeme považovat rok 1762, kdy se jako osmnáctiletý 

student setkává v Královci s Imannuelem Kantem. Později zde také navazuje své dlouhé 

přátelství s J. G. Hamannem, kterým byl velmi silně ovlivněn. Vždy to byl ovšem jeho učitel 

Kant, jehož myšlení se promítá nejvíce v Herderově práci. To je bezpochyby vidět, jak praví 

                                                             
15

 Herder, J.G., Vývoj lidskosti, přel. Jan Patočka, Praha, Laichterova filosofická knihovna, 1941, s. 3-4. 
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mnohá sekundární literatura,
16

 na prvním úspěchu mladého filosofa. V roce 1765 vyhrává 

Herder Bernskou akademickou esejistickou soutěž se svou prací Wie die Philosophie zum 

Besten des Volkes allgemeiner und nützlicher werden kann.
17

 Micheal Forster ve svém 

Philosophical Writings
18

 uvádí tento spis pod názvem How can Philosophy can become more 

universal and useful for the benefit of the people. Nakonec jsem se rozhodl tuto stať příliš 

nepoužívat v mé diplomové práci, neboť je to text velmi diskutabilní. K závěru mé práce se 

ho však určitě alespoň dotknu, neboť se jedná o stěžejní dílo, kde Herder pojednává asi o 

jednom z nejzajímavějších témat své filosofie, filosofii Bildung.  

 Již v tomto roce nebyl v Královci, nýbrž v Rize, kde mu bylo nabídnuto místo učitele 

na univerzitě. Svůj pobyt zakončuje roku 1769 novým titulem Kritische Wälder.
19

 Poté 

odjíždí z Rigy a začíná cestovat. Francie, Holandsko, v Darmstadtu potkává svou budoucí 

manželku, až dojíždí do Štrasburku, kde se potkává s mladým Goethem. V této době se velmi 

silně věnuje literatuře a jazyku, čehož záhy využije, když roku 1771 vyhrává esejistickou 

soutěž na Pruské královské akademii v Berlíně.
20

  

 Jeho výherní Esej o původu řeči
21

 byla jedním z nejvýznamnějších počinů v 

Herderově kariéře. Autor její pomocí doslova vráží klín do soudobé debaty o původu jazyků. 

Oproti většině myslitelů, kteří přistupují k této otázce s jasným stanoviskem božího zásahu,
22

 

Herder přisuzuje původ řeči jen a pouze člověku. Výklad klíčových myšlenek tohoto díla 

jsem si ponechal opět na později a to tentokrát do hlavní části své práce. 

 Důsledkem tohoto úspěchu bylo několikero věcí. Zejména se Herder stal mnohem 

populárnější než dříve. Jeho spis byl na náklady univerzity vytištěn a autor sám byl 

ohodnocen padesáti dukáty. Zároveň mu tento spis poskytl velmi dobrou startovní pozici pro 

jeho filosofii básnictví, která si našla své příznivce předně mezi zakládajícími členy hnutí 

                                                             
16

 John Zammito ve svém Birth of Anthropology věnuje tomuto tématu celou jednu kapitolu. Ta nese velmi 

přiléhavý název "A 'Kantian of the Year 1765': Herder's Conception of Philosophy". Zammito zde velmi 

zevrubně popisuje vliv I. Kanta na Herderovo nejranější filosofické smýšlení. 

17
 Herder, J.G., Wie die Philosophie zum Besten des Volkes allgemeiner und nützlicher werden kann, 1765. 

18
 Herder, J.G., Forster, M., Philosophical Writings, Cambridge University Press, 2002. 

19 Herder, J.G., Kritische Wälder. Oder Betrachtungen, die Wissenschaft und Kunst des Schönen betreffend, 

Riga, 1769. 

20
 Harnack, A., Geschichte der Königlich preussischen akademie der wissenschaften zu Berlin, Berlag von 

Georg Stilke, Berlin, 1901. 

21
 Herder, J.G., Abhandlungen über der Ursprung der Sprache, Berlin, 1772. 

22
 Zde mám na mysli především ty myslitele, kteří byli Herderovými oponenty. 
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Sturm und Drang
23

 a dalšími. V neposlední řadě je třeba zmínit, že Esej o původu řeči je 

spisem, kde se Herder aktivně vyrovnává s prací jiných soudobých myslitelů. 

 V roce 1774 pak vydává spis Také jedna filosofie dějin ke vzdělání lidstva,
24

 o kterém 

jsme již řekli, jak je významný pro mou práci. Bohužel v českém prostředí přeložen dosud 

nebyl, moje němčina má poněkud mezery, a tak si musím vypomoci anglickým překladem 

Michaela Forstera.
25

 Jeho překlad se snaží o přesnost a je doplněn bohatým poznámkovým 

aparátem, bohužel co zde nabírá na věcnosti, to později ztrácí špatnou čitelností.  

 Není zde  ovšem mým cílem podrobně rozebírat Také jednu filosofii dějin k vzdělání 

lidstva. Domnívám se, že mému čtenáři bohatě postačí, bude-li vědět, že se Herder skrze tento 

text, který sám označuje za pamflet, snaží ptát po takových kapacitách duše, po takových 

„ctnostech“, které by snad byly společné všem lidem a které by mohly vést člověka k 

lidskosti. Herder zde vlastně načíná několik témat, na které dojde rozhodně řeč u výkladu 

Vývoje lidskosti. Za prvé se jedná o téma klimatické versus genetické síly.
26

 Autor zde poprvé 

začne uvažovat o tom, že každý člověk je obdařen jistou genetickou silou, která se rozvíjí 

nebo nerozvíjí v závislosti na silách klimatických. Za druhé jde taktéž o stěžejní myšlenku 

Vývoje k lidskosti a to je Herderovo pojetí kultury.  

 Obojí autor obestře svou kritikou Osvícenství. Jak se liší despocie divocha od despocie 

v Evropě? Takové otázky si Herder klade! Odpověď je dle něj jednoduchá! Rozdíly hledat 

nelze, neboť divocha k despocii vedla zcela jiná historie, zcela jiný příběh, než k ní vede 

člověka v Evropě. Pro mne je tento text zárodkem těch nejzajímavějších koncepcí, které 

Herder konstruuje. Bohužel opravdu zárodkem, neboť text jako takový je psán velmi květnatě 

a nepříliš jednoznačně. Je na něm vidět, že spoustu myšlenek jejich autor teprve tvoří. 

Naprosto se tak nedivím tomu, že jeho myšlenky byly z díla vyňaty a užity v jiném kontextu. 

Která díla konkrétně má tímto autor přesně na mysli, nám bohužel nepoví. 

                                                             
23 Jak opět popisuje John Zammito ve svém Kant, Herder, the Birth of Anthropology. 

24 Herder, J.G., Auch Eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit, Riga, 1774. 

25
 Herder, J.G., Forster, M., Philosophical Writings, Cambridge University Press, 2002. 

26
 Zde bych chtěl akorát upozornit na to, že zde opravdu Herder užívá slova "genetická". Nemluví samozřejmě o 

genech tak, jak je známe z moderní genetiky, pro Herdera je genetická síla takovou silou, která je jaksi vším, s 

čím se rodíme a co ve vztahu se silou klimatickou (tedy s působností prostředí) určuje podobu každého 

jednotlivce, respektive lokálních (tedy klimaticky definovatelných) skupin. 
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 V roce 1776, částečně díky vlivu svého přítele Goetha,
27

 přijal pozici luteránského 

kněze ve Výmaru. Luteránským knězem pak zůstal po zbytek svého života. V těchto letech 

začíná Herder formulovat svou filosofii dějin. Píše své Volkslieder nebst untermichten 

anderen Stücken
28

 a o něco později Vom Geist der Ebräischen Poesie.
29

 

 Léta 1784 až 1791 jsou pak obdobím, kdy Herder konstruuje své stěžejní dílo Ideen 

zur Philosophie der Geschichte der Menschheit,
30

 které známe v českém překladu od Jana 

Patočky jako Vývoj lidskosti. Jak jsme řekli již výše, jedná se o nejkomplexnější dílo z 

Herderova pera. Vycházelo postupně na čtyři svazky.  

 Zde se ovšem u našeho výčtu zastavíme. Domnívám se, že představený kontext je 

dostačující pro vytvoření obrazu, který bude náležitě osvětlovat mou práci. Nechť čtenář 

promine, že jsem do výčtu nezařadil všechna Herderova díla. Práce by to ovšem byla složitá a 

v rámci mé diplomové práce i zbytečná. Herderova filosofie má mnoho rovin a motivů, které 

v ní lze sledovat. Pro potřeby mé práce, jak se domnívám, není třeba dalšího kontextového 

komentáře. Přesuneme se tedy k poslednímu bodu úvodu.  

 

1.4 Strategie postupu 

 Ještě předtím, než přejdu k samotnému výkladu, dovolil bych si promluvit o strategii, 

kterou jsem v této práci zvolil, abych došel kýženého výsledku. Celou práci lze rozložit na 

dvě stěžejní části. První část považuji za část výkladovou. Jedná se o kapitoly dvě a tři, kde 

hodlám vyložit nejprve Esej o původu řeči a poté první svazek Vývoje lidskosti. Druhou část 

zvu pro potřeby této práce částí syntetickou. V ní se plánuji zaměřit na samotný motiv 

lidskosti a syntézou obou vyložených textů dosáhnout takové interpretace, která ukáže 

provázanost Herderova díla. Na samotném závěru této kapitoly pak hodlám předvést jeden z 

nejvýznamnějších motivů Herderovy filosofie, motiv lidskosti.  

 K výkladu jsem si zvolil právě tyto dva tituly, neboť, jak brzy uvidíte, se navzájem 

doplňují, prolínají, a vytváří tak základní stavební pilíře, pokud chceme nahlédnout 

                                                             
27

 Forster, M., After Herder. Philosophy of Language in the Germant Tradition, Oxford University Press, 2010, 

s. 10. 

28
 Herder, J.G., Volkslieder nebst untermischten anderen Stuckën, Buchhandlung und Gelehrten, Leipzig, 1778. 

29
 Herder, J.G., Vom Geist der Ebräischen Poesie, Buchhandlung und Gelehrten, Leipzig, 1782. 

30
 Herder, J.G., Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, Riga, 1784 - 91. 
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Herderovo dílo. Esej o původu řeči jsem zařadil také proto, že se v ní Herder aktivně pouští 

do interpretace autorů své doby. Domnívám se, že právě díky tomuto je Esej o původu řeči 

základní zpřístupňující knihou pro celé Herderovo dílo. Můžeme v ní hlavně sledovat, jak se 

jednotlivé koncepce námi sledovaného autora liší od jeho soudobých kolegů. Zejména mám 

zde na mysli J. J. Rousseaua, Condillaca či Denise Diderota. Ve výkladové části hodlám 

alespoň poukázat na to, v čem se koncepce těchto autorů liší.  

 Vývoj lidskosti jsem zvolil proto, že se jedná o nejkomplexnější a nejpropracovanější 

dílo z Herderovy tvorby. Výkladovou část hodlám opřít o první svazek vydaný v roce 1784. 

Zbytek svazků si nechám k interpretaci v syntetické části. Aby čtenář pochopil, první svazek 

je celistvý, má jasný směr argumentace, zatímco ostatní svazky jsou psány často v zápalu 

obhajoby sebe sama, jsou často fragmentované a řeší již konkrétní témata, která se Herderovi 

zdají nejasná ze svazku prvního.  

 Syntetická kapitola se zabývá přímo motivem lidskosti. Pracuji v ní jak s oběma tituly 

z výkladové části, tak se zbylými svazky Vývoje lidskosti. Budeme se v ní věnovat nejprve 

lidské obraznosti a přes téma řeči, příběhu a nápodoby dojdeme až ke kýžené lidskoti. Mým 

cílem je ukázat za prvé, co je tedy ta lidskost, o které Herder mluví a za druhé, že Esej o 

původu řeči i Vývoj lidskosti jsou díla natolik provázaná, že výklad jednoho bez druhého 

může být až zavádějící.   
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2.0 Esej o původu řeči 

 

2.1 Úvodem o době aneb Herder a Leibniz 

 „Trpící zvíře, stejně jako hrdina Filoktétés,
31

 bude v návalu bolesti skučet, sténat, byť 

bylo osamělé na pustém ostrově bez vyhlídky, bez jiskřičky naděje, na spřízněného tvora, 

ochotného pomoci. - Jako by se živoucím tvorům volněji dýchalo, dají-li průchod trpkému, 

úzkostnému vzdechu; jako kdyby se vzlyky zbavili části své bolesti a z prázdného vzduchu do 

sebe nasály nové síly k hořekování, zatímco svým nářkem plní hluché povětří. Tak málo nás 

příroda stvořila jako osamělá skaliska, jako egoistické monády!“
32

 

 Na tomto citátu z Eseje o původu řeči můžeme vidět základní motivy toho, proč je pro 

nás tento spis tak důležitý. V prvé řadě si povšimněme přirovnání trpícího zvířete k hrdinovi 

(Filoktétovi), je nasnadě, že jedním z řešených témat bude rozdíl mezi člověkem a zvířetem. 

Dále věnujme pozornost úzkostnému vzdechu, který nám předznačuje další téma, a tím jsou 

smysly. Zejména sluch
33

 a jeho postavení vůči smyslům ostatním. V neposlední řadě je tu 

motiv, který je specifický primárně pro esej O původu řeči a to, že je to jedna z mála 

Herderových esejí, kde se autor aktivně vyrovnává s pracemi dalších autorů své doby.  

 Egoistické monády z citátu nás mají nasměrovat k tomu, co si tak asi Herder myslel o 

Leibnizově práci. Kdo si ovšem esej otevře, zjistí, že zrovna tento odkaz je bez citátu ba 

dokonce bez jakéhokoli dalšího komentáře. Z takového odkazu bychom rozhodně neměli 

usuzovat na Herderův vztah k Leibnizovi, můžeme jen konstatovat, že vřelý nejspíš úplně 

nebyl. Tedy minimálně v tomto období a v této knize.
34

 

                                                             
31

 Zde se jedná o známého řeckého hrdinu Filoktéta z Iliady. Filoktétes byl jedním z nejlepších lukostřelců 

Řecka. Při své výpravě do Tróje ho však uštkne had. Z utržené rány se mu line nesnesitelný zápach. Ostatní 

námořníci se Filoktéta začnou bát a tak ho vysadí na pustí ostrov, kde tento hrdina devět let bojuje o holý život, 

dokud si pro něj Řekové opět nepřijedou.  

32
 Herder, J.G., Uměním k lidskosti, přel. Jan Binder, Praha, Oikomenh, 2006, s. 11. 

33
 Toto již můžeme sledovat ve výše uvedeném citátu, kde přeci na začátku Herder říká, že zvíře i hrdina 

Filoktétes budou na pustém ostrově skučet i přesto, že je nemůže nikdo slyšet. Toto tedy mají zvířata i lidé 

společné. Oba jsou puzeni k rezonanci nehledě na obecenstvo. O tom však již pojednáme v další části práce. 

34
 Herderův vztah k Leibnizovi je velmi diskutabilní. V Eseji o původu řeči jsem vysledoval, že se Herder 

Leibnizovým koncepcím spíše brání. Později ve Vývoji lidskosti zaujme ovšem stanovisko odlišné a začne 

Leibnize bránit proti Voltairovi. Domnívám se, že to může být způsobeno několika faktory. Předně je možné, že 

Herder načítal Leibnizovo dílo postupně a chvíli tedy trvalo, než se stal konzistentní ve svých názorech na 



10 
 

  Esej o původu řeči byla napsána roku 1770, o rok později s ní pak Herder vyhrál 

esejistickou soutěž vypisovanou na Pruské královské akademii v Berlíně. Toto vítězství mu 

dopomohlo k  nemalému finančnímu obnosu, díky kterému neměl zatěžko dalších několik let 

cestovat po celé Evropě. V této době již obecně zájem zrovna o Wilhelma Leibnize po 

několik dekád klesá. John H. Zammito se domnívá,
35

 že úpadek jeho popularity byl způsoben 

kombinací faktorů, zejména jeho teze o nejlepším ze všech možných světů se dle něj 

nesetkává s pochopením, vezmeme-li v potaz bouřlivé poměry Evropy v polovině 18. století. 

Největší ránu, dle něj dostaly Leibnizovy teze, když po zemětřesení v Lisabonu roku 1755 

vypukla rok na to sedmiletá válka. Naproti tomu ale vyzdvihuje, že Theodicea patřila mezi 

nejcitovanější knihy 18. století.  

 Já se Zammitem souhlasím. Jen bych dodal, že ono „odpoutávání se od Leibnize“ 

probíhá zejména právě na půdě Pruské královské akademie, jak jsem předznačil ve své vlastní 

publikaci Mezi Leibnizem a Newtonem.
36

 Jelikož tehdejší vedení akademie bylo plné zarytých 

následovníků Isaaca Newtona, hvězda Leibnizovy popularity pomalu klesala dolů.
37

  

 V čem Herder kritizuje Leibnize bude podle mne nicméně jasné, až se za pár chvil 

pustíme do rozboru Herderovy kritiky Diderota. Sledujme pro ukázku tento citát z knihy J. 

Moreau, který se Leibnizovi věnoval. „Jeho filosofie není ani v nejmenším reflexivní či 

kritická, nesestupuje na počátku k principům poznání. Míří k encyklopedické konstrukci, kde 

naleznou své místo nejen rozličné vědecké tendence, mechanismu a dynamismus, nýbrž 

všechny činnosti lidského ducha - náboženství, mravnost, politika, ekonomie.“
38

 Je to ona 

encyklopedistická konstrukce, přes co se nyní elegantně přehoupneme do další podkapitoly. 

Ta bude pojednávat právě o Herderově vztahu se skupinou zvanou encyklopedisté, zvláště 

pak k muži stojícím v samotném epicentru této skupiny, Denisu Diderotovi.  

                                                                                                                                                                                              
Leibnize. Také je ale možné, že se v této práci Herder staví do nějaké programové pozice. Možná právě proto, že 

byla tato esej psána pro soutěž na Pruské královské akademii, zde její autor volí spíše kritický postoj vůči 

Leibnizovi. Jak píši ve svém Mezi Leibnizem a Newtonem, postoj tehdejších vedoucích pracovníků vůči 

Leibnizově filosofii byl spíše odmítavý. Možná to byl právě důvod, který hledáme. Nicméně je to jen má 

domněnka, která by vyžadovala dalšího zkoumání. 

35
 Zammito, J., Kant, Herder, the Birth of Anthropology, The University of Chicago Press, 2002 s. 59. 

36
 Vostárek, A., Mezi Leibnizem a Newtonem, Filosofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, 2019, ISSN 2533-

7564. 

37
 Tamtéž, s. 91. 

38
 Moreau, J., Svět Leibnizova myšlení, přel. Martin Pokorný, Oikomenh, 2000, s. 10. 
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2.2 O smyslech; Herder a Diderot 

 Nechme tedy Leibnize Leibnizem a posuňme se již k tomu, o čem fakticky pojednává 

Esej o původu řeči. Prvním tématem budou jednoznačně smysly a vnímání. Myslitel, se 

kterým se zde Herder dostává do křížku je slavný encyklopedista Denis Diderot. Náš autor 

navazuje na rozsáhlou debatu vedenou osvícenci prakticky celé osmnácté století. Jeho cílem 

je rozbít zavedenou představu o výsadním postavení zraku. 

 Denis Diderot, kterého si zde vezme na paškál, odvíjí svou argumentaci od 

experimentu doktora Williama Cheseldena, který v roce 1728 úspěšně operoval šedý zákal u 

třináctiletého chlapce. Ten, když po operaci procitl, poprvé v životě použil svůj zrak a svůj 

počin okomentoval slovy „jakoby se snad dotýkal věcí svým zrakem“
39

. Na základě zápisu 

této operace pak Diderot ve svých Listech o hluchoněmých
40

 uvažuje, že zrak je jakýmsi 

prodloužením hmatu. Jeho aveugle-né
41

 z Puiseaux, o kterém ve výše zmíněných spisech píše, 

má jedinou možnost, jak nabýt představy tvaru a to pomocí hmatu. S tím ovšem Herder 

nemůže souhlasit. 

