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ANOTACE 
 

Tato práce p�edstavuje kritiku poznání, což m�žeme najít jako vedoucí 

myšlenku v centrálním spise Davida Huma, britského filozofa a empirika, která 

nese název: Zkoumání o lidském rozumu. Soust�edila jsem se p�edevším na 

úst�ední ideu Davida Huma , a to sice na ideu lidského vnímání zvyku a 

následk� z této situace vyplývajících. Hume mimo jiné píše také o tom, jak 

�asto na p�ítomnost zvyku v našem život� zapomínáme a tudíž, jak hluboce nás 

i ovliv�uje. Jeho filozofický systém je p�edevším zam��en na tento problém a 

jeho „snadné“ otázky a uvedené p�íklady není jednoduché zodpov�d�t. A to 

nejen pro „b�žné“ lidi, ale také pro následující filozofy v�etn� Wilhema 

Gottfrieda Leibnize a Immanuela Kanta, což bude jasné v další �ásti mé 

práce.Celá tato �ást je vlastn� o následujících filozofech, o jejich boji 

s Humovými myšlenkami a se snahou o vyrovnání a konfrontací celého 

Humova filozofického systému. Jak dokázali vysv�tlit a  p�ekonat Humovy 

myšlenky je také jedním z d�ležitých úkol� mé práce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANOTATION 
 

This work represents the Criticism of Understanding which we can found as one 

of the idea in the principal book of David Hume, british philosopher and empiricist, An 

enquiry Concerning of Human Understanding. I concentrated myself about David 

Hume´s head idea in his book , the idea about Criticism of Human Understanding of 

habit and the consequences, which sequent upon that situation. Hume is writing about 

how we often forget about habits and customs and how deeply it  affects our life. His 

philosophical system is fixed on this problem and his easy questions and examples in 

our common life are not easy to answer. And not only for ordinary people but also for 

the following philospohers including Wilhem Gottfried Leibniz or Immanuel Kant what 

will be clear in the next part of my work. This part is about the next philosophers and 

how the fought with Hume´s idea and how they tried to surmount his philosophical 

system. How they managed to explain and flatten Hume´s idea is the task of my work as 

well.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KLÍ�OVÁ SLOVA 
 

� Hume David – britský filozof a empirik, autor knihy Zkoumání o lidském rozumu 

� Zvyk – opakující se �innost 

� Etika – teorie mravnosti, soustava názor� na mravnost 

� Empirismus -  názor, považující zkušenost za jediný zdroj poznání 
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� Hume David – british philosopher and empricist, the writer of the book An enquiry 

Concerning of Human Understanding 

� Habit – the repeating activity 
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� Empiricism – the view, which is considering experience as the only point of 

knowledge 
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I. ÚVOD 
 

V roce  1748 vydal tehdy sedmat�icetiletý skotský filozof, historik, i diplomat 

David Hume  relativn� stru�ný spis s názvem „Zkoumání o lidském rozumu“ (Enquiry 

of Human Understanding). A�koliv od publikace této knihy už uplynulo tém�� 250 let, 

vzbuzuje tato práce stále znovu pozornost prakticky celé filozofické obce.Hume 

relativn� b�žným a každému srozumitelným jazykem položil velmi vážné 

teoretickofilozofické, metodologické a zvlášt� pak noetické otázky, jejichž p�esv�d�ivé 

zodpov�zení je prakticky dodnes úkolem filozof�. Za všechny jmenuji na prvém míst� 

Immanuela Kanta, který se – jak známo- vyjád�il na Humovu adresu slovy:…„práv� 

Hume to byl, kdo m� samotného probudil z dogmatického spánku.“ Humovými 

problémy se následn� zabývá západní filozofie celého XIX. a XX. století.Vyrovnávali 

se s nimi mimo jiné Brentano  a jeho žáci, Husserl, Masaryk a mnozí další - abych 

jmenovala alespo� n�které z významných filozof�.  

P�edložená diplomová práce si �iní v této záležitosti jen skromné nároky.Chce se 

pokusit ve vší stru�nosti popsat Hum�v filozofický systém - jak je obsažen práv� 

v zmín�né knize, pak z tohoto obecného rámce vytipovat n�které zásadní problémy a 

p�edstavit zp�soby, jakými se pokusili Humovi následníci i kritici dané otázky �ešit. 

Ihned musím poznamenat, že první z úkol�, které jsem si p�edsevzala – totiž výklad 

Humovy koncepce -  poznání bude splnitelný relativn� jednodušeji, než jak tomu bude u 

dále zmín�ných filozof�, a to již nejen proto, že odborný jazyk, který tito myslitelé – 

po�ínaje Kantem – užívají, je nanejvýš složitý a také proto, že jejich argumentace 

obsahuje mnoho dosti t�žce srozumitelných nuancí, ale také proto, že – pokud se jedná 

zejména o Brentana a Husserla -  budu muset �erpat z n�meckých text�, nebo� jejich 

diskuse o otázkách, položených Humem, není z nejv�tší �ásti dosud p�ístupna v �eštin�. 

Ned�lám  si nárok na jedin� správnou interpretaci spis� zmín�ných filozof� a o 

to více chci zachovat skromnost v otázkách �ešení Humem nastolených problém�. Je 

tomu tak již i proto, že každý pr�m�rný znalec d�jin filozofie se m�že v odborných 

spisech do�íst, že p�es všechno úsilí, které bylo v pr�b�hu doby vynaloženo až prost� 

dodnes, nebyla Humova skepse, podložená mnohdy zna�n� sugestivními a p�itom všem 

srozumitelnými argumenty a p�íklady, p�ekonána.  
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II. DAVID HUME – STRU�NÝ B�H ŽIVOTA 
 

David Hume (1711-1776)  se narodil jako druhý syn v striktn� presbyteriánské 

rodin�. Po dvou nebo t�ech letech studia na univerzit� v Edinburghu se za�al Hume 

p�ipravovat na kariéru právníka. Zjistil ovšem, že jeho zájem sm��uje do jiných oblastí. 

Obdivoval Ciceronovy filosofické spisy a cht�l se v�novat filozofii s cílem nalézt 

st�ední cestu, která by vedla k odhalení pravdy, kterou za�al tak usilovn� hledat. Po 

�ty�ech letech od skon�ení studia se bohužel nervov� zhroutil a v roce 1734 opustil 

Skotsko. Usadil se ve Francii, na koleji La Fleche (jejímž absolventem byl 

mimochodem i Rene Descartes). Šlo o jezuitskou školu, nacházející se v Anjou. Její 

odborná úrove� byla vynikající a studia filozofie,respektive teologie, zde byla 

postavena na silné autorit� velkého pozdn� scholastického teologa a filozofa Franceska 

Suarese. Zde, v tomto vynikajícím intelektuálním prost�edí, Hume nejenom dále 

pokra�oval ve svých studií, ale také si up�es�oval další životní plány: najít cesty 

k dosažení št�stí a nezávislosti ( šlo mu rovn�ž o nezávislost finan�ní ) a prosadit se 

prakticky ve všech oborech s výjimkou literatury, k níž nem�l podle svého názoru 

dostatek talentu. V koleji La Fleche za�al Hume pracovat na spise“ Treatise of Human 

Nature“ (Pojednání o lidské p�irozenosti), což je jeho nejobsáhlejší dílo. Léta 1739-

1740 strávil v Londýn�. Již tehdy se za�alo ukazovat, že „Treatise…“ bude velmi 

diskutovanou knihou, vzbuzující spoustu otázek a námitek. Jeho další kniha s názvem 

„Essays: Moral and political (1741, 1742) m�la zna�ný úsp�ch. Hume však p�esto 

nedokázal realizovat své p�ání, kterým bylo pracovat na otázkách etiky a duchovní 

filozofie v rámci univerzity v Edinburghu. Místo toho se stal vychovatelem jednoho 

skotského šlechtice a sekretá�em General St.Clair ve Francii. Tím se stal Hume 

prakticky finan�n� zajišt�ným mužem. Pozd�ji se Hume znovu vrátil k myšlenkám, 

formulovaným v „Treatise..“. P�epracoval první �ást a pon�kud zm�nil svoji p�vodní 

koncepci zázraku. Výsledkem celého tohoto úsilí se stal spis „Philosophical Essays 

Concerning  Human Understanding“ (1748). („Filozofické eseje týkající se lidského 

porozum�ní“). Tato kniha vyšla ve známost pod názvem „An enquiry Concerning 

Human Understanding“ (1758) („Zevrubné zkoumání lidského porozum�ní“) Tato 

práce byla mimo jiné Humem pozd�ji rozvinuta v pojednání „An Enquiry Concerning 

the Principles of Morals“(1751). („Zevrubné zkoumání princip� morálky“). V roce 

1751 byla publikována práce „Dialogues Concerning Natural Religion“ („Dialogy o 

p�irozeném náboženství“).   Tato Humova kniha vyvolala zna�n� negativní reakce, 
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p�er�stající až v jisté hrozby osobního postihu autora. V roce 1752 vydal Hume „The 

Political Discourses“ , („Politické rozpravy“), což je kniha soust�e�ující se p�edevším 

na problematiku pen�z a zájm�. Hume ovšem znovu neusp�l ve sfé�e akademické 

profese. Musel opustit u�itelské místo v Glasglow a nakonec zakotvil jako knihovník 

právnické fakulty v Edinburghu.Zde v krátkém �ase sepsal knihu „History of England“ 

(„D�jiny Anglie“) což bylo dílo, které se setkalo a dodnes setkává se zna�nou odezvou. 

Navíc kniha p�inesla Humovi velký finan�ní obnos. Pozd�ji Hume p�esídlil do Pa�íže, 

kde se stal vyhledávaným návšt�vníkem filozofických salon�. Op�t se vrátil do Anglie, 

kde p�sobil ve funkci pod sekretá�e severního departmentu a kone�n� v roce 1769 

zakotvil v Edinburgu. Hume zem�el 25.dubna 1776. Jeho památku vysoce ocenil 

významný anglický ekonom Adam Smith: podle n�j byl Hume navzdory všem 

protivenstvím osudu vynikajícím mužem a velkým znalcem lidské povahy. 
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III. HUMOVO MÍSTO V D�JINÁCH FILOZOFIE 
 

David Hume  je bezesporu jedním z hlavních p�edstavitel� anglosaské empirické 

filozofické tradice, která má své hlavní p�edstavitele – mimo Huma samotného – 

v Johnu Lockovi a George Berkeleymu. Je zvykem �íst Huma Kantovýma o�ima, což 

znamená vid�t v n�m protagonistu kritiky racionalistické metafyziky XVIII.století. Jak 

jsem už uvedla, Kant sám p�ipustil, že to byl vlastn� práv� Hume, kdo jej probudil 

z dogmatického spánku. Kant tím z�ejm� míní p�ínos Humovy kritiky platnosti nebo 

lépe racionální nutnosti, která má p�íslušet pojmu kauzality, tj. vztahu p�í�iny a ú�inku. 