 „Diderot se domnívá, že člověk od narození slepý by byl nutně necitelnější k nářkům 

trpícího zvířete než vidomý, avšak já věřím v určitých případech v opak. Samozřejmě je mu 

celá dojemná podívaná na ubohého, škubajícího se tvora zastřena, avšak podle všech příkladů 

je právě tímto zastřením sluch méně rozptylován, je vnímavější a pronikavější.“
42

 

 Dle Herdera tedy můžeme říci, že ten smysl, který je důležitý pro slepce, není hmat, 

nýbrž sluch. Proč? Protože Herder se rozchází s představou zraku jako smyslu královského. 

Ba naopak dle Herdera je zrak nejchladnějším ze všech smyslů. Tím, který zpředmětňuje 

nejvzdálenější objekty. Hmat oproti tomu zase zpředmětňuje nejbližší ze všech objektů a tedy 

je ze všech smyslů nejhrubší. Ovšem jak se dočteme v Eseji o původu řeči, je to právě sluch, 

kde se hmat i zrak sejdou na společné půdě. Sluch je totiž smyslem prostředním.  

                                                             
39

 Cheseldon, W., An Account of Some Observations Made by a Young Gentleman, Who Was Born Blind, or Lost 

His Sight so Early, That He Had no Remembrance of Ever Having Seen, and Was Couch'd between 13 and 14 

Years of Age. By Will. Cheselden. Philosophical Transactions Royale Society, Vol. 35, 1728, s. 448. 

40
 Diderot, D., List o hluchoněmých pro ty kdo slyší a mluví, in O umění, Praha, Odeon, 1983, s. 224 - 266. 

41
 „Od zrození slepý“. 

42
 Herder, J.G., Uměním k lidskosti, přel. Jan Binder, Praha, Oikomenh, 2006, s.18. 
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 Na rozdíl od představy, že se smysly odvíjí od člověka do prostoru a že tedy zrak je 

jakýmsi prodloužením hmatu, Herder přináší tezi, že člověk žije v určité sféře, v určitém 

okruhu vnímání, který je jednotlivými smysly konstituován. Zrak je zde nejchladnějším ze 

všech smyslů, tím, co zprostředkovává poznání nejvzdálenějších objektů. Hmat je oproti tomu 

příliš hrubý, přináší poznání objektů nejbližších a to ještě k tomu velmi fragmentární. Sluch je 

pak smyslem královským, který oba předchozí smiřuje a umožňuje jejich rozlišené vnímání. 

 Jak jsme viděli v citátu k úvodu této kapitoly, trpící zvíře bude skučet bolestí i na 

pustém ostrově bez naděje, že by snad jeho trápení mohla utišit přítomnost jeho druha. Každá 

živá bytost je dle Herdera puzena k rezonanci.
43

 Je puzena k vydávání zvuku. Proto tedy sluch 

musí být tím královským smyslem, tím, co slučuje všechny ostatní, neboť pouze skrze sluch 

může dojít k vzniku řeči. 

 „Slepec doktora Cheseldona ukazuje, jak pomalu se vyvíjí zrak, jak nesnadno dospívá 

duše k představám prostoru, tvaru a barvy, kolik musí být provedeno pokusů, kolik získáno 

výpočtů, abychom tyto znaky bez tápání použili; zrak tedy nebyl nejpříhodnějším smyslem k 

získání řeči. Nadto jsou zrakové vjemy tak chladné a němé, vjemy hrubších smyslů naopak 

tak nezřetelné a pomíchané, že podle všeho prvním učitelem řeči musilo být ucho, nebo nic. 

“
44

 

 Takto se tedy Herder distancuje od soudobé tradice uvažování o smyslech. Tyto úvahy 

ovšem nejsou jedinou kritikou Diderotova díla. Předtím, než se přesunu k řeči a jejímu 

vzniku, chtěl bych ještě poukázat na Herderovu, dalo by se říci programovou, kritiku 

encyklopedistů a z nich pak zejména Diderota. Připomeňme si tedy na tomto místě hlavní 

myšlenku programu encyklopedie. 

 „Cítili jsme s anglickým autorem,
45

 že první krok, který máme učinit k promyšlenému 

a dobře chápanému provedení encyklopedie, je sestavení rodopisného stromu všech věd a 

umění, který by označil původ každé větve našich vědomostí a jejich spojení mezi sebou 

navzájem i se společným kmenem a který by nám pomohl vztáhnout různé články k hlavním. 

                                                             
43

 Tamtéž, s. 11. 

44
 Tamtéž, s. 40 

45
 Zde Diderot odkazuje na práci Cyklopaedia od Ephraima Chamberse z roku 1728. 
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Nebyla to snadná věc. Šlo o to shrnout na jednu stránku obraz díla, které lze uskutečnit jen v 

několika foliových svazcích a které má jednou obsahovat všechny lidské vědomosti.“
46

 

 Povšimněme si poslední věty, tedy že má „jednou obsahovat všechny lidské 

vědomosti“. Domnívám se, že dle Herdera právě toto není možné. Jeho kritika racionalismu a 

potažmo projektu encyklopedie je založená na představě, že pokud chceme zaznamenávat 

nějaké vědění, rozhodně není správné ani žádoucí formulovat ho takovou formou jako je 

tabulka nebo, nedej bože, systém. Přestože je tento motiv obsažen spíše v jiných pracích 

našeho autora, zejména pak v Wie die Philosophie zum Besten des Volkes allgemeiner und 

nützlicher werden kann, i zde můžeme nalézt několik indicií, které nám ho zpřístupní. V 

následujícím citátu řeší Herder povahu komunikace zvířat a představuje nám ji právě jako 

vědění, které nikdy do žádné tabulky zapsat nepůjde. 

 „Vesměs jsou to ovšem jednoduché tóny; a když je rozčlánkujeme a zapíšeme na papír 

jako citoslovce, mají všechny, i ty nejprotikladnější pocity takřka stejný výraz. Matné ach! je 

právě tak zvukem blaha lásky jako klesajícího zoufalství, ohnivé och! právě tak výtryskem 

radosti jako prchlivé zlosti, rostoucího úžasu jako zaúpěním hoře. Avšak tyto zvuky přece 

nejsou k tomu, aby se ve tvaru citoslovcí zapisovaly na papír! Jak dojemně působí na 

podobizně bolestiplné tváře slza smáčející kalné, vyhaslé, po útěše prahnoucí oko! Sama o 

sobě je pouhou studenou kapkou vody! Vložte ji pod mikroskop - a nechci vědět, co v ní 

objevíte! Ten polovzdech, ten nyvý van je prázdným proudem vzduchu, ale to, že tak jímavě 

zmírá na rtu zkřiveném bolestí, ho odlišuje od každého jiného proudění. Může tomu být s 

výrazy citu jinak? V živé souvislosti, v celém obraze skutečnosti za doprovodu přečetných 

jiných úkazů, jsou tyto výrazy působivé a dostatečné; jsou-li však od nich odděleny, vytrženy 

z kontextu, zbaveny života, pak už to jsou pouhé šifry. Hlas přírody se změní v literu 

libovolně zvolenou.“
47

 

 Jde nám zde opět především o konec tohoto citátu. Živá souvislost! To je to, co dle 

Herdera nikdy nepůjde vetkat do jakéhokoli neživého systému vědění. V encyklopedii, kterou 

Diderot tvoří, se jednotlivé zvuky zvířat stanou jen bezduchými citoslovci. Domnívám se, že 

zde Herder potvrzuje kantovství, které mu ještě v těchto letech buší v srdci. Neboť co se děje, 

když vytrháváme vědění z kontextu a vepisujeme ho do předpřipravené tabulky? Právě to, že 
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podřizujeme zkoumaný obsah takřka literární formě. Hlas přírody se tak změní v literu 

libovolně zvolenou a stejně tak i ostatní vědění.  

 

2.3 O rozdílu mezi člověkem a zvířetem 

 „Každé zvíře má svůj okruh, kam od narození patří, kam se hned začleňuje, kde po 

celý život pobývá, a nakonec umírá. Zvláštní je, že čím má zvíře ostřejší smysly, silnější  a 

bezpečnější pudy a čím podivuhodnější tvůrčí díla vytváří, v tím menším okruhu se pohybuje, 

tím vyhraněnější je jeho důmyslný výtvor.“
48

  

 Vezměme si za příklad nějaké malé zvíře třeba pavouka. Pavoukův okruh života je 

velmi omezený. Jak omezený? Smysly a pudy, které má k dispozici ze svého ústrojenství. A 

právě díky tomu, že je takto vyhraněn, takto silně omezen, může vytvářet pro sebe zcela 

typické pavučiny. Čím je toto omezení silnější, tím větší podřízenost pudu a větší ostrost 

smyslu zvíře vykazuje. 

 Zvíře je zde tedy vykresleno se zajímavou podobností s koncepcí G.W.F. Hegela, jak 

nám předvede o pár dekád později ve svých Základech filosofie práva.
49

 Minimálně Michael 

Forster v předmluvě
50

 ke svému překladu Herderova díla trvá na tom, že Hegel byl Herderem 

nutně ovlivněn. Já zde nepotřebuji rozvíjet tyto teze. Vystačím si s tím, že zde akorát poukážu 

na určitou podobnost. 

 Ta dle mého názoru vyjde na povrch, budeme-li uvažovat Herderova pavouka jako 

tvora, který je vskutku zajat svým pudem. Pavouk je v zajetí svých pudů, neboť jeho 

ústrojenství je tak vyhraněné, že i pud je natolik ostrý, až mu nelze odporovat. Díky ostrosti 

svého pudu a omezenosti svého světa je pak schopen vytvářet pavučiny, které žádné jiné zvíře 

nevytváří. Zároveň se nikdy nemůže pudu vzepřít. 

 „Síla a intenzita vnímavosti, schopností a tvůrčích pudů zvířat rostou nepřímo úměrně 

s velikostí a rozmanitostí okruhu jejich působení. Kdežto na člověka nikdy nečeká takový 

úzký výlučný okruh, kde by měl na starosti jen jednu práci, nýbrž celý svět různých činností a 

úkolů - má možnost vybrat si z celého světa povolání a zaměstnání. Nemá smysly a orgány 
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zaostřené na jedno jediné, nýbrž jeho smysly se hodí pro všechno, a tudíž jsou to v každém 

případě smysly slabší a chabější.“
51

 

 Co to znamená? Že zvíře činí jen tu práci, která je vlastní jeho rodu. Správně vzato, 

zvíře vlastně ani nepracuje. To, co činí, je pouze tím, čím samo je. Včela tím, že sbírá med a 

staví své plástve, vlastně jen jaksi „včeluje“, jen afirmuje své vlastní bytí. Na rozdíl od 

člověka, který má natolik veliký a široký okruh působení, že musí mezi jednotlivými 

činnostmi volit. Být člověkem tedy znamená být svobodný a konat jako člověk, znamená 

pracovat, tedy přetvářet tento svět na základě volby. 

 Jak ovšem k takovému okruhu došel? Právě skrze slabost svých smyslů. Kdyby měl 

člověk ostrost smyslů jako zvíře, dejme tomu zrak jako orel, byl by silou svého pudu naprosto 

ovládán a mohl by  ho taktéž užívat jen způsobem, jakým ho používá jen orel. Díky tomu, že 

lidské oči jsou slabší, nejsou zaměřené omezeně a výlučně na jeden způsob užívání, nýbrž 

jsou otevřeny takřka dokořán. 

 „Člověk se rodí se schopností vnímání rozptýlenou, oslabenou, se schopnostmi 

neurčitými, dřímajícími, s pudy rozštěpenými a ochablými, avšak zjevně předurčen pro 

tisíceré úkoly k činnosti v širokém okruhu.“
52

 

 A stejně tak to má lidský sluch, hmat, čich, zkrátka celý člověk. Díky slabosti svého 

ústrojenství je člověk, prakticky vzato, nejuniverzálnější bytostí na této planetě. Tento 

okamžik plasticity, kdy se z negativity stává pozitivita, ze slabosti síla, ještě blíže ukážeme v 

kapitole o Vývoji lidskosti, kde nám autor zanechal podstatně více vyčerpávající výklad. 

 

2.4 Vznik rozumu a řeči; Herder a Rousseau 

 Vraťme se nyní na okamžik zase ke smyslům. Máme tu člověka, který není slepě v 

zajetí svého pudu, nýbrž musí mezi svými činnostmi volit. Zároveň takový člověk díky 

slabosti vlastního ústrojenství je svými smysly zaměřen do širého světa. Navíc, aby mohl volit 

svá jednání, musí zkoumat svět daleko více, než jednostranně zaměřené zvíře. Zvíře je tím, 

čím je, a proto to činí, zatímco člověk neví, čím je, a proto musí svá určení volit! Způsob 

vyrovnávání se s tímto postavením ve světě pak není nazýván jinak než rozumem.  
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 „Nazývejme celé toto uspořádání sil člověka, jak libo: rozum, rozmysl, rozvaha atd. - 

pokud nikdo nepokládá ty výrazy za izolované síly nebo za pouhé vystupňování zvířecích sil, 

je mi to jedno. Toto uspořádání všech lidských sil, toto uskupení jeho smyslové a poznávací, 

uspořádání jeho poznávací a volní přirozenosti, nebo spíše: tato jediná pozitivní síla myšlení 

spojená s určitou organizací se u člověka nazývá rozumem, stejně jako se u zvířat stává 

uměleckou schopností; u člověka se nazývá svobodou a u zvířat instinktem. Rozdíl tu není v 

kvantitě nebo v nádavku sil, nýbrž v zcela odlišném zaměření a rozvinutí všech sil.“
53

 

 Chápejme správně. Rozum zde není nějaká speciální vloha člověka, není žádnou 

kapacitou navíc. Není to žádná dovednost, o kterou by snad zvíře bylo ochuzeno. Je spíše 

jakýmsi přirozeným rozsahem myšlení, které vzniká v případě rozšíření okruhu působení na 

celek, který Herder nazývá svět. Ano, pouze člověk má v jeho myšlení svět. Má svět, neboť 

není jednostranně zajat instinktem, nýbrž díky slabosti vlastních smyslů musí volit, co bude 

činit. A proto má svět, aby měl kde učinit svou volbu. Právě rozsah myšlení vyplývající z 

nutnosti této volby lze u Herdera nazvat rozumem. Rozsah, který vzniká přirozeně 

rozvolněním smyslů a který lze nazvat i světem, je zároveň tím, jak uvidíme velmi záhy, co 

zajišťuje nutnost volby mezi tím, co bude člověka určovat.  

  Nyní věnujme pozornost nutnosti této volby. Člověk v Herderově myšlení mezi 

činnostmi volit musí, a tedy musí mít i z čeho vybírat. To zde zajišťuje právě rozvolněnost 

lidských pudů. Ta totiž způsobuje, že jsme zavaleni chaosem podnětů zvenčí, mezi kterými 

musíme něco nějak upřednostňovat. Musíme tedy vnášet řád do onoho chaosu, neboť to nám 

právě umožňuje volbu. Dle Herdera je tento chaos navíc naprosto neúnosný pro lidskou mysl.  

 Zde se ovšem dostáváme k důležitému bohu Herderovy koncepce. Onen „řád“, který 

máme v chaosu utvářet, se v Herderově myšlení nazývá slovem Besonnenheit
54

 a označuje 

jakousi jasnost vědomí, ke které se člověk postupným uspořádáváním svého vnitřního světa 

snaží dojít. Touha po Besonnenheit je podle Herdera vlastní každému rozumnému tvoru, zvíře 

jen rezonuje. 

 Je to právě řeč, co se stane dle našeho autora přirozeným orgánem rozumu pro 

organizaci podnětů a jediným způsobem, jak k tomuto Besonnenheit směřovat. Uvažujme 

následující citát: 
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 „Člověk je tedy naslouchající, zaznamenávající tvor s přirozenými předpoklady pro 

řeč, a dokonce i nevidomý a němý, jak se ukázalo, je schopen vynalézt řeč, pokud není bez 

citu a hluchý. I kdybyste nakrásně svého slepce vysadili na pustý ostrov, příroda k němu 

pronikne díky sluchu, tisíce tvorů, které nemůže vidět, jako by s ním přesto rozmlouvalo; a i 

kdyby jeho ústa a oko zůstaly navěky zamčené, jeho duše nezůstane úplně bez řeči. Jestliže 

bude listí stromu, šelestící osamělci nad hlavou, skýtat ubožákovi chladivý stín, jestliže ho 

zurčící potok ukolébá do spánku a bude-li mu něžný vánek ovívat líce - bečící ovečka mu 

poskytne mléko, tryskající pramen vodu, šumící strom ovoce -, bude mít sdostatek důvodů , 

aby tyto dobrodějné bytosti znal, sdostatek pohnutek aby je,byť bez očí a bez jazyka, ve své 

duši pojmenoval. Ze stromu bude šumivec, z vánku ševelílek, z pramene bublálek - hned je tu 

slovníček, který potřebuje jen pečeť mluvidel. Jak chudé a divné by asi nutně byly představy, 

které by člověk takto postižený spojoval s podobnými zvuky.“
55

 

 Nejprve se ovšem jedná o řeč bez zvuků, tedy řeč, která se odehrává v naší hlavě za 

pomocí toho, co Herder označuje jako Merkmal,
56

 tedy „příznak“ nebo „značka“. Herder jde 

zásadně proti představě, že by se tvar konkrétních slov tvořil na základě podobnosti. Spíše 

sleduje právě to, jak na nás objekt působí skrze všechny smysly najednou. Tvar slova tak 

vypovídá o kombinaci smyslových podnětů. Herderovo Merkmal vzniká, pakliže je objekt 

ustaven takřka napříč smysly. Z vánku bude ševelílek nejen proto, že ho slyšíme poletovat 

mezi větvemi, ale také proto, že nám poskytl ochlazení před rozpáleným sluncem. Slovo je 

tak prvním pojmem a přirozeným nástrojem rozumu a volby. Vznik lidské řeči je tak vznikem 

rozlišování mezi objekty. Slovo ale samo o sobě není Merkmal. Objekt na nás působí skrze 

dojmy, které musíme pomocí Merkmal uspořádat, stvrzení tohoto uspořádání se pak díky 

touze po rezonanci, která je vlastní každému živému tvoru, děje vyslovením. Merkmal tedy 

předchází slovu.  

 „Pokud byl první řečí člověka zpěv, byl to zpěv tak přirozený a jeho ústrojím a 

vrozeným pudům tak přiměřený, jako je slavičí zpěv samotnému slavíku, těmto okřídleným 

plicím, a to byla naše hlasitá řeč. Condillac, Rousseau a jiní se zastavili v půli cesty: neboť 

prozódii a zpěv nejstarších řečí odvozují od skřeku vyjadřujícího pocit,; a je nepochybné, že 

pocit ony první hlasové projevy oživoval a povznášel. A stejně jako z pouhých skřeků nikdy 
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nemohla vzniknout lidská řeč, a tento zpěv přece lidskou řečí byl, chybí tu ještě cosi navíc, 

aby mohl zahlaholit; totiž pojmenování každého živého tvora podle jeho řeči.“
57

 

 Herder nejprve kritizuje samozřejmě ty myslitele, kteří uvažují vznik řeči z jiného 

zdroje než z člověka samotného. Zejména ty, kteří přisuzují vznik řeči božskému zásahu. 

Autory, jako byl Condillac nebo Rousseau oceňuje za to, že nepodlehli dle jeho názoru 

svodům takových myšlenek, byť přesto nedokázali své teze dotáhnout do finále.  