H.G. Gadamer  ovšem míní, že ve skute�nosti je Humovou hlavní zásluhou to, že zbavil 

domn�le apriorní základní pojmy našeho poznání jejich teoretického nároku na platnost, 

a že naproti tomu zd�raznil jejich �ist� praktickou, ze cviku a zvyku získanou platnost. 

Jádro Humova u�ení, pokra�uje Gadamer, spo�ívá v tom, že neexistuje žádná nesporná 

nutnost myslet n�jaký jev jako p�sobení n�jaké p�í�iny. Chybí zde zkrátka evidence 

nesporné nutnosti v tom smyslu, v jakém tato evidence p�ísluší fakt�m matematiky. 

Kant ovšem nepoužil Humovu kritiku problému kauzality tím zp�sobem, že by ji obrátil 

proti veškeré metafyzice, nýbrž jen proti nároku teoretického rozumu p�esáhnout meze 

možné zkušenosti a analýzou pouhých pojm� proniknout p�ímo do oblasti skute�ného 

poznání. Hume ale m�že platit nakonec sám jako filosof, který zd�raz�uje význam 

kritického pohybu myšlení. Tak lze, podle Gadamera, nejlepším zp�sobem popsat jeho 

postavení v rámci anglosaského sv�ta. Hume stál už od svých mladých let na extrémn� 

antimetafyzické pozici. P�itom p�ijímá motivy antické skepse, aniž by se ovšem 

v plném rozsahu p�ihlásil k skeptické argumentaci jako takové. V perspektiv� vývoje 

evropské filozofie XIX. a XX. století pak neznamená Humova práce pouze zásadní 

odklon od metafyzických a idealistických p�edsudk�, ale zejména je sv�dectvím pro 

budoucí pozitivistické v�decké smýšlení, které chce z ko�ene vyhubit i poslední zbytky 

metafyziky.1 

Domnívám se, že toto stru�né a p�itom neoby�ejn� výstižné hodnocení Davida 

Huma z pera takového znalce evropské filozofie, jakým byl a z�stává H.G.Gadamer,  

v zásad� posta�uje jako úvod k mým dalším úvahám. V žádném p�ípad� by totiž mé 

soudy o postavení Huma v rámci západního myšlení nemohly s tímto hodnocením 

konkurovat. To, co Gadamer zmi�uje v souvislosti s Kantem, bude už v�cí mého 

vlastního uvažování nad p�íslušnými pasážemi „Kritiky �istého rozumu“. Stejn� tak 

                                                
1 Gadamer, H.G.: Philosophisches Lesebuch 2, Ficher Bücherei, Frankfurt 1967, str. 201-211 
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bude už mojí záležitostí interpretovat Humovu teorii, konkrétn�ji jeho kritiku poznání, 

jak je obsažena ve “Zkoumání o lidském rozumu“.  
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IV. PRINCIPY HUMOVY FILOZOFIE V OBECN�JŠÍM SMYSLU  

 

Než za�nu detailn�ji probírat tento, pro m� centrální Hum�v spis – a to centrální 

proto, že práv� v n�m je obsažena v celku soustavným zp�sobem teorie poznání, 

vytý�ím n�kolik úvodních tezí: 

 

1) Humovi jde o to, zbavit domn�lé apriorní základní pojmy lidského poznání 

jejich nároku na nezpochybnitelnou teoretickou platnost. V této souvislosti 

ovšem nejsou dané pojmy odsouzeny zcela k bezvýznamnosti. Naopak – mají 

�ist� praktickou platnost, nabytou cvikem, p�stováním a zejména zvykem. 

2) Jde mu také o to ukázat, že neexistuje, jinak �e�eno, že nelze nahlédnout nutnost, 

s níž by n�jaký jev byl nevyhnutelným d�sledkem jisté p�í�iny. 

3) Jde mu o to ukázat, že v oblasti jev� neplatí evidence, která p�ísluší 

matematickým fakt�m, pop�ípad� n�kterým detail�m z oblasti etiky. (podle 

Kantova �tení t�chto Humových tezí se jedná o následující: teoretický rozum se 

v d�sledku své bytostné povahy nem�že dostat za hranice ov��itelnosti možnou 

zkušeností, nem�že p�ekro�it oblast analýzy pouhých pojm� tak, aby se dostal 

ke skute�ným poznatk�m). V tomto sm�ru – rozumí se v rámci obsah� jedna až 

t�i -  p�edstavuje pro svou dobu Hume dovršení a fakticky konec 

analytickokriticistického ataku proti tradi�ní metafyzice. Jeho pozice je 

antimetafyzická a - spolu s tím - jak již bylo �e�eno v souvislosti 

s Gadamerovým hodnocením, p�ejímá n�které d�ležité motivy antické skepse. 

S jistotu dávkou nep�esnosti lze Huma ozna�it za „ prapozitivistu“.  

 

Soust�edím se nyní na d�ležité pasáže „Zkoumání o lidském rozumu.“ 

 

Lidský rozum má podle Huma dva základní „p�edm�ty“. P�edevším jsou to “vztahy 

idejí“ (Relation of Ideas) a vedle toho „d�ní fakt�“ („Matters of fact.“) Ke vztahu idejí 

lze dosp�t pouhým myšlením a to bez závislosti na �emkoliv, co a zda to v�bec existuje. 