 „Condillac a Rousseau se v otázce po původu řeči museli zmýlit už proto, že si tento 

rozdíl vykládali oba mylně a zároveň odlišně: Condillac udělal ze zvířat lidi, kdežto Rousseau 

z lidí zvířata.“
58

 

 Zde Herder naráží na to, že ani jeden z obou zmíněných nedokázali zdárně vysvětlit 

přechod mezi zvířetem a člověkem. U Condillaca si všímá především toho, že již předpokládá 

něco, co teprve má být ustaveno. Vlastně překlenul bez hlubšího průzkumu průrvu mezi 

zvířetem člověkem a konstatoval lidství aniž by samotný přechod více problematizoval. 

Oproti tomu Rousseau došel dál, Herder nechápe, jak mohl nakonec neprohlédnout svou 

chybu. 

 „Z Rousseauova vlastního nástinu jasně vidíme, že ho skutečně svedl právě tento 

mylný sylogismus: „Kdyby přece jen byl vznik řeči zásluhou člověka, jak by byla mohla 

vzniknout?“ Také on jako ostatní začíná rykem přírody, z něhož se stává lidská řeč. 

Nenahlížím, jak by se to mohlo stát, a divím se, že Rousseaův ostrovtip tu myšlenku byť jen 

na okamžik připustil.“
59

 

    Rousseau dle Herdera tedy udělal chybu v tom, že nakonec přisoudil vznik řeči 

vášním. Rousseaova přírodní řeč je však jiná než Herderova. Rousseau ji uvažuje jako skřek, 

který vydává trpící první člověk a který je v podstatě srovnatelný se skřekem paviána. Herder 

chápe přírodní řeč, ano, jako skřeky opice, jako napnutou strunu živoucího organismu, která 

je puzena k rezonanci, ovšem ta jako taková nemůže být k dispozici člověku. A hlavně! 

Nemůže být zdrojem lidské řeči. Ta je totiž u Herdera rezultátem rozumové činnosti, která je 

z hlediska ustavení člověka nutná a přirozená. Člověk ve chvíli, kdy nabývá lidské řeči, 

zbavuje se tak řeči přírodní, neboť  již není zajat svými pudy. Nakonec takový člověk 

dokonce ani neví, jak by tuto přírodní řeč ze sebe vydal. Jak by měla znít? Od udělení první 
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Merkmal je nám tato řeč zapovězena, zkrátka nejsme schopni se ji naučit stejně jako nejsme 

schopni vrátit se do onoho zvířecího stavu a nechat se zajmout ostrostí příkazů instinktu. 

 

2.5 Druhý oddíl eseje; Přírodní zákony 

 Druhý oddíl Eseje o původu řeči můžeme bez problémů označit za synteticky 

shrnující. Herder zde především opakuje to, co již bylo vyřčeno, nakonec jde ale dál, od 

jednotlivce směrem k celému pokolení. Způsob, jakým uspořádal celou tuto část, je pak 

poplatný dobovému trendu, organizovat výsledky své práce do formy tzv. přírodních zákonů.  

 „Člověk je bytost svobodná v myšlenkách i skutcích, jejíž síly se uplatňují 

progresivně: proto budiž tvorem mluvícím.“
60

 

 Takto zní první zákon. Jak vidíme, je primárně shrnutím celého předchozího výkladu. 

Ubohý a slabý člověk, který nemá žádného puzení, jež by mu řeklo, jaké byliny má jíst, aby 

se neotrávil, jak postavit hnízdo, aby se nerozpadlo, je dle Herdera ztracen ve svém 

chaotickém světě. Díky rozvolněnosti vlastních pudů mu žádný instinkt nepomáhá a tak je 

nucen volit mezi vlastními určeními. Nutnost volby pak vyžaduje využití rozumu, právě tato 

nutnost rozšiřuje lidský okruh vnímání a nejen že iniciuje vznik rozumu, rozum se taktéž 

stává přirozeným nástrojem volby. Rozum je u Herdera vlastně jen přirozeným rozsahem 

myšlení, který vzniká, je-li rozvolněním pudů rozšířen okruh vnímání. Jinými slovy, abychom 

mohli volit, potřebujeme o vnějších objektech mít poněkud více informací, než co získáme 

pouhými smysly.  

 Vůbec způsob myšlení zvířete a člověka se liší svým zákonem. Zatímco myšlení 

zvířete podléhá zákonu bezprostřednosti,
61

 myšlení člověka následuje zákon uvědomění.
62

 

Zvíře je vždy bezprostřední. A to doslova, jak uvidíme brzy v mém výkladu Vývoje lidskosti, 

zvíře zkrátka nikdy není uprostřed svého světa, zatímco člověk tam být musí, neboť 

uvědomění, tedy fakt, že jsme si vědomi objektu, je konstituováno lidskou schopností 

udělovat objektům značky, jejichž podoba závisí na podobě celého světa vnímaného 

jednotlivcem. Zvíře má vlastně jen jeden Merkmal a tím je instinkt. Ten musí vždy 
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následovat. Člověk je oproti tomu pohroužen do chaosu dojmů, musí tak mezi nimi volit. 

Skrze smysly uděluje vnějším objektům značky, čímž si daný objekt uvědomuje, chápe ho 

rozlišeně od ostatních. Cílem tohoto procesu má pak být Besonnenheit, jakási projasněnost 

vědomí, tedy stav mysli, díky kterému jsme schopni se cíleně pohybovat po světě. 

Besonnenheit se tak stává základním předpokladem lidskosti.  

 „Člověk je svým určením tvor stádní, společenský; rozvoj řeči je tudíž pro něj 

přirozený, podstatný a nutný.“
63

 

 V druhém zákoně se nám zčistajasna objevuje nová formulace. Jak jsme se dostali k 

tomu, že je člověk tvor stádní? Zcela jednoduše zde Herder vychází z předpokladu, že co se 

týká fyzického ústrojenství, je člověk vždy slabší než zvíře, a proto musí žít stádně, aby vůbec 

přežil. Lidské mládě potřebuje
64

 tolik péče, že je třeba jeho matku chránit a živit, neboť ona 

pracuje jen na jediné věci a to dovést svého potomka do takové fáze vývoje, že se zvládne o 

sebe postarat sám. Zároveň je člověk stejně jako každý živý tvor puzen k rezonanci a způsob 

lidské rezonance je právě a jedině lidská řeč, přičemž ta má největší potenciál rozvoje právě 

ve společnosti. Tedy tu máme celkem dva důvody, proč je člověk tvorem stádním. Za prvé je 

to přirozená slabost jeho tělesného ústrojí a za druhé řeč. 

 To je ovšem jen jeden úhel pohledu. Další a dle mého názoru průkaznější a 

zajímavější vychází čistě z toho faktu, že zvíře je řízeno instinktem, zatímco člověk sám 

sebou. Zvířeti instinkt poradí, že ty velké do očí bijící červené bobule budou jedovaté, člověk 

to musí nejprve zkusit. Již z tohoto předpokladu vyplývá, že člověk musel žít stádně vždy, 

jinak by nepřežil. Jinými slovy, jak musí postupovat člověk, když nemá žádné temné puzení, 

které by mu řeklo, co jíst a co ne? Zdá se mi, že nemá jinou strategii než pokus omyl. Tedy 

musí k poznání vůbec toho, jak je možno žít, dojít experimentálně. Zkušeností pak 

zaznamenávat to, co je pro nás přínosné a to učinit opakovatelným. Orgánem udržování lidské 

skupiny se tak stává paměť a písmo.  

 Pro Herdera je ovšem důležitější, minimálně zde v Eseji o původu řeči, první 

argument, tedy křehkost a slabost lidského dítěte. Zde je nejlépe vidět, že Herder uvažuje tuto 

slabost, se kterou člověk přichází na svět, jako opravdu ryze plastickou. Jen díky tomu, že je 

opravdu nutné se o lidské mládě starat v plném rozsahu, je zároveň nezbytné, protože 
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nejvýhodnější, udržovat ten nejzákladnější mezilidský vztah, který máme a který nazýváme 

rodinou.  

 Každé dítě je dle Herdera slabé, aby byl silný jeho rod.
65

 A žádný jednotlivec tu dle 

něj není jen pro sebe, nýbrž „každý je zapojen do celku svého rodu, je pouze článkem 

pokračující řady“.
66

 Člověk je tedy člen jednoho rodu. Tato formulace nás bude zajímat 

především u výkladu Vývoje lidskosti, kde uvidíme, že to je právě zásadní rozdíl od zvířete, 

které se oproti člověku dělí na druhy. Nutno podotknout, že Herder zde tuto koncepci 

rodovosti jen naznačí. Musíme si uvědomit, že se nacházíme na samém závěru Eseje o 

původu řeči. To podstatné nám již její autor řekl, nyní jen dotahuje své myšlenky dál, dalo by 

se říci, za horizont nosného tématu eseje. Samotná rodovost člověka se ovšem záhy stane 

stěžejním tématem a výchozím bodem pro Vývoj lidskosti. Nechám tedy další interpretaci až 

na následující část této práce. 

 Vraťme se nyní k tomu, co Herdera v tomto spise hlavně zajímá, tedy k rodině. Rodina 

je pro Herdera naprosto elementární jednotkou společnosti. Je to první skupina, ve které se 

člověk pohybuje. Zde se učí první řeči, řeči mateřské. Právě zde si člověk osvojuje první 

Merkmal a započíná svou cestu k Besonnenheit. Vznik rodiny je dle Herdera přirozený. Děje 

se kvůli řeči, která se má největší potenciál vývoje právě ve skupině, a díky tomu, že by 

zkrátka lidské mládě nepřežilo bez důkladné mateřské a otcovské péče. Nyní se ovšem 

posuňme dál k třetímu přírodnímu zákonu. 

 „Jako celé lidské pokolení nemohlo zůstat jediným stádem, tak si také nemohlo 

zachovat jednu řeč. Proto dochází ke vzniku jednotlivých národních řečí.“
67

 

 Člověk je přírodou odkázán k životu ve společnosti, jak jsme si řekli již výše. Je 

ovšem nanejvýš naivní předpokládat, že se množina společnosti musí nutně krýt s množinou 

rodu. Lidské pokolení nemohlo již ze své podstaty zůstat jedním stádem, neboť tam, kde se 

přirozeně tvoří vícero stád, není možné dosáhnout unifikace společnosti v jednu skupinu. 

Herder vlastně jen říká, že tam kde již mnohost je, tam také zůstane. Oproti tomu zde není 

žádná mnohost lidských rodů, jen jeden rod a ten je univerzální pro všechny lidské bytosti.  

 Logický důsledkem pak musí být i to, že pokud je tedy lidská společnost fragmentární, 

pak musí být fragmentární i lidská řeč. Později uvidíme, že u Herdera má každá ustavená 
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skupina svoji řeč. Hlavně v kapitole o nápodobě, protože zde bude významné to, jakým 

způsobem se tedy liší řeč jednoho národa od řeči druhého. Teď bychom ovšem předbíhali. Jak 

jsme řekli výše, již se nacházíme na samém závěru Eseje o původu řeči. To důležité nám již 

její autor řekl a tedy, že řeč je přirozeně lidská a že nemůže pocházet od Boha. Zde se snaží 

svou esej dotáhnout dál, nad rámec původního tématu. 

 „Podle vší pravděpodobnosti tvoří lidské pokolení jeden progresivní celek jediného 

původu, řízený jedinou ekonomií, a to platí také pro všechny řeči a s nimi i pro celý řetězec 

dalšího vývoje.“
68

 

 Rod je pro Herdera univerzálním jednotným a progresivním celkem. Jen stěží bychom 

našli něco, co by bylo větším symbolem jednoty, neboť ve všem ostatním nachází autor 

přirozenou mnohost. Rod je ovšem pro člověka přirozeně absolutní. Žádná mnohost v něm 

není právě na rozdíl od řeči, která je přirozeně různá dle skupiny, která ji užívá. Již ten 

základní fakt, že první řeč, se kterou přicházíme do styku, je řeč mateřská a tedy, že již každá 

první řeč, kterou se naučíme, je jiná, znamená, že řeč musí nutně mít minimálně tolik podob, 

kolik může být lidských skupin.   

 

2.6 Člověk středem svého světa; Základní motiv Herderovy práce 

 Zde se dostáváme na samotný konec mého výkladu Eseje o původu řeči. Je tedy nutné 

provést stěžejní shrnutí. Člověk, jak víme z eseje, je jediným tvorem na této planetě, který má 

svět. Toho nabyl díky rozvolnění pudů skrze plasticky slabší konstituci vlastního ústrojenství. 

Člověk tedy není zajat instinktem jako zvíře, neví tedy, co má činit, a proto musí mezi tím, co 

ho bude určovat, volit. Je nutně svobodný.
69

 Z nutnosti volit pak vyplývá zvětšení rozsahu 

myšlení, které nazýváme rozumem. Přirozeným nástrojem orientace v tomto rozsahu je pak 

řeč. 

 Důležité také je, že člověk je jediným tvorem, který koná práci. Zvíře svou činností 

vždy jen afirmuje sebe sama, člověk oproti tomu svým konáním modifikuje to, čím sám je. 
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Vlastně by se dalo říci, že člověk je neustále na cestě k vlastnímu sebeurčení. Je provždy 

nedokonanou bytostí. Pomocí řeči je pak schopen přenášet dosavadní poznání o  svém určení 

přes další generace a tvořit tak pokračující příběh lidského rodu. 

 Právě rodovost člověka je to, co z něj činí natolik specifickou bytost. Brzy uslyšíme o 

tom, že člověk na rozdíl od zvířete netvoří svá druhová určení právě proto, že je rodově 

jednotný, neboť každý člověk je svobodný ze své přirozenosti. Jinak je to ovšem s řečí.  Již 

jen proto, že se každý z nás nejprve učí řeči mateřské, je nasnadě, že  řeč nemůže být 

jednotná.   

 Co je pro nás ale nejvíce zajímavé, že člověk je v této eseji vlastně středem svého 

světa. Zrak mu zprostředkovává nejvzdálenější objekty, hmat ty nejbližší, přičemž obojí je 

propojeno sluchem. Je tedy sice určen k tomu žít ve světě, ovšem také k tomu být jeho 

neustálým tvůrcem. Tato středovost člověka v rámci vlastního myšlení pro nás bude právě teď 

nesmírně zásadní. Všimněme si, že Herder ve své eseji postupuje od smyslových počitků, 

tedy od toho, co bychom mohli nazvat jako nejméně lidské až k formulaci lidské rodovosti. 

Směr jeho argumentace byl tedy od jednotlivce ke světu a rodu. Nyní nás čeká výklad Vývoje 

lidskosti, kde, jak si račte všimnout, bude postup vlastně opačný. Náš autor začne nejprve u 

světa a rodu a bude se postupně snažit dojít k individualitě.  
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3.0 Vývoj lidskosti 

 

  „Země - hvězda mezi hvězdami. Od nebes musí počíti naše filosofie dějin lidského 

pokolení, má-li si tohoto jména poněkud zasloužiti. Neboť ježto země, naše bydliště, není 

sama o sobě ničím, nýbrž dostává své vlastnosti, svůj tvar, svou příhodnost k organisaci a 

udržování svých bytostí od nebeských, celým vesmírem rozprostřených sil, je nutno ji vzíti 

zprvu ne samu a odloučeně, nýbrž v zástupu světů, mezi které je postavena.“
70

 

  Takto a ne jinak začíná Herderův výklad. Nesmíme se ovšem nechat zmást 

básnickostí autorova stylu. Již v toto úvodním odstavci je totiž dle mého názoru ukryt jeden 

ze způsobů náhledu, který Herder užíval, pakliže uvažoval filosoficky. Máme-li totiž odněkud 

začít, pak je třeba začít od celku. Tedy uvažovat zkoumaný problém v celku jeho souvislostí.  

 

3.1 Země - planeta středu 

 „Ve vzdálenostech planet vládne úměrnost; též na hustotu jejich hmot byly učiněny 

pravděpodobné závěry a zkoušeno uvésti s ní v souvislost jejich hyb, jejich oběh - to vše však 

jen matematicky, nikoli fysicky, protože nám chybí druhý člen poměru mimo naši zemi.“
71

 

 Planeta země je pro Herdera tím nejbližším všeobsažnému celku, co vůbec můžeme 

nahlížet či zkoumat. Důkazem toho je, že o všem mimo tuto planetu usuzujeme pouze 

matematicky a nikoli fyzicky. Jinými slovy pravda o vesmírných objektech je nám skrytá, 

neboť se ji stále snažíme nahlížet ze země. Chybí nám druhý člen poměru mimo naši zemi.
72

 

Zda a kdy tuto metu překročíme si, uvidíme již brzy. 

 Nicméně i přesto můžeme něco o naší planetě a dalších objektech solárního systému 

vypovědět. Jsou to právě matematicky vyjádřené poměry mezi vzdáleností, hustotou a 

pohybem jednotlivých planet, co je, řečeno velmi bazálně, tím nejvzdálenějším věděním, 

které můžeme mít. A Herder velmi oceňoval každý takový vědecký přínos. Mezi největší 
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génie, kteří se nezdráhali rozšířit naše znalosti za obzor matky země, považuje především 

Keplera, Newtona, Huyghense nebo Kanta. Jejich poznatky pak Herder slučuje a syntetizuje 

do jediného výsledku: 

 „Země je jednou ze středních planet. Země má dvě planety pod sebou, totiž Merkura a 

Venuši, nad sebou Marta (a je-li za ním snad skryta ještě nějaká jiná), Jupitera, Saturna, Urana 

a jiné, které mohou snad existovati, dokud se nevytratí oblast pravidelného působení 

slunečního a dokud excentrická dráha poslední oběžnice nepřeskočí v divokou elipsu 

kometových drah.“
73

 

 Země je jednou ze středních planet! A to ne tím, že by snad měla souměrný počet 

planet před sebou a za sebou (což nemá), nýbrž svým pohybem, oběhem kolem slunce. Pro 

Herdera je naprosto stěžejní si uvědomit, že je to právě podoba časových cyklů, která určuje 

možný vznik a rozvoj života. Pouze na planetě, kde jsou tyto cykly jako je den a noc, roční 

období, délka samotného roku atd., harmonicky uspořádány, může život bujet.
74

 A Země je, 

co se týče těchto cyklů, šťastným středem všech planet solárního systému. Jinými slovy, jen 

díky příznivé vzdálenosti od slunce a ostatních objektů solárního systému se na zemi mohlo 

vytvořit příznivé prostředí pro ten největší tok změny, takový tok, který vede k rozvoji života. 

 Pro Herdera je taktéž zásadní a nenáhodný kulovitý tvar země. Koule vůbec je pro něj 

nejkrásnějším trojrozměrným objektem. Vyzdvihuje především snadnost její konstrukce v 

kombinaci s plochou, kterou zabírá. Abychom ovšem zjistili, proč byl Herder tvarem koule 

natolik fascinován, je třeba začít od jednoduššího, přesněji řečeno od kruhu. 

 

3.2 Kruh a střed 

 Kruh je pro Herdera nejmetaforičtějším obrazcem vůbec. Jako jediný útvar totiž při 

své konstrukci, přesněji v onom jediném ukončujícím okamžiku své konstrukce, tvoří nový 

bod, bod středu. Zároveň je tento tvar specifický ještě tím, že všechny body, které ho utváří, 

mají i přes odlišnou situovanost na rýsovací ploše stejnou vzdálenost ke středu a tím i stejný 

vztah k němu a k ostatním bodům. 
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 Je to vlastně jakási různost ve stejnosti, co Herdera fascinuje. Říká: 

„Vše na zemi je změna; zde neplatí žádný zářez, žádný z lidské potřeby čerpaný předěl globu 

či mapy. Jako se točí koule, točí se na ní hlavy i podnebí, mravy a náboženství stejně jako 

srdce a oděv. Je nevýslovná moudrost ne v tom, že je vše tak mnohonásobné, nýbrž v tom, že 

na kulaté zemi je ještě vše jakž takž souzvučně utvořeno a naladěno. V tomto zákoně, učiniti 

mnoho s jedním a připnouti největší rozmanitost na nenucenou jednotu, právě spočívá jablko 

krásy.“
75

   

 Jinými slovy ona změna se děje i na jiných planetách, ovšem na zemi se děje právě 

tak, jak se děje, proto, že je umístěna právě tam, kde je. Správný poměr vzdáleností, hustot, 

složení materiálu, atd., umožňuje bujet změnám. Jen v takovém prostředí pak může vzniknout 

změna v podobě mnohosti v jednotě, tedy předpokládám, změna cyklická.  