Záv�ry, které plynou z „vztah� idejí“ jsou pro Huma evidentní. (zde se nabízí srovnání 

s Leibnizovými „pravdami rozumu“, zatímco „d�ní fakt�“ odpovídají Leibntizovy 

„faktické pravdy“, tedy „pravdy skute�nosti“.) Hume je p�esv�d�en – ostatn� obdobn� 

jako Leibniz – že jistý výsledek srovnání fakt� je stejn� možný, jako opak tohoto 



 15 

výsledku. (nap�íklad „fakt“ že Pa�íž je nejkrásn�jší m�sto Francie je stejn� tak 

„oprávn�ný“, jako fakt, že tímto nejkrásn�jším m�stem je nap�íklad Lyon.)  

Hume podotýká na adresu dosavadní filozofie, že tato disciplína ve své 

„povznesenosti“ dosud málo hled�la na „fakta“ jako seriozní p�edm�t teoretického 

zkoumání. Sv�t fakt�, „reálné skute�nosti“se nezdál filozof�m jaksi d�stojným a navíc 

byl – vlastn� v jistém souladu již s tradicí �ecké filozofie -  považován za sféru „mín�ní 

„ (Doxa), „názor�“, osobního p�esv�d�ení, respektive, ryze individuálních, nakonec 

psychologickocharakterologicky podmín�ných vágních soud�. Pokud bych tuto tezi 

ješt� vyost�ila, šlo by o „sv�t“ pouhého smyslového vnímání a jeho subjektivního 

hodnocení, což m�že zavdat dokonce p�í�inu k tvrzení, že se zde nelze vyhnout chaosu. 

Anebo – pokra�uje Hume - se „fakta“ stala jakýmsi „hájemstvím víry a zcela 

nepodložené jistoty“, která prost� nebyla dále zpochyb�ována, nebo� chyb�la 

nezpochybnitelná kriteria. Hume se ptá: Na �em je vlastn� založena ona pochybná 

„evidence fakt“? A odpovídá, že nakonec lze všechno p�evést na vztah p�í�iny a ú�inku, 

což zde znamená: z n�jaké fakticity (která je smyslov� vnímatelná) se podle kritérií 

smyslovosti posuzuje jiná fakticita, lépe �e�eno, usuzuje na ni,  což má ovšem tu 

zna�nou nevýhodu, že ona jiná fakticita zde prost� není nebo nemusí být. 

 V lidové �e�i bychom to mohli ozna�it následovn�: stalo se to a to a za 

obdobných okolností se to tedy z�ejm� stane zase. (Pokud jsem uvedla jednoduchý 

p�íklad nejkrásn�jšího m�sta Francie, pak by to znamenalo, že jsem nap�íklad spo�ítala 

po�et palác�, kostel�, opatství a jiných významných budov, posoudila jsem jejich stá�í, 

provedení �i dokonce kvalitu interiéru a usoudila jsem, že v Lyonu není srovnatelný 

po�et ani kvalita, rovnající se Pa�íži.Jestliže jsem mluvila o tom, že celá tato úvaha je 

nakonec založena na pochybné tezi o srovnatelnosti a srovnávání „obdobných 

okolností“ pak z toho jist� plyne, že Pa�íž p�ed�í v daném sm�ru Lyon.) 

Na �em je  - ptá se Hume - ale založeno toto celé uvažování? Nelze jej 

dosáhnout a priori, tedy obdobn� jak je to možné v oblasti „vztah� idejí“ (�ímž se t�eba 

rozumí schopnost nesporného vyvozování v oblasti exaktních v�d, kterými jsou 

matematika, logika anebo geomterie), nýbrž výhradn� na základ� zkušenostních soud�, 

které nakonec pracují jednak s jednotlivostmi, které srovnávají pomocí indukce (což je 

metoda, o níž je známo, že je prakticky nekone�ná, p�i�emž se m�že vyskytnout záv�r – 

induktivní - který postupuje sice obdobn� jako jiné indukce, ale znamená takzvanou 

výjimku z pravidla, o níž se již John Locke vyjád�il razantn�: tato výjimka pravidlo 

nepodporuje, nýbrž … ruší.) A Hume pokra�uje: život �lov�ka, „normálního“ jedince je 
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z podstatné �ásti nakonec vypln�n úvahami, založenými práv� na konkrétní zkušenosti 

s jednotlivostmi (zkušenosti, která se nakonec opírá o vjemy a jejich subjektivní, 

psychologické, vyhodnocení), aniž by si uv�domoval spornost, respektive, absenci 

evidence svých záv�r�. Myšlenky normálního �lov�ka se pohybují a nakonec ovšem i 

v�tšinou dostate�n� fungují v horizontu „z�ejmosti“. Tato z�ejmost ale dob�e zakrývá 

jejich skute�ný p�vod, kterým je zvyk. Navíc se zde d�je podivuhodná v�c: zvyk, který 

je p�ekryt “z�ejmostí „ a podpo�en tím, že v „reálném život�“ funguje, zakrývá vlastn� 

velmi sofistikovan� sám sebe, takže je vlastn� jako poslední zdroj našich tzv. poznatk� 