 Tato změna se ovšem ve správném postavení děje nutně. A jaké je to postavení? Je to 

postavení prostřední! Na zemi tato změna začala probíhat nutně, neboť podle Herdera byla 

Země „uprostřed“. Kdybychom měli použít velmi vágní přirovnání, pak byla jaksi zproštěna 

extrémů. Není ani příliš blízko, ani příliš daleko slunci, ani příliš plynná, ani příliš kapalná či 

pevná. Žádné příliš! Je uprostřed! 

 Čímž se dostáváme zpět k našemu kruhu. Vidíme, že když vzniká v nějakém prostředí  

cyklický typ změny, pak tento pohyb musí mít jednoznačně nějaký střed. Neboť, jak jsme si 

vysvětlili, každý kruh vytváří při své konstrukci nový bod, bod středu. V naší sluneční 

soustavě byla tímto středem naše planeta. A naše soustava, objekty v ní, jsou jejím kruhem, 

tedy jsou cyklickou změnou, která zemi jako planetu středu a její vývoj ustavuje. Teprve poté 

mohl započít samotný vývoj na zemi. 

 Herder sám usuzuje,
76

 že země musela projít mnohými převraty, než na ní mohla 

vyrůst rostlina, natož pak aby na ní žilo zvíře. Říká: 

„Mnohé sloučeniny vody, vzduchu, světla musily předcházeti, než mohlo vzniknouti símě 

prvního rostlinného ústrojence, např. mech. Mnoho rostlin musilo předcházeti a zajíti, nežli 

vzniklo ustrojení zvířecí; i v tom předcházel hmyz, ptáci, vodní a noční zvířata  před 
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vyspělejšími zvířaty denními a zemskými, až konečně po všech vystoupila koruna všeho 

ústrojenstva naší země, člověk, mikrokosmos.“
77

  

 Vše na zemi se tedy mělo jaksi přelévat z jednoho do druhého a zkoušet různé 

způsoby existence sebe sama, dokud se změna nestane změnou v kruhu, tedy rozmanitostí v 

jednotě, a tedy změnou cyklickou. Co se tvoří přemnohými převraty na zemi? Zdá se mi, že 

nebudu příliš troufalý, když řeknu, že se tu celou dobu bavíme o přírodě jako takové. Ovšem 

o přírodě jakožto o cyklu, kterým prochází celá tato planeta, který je ustaven a který získává 

nový střed, jak naznačuje citát, v člověku. 

 

3.3 Člověk - tvor středu 

 „Konečně se zdá, že člověk jest mezi zemskými živočichy vybraným tvorem středu, v 

němž se sbíhá, pokud to dopouštěla zvláštnost jeho určení, většina nejjemnějších paprsků z 

forem jemu podobných. Nemohl do sebe pojmouti všecko stejnou měrou; musil tedy ustoupiti 

této bytosti v jemnosti určitého smyslu, oné v síle svalstva, třetí v pružnosti vláken; ale vše, 

co bylo možno sloučiti, bylo v něm sloučeno. Se všemi zvířaty pozemními má společné části, 

pudy, smysly, schopnosti, umění; kde jich nezdědil, naučil se jim, kde nejsou u něho plně 

rozvinuty, má je aspoň v zárodku. Když s ním srovnáváme zvířecí druhy, jež jsou mu blízké, 

mohli bychom se takřka osměliti, až bychom řekli, že jsou to lomené a zrcadly v úhlu 

skloněnými paprsky jeho obrazu. A tak můžeme přijmouti čtvrtou větu: že člověk je mezi 

zvířaty tvor středu, t. j. vypracovaná forma, v níž se sbírají rysy všech rodů kolem něho v 

nejvybranější soubor.“
78

  

 Zde se dostáváme k naprosto elementární větě Herderova myšlení. Člověk je tvorem 

středu, tedy je tvorem, který se mění lineárně, zatímco se vše ostatní mění cyklicky. Kam 

lidský vývoj směřuje, to se dozvíme brzy. Teď ovšem musíme náležitě a do důsledku 

vysvětlit tuto základní tezi. Všimněme si, že člověk je zde nahlížen nejen jako to, k čemu vše 

směřuje, ale i jako to, co je jaksi ze všeho složeno. Ovšem ne tak, že bychom měli leopardí 

sílu nebo ptačí křídla a byli složeni dohromady jako chiméra, nýbrž tak, že lidská konstituce 

jest jakousi složeninou, ve které jsou všechny části těl zvířecích smířeny mezi sebou. Aby 

člověk mohl mít oči, které budou dobře sloužit jeho univerzalitě, musel upustit z nároku mít 
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zrak přímo orlí. Lidské tělo je tak najednou složeno ze samých slabších částí! A to je pro nás 

veledůležitý moment poznání. 

 Vzpomeňme zde na Esej o původu řeči, kde jsme viděli, že člověk se vlastně jaksi rodí 

ze slabosti. Má příliš slabé pudy, tedy je nucen mezi vnímanými podněty volit. I v Eseji o 

původu řeči Herder nakonec řekne, že lidské tělo je složeno tak, že se v něm usmiřují různé 

části zvířecích ústrojenstev. Tento plastický moment má své místo i zde ve Vývoji lidskosti. 

Samozřejmě musíme podotknout a to právě autor dodává v tomto pozdějším spise, že člověk 

pochopitelně nemohl pojmout formy všech zvířecích těl. Tu bylo nutné jednomu ustoupit v 

jemnosti určitého smyslu, druhému zase v síle svalstva, třetímu v podobě, dejme tomu, 

nějakého orgánu. Ovšem jak říká Herder: „vše, co bylo možno sloučiti, bylo v něm 

sloučeno“.
79

  

 Zároveň si všímá, že čím je zvíře podobnější člověku, tím méně se člení do druhů. 

Sleduje, že savci se dělí do méně druhů, než hmyz. Takový argument pak dokládá dobovými 

poznatky svého současníka biologa Carla Linnea.
80

 V kombinaci s jeho tvrzením a s 

předpokladem, že člověk, zdá se, vznikl mezi tvory až jako poslední, přichází Herder se 

zásadní tezí a to, že: 

 „V pozemském tvorstvu vládne stoupavá řada forem a sil. Člověk se zdá býti nejvyšší 

možností pozemského ústrojenství. Stupnicí bytostí jsme zpozorovali, pokud připouštělo 

zvláštní určení daného tvora, převládající podobnost základní formy, která se nesčetnými 

obměnami blížila stále více postavě lidské. Jako tomu bylo s formami, viděli jsme i síly a 

pudy blížiti se lidským.“
81

 

 Co to vlastně do důsledku ale znamená? Znamená to, že podoby veškerých 

ústrojenstev, formy všech těl, jsou vždy plně podřízeny síle, která jejich vývoj směřuje a jejíž 

princip musí každé tělo naplňovat. Znamená to také, že pokud umře tělo, síla tu zůstává, čeká, 

dokud nebude zase ustaveno ústrojenství, které jí bude sloužit. Svět viditelný je tak dle 

Herdera plně v područí světa neviditelného. Jaký to má dopad na člověka? Naprosto 

eminentní! Nejen, že samo lidství, které je jasným rezultátem této stoupavé řady forem a sil, 

je něco slovy Herdera až nesmrtelného, nýbrž také se člověk sám o sobě stává tím jediným 

účelem a principem celé této planety.  
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 „Přímou chůzí stal se člověk schopným umění: neboť jí, prvním to a nejtěžším 

uměním, kterému se člověk naučí, je zasvěcen tomu, aby se naučil všem a stal se takřka 

živým uměním. Pohleďme na zvíře! Má zčásti již prsty jako člověk; jenže jsou uzavřeny tu do 

kopyta, tu do pařátu, a porušeny mozoly. Přímou chůzí dostal člověk volné a umělé ruce, 

nástroje nejjemnějšího zacházení a stálého hmatání po nových jasných myšlenkách.“
82

 

 Vidíme, že okamžik vzpřímení je pro Herdera naprosto zásadní. Zvíře užívá všech 

končetin k pohybu, člověk ovšem, když byl ustaven, potřeboval každý možný nástroj, který 

by mu pomohl zorientovat se v jeho chaotickém světě. Dle Herdera se tak přirozeně začal 

napřimovat, aby získal volné ruce, neboť jen svýma rukama mohl začít měnit svět okolo sebe. 

Hmatání po jasných myšlenkách? Vzpomeňme Esej o původu řeči, odkud víme, že člověk 

musel dát objektům svého vnímání značky a ze značek učinit slova, aby se dokázal v pro něj 

zcela jistě novém chaosu zorientovat. Možnost manipulovat s objekty mu tento proces 

bezesporu velmi usnadnila. Člověk se tedy napřimuje právě díky tomu, že začíná objektům 

udělovat Merkmal. Ukotvení napříč smysly totiž vyžaduje všech smyslů, a tedy hmatu. 

Člověk se jednoduše řečeno potřeboval věcí dotýkat, aby si je mohl uvědomovat. Ruce tak 

velmi brzy daly přednost manipulaci s objekty před ordinérním pohybem. Člověk je tak 

potřeboval volné, a proto se napřímil.   

 V Herderově myšlení je místo člověka na zemi jasné. Je tím tvorem, který doslova 

povstal mezi všemi a jal se být tvorem středu, tedy tvorem, ve kterém se usmiřují všechny 

formy zvířecích ústrojenstev a tak konstituují tělo, které není jednostranně zaměřeno zvířecím 

instinktem, ba naopak je rozvolněno k univerzalitě vnímaní a bytí. Nejvyšším účelem této 

planety, všech zvířat, veškeré přírody, celého solárního systému se tak stává naprosto a jedině 

člověk, neboť je právě tím tvorem, který zachovává a zároveň nejvíce stimuluje lineární typ 

změny.
83
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 Zároveň tu ale nejde o člověka jakožto o tvora. To, co se zde vyvíjí není nějaká suma 

lidských těl, nýbrž lidství samo. Jak jsme řekli, čím je zvíře více podobno člověku, tím méně 

se dělí druhově. Člověk ovšem jako takový se druhově nedělí vůbec, naopak, jest součástí 

jediného rodu. 

 „Ježto však lidský rozum hledá ve vší rozmanitosti jednotu a božský rozum, který je 

mu vzorem, spojil všude na zemi jednotu s největším bezpočtem rozmanitostí, můžeme se i 

zde z nesmírné říše změn navrátiti k nejjednodušší větě: lidské pokolení jest jen jediný rod.“
84

 

 Rodovost Herderova člověka je tím, co zde zajišťuje i pluralitu lidských individualit. 

Rozmanitost individuí je dle něj zajištěna právě jednotou lidského rodu. Tam, kde rodovost 

není absolutní, jako u zvířat, nelze dosáhnout plně individualizovaného jedince, nýbrž jen 

druhového dělení. Člověk jest tedy na zemi tvorem nejvyšším. Pakliže se ovšem vyvíjí 

lineárně, kam tedy směřuje? 

 

3.4 Člověk - střed mezi dvěma světy 

 „Nynější stav člověka je pravděpodobně spojovací střední člen dvou světů. Vše je v 

přírodě spojeno; jeden její stav spěje za druhým a připravuje jej. Když tedy člověk uzavřel 

řetěz pozemských ústrojenstev jako jejich nejvyšší a poslední člen, začíná jím právě proto též 

řetěz nového druhu tvorů, jehož jest nejnižším členem, a tak jest patrně středním kruhem dvou 

systémů stvoření, jež do sebe vzájemně zasahují.“
85

 

 Co se tedy stalo, když byl ustaven člověk? Byl dokončen lineární vývoj přírody. Dle 

Herdera byl člověk ustaven v takřka revolučním okamžiku a byl to právě okamžik, kdy byla 

dovršena rozmanitost všech forem přírody. Příchod člověka je vlastně ukončením vývoje 

veškerého fyzického ústrojenství na této planetě. Tělo, které člověk má, je tedy tělem 

konečným a žádný nový druh zvířete již z přírody nevzejde. Tvor, který se stal člověkem, 

převzal na sebe ono stěžejní břemeno středovosti a stal se tím, kdo od nynějška povede 

veškerý lineární vývoj, příroda je od tohoto okamžiku cyklická. Respektive cyklická je, pokud 

jde o vývoj pocházející z přírody, mění se ovšem lineárně, je-li měněna člověkem.  

                                                                                                                                                                                              
cyklickou. Jejím středem, tedy tím, co se vyvíjí lineárně, je člověk, který je zároveň zpětně důkazem dovršenosti 

přírody.  
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 Na rozdíl od Kanta, který nepředpokládá, že by mělo znovu dojít k podobnému 

revolučnímu okamžiku,
86

 uvažuje Herder člověka jako střed dvou světů. Herderovi přijde 

nemyslitelné, že by takový okamžik neměl nastat už jen z toho důvodu, že již jednou nastal. 

Člověk se dle něj vyvíjí lineárně, ovšem svou linearitou má zakládat další kruh stvoření. Čím 

prošla příroda, tím má projít nakonec i člověk. Také má vyčerpat veškerou možnou 

rozmanitost forem, ovšem ne již forem fyzických, nýbrž musí vyčerpat veškerou rozmanitost 

lidství, než bude moci být ustaven zcela nový tvor, nový kruh stvoření.  

  „Pohlížejí-li na nás tedy vyšší bytosti, pak na nás snad nazírají tak, jako my 

nazíráme na přechodní druhy, jimiž příroda přechází z jednoho živlu do druhého. Pštros mává 

chabě křídly pouze k běhu, nikoli k letu; jeho těžké tělo jej táhne k zemi.“
87

 

 Vyšším bytostem bychom se dle Herdera zdáli jako pštrosi, tedy jako tvorové, kteří 

jsou složeni z různých zvířecích ústrojenstev, kde ovšem ona ústrojenství neslouží svému 

původnímu účelu. Takový mimozemšťan, který už svůj vývoj dovršil, by člověka vlastně ani 

nebral v potaz, vůbec by si nás nevšímal, kdyby dorazil k naší planetě, byli bychom v rámci 

jeho kruhu stvoření téměř bezvýznamní.  

 Nechme ovšem mimozemšťany být. Důležité na této koncepci je, že člověk je v ní 

nahlížen jako tvor, který na rozdíl od zvířete vykračuje ze svého ustavujícího cyklu a míří 

kamsi dál za dalším, novým cyklem stvoření. Vzpomeňme na Esej o původu řeči. Zvíře, jak 

se v ní tvrdí, svým bytím jen afirmuje sebe sama. Je natolik v zajetí pudu, že mu nemůže 

odporovat. Oproti tomu člověk má pudy rozvolněné, a tak musí mezi vnímanými podněty 

volit. Způsob jeho bytí ve světě je způsobem, který svět mění. Člověk vlastně jaksi neví, kým 

je, a proto musí svá určení volit. Jeho činnost je tak uskutečněním každého jeho rozhodnutí, 

jest nekončící aplikací lidskosti na přírodu. Rozvoj lidství je tak zároveň rozvojem lidské 

schopnosti volby a nekončící proměnou světa. Co to ovšem znamená v kontextu Vývoje 

lidskosti?  

 

3.5 Matka, otec a syn 

 Položme si nyní otázku. Pakliže bytí člověka je u Herdera neustálou proměnou světa, 

pak co je tedy to, co je proměňováno? Pojem světa nám tu nestačí. „Svět“ je totiž jen lidským 
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prožíváním této proměny. Co je ale vskutku proměňováno, je příroda, cyklus, u Herdera 

metaforizovaný slovem „matka“. Tato metafora tu má svůj význam. Planeta Země je lůnem 

člověka, jeho matkou. Otcem pak jsou ony neviditelné zákony, ona neviditelná říše sil, která 

vládne vesmíru nehledě na čas a prostor. Člověk je pak zde zpodobněn jako jejich syn.   

 „Sama země už nebude, až ty sám ještě budeš existovat a v jiných sídlech a tělesných 

schránkách budeš požívati Boha a jeho stvoření. Mnoha dobrého jsi užil na této zemi. Došel 

jsi na ní ústrojí, v němž jako syn nebes naučil jsi se rozhlížeti kolem a pohlížeti nad sebe. 

Hleď tedy, abys ji opustil radostně a žehnej jí jako lučině, na níž sis hrál jako dítě 

nesmrtelnosti, a jako škole, v níž jsi byl vychován žalem a radostí k mužnému věku. Nemáš 

na ni již žádného práva; ani ona nemá právo na tebe; s kloboukem svobody na hlavě a opásán 

nebeským pasem pokračuj vesele ve svém putování.  

 Tak jako tu tedy stanula květina a uzavřela svou přímou postavou říši podzemního, 

ještě neživého tvorstva, aby se na slunci těšila prvotnímu životu, tak stojí opět člověk zpříma 

nad všemi skloněnými k zemi. S pohledem vznešeným, s rukama zvednutýma k nebi stojí 

jako syn domu, čekaje na hlas svého otce.“
88

 

 Z výše uvedeného citátu můžeme ještě lépe vidět povahu Herderova přirovnání. Ve 

chvíli, kdy byl dovršen cyklus přírody, byl dovršen kruh, musel vzniknout dle pevného 

zákona neviditelného světa sil nový střed, tedy člověk. Ten ovšem rozhodně není hotovým 

tvorem, nýbrž jen dítětem, které sebe samo a svět okolo teprve poznává. A tak započala jeho 

cesta po zemi, kde se má rozvinout, dokud neuslyší hlasu svého otce.  

 Jedná se zde o jakési vykročení od matky směrem k otci, tedy k těm neviditelným 

zákonům, které vládnou vesmíru. Člověk svými rozhodnutími mění matku Zemi.
89

 Takové 

rozhodnutí, které má mít potenciál této změny, ovšem nemůže být cyklické, a tedy 

opakované, nýbrž unikátní. Z každého unikátního rozhodnutí se posléze cvikem stane 

rozhodnutí opakované.  A z těchto opakovaných cvikem či tradicí udržovaných rozhodnutí se 

pak skládá lidská říše duchovních sil, kterou je nutno dovršit, aby mohl být dovršen člověk. 

 „Jediné pokolení lidské se aklimatizovalo všude na zemi.“
90

 Člověk je dle Herdera 

určen k univerzalitě, může obývat jakékoli místo na této planetě. Proto má také stát s „rukama 
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zvednutýma k nebi“, neboť Herder vidí již jen jedinou možnou cestu, kam by měl člověk 

pokračovat a to cestu vzhůru, do vesmíru. Ano, jsem přesvědčen, že snil o tom, jak jednoho 

dne lidstvo vyrazí ke hvězdám. Klade tak velký důraz na veškeré objevy o věcech mimo tuto 

planetu. Kanta nebo Newtona tak označil dokonce za génie právě díky tomu, že svým 

výzkumem jaksi vykročili z této planety pryč. 