úpln� zapomenut. A Hume uzavírá celou tuto úvahu následovn�: nejen že zkušenost 

není schopna prokázat kauzální vztah mezi danou p�í�inou a jejím ú�inkem, ale nem�že 

prokázat nap�íklad ani podobnost mezi minulostí, p�ítomností a budoucností. Jde sice o 

pouhou variantu toho, co jsme p�edeslali o kauzalit� jako takové, ale jedná se o 

záležitost mnohdy mnohem závažn�jší – vždy� lidé by rádi nalezli t�eba v minulosti 

svého národa nebo státu, �i v d�jinách mnohých, významných historických p�evrat� 

jakýsi „ návod“, možná i ospravedln�ní a potvrzení svých p�ítomných �i budoucích snah 

a podnik�. Bylo by jist� dobré, kdyby nap�íklad vlastn� empiricky pojem (�i ost�eji 

vyjád�eno idealistický dojem “jednoty lidu“) byl z minulosti p�eveditelný, vlastn� znovu 

navoditelný, a to takovým zp�sobem, že by na jeho základ� bylo možné provést 

dokonce i zm�nu režimu a podobn�. Hume je v této v�ci ovšem neúprosný – a to i 

v souladu se svým skeptickým stanoviskem. Zdánliv� stejná „jednota lidu“ m�že za 

zm�n�ných �asových a jiných okolností být vlastn� p�ekážkou v realizaci jistých cíl�. 

Jednou v�tou vyjád�eno: zkušenost, kterou zde používáme, a která je vlastn� jedinou 

v�cí, kterou máme k dispozici, je argumenta�n� bezcenná a navíc m�že být i velmi 

zavád�jící až nebezpe�ná. 

   Upozor�uji zde, že mé dosavadní poznámky jsou pouze jistou propedeutikou ke 

zkoumání centrálního Humova problému tj. otázky kauzality, k této v�ci bude nutné se 

podrobn� vrátit (v�etn� p�íslušných citací). Nyní ale budu pokra�ovat dál v tom, co jsem 

ozna�ila za pouhou propedeutiku. 

Hume si p�edb�žn� klade otázky, co bychom m�li d�lat, abychom se v co 

nejvyšší mí�e vyhnuli chybám, které plynou ze zám�ny „vztah� idejí“ a „pom�ru mezi 

fakty“. A odpovídá, že je p�edevším nutno si tento zásadní rozdíl stále znovu 

uv�domovat. Dále lze doporu�it, abychom pr�b�žn� pochybovali o záv�rech, 

vyvozovaných ze srovnávání fakt�, pop�ípad� se podle starého osv�d�eného zp�sobu, 

jakým k v�ci p�istupovali anti�tí skeptikové – totiž abychom se prost� zdrželi úsudku o 
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skute�né povaze v�cí. (tento moment nazývali skeptikové EPOCHÉ a byl – ovšem 

v zásadn� jiné souvislosti – použit i ve fenomenologii Edmunda Husserla) Zde uvedu 

prostý p�íklad skeptického postupu. Vezm�me tak jednoduchý p�edm�t, jakým je 

nap�íklad sekera. Každý ví, o co jde a jakou má sekera funkci. P�edstavme si ale, že si 

za�neme pokládat teoretickou otázku, zda je sekera (a m�že to být nástroj �emeslníka, 

nebo vále�níka, nebo prost� jenom sb�ratele atd.) jako taková „dobrou“ nebo „špatnou“ 

v�cí. Co nám potom ve skute�nosti m�že nabídnout ona zkušenost, na níž jsme se tak 

�astokrát spoléhali? Nic než dv� následující – a to dosti nep�íjemné - situace. Jednak 

zcela jasný fakt, že sekera v rukou neobratného �lov�ka, který ješt� navíc nedává p�i 

jejím použití náležitý pozor, m�že zp�sobit jemu nebo komukoliv jinému velmi vážná 

zran�ní.Sekera je tedy „ špatnou“ v�cí. Ale naopak, mistr v užívání tohoto nástroje 

s ním dokáže až divy. Sekera je tedy „dobrou“ v�cí. A dále – pokud totiž pracujeme 

s p�ípadem p�í�iny a následku - se ukazuje nemén� groteskní situace. Sto dob�e 

vedených úder� sekerou m�že mít sto p�íznivých ú�ink�. Stoprvní, zdánliv� stejn� 

vedený úder ale – z d�vodu které se týkají t�eba materiálu nebo postavení �emeslníka �i 

tém�� nep�ehledného množství jiných okolností – kon�í nebo m�že kon�it (a i v tom se 

ukazuje nevyhnutelná nep�esnost možné úvahy) tragédií. Proto tedy bude nejlepší, 

neozna�ovat sekeru v žádném p�ípad� za „dobrou“ nebo „špatnou“ v�c, nýbrž pouze 

konstatovat, že jde o sekeru jako jistý nástroj. Nep�íjemné ovšem je, že v tomto p�ípad� 

by moje úvahy, týkající se prakticky neomezeného po�tu v�cí, musely vypadat velmi 

groteskn�. Teoreti�t�ji �e�eno, z ni�eho bychom nic nemohli posuzovat, což je 

záležitost poznání, o které �lov�ku p�ece jako rozumovému tvoru vždy jde. 

K tomu co Hume (a�koliv p�íklad jsme zvolila sama a zcela libovoln�) k dané 

situaci ješt� dodává, rovn�ž není t�eba žádného spekulativního komentá�e. Máme se 

vyvarovat - dle n�j -  „ukvapených záv�r�“. To je ovšem rovn�ž kuriózní! Má to snad 

znamenat, že budeme vyslovovat soudy o jednotlivých p�edm�tech pouze a výhradn� na 

základ� mnohaleté �i dokonce celoživotní zkušenosti? Jednak bychom zde byli 

považováni za opravdu „mimo�ádn� sv�domité filozofy“, jinými slovy za blázny, 

jednak bychom tím op�t ni�eho nedocílili, nebo� naše „vyzrálé“ záv�ry by m�ly stejn� 

malý nárok na evidenci, jistotu a podobn�, jako v p�edchozím p�ípad�. 

Pokra�uji v Humov� argumentaci, v jejím formulování a komentá�ích. Hume 

radí: „Omezit rozumové zkoumání na úzkou oblast“. To zní dob�e, ale co si pod tím 

máme p�edstavit? Co je to „úzká oblast“? Snad jen nástroje, ve kterých se dob�e 

vyznáme? A které to jsou? Ale i kdybychom takové nástroje m�li k dispozici, bude nám 



 18 

to málo platné, nebo� pro každou jednotlivinu samoz�ejm� platí to, co platí pro celou 

množinu jednotlivin. Anebo pochopíme Humova slova tak, že onou „úzkou“ oblastí je 

ona op�vovaná sféra matematiky, logiky nebo snad geometrie. Ano, zde nejsme 

vystaveni popsaným potížím, ale stáváme se „v�dátory“, kte�í se sice dob�e vyznají 

v abstraktních po�tech, množinách a �emkoliv podobném, ale – m�žu - li zde použít 

p�íklad Robespierra – ten se sice prý vyznal výborn� v politice (což je dosti pochybné 

k tomu, že byl sám za svou politiku popraven), ale neum�l si ani uva�it vají�ko.Z toho 

mi vyplývá, že kdo by m�l chu� jít touto cestou, tomu nelze bránit…Takže bohužel se 

mi tu vnucuje nep�íjemný dojem, že ani v tomto sm�ru není zcela optimální následovat 

Humových pokyn�. 

Poslední z Humových návrh� zní takto: je t�eba odmítnout spekulaci, která 

nez�stává v mezích spole�ného sv�ta a v jednání v n�m. Hume zde má na mysli, že 

p�irozenost má nakonec daleko v�tší váhu než abstrakce. Také zde si dovolím – a snad 

by to Hume dokonce i ze svého skeptického hlediska schválil - jistou námitku. Pokud 

by se onou abstrakcí rozum�ly metafyzické �i dokonce teologické spekulace, nebude 

nám to možná d�lat v�tší potíže.Ale co to je „spole�ný sv�t“ a jeho „meze“? Vždy� to je 

práv� sv�t, v n�mž se pracuje s docela b�žnými v�cmi a to navyklým zp�sobem. A je - 

li tomu tak, potom jsme bohužel op�t nikam nedošli, nebo� práv� na tento „spole�ný 

sv�t“ se vztahují nep�ekonané námitky, o nichž jsem se zmínila výše. Doložím to 

malým p�íkladem. V našem stát� se motorovými vozidly jezdí na pravé stran�- což si 

dovolím ozna�it za p�íklad „mezí spole�ného sv�ta“ a jednání v n�m. Zajistí nám 

dodržování této „spole�né zásady“ bezpe�nost? Dovezeme nap�íklad v po�ádku svou 

rodinu z dovolené �i výletu? Dovolím si p�edpokládat, že v rozvíjení tohoto p�íkladu ani 

není t�eba pokra�ovat… 

     Po popisu Humových návrh�, na základ� kterých si autor p�edstavuje, jakým 

zp�sobem bychom m�li postupovat, abychom se vyhnuli problém�m, které zákonit� 

plynou z p�edchozích teoretických východisek, budu nyní pokra�ovat ve stru�ném 

nástinu principu Humovy filozofie.  

    Jak už bylo n�kolikrát uvedeno, má Hume za to, že mysl, vyvozující své záv�ry 

na základ� zkušenosti �iní kroky, které jsou nakonec v exaktním smyslu 

neargumentovatelné. Hume si ovšem je této zkušenosti samoz�ejm� dob�e v�dom a není 

tak naivní, aby na této jednoduché tezi skon�il. �íká, že i když naše mysl, pracující na 

základ� zkušenosti, nem�že podat prakticky žádný dobrý argument, nerezignuje na svá 

zadání. �ídí se totiž jiným principem, který je rovn�ž, ale aspo� podle Huma, vážný a 
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autoritativní. Tímto principem je oby�ej a zvyk jako jedno z podstatných ur�ení lidské 

p�irozenosti. Hume zde pracuje s termíny CUSTOM, což znamená b�žnost, 

zab�hnutost, oby�ej a podobn� a HABIT, což  lze p�eložit jako obvyklost, navyklost, 

duševní dispozice a podobn�. O zvyku potom �íká, že jde o výkon mysli, vyvozující 

podobné ú�inky z podobných p�í�in. Tento fakt jindy nazývá také „mechanickou 

tendencí“ nebo“ instinktem“. „Víra“ že se v�ci d�jí (ve smyslu faktických pravd) je tak 

odvozena jednak z n�jakého p�edm�tu, podávajícího se bu� p�ímo smysl�m v jejich 

výkonech nebo pam�ti a zvykového soub�hu mezi jedním p�edm�tem (faktem) a dalším 

p�edm�tem. Samoz�ejm�, že Hume zde pojem „víry“ nemyslí tak, že by šlo o n�jakou 

náboženskou , respektive, teologickou kategorii. Snad si m�žu dovolit napsat, že „víra“ 