 

3.6 Opustit planetu? 

 „Nic neskýtá tak vznešený pohled jako tato představa veliké budovy světa a lidský 

rozum se snad nikdy neodvážil k širšímu rozletu, který by se z části šťastně podařil, nežli 

když vymyslil a zjistil Koperníkem, Keplerem, Newtonem, Huyghensem a Kantem prosté, 

věčné a dokonalé zákony tvorby a pohybu oběžnic.“
91

 

 Vidíme, že k těmto pánům choval Herder neobyčejnou úctu. Každý z nich totiž svým 

výzkumem jaksi vykročil mimu tuto planetu. Koperník vyvrací geocentrickou koncepci 

sluneční soustavy, Kepler svými zákony popisuje pohyb planet okolo slunce, Newton 

objevuje zákon gravitace, Huyghens Saturnovy prstence. Zajímavá je osobnost Immanuela 

Kanta. Herder ho řadí mezi tyto myslitele ne snad díky Kritice čistého rozumu,
92

 nýbrž díky 

mladšímu spisu pod názvem Všeobecné dějiny přírody a teorie nebes.
93

 

 „Jako má naše země k astronomickému přehledu celku nad ostatní planety pohodlné 

místo, tak krásné by bylo, kdybychom jen některé členy tohoto vznešeného hvězdného 

poměru znali blíže. Cesta na Jupiter, Venuši nebo jen na náš měsíc by nám dala pochopiti tak 

mnohé o vzniku naší země...“
94

 

 V uvedeném citátu si můžeme povšimnout, jak Herder vyloženě vybízí k takovému 

zkoumání, které explicitně cílí mimo naši planetu. Dle mého názoru je cesta do vesmíru pro 

Herdera zásadním, ne-li snad nezbytným, krokem k dovršení lidství. Člověk musí opustit 

svou planetu, aby konečně zjistil, kým sám vlastně je. Stejně jako syn musí opustit svou 

matku, aby se mohl realizovat ve svém životě. Už jen proto, že po celou dobu své existence 

člověk pracuje jen s jedním produktem, jedinou matérií, tou, která pochází z této planety, je 
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jasné, co bude výsledkem opuštění Země. Vzpomeňme ještě jednou na Esej o původu řeči. 

Rozšíří se opět okruh jeho působnosti. Stejně jako se tak stalo, když se jeden tvor na Zemi 

ujal břemene prostřednosti, rozšířil okruh své působnosti na celou planetu a stal se člověkem. 

Stejně tak nyní znamená opuštění naší planety rozšíření tohoto okruhu za jeho dosavadní 

horizont.  

 Ovšem jak má tento proces konkrétně proběhnout? Má snad opravdu nastat stejně 

náhlý a revoluční zlom jako při vzniku člověka? Kdy takový zlom nastane? Kolik toho z 

vesmíru budeme muset objevit, aby takový zlom nastal? Těžko říct. Herder sám říká, že my k 

této informaci nemáme a ani nemůžeme mít přístup.  

 

3.7 Nutná souvislost s Esejí o původu řeči 

Již zde musí být naprosto viditelné, že obě díla, Esej o původu řeči i Vývoj lidskosti, se 

tematicky velmi prolínají ba dokonce často splývají. Obě díla mají ovšem naprosto odlišné 

podmínky svého vzniku. Zatímco Esej, tedy ranější práce, byla napsána na výzvu esejistické 

soutěže Pruské královské akademie, o třináct let pozdější Vývoj lidskosti napsal Herder 

především jako vysvětlení svého pamfletu Také jedna filosofie dějin k vzdělání lidstva. 

 Můžeme si tak všimnout, že Esej je čtenáři výrazně přístupnější než Vývoj lidskosti, 

nejspíš už jen z toho důvodu, že byla napsána pro širou akademickou veřejnost a především 

pro soutěžní porotce. Dále reaguje na soudobou intelektuální diskuzi. Máme tak možnost číst 

Herderovy myšlenky v porovnání s dalšími autory, což rozhodně ještě zlepší jeho přístupnost. 

Autorovým cílem v této eseji je ale čistě prokázat, že řeč nemůže být od Boha, že je přirozeně 

lidská. Koncepce, které staví nad rámec této teze, se jeví poněkud nepromyšleně a zmateně. 

Jejich hlavní rozuzlení, jak se domnívám, přijde právě až s Vývojem lidskosti. 

 Vývoj lidskosti je oproti tomu dílo značně komplikovanější. Nejen proto, že je výrazně 

delší a že vycházelo na několik svazků, nýbrž také proto, že se Herder zejména v mnoha 

pozdějších svazcích vrací k předchozím a znovu je komentuje a rozšiřuje. Dále celé dílo začal 

psát, jak říká v předmluvě,
95

 z nedostatku skromnosti. Píše ji jako obhajobu svého Také jedna 

filosofie dějin k vzdělání lidstva. Domnívám se ovšem, že to byl jen prvotní impulz. 

Bezesporu se totiž jedná o nejkomplexnější Herderovo dílo a zároveň, velmi výjimečně, o dílo 

metafyzické.  
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 Domnívám se ovšem, že znalost Eseje je naprosto stěžejní pro sledování Vývoje 

lidskosti. Obě díla se navzájem velmi doplňují. Esej postupuje směrem od smyslové 

informace a dochází ke konstituci člověka. Vývoj lidskosti začíná solárním systémem a 

nakonec směřuje opět ke konstituci člověka. Cílem mojí práce je také právě poukázat na tuto 

spojitost. 

 Nyní se ale nacházíme na konci mého výkladu obou děl. Čeká nás hlavní syntetická 

kapitola této práce. Tento postup jsem zvolil především proto, abych opravdu viditelně oddělil 

výklad děl a analýzu konkrétních termínů. Esej o původu řeči i Vývoj lidskosti nám teď 

poslouží jako základní stavební kameny mé interpretace. Zkrátka je nutné pochopit, že pozice, 

kde je člověk středem svého světa, jak jsme viděli v Eseji, a pozice, kde je člověk tvorem 

středu, jak bylo vidno ve Vývoji, jsou stanoviska, které se navzájem doplňují a tvoří dva 

základní pilíře mého výkladu. 
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4.0  Herderova koncepce lidství 

 

Pojďme se nyní pozastavit nad tím, jak člověk v Herderově koncepci prožívá svět. Položme si 

nicméně otázku, co tímto světem vlastně je. Z Eseje víme, že lidské smysly jsou 

konstituovány jako okruhy, jejichž středem je člověk. Nejvzdálenější a nejchladnější okruh je 

zrak, nejhrubší a nejbližší okruh hmat, přičemž oba propojuje okruh sluchu. Prostřední 

postavení získal člověk díky rozvolněnosti svých pudů. Zvíře vlastně nemůže mít smysly ve 

formě okruhů, neboť je vždy bezprostředně určené svým instinktem.  

 Subjektivní svět člověka je dále složen z Merkmal, které byly ustaveny konvencí. A 

právě tato konvence, Herderovy slovy cvik, bude jedním ze stěžejních témat následující 

kapitoly. Pojďme se ovšem nyní zaměřit na to, jak vlastně toto Merkmal vzniká. Jaký proces 

stojí za tím, že jsme schopni na základě své volby udělovat značky shlukům dojmů, které k 

nám přichází ze všech stran. A jak je možné, že pak s těmito objekty můžeme pomocí značek 

manipulovat? 

 Přesuňme se tedy nyní do hlavní syntetické kapitoly mé práce. Téma, kterým hodlám 

tuto kapitolu otevřít, je téma obraznosti, neboť právě v obraznosti se rodí Merkmal. Poté se 

přesuneme k slibované konvenci, provedeme analýzu Herderovy koncepce řeči, projdeme 

tématem nápodoby a příběhu, přičemž nakonec nás čeká cíl celého mého snažení a to 

Herderovo pojetí lidství. 

 

4.1 Obraznost 

 „Obraz duševní je cosi duchovního, utvořeného duší samou na popud smyslového 

dojmu. Duše vyvolává z chaosu dojmů, které ji obklopují, určitý tvar, na který upírá svou 

pozornost, a tvoří tak vnitřní mocí z mnohého jedno, které náleží výhradně jí.“
96

 

 Duše tu vlastně činí tři zásadní věci. Za prvé vnáší do chaosu dojmů jakýsi tvar. Na něj 

pak upírá svou pozornost. Tedy tento tvar je něčím ryze lidským, něčím, co si duše produkuje 

sama, aby se dokázala vypořádat s chaotickou spletí podnětů zvenčí. To už přeci známe z 

Eseje o původu řeči! Člověk musel dát objektům značky, Merkmal, aby dokázal chápat objekt 

jako objekt. Co to znamená? Co je tedy ono Merkmal? Ona zmíněná značka není ničím jiným, 
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než tvarem, neboť jedině tvar je něco prostorového a právě prostorové ukotvení je to, co 

potřebujeme, abychom se mohli začít orientovat ve světě. Jinými slovy, svět potřebuje tvar. 

Zakotvení objektu pomocí značky, což je ústředním tématem Eseje, znamená čistě to, že jsme 

se naučili chápat věci v tvarech.  

 Za druhé, duše svou vnitřní mocí činí z mnohého jedno, které patří výhradně jí.  

Nejen, že subsumuje vždy určitý objem dojmů pod nějaký tvar, nýbrž také je schopna z těchto 

tvarů tvořit pojmy. Jinými slovy, když vezmeme v potaz příklad s kamenem, nejprve 

subsumuji skupinu dojmů v tvar kamene, když ale narazím na kamennou zeď, nemusím již 

znovu stejným způsobem utvářet tvar každého kamene, ten již znám, stačí tedy jen poněkud 

rozšířit jeho obraz. Tvary tedy lze kombinovat mezi sebou za účelem získání tvaru nového. A 

to je plný význam tohoto momentu. Zároveň tyto tvary patří jenom jí, tedy každý má svou 

sadu tvarů, kterými chápe svět. Jistě, v promluvě se bude zdát, že chápeme svět často ve 

shodných kategoriích. Kdyby tomu tak nebylo, nebyli bychom schopni si rozumět. Je to 

ovšem jen zdání vyplývající z řeči. Ve skutečnosti je obraznost každého jednotlivce ryze 

subjektivní.  

 Za třetí duše upírá na tento tvar svou pozornost. Tedy nemůže vnímat vše najednou, 

nýbrž uchopuje objekty vždy jednotlivě dle toho, kam svou pozornost upírá. Jak zvláštní 

musel být asi svět člověka v nejranějších dobách jeho existence. V dobách, kdy člověk 

konstruoval teprve základní tvary svého světa, musel být prožitek přítomného okamžiku tak 

odlišný od toho, jak ho prožíváme dnes. Chápejme, člověk může žít pouze ve světě, tedy 

může žít pouze mezi tvary. V beztvárném chaosu dojmů nemůže nijak operovat. Když byl 

člověk ustaven, jeho svět byl zcela jistě velmi chaotický. Postupně se mladý člověk probíral 

dojmy, až položil základní tvary svého světa. Potřeba orientace v prostoru byla ale jen 

začátkem, jakousi předzvěstí něčeho většího, příchodu lidskosti. 

 Pozornost je ještě zajímavější, uvědomíme-li si, že je syntetická. Co to znamená? Duše 

směřuje svou pozornost do okolního světa. Vlastně bych se vůbec nebránil tomu, představovat 

si tuto pozornost jako jakousi linii vyvěrající z individua a protínající všechny okruhy smyslů. 

Právě toto protnutí smyslových okruhů a duševní pozornosti konstituuje Merkmal. Pro 

vytvoření pojmu to ale ještě nestačí. Pojem musí být vyřčen, tedy musí být ukotven smyslem, 

který se nachází uprostřed mezi hmatem a zrakem, musí být ukotven zvukem. O tom ale 

později.  
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 Obraznost je tedy základní lidskou mohutností, pomocí které se člověk orientuje ve 

svém světě, konstruuje svůj svět. Právě díky obraznosti jsme schopni prožívat ho v obrazech. 

Je to náš způsob vnímání skutečnosti vyplývající z přirozeného rozsahu myšlení, který vznikl 

rozvolněním pudů. Je zároveň mohutností, která se vyvíjí. Čím více tvarů člověk 

vyprodukuje, tím složitější tvary bude tvořit později. Obraznost je tím, co nám zjevuje svět v 

jeho bezprostřední zkušenosti a to právě díky tomu, že jako lidé jsme tvorové středu. 

 

4.2 Cvik 

Jak jsme předznačili v úvodu této kapitoly, jedním ze stěžejních témat, které tu hodlám 

probírat, je téma konvence. Jakým způsobem je možné, že nám Merkmal nezmizí ve chvíli, 

kdy od něj odhlédneme? Jak tedy v Herderově pojetí funguje paměť? Cvik, neboli konvence, 

zde má odpovědět právě na tuto otázku. Její zodpovězení ovšem není vůbec jednoduché. 

Herder nikde explicitně paměť neřeší. Řeší jen cvik, kterým je zde myšleno čistě to, že jsme 

schopni určité tvary reprodukovat a jiné ne.  

 Které tvary ale upřednostníme? Ty, které byly stvrzeny v řeči. Jak víme, člověk vnímá 

v tvarech, které získal tím, že upřel svou pozornost na shluk dojmů a udělil mu Merkmal, 

čímž ho ustavil napříč smysly. Jak víme z Eseje, člověk přirozeně tvoří stáda. A tvoří je právě 

kvůli tvarům, které by neudržel, pokud by je nemohl stvrdit řečí. Touha po Besonnenheit ho 

vede k tomu, že se stýká s dalšími svého rodu, aby stvrdil tvary, kterými obrazností 

konstruuje svůj svět. Toto stvrzování se zde nazývá cvikem. Řeč stvrzuje a rozšiřuje rozum, 

onen přirozený rozsah myšlení vzniklý rozvolněním pudů. Rozum se tedy v řeči jaksi cvičí. 

Pouze v řeči zjišťuje, které tvary opakovat a které ne.  

 „Cvikem se síly množí, a to nejen u jednotlivců, nýbrž především sčítáním družeb 

vrstevníků i potomků. Lidé si pořizují stále četnější a lepší nástroje; sami se stále více a lépe 

navzájem učí, jak nástrojů používat. Fyzická síla lidstva tedy stále roste: lavina je stále větší; 

stroje, které ji mají pohánět, jsou dokonalejší, složitější, spolehlivější, důmyslnější. “
97

 

 Rozum, řeč a cvik. Taková je posvátná trojjedinost Herderova lidství. Rozum ukotvuje 

tvary a umožňuje tak člověku zažívat svět v obrazech. V řeči pak stvrzuje své tvary tím, že je 

sděluje ostatním. První slovo je tak bezpochyby i prvním pojmem. Jako první musel člověk 

komunikovat skrze podstatná jména, která, ano, sice měla pravděpodobně podobu citoslovcí, 
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nicméně vždy odkazovala ke konkrétní smyslově vnímatelné věci. Cvikem jsme pak schopni 

nově nabyté tvary reprodukovat a činit tak naše vnímání konzistentním.   

 Cvik je tedy kruhového charakteru. Jinak řečeno, díky cviku jsme schopni 

reprodukovat Merkmal, který jsme již jednou ustavili či v řeči přijali od druhého. Proč? 

Jednoduše díky touze po Besonnenheit! Toužíme po této jasnosti vědomí, a proto si neustále 

tvarujeme svět. Jen světu, který má tvar, můžeme rozumět, tedy se v něm orientovat. Člověk 

ovšem průběžně zjišťuje, že některé tvary nestačí a tak přebírá velké množství tvarů od 

druhých. Díky tomuto procesu, kde se vlastně jednotlivé tvary jaksi přelévají z jedné strany 

skupiny na druhou, čímž se aktualizují a vylepšují, je zajištěn vývoj lidského poznání. 

Zvyšuje se tak postupně vůbec lidská schopnost osvojování světa. Nástroje se postupně 

zdokonalují a fyzická síla lidstva roste.  

 Planeta Země je tak pro Herdera jakýmsi cvičištěm. Místem, kde se člověk v člověka 

nejprve vycvičí. Teoreticky vzato, čím více tvarů jsme schopni syntetizovat, tím lépe 

regulujeme vlastní schopnost poznávat svět. Sledujme pro ilustraci další citát. 

 „Naše humanita je pouhým cvikem, pouhým poupětem budoucího květu. Viděli jsme, 

že účelem našeho nynějšího bytí je vytvoření lidskosti, které mají všecky naše nižší potřeby 

pouze sloužiti a samy k ní vésti. Naše schopnost rozumová má býti rozvinuta v rozum, naše 

jemnější smysly v umění, naše pudy v pravou svobodu a krásu, naše pohnutky v lásku k 

lidem.“
98

 

 Stále jsme ovšem nevyřešili otázku lidské svobody. Jak je možné, že jsme schopni 

volit mezi tvary, které aplikujeme na svět? Jakým způsobem je tedy člověk svoboden. Proto 

se nyní přesuneme k další podkapitole.   

 

4.3 Svoboda 

 Koncept svobody u J.G. Herdera je rozhodně jedním ze stěžejních a zároveň ze 

složitějších problémů jeho tvorby. Pro potřeby této práce se budu zabývat svobodou ve dvou 

rovinách. Domnívám se totiž, že díla Esej o původu řeči a Vývoj lidskosti popisují každé svou 

rovinu svobody.  
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 V Eseji o původu řeči tak můžeme dle mého názoru sledovat rovinu první, kde 

svobodou rozumíme vlastně jen to, že jsme nuceni volit mezi tvary našeho určení. Tato 

svoboda vyvěrá z rozvolněnosti lidských pudů. Vzniká plasticky z negativity způsobené 

nedostatečnou silou pudu. Tato rozvolněnost pak způsobuje, že jsme obklopeni chaosem 

dojmů, které je třeba nějak uspořádat. Chápu tedy tuto svobodu jako svobodu elementární. V 

této rovině totiž svoboda přímo zajišťuje lidský rozum. Je tedy plně konstitutivní pro lidskou 

bytost, pročež je společná všem lidem. Jedná se zde ovšem jen o svobodu vycházející z 

nutnosti volby. Nic víc, nic míň. Tato nutnost volby je ale naprosto zásadní, vede totiž k 

rozšíření přirozeného rozsahu myšlení zvaného rozum, a tedy k ustavení řeči. 

 Druhý typ svobody pak můžeme sledovat ve Vývoji lidskosti. Zde se taktéž jedná o 

svobodu, která je konstitutivní pro lidskou bytost. Nicméně ne pro ustavení lidskosti, nýbrž 

pro jeho dovršení. Zatímco předchozí svoboda vůbec umožňovala schopnost cviku, kterou 

jsme probrali v předchozí kapitole, tato svoboda se v cviku přímo odehrává. Je totiž svobodou 

vlastního určení člověka a jeho rodu. Člověk je dle Herdera plně svoboden v určení, co bude 

činit, ba dokonce, jakým se stane jeho rod. Když procvičujeme tvary naší mysli, je jen na nás, 

který tvar upřednostníme před jiným.  

 Námitku, že přeci nejsme svobodní, neboť se rozhodujeme na základě toho, zda je pro 

nás daný tvar výhodný či nevýhodný, efektivní či neefektivní, bych chtěl prozatím odsunout 

na okraj. Předpokládám totiž, že její řešení vyvstane samo při dalším postupu touto kapitolou. 

Ona výhodnost a nevýhodnost, podmíněnost jednoho tvaru druhým, a vůbec jakýkoli náznak 

k tomu, abychom upřednostnili ten či onen tvar se u Herdera skrývají pod kouzelnou formulí 

příběhu, o kterém se zpravíme brzy. 

 Dovršující svoboda člověka ovšem nespočívá v nahodilosti. Ptáme-li se po nějaké 

regulaci našeho jednání, existuje pro Herdera jedna jediná a tou je lidskost sama. Ne ovšem v 

podobě nějaké ideje, která by snad byla každému vrozena a každému říkala, k čemu směřovat. 

Kdepak! U Herdera, jak brzy uvidíme, se lidskost utváří v řeči a ta se tak stává hlavní a v 

podstatě jedinou regulací našeho jednání a určení člověka vůbec. Proto se jí také budeme 

věnovat v následující podkapitole.  
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4.4 Řeč 

Člověk tedy poznává nejprve svou obrazností, skrze ni se mu jeví jeho svět. To ovšem 

nestačí. Kdyby měl jen tento způsob poznávání, ostatní lidé by se mu jevili jako zvířata. 

Nikdy by nebyl schopen ztotožnit se s nimi a říci onu slavnou větu, že člověk je členem 

jednoho rodu. Obraznost je pro tento cíl příliš subjektivní. Její obrazy prožívá vždy jen 

jednotlivec.  

 Ovšem Herder tvrdí: „Ač se člověk rád domnívá, že všechno vytváří sám ze sebe, 

přece závisí vývoj jeho schopností od ostatních.“
99

 Obraznost tedy nestačí. Ta je tím, co se 

vyvíjí jaksi uvnitř každého individua. Vždy dle toho, v jakých podmínkách se dané 

individuum nachází, je uzpůsobena i jeho obraznost. Je spíše instrumentální, slouží čistě k 

orientaci v prostoru. Člověk ale potřebuje dalších lidí, aby mohl rozvíjet své schopnosti.  

 A právě proto má řeč. Z Eseje o původu řeči víme, že řeč nejprve vznikla v mysli, až 

poté byla vyřčena, ovšem i přesto byla vyřčena přirozeně. Touha po jasnosti neboli 

Besonnenheit, jak víme z Eseje, způsobila, že člověk začal vytvářet značky, tedy obrazností 

udělovat tvary a subsumovat tak okolní dojmy pod jednotlivé pojmy. Touha po rezonanci, 

která, jak víme opět z Eseje, je vlastní každému živému organizmu, zase přiměla člověka 

mluvit. Merkmal, neboli značky či tvary, slouží člověku k orientaci v prostoru dojmů. Samy o 

sobě by ale byly bezcenné, neboť bychom je nikdy nemohli stvrdit a učinit z nich konvenční 

kategorii vnímání. Toto stvrzení je možné pouze řečí. A to ne řečí ledajakou, nýbrž výhradně 

řečí k druhému. Pouze díky intersubjektivnímu stvrzení tvarů, kterými vnímáme svět, jsme 

schopni nalézt v tomto vnímání konvenci, učinit ho běžným a hlavně zajistit, aby se rozvíjel.  

 V řeči tedy nejprve intersubjektivně stvrzujeme označení jednotlivých shluků dojmů. 

Pokud se tato první slova osvědčí, tedy pokud budou intersubjektivně v rámci řeči dávat 

smysl,
100

 pak tyto pojmy konvencí učiníme kruhovými. Jinými slovy, stane se z nich 
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opakovaný termín, který tak získá svůj nový střed, člověka. Lidská kapacita poznávat se tak 

vyvíjí v závislosti na řeči. Vždy tak, jak se rozvine řeč, tak se změní i naše schopnost 

poznávat a osvojovat si shluky dojmů z okolí. 

 Vezměme v potaz příklad. Kdysi v nějakém pravěku, sotva ustavený člověk nalezl na 

zemi kámen. Pevný, ostrý a hladký kámen. V tomto velmi raném stádiu vývoje to byla 

nejspíše náhoda, souhra okolností, co vedlo k tomu, že právě na tento objekt zaměřil člověk 

svou pozornost. Nejprve ho uviděl, jak leží na zemi, poté ho vzal do ruky a klepl do něj prsty, 

čímž ho ukotvil napříč svými smysly, zrakem, sluchem a hmatem. Ze všech smyslů jest, jak 

víme z Eseje, sluch smyslem prostředním. Aby tak mohl nově nalezený tvar utvrdit v jeho 

existenci, musí ho pojmenovat, respektive, musí vyřknout jeho jméno. Z nahodilosti, která je 

daná, za prvé, jakousi biologickou podmíněností našeho řečového aparátu, za druhé, 

prostředím, které obýváme, získá náš člověk zvuk, kterým ukotvuje daný shluk dojmů v 

okruhu sluchu, propojuje tím smyslové informace a obrazivostí formuje objekt kamene. 

Slovo, které vyřkl, nemuselo být nutně „kámen“. Díky tomu, že lidský rod povstal na vícero 

místech současně, vzniklo vlivem genetických a klimatických sil
101

 nepřeberné množství 

různých označení pro podobný shluk dojmů. Fascinován novým objevem dorazí náš člověk 

zpět ke svému kmeni a s kamenem v ruce všem předává nové slovo, pojem, který vymyslel. 

To je totiž přesně to, co musí udělat, aby nový pojem stvrdil definitivně. Teprve konvenčním 

užitím pojmu se napevno ustaví Merkmal kamene jakožto shluku dojmů.  

 O nějaký čas později jde člověk
102

 zase objevovat okolí a narazí na skálu. Vysokou, 

chladnou a zvrásněnou skálu. Nový tvar opět směle ustaví napříč smysly a stvrdí ho slovem. 

Zarazí se ovšem nad podobností, respektive, nad jakýmsi průnikem smyslových dojmů mezi 

značkami pro kámen a pro skálu. Skála je sice mnohem větší, nedá se vzít celá do ruky, zato 

na dotek působí jaksi podobně jako kámen. Jak ale vyjádřit tento průnik? Vidíme, že člověk 

se díky němu opět ocitá v jakémsi chaosu. Touha po Besonnenheit i zde naprosto jasně velí 

chaos uspořádat. Je zde vlastně potřeba vyjádřit vztah mezi dvěma tvary. Jak něčeho takového 

ale docílit? 

 Domnívám se, že odpověď nalezneme, pokročíme-li v naší syntetické kapitole dál 

směrem k dalšímu významnému bodu Herderovy filosofie, k příběhu. 
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4.5 Příběh 

 Německé Geschichte může znamenat na jednu stranu „historie“ či „dějiny“, na stranu 

druhou ale i „příběh“. Tato shoda ve významu je zde naprosto elementární. Již jen název 

Herderovy Ideen zur Geschichte der Menschheit může v tuto chvíli napovědět, kam tím 

mířím. Pro Herdera jsou tyto dva významy shodné. Jeho filosofie dějin je tak filosofií 

jediného velkého příběhu lidstva. Co je ovšem onen příběh? 

 Vzpomeňme předchozí příklad. Máme zde člověka, který potřebuje vyjádřit vztah 

mezi dvěma pojmy, skálou a kamenem. Potřebuje ho vyjádřit, neboť mu touha po 

Besonnenheit velí uspořádat chaos vzniklý nejasností rozdílu mezi dvěma pojmy a touha po 

rezonanci určuje, že se tak musí stát v řeči. Z nahodilosti zvuků, která je, jak jsme řekli, daná 

tím, kde žije
103

 a jaký má hlas,
104

 tedy získává nové slovo, které opět ukotvuje vyslovením. 

Ovšem pozor, abychom popsali, co je vlastně příběhem v Herderově pojetí, musíme učinit 

ještě několik kroků. 

 Za prvé je třeba vrátit se ještě o kus zpět k tématu obraznosti a zeptat se, co to vlastně 

vzniká za duševní obraz, když náš člověk z výše zmíněného příkladu objevuje pojem kamene. 

Jaká je povaha takového obrazu? Domnívám se, že jeho povaha je naprosto fixní, tedy 

nepohyblivá. Název zde vždy slouží k fixaci shluku dojmů napříč smysly. Když ale 

potřebujeme vyjádřit rozdíl mezi kamenem a skálou, je potřeba utvořit obraz, který je jaksi 

pohyblivý. Jinými slovy, směřuje vždy od kamene ke skále či od skály ke kameni. Vyjádření 

souvislosti, tedy významové provázanosti, tak není ničím jiným, než vyjádřením pohybu. 

Takový obraz je tedy z principu obrazem pohybu.   

 Ještě ale není příběhem. Zatím je stále jen jakousi promluvou, výpovědí, o 

jednoduchém vztahu dvou nebo více pojmů. Takto je tedy konstituovaná řeč. Skládá se z 

názvů a ze slov, které vyjadřují vztahy mezi názvy. Jako taková slouží k popisu světa, který 

vnímáme v obrazech. A zde se již konečně dostáváme ke kýženému příběhu, neboť nám 

chybí již jen jeden poslední krok k definitivnímu ustavení řeči a to je anticipace samotného 

subjektu. 

 Dosud člověk z našeho příkladu objevoval jen svůj svět. Jednoho dne, opět díky touze 

po Besonnenheit, ale musel dojít k otázce po vlastním subjektu. Pojmenovat ho není problém, 
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jak ale vyjádřit rozdíl mezi mnou a druhým? Rozdíl na poli smyslů zde nestačí, lidé se totiž 

neliší jen svým tělesným ustavením, nýbrž především svým jednáním. A právě toto je 

příběhem v Herderově pojetí. Jeho cílem je vyjádřit, kým vlastně jsem, respektive, kým je z 

mého pohledu druhý člověk.  

 Příběh, jehož jsem hlavní postavou, je tak vždy příběhem o tom, kým jsem ve vztahu 

ke všem ostatním mnou myslitelným lidem. Příběh o mém sousedovi taktéž, jen z jeho 

pohledu. Pojďme ovšem o kus dál. Právě příběh je zde totiž tím, díky čemu jsme schopni 

rozlišovat mezi jednotlivými skupinami lidí. Díky tomu, že znám příběh vlastní rodiny, ji 

mohu spolehlivě oddělit nejen od jiných rodin, ale i od všech ostatních lidských společenstev. 

Zároveň, díky průniku mezi příběhem mým a příběhem mé rodiny, si můžu být naprosto jist, 

že k této skupině náležím. Tam, kde tento průnik není, jednoduše není ani má účast.  

 Příběh je vlastně jakousi historií každé lidské skupiny i každého jednotlivce. Kde se 

nachází specifická řeč, nachází se i specifický příběh, což vzhledem k tomu, že každá lidská 

skupina používá řeč vlastní, jaksi zajišťuje to, že danou skupinu chápeme jako skupinu a že ji 

chápeme specificky, rozlišeně od ostatních. Dosud jsme se vyskytovali ve světě malých 

příkladů. Nyní je ovšem pro dokreslení sledovaného problému potřeba sáhnout do vyšších 

pater.  

 V Herderově myšlení je národ dosavadně největší možnou skupinou lidí,
105

 jakou lze 

na zemi nalézt. Samozřejmě je otázka, co se bude dít, až člověk nastoupí na cestu dalšího 

okruhu stvoření. To ale nikdo neví a Herder se ani neodváží cokoli předpovídat. Pokud tedy 

bereme člověka tak, jak je a jak dosud byl zde na zemi, zdá se, že lidstvo zatím nebude jednou 

velkou skupinou, jedním velkým stádem, které by mluvilo jednou řečí a to i přesto, že tvoří na 

zemi jeden progresivně se vyvíjející celek. 

 Je nám tedy dáno se dle řeči a místa narození dělit do národů. Pro Herdera národ 

znamená vlastně skupinu lidí, která mluví stejnou národní řečí, respektive, která si rozumí. 

Vprostřed této skupiny se pak nachází tradice, jakási soustava příběhů, která určuje povahu 

daného národního celku a která reguluje právě v podobě příběhů jednání svých členů. Než se 

ale dostaneme k tomu, co přesně je tradicí a jak vskutku je regulováno jednání individuí skrze 

příběh, musíme se ještě ohlédnout jedním směrem, a to směrem k písmu. 
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4.6 Písmo 

 „Konečně tradice tradic, totiž písmo! Je-li jazyk prostředkem lidského vzdělání našeho 

rodu, jest písmo prostředkem učeného vzdělání. Všechny národy, které ležely mimo cestu této 

umělé tradice, zůstaly - podle našeho pojmu - nevzdělané; ty, které na ní měly byť i jen 

nedokonalou účast, povznesly se k zvěčnění rozumu a zákonů písmem. Smrtelník, který 

vynalezl tento prostředek, jak spoutati prchavého ducha nejen slovy, nýbrž písmeny, 

zapůsobil jako Bůh mezi lidmi. 

 Ale co bylo u jazyka patrné, je zde ještě zřejmější, že totiž tento prostředník, jak 

zvěčniti naše myšlenky, sice určil ducha a jazyk, ale zároveň je omezil a různým způsobem 

spoutal. Nejenže s písmeny vyhasly pozvolna živé přízvuky a posunky, které dříve zjednávaly 

jazyku tak silně přístup k srdci; nejen, že se tím zmenšil počet dialektů, tudíž i příznačných 

idiomů jednotlivých kmenů a národů; i paměť a živá síla ducha zeslábly touto umělou 

pomůckou předem vyznačených myšlenkových forem.“
106

 

 Jaký je tedy charakter písma? Jak vidíme, dle Herdera se jedná o jakési předznačené 

myšlenkové formy. Písmo vlastně funguje podobně jako řeč, jen zvuku je výsledkem napsaný 

symbol. To je ale přeci zásadní rozdíl. Řeč se pohybuje v prostředním okruhu smyslů, tedy v 

okruhu sluchu. Každá provedená výpověď je tak prostředního charakteru. Jinak je tomu ale u 

písma. Zapsané slovo je součástí okruhu zraku, je tedy na našem nejchladnějším a 

nejvzdálenějším smyslovém okruhu, aby učinil fenomén písma svou doménou. Tento zrakový 

charakter písma je zde právě tím, díky čemu z řeči mizí živý přízvuk, posunek i dialekt. 

Zapsaná promluva se tak stává stejně chladnou jako zrakový vjem. Kdo by měl pocit, že má 

právo nesouhlasit, nechť nahlédne zpět do kapitoly o Eseji o původu řeči, kde se jasně praví, 

že zrak je nejchladnějším ze všech smyslů. 

 To ale ještě neznamená, že by písmo nemělo naprosto výsadní postavení mezi všemi 

lidskými činnostmi. Ne nadarmo označuje Herder písmo jako tradici tradic. Dle našeho autora 

je totiž nositelem učeného vzdělání. Písmo se tak stává hlavním nositelem tradice, této 

soustavy příběhů, která udržuje lidskou skupinu v její sounáležitosti. Samozřejmě, jsou 

národy, které písmo nemají. To neznamená, že by neměly tradici, jen je spolu s Herderem 

označujeme za nevzdělané. Je logické, že písmo vzniká v lidských dějinách později než jazyk, 

ne snad proto, že bychom potřebovali jazyka k písmu, nýbrž hlavně proto, že tradice, dokud je 

ještě jen v řeči, je mnohem tvárnější, než zapsaná na papíře. A přesně o to Herderovi jde. 
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Písmo zakládá ten národ, jehož tradice již byla plně vynalezena řečí. Jinými slovy jen ten 

národ, který se ze stádia, kdy vynalézá svou tradici, přesunul do fáze, kde je potřeba ji spíše 

uchovávat. 

 „S vědami a uměním počíná tedy lidskému rodu nová tradice a jen málu šťastných 

bylo dopřáno, aby k ní připojili něco vlastního: ostatní na ní visí jako věrní, pilní otroci a 

mechanicky vlekou řetěz dále. Jako prošel tento cukr a tato káva četnýma rukama, které je 

zpracovávaly, nežli dospěly ke mně, který nemám jiné zásluhy, než že je piji, tak je náš rozum 

a způsob našeho života, naše učenost a umělecká výchova, naše válečnictví i státnictví 

výsledkem stoku cizích vynálezů a myšlenek, které se k nám sešly bez naší zásluhy z celého 

světa a v nichž se od mládí koupeme nebo topíme.“
107

 

 Jinými slovy, písmo je tím, co drží tento řetěz tradice v čase. Věda by nebyla možná, 

kdyby nebylo písma. Je totiž vnitřně závislá na písemné výpovědi. Písmo tedy jaksi umrtvuje 

svou výpověď, zbavuje řeči živého obsahu, a ve formě předznačených myšlenkových forem 

zachycuje sdělení pro budoucí čas. 

 To by tedy bylo písmo. Stále jsme ale nenahlédli, co se děje, když člověk čte. Jak se 

tvoří duševní obraz z informace nabyté čtením? Ba co víc! Jak se tvoří duševní obraz na 

základě mluvené výpovědi? Domnívám se, že hlavní způsob našeho tázání by měl směřovat 

právě tudy. 

 Následující podkapitola je tak věnována fenoménu nápodoby, neboť právě tímto 

způsobem probíhá tvorba duševních obrazů. Jinými slovy, člověk nežije ve světě pravdy, 

nýbrž ve světě nápodoby. Co to přesně znamená, si vysvětlíme nyní. 

 

4.4 Nápodoba 

„Všechny lidské vědy a všechna umění byla vynalezena nápodobou, rozumem a řečí. Jakmile 

Bůh nebo nějaký genius člověku vnukl, aby si určitou věc osvojil jakožto zvláštní znak a aby 

znak, který byl takto nalezen, nahradil konvenční značkou, t.j. jakmile započala, byť v 

nejmenších počátcích, rozumná řeč, octl se člověk rázem na cestě ke všem vědám a uměním. 
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Neboť co jiného činí lidský rozum, když je vynalézá, než že pozoruje a označuje? Když bylo 

stvořeno nejtěžší umění, umění řeči, byl tím jaksi dán vzor pro všecko.“
108

 

 Ponechme nyní stranou ono „vnuknutí“ na začátku. Zaměřme se spíše na konec tohoto 

citátu. Co to znamená, že byl řečí dán vzor pro všechno? To, že řeč se stává regulací lidského 

jednání par excellence. Řeč je zde královnou nápodoby, neboť je to právě ona, co umožňuje 

reprodukovat dané jednání ve společnosti.  

 Člověk je tvor napodobující řeč. A to nejen řeč vyřčenou, nýbrž i řeč zapsanou. 

Zároveň je třeba říci, že se zde nejedná o pouhou imitaci, zde se jedná o překlad, o tlumočení 

duševního obrazu v řeč, výpovědi v obraz. Tato nápodoba pak probíhá imanentně, není možné 

se jí vzepřít, neboť se jedná o základní lidskou činnost, bez které by člověk nemohl vůbec být.  

 Pojďme se ale zamyslet nad tím, co se vlastně děje, když si předáváme duševní obraz. 

Máme tu člověka, který má zkonstruovaný duševní obraz a ve formě příběhu, tedy jakési 

strukturované výpovědi, se mi ho pokouší předat. Já ale nemám jak nahlédnout jeho obraz, 

nemůžu, zkrátka to nelze. Vyslechnu tedy jeho příběh a na základě něj se pokusím vytvořit ve 

své obrazotvornosti co nejpodobnější obraz tomu, který mi chce předat. Pokud si nejsem jist, 

zda můj obraz odpovídá, otázkou nechám druhého příběh rozvinout, abych získal více 

potřebných dat. Přesně toto znamená, jak jsme řekli na konci minulé podkapitoly, že žijeme 

ve světě nápodoby a ne ve světě pravdy. Řeč je ze své podstaty nedokonalá. Pro Herdera je 

řeč vlastně zákonem ne snad proto, že bychom se řídili dle toho, co říkáme, nýbrž proto, že 

napodobujeme to, co říkáme. Nikdy nebudeme schopni předat duševní obraz v jeho absolutní 

přesnosti druhému. Jsme schopni předat jen jeho nápodobu velmi nedokonale 

zprostředkovanou řečí.  

 A jak nedokonalé pak musí být písmo! Zapsaný příběh stojí tak, jak je, nemůžeme se 

ho doptat a tím ho rozšířit. Zároveň, jak jsme řekli, písmo umrtvuje řeč, zbavuje ji živého 

obsahu. Nápodoba textu je tak mnohem složitější než nápodoba řeči. Výsledný duševní obraz 

je tak mnohem chladnější, stejně jako text, který k němu vedl. Co je tedy ale účelem 

promluvy či zapsání textu? Domnívám se, na základě Herderova náhledu, že tu jde především 

o to, přimět druhého, aby se pokusil vytvořit obraz co nejpodobnější tomu mému. Jakým 

způsobem toho dociluji? Řečí a písmem.  
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 Nápodoba je bytostně prostřední povahy. Uvědomme si, že když se spolu dva baví, 

máme tu vlastně dva momenty nápodoby. Za prvé, já napodobuji zvukem svůj duševní obraz, 

za druhé, ten, kdo naslouchá, napodobuje obrazem zvuk. To, co je uprostřed tohoto procesu, 

je řeč, samotný příběh, který nápodoba zprostředkovává. To, co se vyvíjí, je tedy příběh. Lidé 

se okolo něj jen točí v kruzích, rodí se a umírají, aby mohli obohatit řetěz příběhu o svůj malý 

kousek.   