zde pro Huma znamená jisté o�ekávání, nebo p�esv�d�ení, že existuje zcela ur�itý vztah 

mezi jedním a druhým faktem. „Víra“ je zde tedy vlastn� sou�ástí oblasti poznání a to 

poznání ryze lidského, pozemského, profánního. Ale naznamená to samoz�ejm�, že by 

tato víra byla n�jakým zp�sobem zcela „ visící ve vzduchu“. Víra je podle Huma 

„p�irozeným instinktem“, jinak �e�eno, rovn�ž tak p�irozeným výkonem duše. Ve 

skute�nosti je vlastn� jednou z nejzákladn�jších podmínek jakékoliv orientace �lov�ka 

ve sv�t�, respektive schopností, odlišit výmysly od skute�nosti. Víra ve skute�nost pak 

není vyvolána n�jakým uspo�ádáním idejí, nebo jejich samotnou povahou, ale pocitem 

�i prožitkem, který b�žn� provází jisté p�edstavy, které �iní mysl. Jde o takový akt 

mysli, který je natolik fundamentální, že jej fakticky už dál nelze žádným zp�sobem 

vyložit. Jako kdyby šlo o jistou samo-evidenci mysli. Abych tento sv�tský ráz Humova 

pojmu „víry“ skute�n� odlišila od jakýchkoliv konfrontací s náboženstvím, anebo 

teologií, uvedu jen citát ze „Zkoumání lidského rozumu“ (str.83-84) v n�mž Hume 

mluví o „maškarád� �ímsko-katolických ob�ad�“ a o - s tím souvisejících – „vyznava�� 

této pov�ry“. Hum�v výklad tedy ozna�ím za pokus o opravdu sekulární výklad víry 

jako p�irozeného duševního instinktu. A ješt� poznamenám, že ani ona „maškaráda“ a 

„pov�ra“ zde z�ejm� není mín�ná v n�jakém pejorativním smyslu, nýbrž jde prost� o to, 

že existuje velká skupina lidí, kte�í jednoduše-  alespo� podle Huma – n��emu v��í, 

ú�astní se života církve, pln� se angažují na jejich ob�adech atd. což je nakonec jejich 

soukromou záležitostí. Pokud by ovšem m�li tito lidé tendenci považovat víru – ovšem 

v tom pojetí, jaké jsem nyní nazna�ila - za �ekn�me „pr�kaznou“ - pak to neusp�je 

z hlediska analýzy poznání. Zastavím se ješt� v této souvislosti u Humova termínu 

„zvyk“. Také ten by bylo možné chápat v pejorativním smyslu – totiž jako skute�n� 

mechanický stereotyp, kterého jsme nabyli kdo ví jak, a aniž o tom víme mu prost� 
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otrocky podléháme. Humova tendence je mnohem „�istší“ a také filozofi�t�jší. Zvyk je 

prost� p�irozenou, reálnou sou�ástí života b�žného �lov�ka, ale ovšem nejenom toho – 

vždy� i v�dci nakonec podléhají jistým zvyk�m �i zvyklostem! A dokonce ani 

filozofové nejsou této záležitosti zcela ušet�eni. Zvyk je jednoduše jakýmsi úd�lem 

�lov�ka a to takovým, bez kterého se prakticky neobejdeme. A jak už bylo �e�eno, síla 

zvyku je dána mimo jiné také tím, a v tom má Hume z�ejm� pravdu, že �lov�k už dávno 

zapomn�l, co byl nebo je schopen skute�n� z n��eho vyvodit a co �iní neuv�dom�le jen 

na základ� zvyku. (Mimochodem bude možná na míst� p�ipomenout, že francouzský 

filozof Blaise Pascal jednou duchapln� poznamenal: �íká se, že zvyk je první 

p�irozeností. Je však otázkou, zda p�irozenost není prvním zvykem.) A ješt� jedna 

poznámka k tomuto tématu. A� jsme jakkoliv naklon�ni nebo naopak nás dráždí Hum�v 

postup, je možno – a bude to z�ejm� �estn�jší - p�iznat Humovi alespo� to, že se drží 

d�sledn� svého základního tématu, kterým je mluvit o skute�ném sv�t�, život� a 

�lov�ku. A také to je jasným d�kazem jednozna�n� protispekulativní, protimetafyzické 

not� jeho filozofie. A není se co divit, že tyto tendence ani zdaleka v západní novov�ké 

filozofii Humem neskon�ily (a ovšem ani neza�aly - sta�í vzpomenout na Johna Locka 

a jiné), ale naopak se staly velmi silným podn�tem k filozofickému empirismu a 

pozitivismu XIX. a XX. století.  

    Hume ovšem rozvíjí tuto myšlenku dál. Kdyby byl zvyk a podobné p�íslušné 

pojmy založeny pouze na už zmín�ném slepém mechanismu, respektive jen velmi 

sporadickém   recipování díl�ích induktivn� empirických poznatk�, nemohli bychom - 

ani kdybychom pracovali s velkou tolerancí- o�ekávat, že jeho záv�ry (totiž zvykové 

záv�ry) budou korespondovat s chodem p�írody. Vždy� úd�lem indukce není jen to, že 

je prakticky nekone�ná, tudíž nakonec z velké �ásti i nepoužitelná, ale také to, že mnohé 

induktivní záv�ry se dostávají do z�ejmých rozpor� s jinými induktivními záv�ry. 