 „Odtud vyplývají pro dějiny lidstva veliké důsledky. Především: Náš rod, soudě podle 

tohoto prostředku vzdělání, zvoleného Bohem, je sotva stvořen pro pouhou spekulaci či ryzí 

nazírání, neboť obojí proniká do našeho okruhu jen velice nedokonale. Není stvořen pro ryzí 

názor, který buď jest pouhý klam, poněvadž žádný člověk nespatřuje nitra věcí, nebo alespoň 

zůstává zcela nesdělitelným, poněvadž nepřipouští žádných znaků a slov.“
109

  

 Nitro věcí je nám tedy nepřístupné. Řekl bych opět, že podobně jako u Kanta. Zároveň 

Herder navíc nepřipouští žádných znaků či slov. Nitro věcí je nesdělitelné. Sdělitelné jsou jen 

dojmy, které z oněch věcí máme a i ty jsou sdělitelné velmi nedokonale, jen formou překladu 

ve zvuk. Věci na nás zkrátka nějak působí i přesto, že je nám jejich nitro nepřístupné. 

Výsledkem tohoto působení jsou shluky dojmů, které jsme na rozdíl od zvířat schopni 

rozlišovat. Jejich rozlišení zajišťuje rozum, onen přirozený rozsah myšlení, který vzniká z 

rozvolněnosti lidských pudů. Jen rozlišovat ovšem nestačí, tyto shluky je nutné ukotvit v 

tvary a to pomocí značky, která vzniká ukotvením shluku napříč smyslovým spektrem.   

 Smyslovost je ale stále ještě příliš subjektivní a tak je pro plné ukotvení pojmu nutná 

jeho fixace v řeči. Tato fixace probíhá intersubjektivně, tedy sdělením pojmu druhému 

člověku, který s pojmem souhlasí. Poté, co je pojem zafixován, je potřeba ještě dodat mu 

smysl. Toho docílíme tak, že daný pojem vztáhneme k určitému účelu a tento jaksi 

rozpohybovaný obraz napodobíme v promluvě. Druhý člověk převezme původní výpověď a 

opět nápodobou z ní vyzíská vše potřebné pro konstrukci co nejpodobnějšího obrazu. Nově 

vzniklý obraz je ovšem opět ryze subjektivní. Způsob, jakým je zajištěno, že nápodoba  

proběhne co nejpodobněji u každého jedince, je cvik. Právě díky cviku, díky konvenčnosti, 

které jsme nabyli nespočetným opakováním tohoto procesu nápodoby, jsme schopni i přes 

všechny nedokonalosti řeči spolu věcně komunikovat na libovolné téma.  
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4.5 Herderova filosofie dějin 

 „Všechny ničivé síly přírodní nejen že musí během doby podlehnouti silám 

konstruktivním, nýbrž dokonce slouží konečné výstavbě celku. První příklad. Když kdysi 

stavební látka budoucích světů plula v bezměrnu, zlíbilo se stvořiteli těchto světů, aby nechal 

hmotu, aby se rozvíjela pomocí vnitřních sil, jež do ní vložil. Do středu celého světa, totiž do 

slunce, vplynulo vše, co nemohlo nikde najíti svou dráhu nebo co si na svém mocném trůně 

přitáhlo převahou svých sil. Co našlo jiný střed přitažlivosti, svinulo se stejnoměrně kolem 

něho a buď se dalo eliptickou drahou kolem jejího velikého ohniska nebo odletělo v 

parabolách a hyperbolách, aby se již nikdy nevrátilo. Tak se éther pročistil: z plynulého, 

smíchaného chaosu vznikla harmonická soustava světová, podle níž země a komety kolotají v 

eonech kolem svého slunce; věčné to důkazy přírodního zákona, že pomocí vštípených 

božských sil stává se z neuspořádaného stavu řád.
110

“ 

 Na uvedeném citátu můžeme sledovat, jaký charakter má středové postavení v 

Herderově koncepci. Co, nepřilne ke slunci jako ke svému středu, to zákonitě musí pryč. Jen 

to, co slouží svému středu, zůstává. Zároveň se prostor pročišťuje od věcí, které nemohou 

nalézt svou kruhovou podstatu. Po čase začne všech ničivých sil ubývat, neboť co je kruhové, 

jinými slovy, co nalezlo svůj střed, nemůže na něj působit ničivě. Tedy to, co působí ničivě, 

má účelem buď nakonec přilnout ke středu svého vývoje, nebo prostor opustit. Zlo je tedy v 

Herderově pojetí charakterizováno jako to, co sice působí ničivě, nicméně nakonec slouží 

výstavbě celku.  

 „Sled dějin ukazuje, že se vzrůstem pravé lidskosti též vskutku ubylo oněch 

démonických jedinců, rozvracejících lidstvo; a to podle vnitřních zákonů osvíceného rozumu 

a státnictví.  

 Čím více přibývá mezi lidmi rozumu, tím více musí se člověk od mládí učiti náhledu, 

že existuje krásnější velikost, než nelidská velikost tyrana, že je lepší a dokonce těžší, zemi 

vzdělati nežli zpustošiti, města zřizovati než vyvraceti.“ 

 Zdá se mi, že s živými bytostmi se to má stejně jako s neživými předměty. Vše se má 

dle Herdera odehrávat podle jednoho vzoru, který lze částečně nahlédnout již jen pokud se 

podíváme na vývoj solárního systému. Veškerá hmota směřuje od chaosu k řádu, stejně jako 

člověk směřuje od chaosu dojmů k Besonnenheit. Toto směřování je tedy základní specifikací 
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celého známého světa. Vše směřuje k uspořádanosti. Co pořádek narušuje, musí buď vést 

nakonec k pořádku většímu nebo opustit tento okruh stvoření.  

 Dovolím si tedy říci, že Herderova koncepce dějin je jaksi leibnizovská. Jak jsme si 

řekli při začátku výkladu Eseje o původu řeči, jeho pozice nebyla vždy taková. Nicméně zde 

ve Vývoji lidskosti je Herderův postoj poměrně jasný. Leibnizova Theodicea
111

 byla, jak říká 

John Zammito, jednou z nejčtenějších a nejcitovanějších knih 18. století. A právě ona mi zde 

rezonuje při čtení Herderovy filosofie dějin. Je až do očí bijící, jak se Herderova koncepce 

světa, který musí nutně směřovat k vyšší a vyšší formě uspořádání a to i za cenu připuštění 

zla, podobá koncepci Leibnizově.
112

  

 Podobnost s Lebnizovo koncepcí nejlepšího ze všech možných světů je ovšem jen 

partikulární. Mnohem zajímavější je sledovat podobnost Herderovy koncepce dějin s dalšími 

filosoficko-dějinnými pracemi. Ptáme-li se, zda měl Herder nějaký vzor při uvažování dějin, 

musíme jednoznačně zmínit Giambattistu Vica a jeho Základy nové vědy o přirozenosti 

národů.
113

  

 Herder byl s dílem Giambattisty Vica rozhodně seznámen. Souhlasně s Vicem se 

věnuje filologii a snaží se historii nahlížet prismatem jazykového rozboru. To ho dost 

pravděpodobně také přivedlo k úvahám o řeči a k filosofii jazyka. Zatímco však Vico staví 

filosofii dějin jako proces, který má dojít jakéhosi opakování, Herder nic takového 

nepřipouští. Dějiny se z Herderovy pozice nemohou opakovat. Naopak jsou lineární povahy, 

neboť až budou dovršeny, bude dovršen i lidský rod.  

 Podobně bych rád vytyčil podobnost i druhým směrem, tedy k Filosofii dějin
114

 G. W. 

F. Hegela, který velmi pravděpodobně ve svém mládí Herderovy hodiny navštěvoval. Oproti 

hegelovské pozici, která je známá tím, že v ní duch směřuje k dosažení sebe sama, postrádá 
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Herderova filosofie dějin jakousi linearitu svého postupu. Samozřejmě, postup dějin je u 

Herdera lineární v tom smyslu, že vždy vede k lidství, jinými slovy, vždy směřuje lineárně k 

dovršení člověka. Jde o to, že Hegelova koncepce postupuje lineárně geograficky. Duch 

začíná svou pouť v Asii, postupuje přes Indii a Persii do Řecka, až dochází svého 

sebenalezení v západní Evropě. Máme tu tedy jakousi linii vývoje. U Herdera tomu tak 

každopádně není.  

 Každý národ má dle Herdera potenciál obohatit lidství. V průběhu své existence 

prochází mnoha stádii. Tvoří řeč, písmo, tradici, zkrátka celkově tvoří vlastní výchovu. V 

tomto vývoji je pak možné, ovšem ne nezbytně nutné, projít i tzv. zlatou érou národa. Tím se 

myslí jakési období, díky kterému se národ zařadí do dějin lidského rodu. Jinými slovy, v 

tomto období se národ nejvíce podílí na vyčerpávání kulturních forem. Tímto obdobím ale 

může národ projít kdykoli za svou existenci. Záleží jen na genetické a klimatické síle, tedy na 

kombinaci vrozených a vlivů a vlivů prostředí, kdy a jak taková zlatá éra proběhne. V zásadě 

bychom takovou éru mohli chápat jako období, kdy se národ svým duchem
115

 přičiňuje na 

příběhu lidského rodu, tedy na lidskosti samotné. Charakter ducha národa pak můžeme 

sledovat v nejvíce lidské dovednosti, tedy v řeči. 

 „Nejkrásnějším essayem o dějinách a rozmanité charakteristice lidského rozumu a citu 

bylo by tedy filosofické srovnání jazyků; neboť do každého z nich je vtisknut rozum daného 

národa a jeho charakter.“
116

 

 Neboť je to právě duch daného národa, a tedy zároveň veškerá jeho tradice, celý jeho 

příběh, co se vtiskává do jeho jazyka. Jakým způsobem pak nabýváme této tradice? 

Výchovou, která opět probíhá v řeči. Člověk se tedy musí člověkem teprve stát. To je 

naprosto ústřední teze Herderovy filosofie dějin. Je potřeba vyčerpat všechny kulturní 

možnosti člověka a určit, jak bude znít největší příběh, který se na této planetě tvoří, příběh 

lidskosti.  
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4.6 Lidskost 

 „Odpovědí na vaše otázky po vývoji našeho pokolení, které si vlastně zasloužily celou 

knihu,
117

 je, jak se mi zdá, jediné slovo: humanita, lidskost. Kdybychom se ptali, zda se 

člověk může a má stát více než člověkem, jakýmsi nad-člověkem, jakýmsi mimo-člověkem, 

pak každá řádka, kterou bychom o tom napsali, by byla nadbytečná.“
118

 

 Herder nechce řešit, jak bude vypadat dovršený člověk. Dle něj nejsme vůbec v pozici, 

ve které bychom si mohli dovolit něco takového řešit. A pokud ano, pak jen umělecky, bez 

nároku na pravdu. Proto je každá řádka o „nad-člověku“ nadbytečná. I kdyby snad bylo 

možné o našem budoucím stavu něco vypovědět, do poslední chvíle bychom si nebyli jisti, co 

to přesně je. Nicméně je jisté, že se tato transformace bude lišit od té, která ustavila člověka 

jako tvora středu mezi zvířaty. Jak? Bude se lišit tím, že bude sdělitelná. Dovršení člověka je 

totiž dovršením řeči. Toto však musíme náležitě vysvětlit. 

 Vše, co se na planetě Zemi vyvíjí, vyvíjí se v lidské řeči, v příběhu lidského rodu. 

Velmi správnou námitkou by zde bylo to, že přeci i technologie se mění a vyvíjí. Dle Herdera 

samozřejmě ano, ale poněkud jiným způsobem než lidskost. Dle Herdera jsme stále ještě 

nebyli schopni rozšířit okruh svého světa za horizont planety Země. Veškerá technologie tak 

dle něj jaksi vyvěrá ze způsobu, jakým přetváříme zdroje této planety. Rozvoj technologií je 

tak vázán na dva faktory, lidský rozum a matérii, tedy veškeré zdroje naší planety. Tímto 

pádem je povahy jaksi kruhové, neboť vše, co proměňuje, pochází, řečeno s Herderem, z 

matky Země.
119

 Sama technologie, veškeré nástroje, jsou jen výsledkem úspěšného průniku 

lidského rozumu a možností, které nám naše planeta dává. Jaký je ovšem jejich účel? Mají 

umožnit „vzájemné blahodárné působení na druhé lidi“. 

 „Umožnit a usnadnit každému jedinci vzájemné a blahodárné působení na druhé lidi, 

jen to může být cíl pro každé lidské sdružování. To, co tomuto cíli překáží, co mu brání nebo 

ho popírá, je nelidské. Ať už žije člověk krátce nebo dlouho, přísluší k tomu či onomu stavu, 

má si svého bytí užívat a to nejlepší z něho s druhými lidmi sdílet; k tomu mu má napomáhat 

společnost, s níž se sdružil.“
120
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 Tímto je dán cíl každé společnosti a potažmo i technologie. Musíme si uvědomit, z 

čeho vzniká společnost. Z Eseje o původu řeči víme, že člověk zakládá společnost, protože je 

po stránce svého ústrojenství oproti ostatním zvířatům složený ze samých slabších částí. 

Stejná slabost vedla k rozvolnění pudu, ztrátě instinktu, a k rozšíření okruhu myšlení v rozum. 

Díky tomu je nucen volit mezi svými určeními, je uvržen do chaosu dojmů a přirozeně 

nachází touhu po Besonnenheit, jasnosti vědomí. Toho ale může dosahovat jen pomocí řeči, 

která se může rozvíjet zase jen ve společnosti.  

 Vidíme tedy, že zrod společnosti má dvě příčiny. Je to za prvé, přirozená slabost 

člověka vyplívající z jeho ústrojenství, a za druhé, zkrátka potřeba mluvit a tím projasňovat 

své vědomí. Jejím cílem má být, jak jsme řekli výše, uzpůsobit vzájemné působení k 

všeobecně blahodárnějšímu výsledku. My jsme samozřejmě mluvili o technologii. Tak tedy 

ještě jeden citát k ní. 

 „Nekonečné jsou vztahy, v něž mohou být uvedeny věci v přírodě; duch objevů k 

jejich využití je tedy neomezený a činící pokroky. Jeden objev vyvolává druhý; jedna činnost 

probouzí druhou. Často jediný objev probouzí tisíce jiných a desetitisíce činností na nich 

založených.“
121

 

 Z uvedeného citátu se zdá, že by to nakonec s technologií mělo být jinak, než jsme 

dosavadně pojednávali. Opak je nicméně pravdou. To, že duch objevů činí pokroky, ještě 

neznamená, že tyto pokroky mají lineární charakter vývoje. O tom si povíme hned v dalším 

odstavci. Nicméně nyní se zaměřme na nekonečnost vztahů, kterou Herder předpokládá v 

přírodě. Technologie má totiž být jakýmsi derivátem průniku lidského rozumu a zdrojů naší 

planety. Nic více, nic méně. Jako taková se nemůže lineárně vyvíjet ke svému dovršení, neboť 

jejím původcem a středem je člověk. 

 „Jen si nepředstavujme, že tento pokrok probíhá přímo nebo v jedné formě; míří do 

všech stran, vede všemi možnými zatáčkami a kličkami. Ani asymptota, ani elipsa a cykloida 

nám nemohou vykreslit chod přírody. Hned se lidé vrhají lačně po nějakém předmětu; hned 

ho opouštějí uprostřed díla, buď že jím jsou znaveni, anebo že jsou jati obdivem k jinému, 

novějšímu předmětu.“
122

 

                                                             
121 Herder, J.G., Listy na podporu humanity, přel. Jan Binder, Praha, Simon and Simon Publishers, 2003, s.44. 

122 Herder, J.G., Listy na podporu humanity, přel. Jan Binder, Praha, Simon and Simon Publishers, 2003, s.45. 
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 Na planetě Zemi je pouze jedna věc, která se vyvíjí vskutku lineárně a tou je člověk. 

Respektive ne člověk jakožto jednotlivec, nýbrž lidskost sama, a tedy celý lidský rod. Objevy 

a vynálezy se okolo něj jen točí v kruzích. Položme si nyní otázku, kde se lidskost vyvíjí? 

Odpověď musí znít: v řeči! Abychom ale dokázali tuto odpověď náležitě vysvětlit, je třeba se 

začít tázat vůbec po dovršení lidského rodu. Co to znamená? Jak by měla taková věc 

proběhnout? 

 Domnívám se, že v Herderově filosofii je dovršení člověka charakterizováno třemi 

faktory, které jsou spolu bytostně propojené. Těmito třemi faktory není nic jiného, než rozum, 

svoboda a řeč. Tyto tři základní pilíře tvoří to, na čem stojí celá Herderova koncepce lidství. 

Rozum přirozeně směřuje k Besonnenheit, projasněnosti vědomí. Nutnost volby, která stojí na 

počátku veškerého lidství se pak má v průběhu časů rozšířit v pravou svobodu. Obojí se ale 

formuje v řeči.  

 Rozum je jen přirozeným rozsahem myšlení vzniknuvším z nutnosti volby svého 

určení. Směřování k Besonnenheit neznamená nic jiného, než rozšiřování a projasňování 

tohoto rozsahu. Z Eseje o původu řeči víme, že v okamžiku ustavení člověka, utvořil se tento 

rozsah jakožto propojený okruh smyslů, jehož je člověk se svou obrazností středem. Díky 

tomu jsme začali udělovat objektům Merkmal, značky, a orientovat se ve světě pomocí 

duševních obrazů. Domnívám se, že otázka po dovršení rozumu, je otázkou po rozšíření 

okruhu myšlení za horizont planety Země. Jak jsme si řekli na začátku výkladu Vývoje 

lidskosti, Herder za největší vědce a myslitele považoval takové lidi, kterým se svým 

poznáním podařilo překonat horizont naší matky Země a úspěšně vykročit směrem k otci, 

onomu centru všech center ležícímu kdesi v jiném okruhu stvoření. Je to právě vykračování z 

tohoto okruhu stvoření, co má vést k dovršení rozumu a proto se domnívám, že z Herderova 

pohledu je naprosto nutné tuto planetu opustit a započít život lidského rodu mimo ni. 

 Svoboda začíná jako nutnost volby v okamžiku, kdy byl ustaven člověk. Od této 

chvíle započíná její cesta k pravé dovršené svobodě. Nutnost volby to má jasné. Ta jen 

operuje s tvarovými značkami, Merkmal, a určuje, který shluk dojmů budeme přednostně 

vnímat. Dovršující svoboda je ale pro člověka tím, co zajišťuje jeho volnost v konstrukci 

příběhu lidského rodu. To ale neznamená libovůli! Naopak, dovršení svobody je dovršením 

schopnosti činit správná rozhodnutí, je to tedy výsledkem dlouhodobého procesu, přesněji 

řečeno celého trvání lidského rodu. Jak ale poznáme, které rozhodnutí je správné? Kde se 

tento vývoj odehrává?  Odpověď je nasnadě, odehrává se v příběhu. 
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 Jedinou regulací veškerého jednání i myšlení je příběh. A to ne jeden z mnoha 

příběhů, které vyprávíme, nýbrž příběh lidského rodu. Je to právě ono Geschichte, příběh, 

který je zároveň i dějinami, co je vskutku cílem naší aktuální existence. A tento příběh není 

žádnou ideou. Odehrává se v řeči, tedy přesněji řečeno jaksi vprostřed řeči. Toto Geschichte, 

jak bych rád odlišil příběh lidského rodu od běžné promluvy, je tím, co je v naprostém centru 

všeho dění na této planetě, a je tedy tím, co se vyvíjí naprosto lineárně. Kdybychom se ptali, 

jak nás tento příběh lidského rodu ovlivňuje, pak nezbývá než odpovědět, že to já právě ta 

kýžená regulace, která nám umožňuje rozlišovat, co je dobré a co ne. Toto Geschichte je tedy 

vskutku tím, co vede naši svobodu k dovršení, co vlastně v pravém slova smyslu je dovršující 

svobodou. V každém osobním příběhu, v každé promluvě, vůbec v každém okamžiku, kdy 

přitakáváme či odmítáme, anticipujeme příběh lidského rodu jako jakousi regulativní řečovou 

strukturu. A tato struktura, ať už je toto slovo sebenešťastnější, se neustále vyvíjí.  

 Dovršený člověk musí vykročit v poznání za otcem, tedy být schopen poznávat vztahy 

věcí mimo naši planetu a žít vskutku svobodně, což neznamená nic jiného, než dovršit příběh 

vlastního rodu. Představu tohoto, jak ho Herder označil v Listech na podporu humanity, nad-

člověka či mimo-člověka bychom tedy měli. Jak ho ale dosáhnout? Jak člověka dovršit? 

 Z toho, co jsme dosavadně probrali, je jasné, že člověk se musí teprve naučit, jak být 

lidským. Co to ale znamená? Jakým způsobem se tedy konstruuje ono Geschichte? Ptejme se 

nejprve, jak byl ustaven člověk mezi zvířaty? Jak jsme si řekli u Vývoje lidskosti, člověk byl 

ustaven v okamžiku, kdy byla dovršena veškerá možná rozmanitost přírodních forem. Matka 

Země skýtá mnoho zdrojů, které může kombinovat mezi sebou při tvorbě fenoménu, který 

nazýváme přírodou. Počet možných kombinací je a ovšem v Herderově koncepci konečný. 

Jeho argument je takový, že naše planeta musela těchto kombinací úplně vyčerpat, aby mohl 

vzniknout člověk jako tvor středu. Jako kdyby si příroda řekla, metaforicky, že co šlo stvořit, 

bylo stvořeno, a odteď, že už se bude jenom opakovat. Jinými slovy stala se kruhovou. Tím 

dle Herdera předala pomyslnou pochodeň vývoje do rukou člověka.  

 Cílem další etapy vývoje, tedy této etapy vývoje, je pak dovršení rozmanitosti 

veškerých forem kulturních. Rozmanitost těl byla dovršena. Z přírody již nevzejde žádná  

velká somatická změna. Jinými slovy, už nám zkrátka nenarostou křídla. Samozřejmě, pokud 

se člověk rozhodne pro úpravu těla, tato změna je stále možná, jen k ní musí využít vlastních 

sil. Existenci plastické chirurgie tak můžeme bez obav považovat za důkaz naší svobody vůči 

přírodě a za důkaz dovršenosti naší tělesné formy. A nejen plastická chirurgie, jako důkaz 
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můžeme považovat jen tu bazální skutečnost, že si někteří z nás pořizují tetování či náušnice. 

Zpět ovšem k formám kulturním.  

 Stejným způsobem má být dovršeno všech forem kulturních, neboť co jiného by byla 

kultura, všeobecně vzato, než právě Geschichte, příběh lidského rodu. Co tedy musí být 

vyčerpáno? Všechny možnosti a formy příběhu. A pakliže je příběh jedinou regulací lidského 

jednání, pak se nedá, než konstatovat, že je potřeba vyčerpat všechny možnosti člověka 

vůbec. Jen v definitivně vyčerpaném celku rozmanitosti lidského bytí můžeme dojít k 

dovršenému příběhu lidského rodu. Jinými slovy, jen pokud dovršíme tuto rozmanitost, 

můžeme vskutku zjistit, co je dobré a co ne.  

 Pojďme se tedy už konečně zeptat, co vlastně je onou lidskostí. Je nasnadě odpovědět, 

že lidskost je údělem člověka zde na Zemi. Jak víme z Eseje o původu řeči, člověk na rozdíl 

od zvířete nemá dáno své určení a musí ho tak neustále hledat. Včela je určena pro bytí včelou 

se vším, co to obnáší. Nikdy nebude jiná. Určení každé jednotlivé včely i jejího druhu je 

naprosto jasné. Ne tak ale určení lidské. Lidskostí se zde myslí právě konečné určení lidského 

rodu, které stojí na konci naší dlouhé pouti touto planetou. Je finální odpovědí na otázku, kdo 

je člověk. 

 

4.7 Bildung 

 Nyní se dostáváme na samotný závěr mojí práce. Vše, co jsem chtěl říct, jsem již řekl. 

Zbývá jen vytyčit poslední motiv, poslední bod mé práce, motiv Bildung. Dosud jsme řešili, 

jak má vypadat dovršený člověk a na jakém mechanismu má tohoto dovršení dojít. Jak tuto 

problematiku ale uchopit z pohledu jednotlivce? Co může člověk činit, aby jednal souhlasně s 

lidskostí, která mu je údělem? Odpovědí je právě Bildung, tedy v Herderově pojetí „sebe-

vzdělání“. 

 Země je člověku cvičištěm, pouze přípravnou k vyššímu ustavení. Stejně jako byla na 

zemi dovršena rozmanitost všech tělesných forem, má být nyní dovršena rozmanitost všech 

forem kulturních. Toto dovršení pak probíhá v řeči skrze neustálou syntézu jednotlivých 

příběhů, které buď posilujeme v jejich trvalosti jednáním, nebo jim na trvalosti ubíráme 

nejednáním. Do příběhu celého lidského rodu se tak syntetizují ty příběhy, ze kterých jsme 

dobrovolně učinili regulátory našeho chování. Takové příběhy se pak stávají tradicí. Příběh 

lidského rodu tak není ničím jiným, než příběhem lidské svobody.  
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 Výše jsme si řekli, že teprve až v celku všech možností člověka bude vyřešena otázka 

po dobru a zlu. Obdobně tedy může konstatovat, že člověk je tím svobodnější, čím větší 

rozmanitost příběhů syntetizoval do vlastního příběhu. Herderovo pojetí Bildung má 

několikero rovin výkladu, tato je jednou z nich. Tímto se totiž myslí sebe-vzdělání ve smyslu 

sebe-poznávání. Je třeba poznávat co nejširší rozmanitost lidských příběhů, tedy co největší 

rozmanitost vlastních kulturních forem, abychom byli co nejzpůsobilejší k svobodě. Tím se 

ovšem nemyslí jen potkávat se s ostatními lidmi, s cizími kulturami, atd., nýbrž hlavně také 

studium lidských dějin. V poznávání tak máme následovat otázku, kdo je člověk. To nám velí 

Bildung. Vzpomeňme na Esej o původu řeči. Ne náhodou je právě tato otázka zcela esenciální 

při definici rozdílu mezi člověkem a zvířetem.  

 Další rovina výkladu pojmu Bildung, je taková, kde ho chápeme jako „vz-dělání se 

člověkem“. Tedy jako způsob, jak aktuálně dosahovat lidství v jednotlivci. Zatím nemáme 

hotové Geschichte, příběh lidského rodu, tedy potřebujeme najít nějakou regulaci vlastního 

jednání, abychom se vzdělali člověkem. Taková regulace je dle Herdera jen jedna a to, ať už 

to zní sebepatetičtěji, láska k lidem.  

 „Lidské pokolení, jaké nyní je a pravděpodobně ještě dlouho bude, nemá ve své 

převážné většině žádnou důstojnost; můžeme s ním mít spíše soucit než je ctít. Mělo by však 

být vedeno, aby si osvojilo charakter svého rodu a nabylo hodnoty a důstojnosti. Krásné slovo 

láska k lidem se stalo tak triviálním, že většinou milujeme lidstvo, abychom nemuseli milovat 

žádného konkrétního člověka. Ve všech těchto slovech se zčásti tají pojem, který bychom rádi 

vyjádřili jediným výrazem. 

 Proto setrváme u slova humanita, do něhož nejlepší spisovatelé mezi starými i 

novějšími vložili představy tak důstojné. Humanita je charakterem našeho rodu; v sobě však 

máme jen její zárodek a musíme se k ní teprve propracovat.“
123

 

 Způsobem tohoto propracování má být právě Bildung. A láska k lidem má být jeho 

hlavní hodnotou a nejen ve smyslu sounáležitosti se svým rodem, nýbrž také jako láska k 

bližnímu. S láskou k lidem se tedy máme tázat, kým jsme, a tím regulovat naše jednání ve 

světě. Alespoň tak se mi prozatím zdá, že má výsledná formulace pojmu Bildung v rámci této 

práce vypadat.  

                                                             
123 Herder, J.G., Listy na podporu humanity, přel. Jan Binder, Praha, Simon and Simon Publishers, 2003, s. 57-

58. 
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 Když řekneme, že je třeba ptát se po určení člověka, pak musíme taktéž zmínit 

Herderův vědecký program, který značně ovlivnil intelektuální prostředí nejen 18. století, 

program antropologie. John Zammito věnoval tomuto programu celou svou knihu.
124

 Já se 

domnívám, že antropologie měla být pro Herdera právě způsobem, jak aplikovat Bildung na 

vědu. Podle Zammita se Herder do této antropologické pozice dostává právě mezi publikací 

své Eseje o původu řeči a Vývoje lidskosti, tedy v období, které nás zde velmi zajímá. Zdá se, 

že právě při psaní Vývoje lidskosti přichází Herder se svou výsadní tezí a to, že by se filosofie 

měla stát antropologií.  

 „Veškerá filosofie, má-li patřit člověku, musí učinit z člověka svůj hlavní zájem, a 

když se její přístup změní způsobem, jakým se z ptolemájského systému stal kopernikánský, 

kolik snad neobjeví nového, když se celá naše filosofie stane antropologií. “
125126

 

 Uvedený citát jsem opatřil z Herderova prvního díla z roku 1765, které nese název Wie 

die Philosophie zum Besten des Volkes allgemeiner und nützlicher werden kann.
127

 Jak jsem 

řekl v úvodu této práce, jedná se o text, který by si zasluhoval bližšího průzkumu. Zároveň se 

jedná o naprosto zásadní text, co se týče motivu Bildung. My se zde již nicméně dostáváme na 

samotný horizont mé práce. Vzpomeňme ještě jednou Esej o původu řeči. Když Herder 

dopisoval tuto esej, jeho myšlenková úvaha ho vedla dál, až za horizont zkoumaného 

problému, k formulaci přirozených zákonů o společnosti. My jsme se zpravili o těchto 

zákonech, ovšem s nutným konstatováním, že jejich autor zde pouze dopracovává a rozšiřuje 

započatý argument. Právě proto bylo potřeba přejít od výkladu Eseje rovnou k Vývoji 

lidskosti, kde, jak se domnívám, se toto rozšíření ozřejmuje a stává se plnohodnotnou součástí 

Herderovy filosofie. My se nyní nacházíme v podobném bodě procesu. Jinými slovy, jsme na 

konci. Motiv Bildung, který jsem zde rozpracoval na závěr, by si jistě zasluhoval bližšího 

výzkumu, pravděpodobně celé samostatné studie.  

 Chci se tedy na tomto místě čtenáři omluvit, že musím ukončit svou myšlenku s 

příslibem, že snad navážu ve své disertační práci. Možností, jak rozebírat Herderovu filosofii, 

je dle mého názoru nepřeberné množství. Tento pozoruhodný autor vypracovává vlastní pojetí 

jazyka a řeči, zakládá jakési antropologické smýšlení, považuje se taktéž za člověka, který stál 

                                                             
124 Zammito, J., Kant, Herder, the Birth of Anthropology, The University of Chicago Press, 2002. 

125 Forster, M.: Herder: Philosophical Writings. Cambridge University Press, 2002, s. 29. 

126
 Pozn.: Přeložil AV. 

127 Herder, J.G., Wie die Philosophie zum Besten des Volkes allgemeiner und nützlicher werden kann, 1765. 
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u zrodu německého romantismu. Já se ovšem domnívám, že je potřeba Herdera zpracovat tak, 

aby se ukázalo propojení s dalšími, zejména těmi hlavními mysliteli Osvícenství. A k tomu 

bych chtěl právě využít motivu Bildung. Doufám, že se čtenář nebude cítit ukřivděně, když na 

tomto místě svou práci ukončím. Osobně ale doufám, že brzy budu moci na toto téma opět 

navázat. 
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5.0 Závěr 

 

 Pojďme si nyní shrnout, čím jsme v této práci prošli. Jedním z cílů této práce bylo 

bezpochyby ukázat, že Esej o původu řeči a Vývoj lidskosti jsou díla, která nelze číst jedno 

bez druhého. Hlavním cílem Eseje je vrazit pomyslný klín do soudobé intelektuální debaty o 

původu řeči. To je dle mého názoru hlavní důvod, proč právě v této práci lze nalézt tolik 

odkazů na myšlení svých současníků. Oproti ostatním pracím zde Herder opravdu nešetří 

narážkami na své kolegy. Co se ale ukazuje, že zde zároveň pokládá základy svého 

filosofického smýšlení. Zjistili jsme, že koncept řeči je právě tím, čím se Herder liší od valné 

části ostatních myslitelů. Je to koncepce řeči, díky čemu má Herder jasné místo v kánonu 

německé klasické literatury. Je nasnadě pak říci, že se Esej o původu řeči tak stává naprosto 

zásadním dílem jeho tvorby. 

 Právě v Eseji Herder formuluje nosné motivy svého filosofování. Bez pojmů jako 

Merkmal si lze stěží představit jeho filosofii. Zároveň zde vychází na povrch oba základní 

principy celého Herderova myšlení, tedy touha po rezonanci, jež je vlastní každému živému 

tvoru, a touha po Besonnenheit, jasnosti vědomí, která je doménou všech tvorů rozumných. 

Zdá se mi nicméně, že až ve Vývoji lidskosti se oba tyto koncepty projasní a nabudou svého 

právoplatného místa. Zároveň se ukazuje, jak jsme řekli výše v podkapitole věnované motivu 

Bildung, že se Herder v Eseji jaksi dostává dál ve svém uvažování, přičemž již nestíhá své 

myšlenky příliš vysvětlit. Domnívám se, že závěr Eseje smysl dává, ale jen v kontextu Vývoje 

lidskosti.  

 Zároveň je Esej o původu řeči psána z perspektivy jednotlivce. Ve chvíli, kdy Herder 

přejde k perspektivě společnosti, zjistí, že je třeba ji pořádně propracovat a tak se 

propracovanější koncepce dočkáme až ve Vývoji lidskosti. Tam také náš autor uvažuje další 

koncepty, které jsou zásadní pro jeho práci. Bez pojetí kruhovosti a středovosti, které Herder 

právě zde teprve rozvíjí, si nedokážu představit, kde bychom hledali pojící linii mezi jeho 

pracemi. Výhodou nám je taktéž cíl Vývoje. Na rozdíl od Eseje, která byla psána pro 

akademiky sedící v soutěžní komisi, je tato práce jakousi obhajobou jejího autora. Je tedy 

psána s mnohem větším zápalem věci vysvětlovat a s větší touhou vskutku popsat vlastní 

myšlenky.  

 Zdá se mi tedy, že obě díla spolu tvoří jeden tematický celek. Výklad jednoho bez 

druhého dle mého názoru povede jen k dílčím interpretacím každého z děl. Dalším z cílů této 
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práce je zpřístupnit Herderovu filosofii českému čtenáři. I proto jsem se zaměřil zejména na 

interpretaci Eseje o původu řeči a Vývoje lidskosti. Domnívám se, že se jedná o základní pilíře 

celé Herderovy filosofie. Pojmy Merkmal, Besonnenheit, Geschichte a Bildung tvoří hlavní 

osu Herderova myšlení, přičemž zároveň ukazují, čím se Herder od svých současníků lišil. 

Není náhodou, že to byl právě Herder, kdo stál u zrodu mnoha hnutí, které se jaly kritizovat 

aktuální racionalistický směr. Mnoha mysliteli
128

 bývá označován za zakladatele pokantovské 

romantické filosofie reprezentované většinou Fichtem, Schellingem či Hegelem.  

 Zejména propojení s Kantem a Hegelem je dle mého názoru nutný směr dalšího 

výzkumu, přičemž jak jsem avizoval v předchozí kapitole, rád bych se tohoto úkolu zhostil ve 

své disertační práci. Úkol to nebude vůbec jednoduchý, přec věřím, že jsem dostatečně 

kompetentní ho zvládnout. Již v této práci jsou vidět momenty tohoto propojení. Kapitolu o 

Kantově recenzi na Vývoj lidskosti jsem nakonec do této práce nezařadil, protože se ukázalo, 

že je to téma mnohem hlubší a problematičtější, než se na počátku zdálo. Mohu čtenáře 

navnadit jen tím, že to bude nakonec koncepce řeči, co vytvoří zásadní rozdíl mezi Kantem a 

Herderem. Co se týče Hegela, již v této práci se ukázalo, že základní odrazovou plochou mezi 

oběma mysliteli bude nejspíš motiv rozdílu mezi člověkem a zvířetem. Opět zde mohu jen 

naznačit, že to rozhodně nebude jediný průnik jejich myšlení. Kupříkladu Hegel byl stejně 

jako Herder fascinován útvarem kruhu. Tam, kde ale Herder vidí jednoduché pravidlo nového 

středu při dovršení konstrukce, jde Hegel dál a celou metaforu kruhu rozvíjí. Jakým způsobem 

mi už ale zde nepřísluší řešit. S dovolením si to nechám až do té zmiňované disertace. 

 Herder byl, jako mnozí další, fascinován kruhem. Kruhy můžeme nalézt v každém 

motivu, který řeší. V Eseji o původu řeči se dozvídáme, že člověk jest člověkem, neboť je 

uprostřed svého světa, který mu zprostředkovávají smysly. Středovost, která se řeší v Eseji je 

tak středovostí individua, který díky plastické slabosti svých pudů vnímá svět v jakémsi 

okruhu smyslů. Ve Vývoji lidskosti máme zase středovost, která se přenáší z planety Země na 

člověka, jejího syna, který přebírá žhnoucí pochodeň vývoje a s postojem vzpřímeným nad 

všechna zvířata ji nese dál.  

 Domnívám se, že hlavním motivem mé práce je právě tato středovost. Již jen proto 

jsem tuto práci pojmenoval „Člověk jako tvor středu aneb skromný komentář k Herderově 

filosofii“. Člověk je u Herdera bytostně tvorem středu. Je středem svého světa i středem všeho 

vývoje na Zemi. Z jeho středovosti pak vychází i všechny další motivy. Člověk se progresivně 
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vyvíjí v řeči a to je možné jen díky tomu, že smyslový okruh sluchu je okruhem mezi zrakem 

a hmatem, a je tedy okruhem prostředním. Udělení Merkmal neznamená nic jiného, než 

ukotvení shluku dojmů napříč smysly, které se opět stvrzuje v řeči, tedy v prostředním okruhu 

smyslů. Řeč jako taková je bytostně prostřední povahy. Příběh, který je jí podáván, je vždy 

ukotven dvěma momenty nápodoby, z každé strany jedním, a tak opět nabývá prostředního 

postavení a nutnosti se rozvíjet. Geschichte, tedy příběh, který je zároveň i dějinami, jest 

zároveň příběhem, který je uprostřed všech příběhů. K němu tedy směřuje veškerý vývoj na 

této planetě. Toto Geschichte je tedy vlastně lidskostí, neboť je kýženou regulací lidského 

jednání. A to i přesto, že se teprve tvoří. Cílem našeho pobývání na této planetě je tento 

příběh všech příběhů dotvořit a dovršit tak člověka. Co bude pak? To dle Herdera zjistíme, 

teprve až vstoupíme do dalšího okruhu stvoření. 

 Chtěl bych tedy zkonstatovat, zde, na samém závěru této práce, že již mohu s klidem 

práci ukončit, neboť mne nenapadá, čím bych mnou zprostředkovaný náhled do Herderovy 

filosofie obohatil, aniž bych musel začít psát práci další. Nezbývá mi tedy, než se rozloučit s 

příslibem, že toto rozhodně není naposled, kdy jste o Herderovi slyšeli.   
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