Uvedu zde pro ilustraci jeden p�íklad z d�jin filozofie a jeden z tzv. b�žného života. Co 

se tý�e onoho p�íkladu z d�jin filozofie, uvedu zde známou úvahu Humova ideového 

p�edch�dce a prakticky zakladatele anglického empirismu, Johna Locka. Ten jednou 

prý navštívil jistý kostel, zasv�cený mo�eplavc�m. Když si prohlížel interiér byl 

p�ekvapen množstvím desti�ek, které byly popsány pod�kováním Bohu za záchranu 

mo�eplavc� a rybá�� p�ed utonutím. K tomu bylo také p�ipojováno, že p�íbuzní 

neztratili své blízké zejména proto, že se tito lidé v nouzi „správn�“ modlili k Bohu. A 

Locka nyní napadla stejn� sarkastická jako vícemén� oprávn�ná myšlenka: a kde jsou 

zachyceni ti, kte�í se sice z�ejm� také k Bohu modlili a p�esto v mo�i zahynuli? O t�ch 
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zde není �e�. Jaké ale m�že být vysv�tlení? 	lov�ka hned napadne – a potom by to bylo 

v po�ádku – že se tito neš�astníci k Bohu nemodlili. M�žeme mít ovšem i daleko horší 

nápad – modlili, ale ne „správn�“. Co to ale znamená? T�eba to, že neznali Ot�enáš. To 

ovšem není ten správný d�kaz. Vždy� mohli být negramotní, nebo je nikdo Ot�enáš 

nesta�il nau�it, nebo ho prost� v krizové situaci zapomn�li. Znamená to ale, že se 

n�jakým zp�sobem nedovolávali Boží pomoci? Dobrá, ale v Evangeliu se p�ece �íká, že 

B�h vidí do srdce �lov�ka, že zná jeho duši a že rozumí jeho pohnutkám. Pak by ovšem 

B�h musel rozum�t i oné zoufalé prosb�, a�koliv by nebyla vyslovena p�esn� podle 

Litery. Jestliže by tomu tak bylo, jak je potom možné, že B�h tyto námo�níky 

nezachránil? A ješt� zde mám jinou v�c. Je známo že mnoho námo�ník� na sv�tových 

mo�ích nepocházelo z Evropy, nýbrž t�eba z Indie, St�edního Východu, nebo 

z nes�etného množství malých ostrov�. Ti se ovšem nemohli modlit – nebo� to nebyli 

k�es�ané- k „našemu“ Bohu, ale ke svým božstv�m. A jsme op�t u potíží. Bu� totiž 

p�edpokládáme, že pouze k�es�anský B�h má schopnost zachra�ovat, a nebo stejn� tak 

p�edpokládáme, že námo�níci se modlili ke svému Bohu, ovšem op�t „nesprávn�“. A 

navíc v k�es�anském kostele zt�ží nalezneme pod�kování za záchranu námo�ník�, kte�í 

nebyli k�es�any, a p�esto v�bec nem�žeme vylou�it, že i oni byli zachrán�ni. Takže 

nezbývá než uvažovat bu� deduktivn�, to znamená tak, že podmínka „správné“ 

modlitby se týká všech typ� vyznání – což je ovšem uvažování do zna�né míry velmi 

spekulativní a nic se z n�j nakonec nedovíme -  anebo budeme postupovat metodou 

indukce a v tom p�ípad� nebudeme schopni dojít k žádnému, alespo� pravd�podobnému 

soudu o vztahu víry v Boha a záchrany �lov�ka. 

    A uvedu ješt� další p�ípady, které sv�d�í proti použitelnosti indukce. P�ed 

nedávnem se objevilo v jistých novinách podivuhodné zjišt�ní. Na jedné anglické 

klinice byl slepci podán omylem místo jeho léku docela jednoduchý aspirin. A stalo se 

to, že tento muž nabyl schopnosti vid�t! Mn� na tom zajímá znovu to, co se tý�e 

indukce. Totiž má léka�ská v�da opustit svá pracn� vydobytá zjišt�ní a mají léka�i 

nevylé�iteln� postiženým nebo nemocným jednoduše podávat léky, které jim p�ijdou 

pod ruku a o�ekávat naprosto nep�edvídatelný lé�ebný efekt? Nebo jde o zázrak, nebo o 

náhodu, nebo o zcela výjime�nou shodu okolností – nap�íklad že onen aspirin n�jakým 

zp�sobem inicioval v mozku procesy, které vedly k navrácení zraku? Co se tedy stává 

z léka�ské v�dy, založené nakonec na zkušenostech, experimentech a indukci? A není 

takový p�íklad léka�ské v�dy do zna�né míry srovnatelný s filozofickým myšlením? A 

ješt� jeden typ p�ípad�. Je známo, že existuje velké množství situací, kdy pacient 
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upadne do komatu, mnohokrát trvajícím i n�kolik let. Nyní jde o to, jak se k celé situaci 

postavit. Léka�i po mnoha vyšet�eních a znovu na základ� zkušeností, p�íbuzným sd�lí, 

že pacient se z tohoto komatu pravd�podobn� již nikdy neprobudí. A nyní se m�že stát, 

že toto zjišt�ní vede p�íbuzné k žádosti o odpojení daného pacienta z životadárných 

p�ístroj�. Je ovšem na druhé stran� dob�e známo, že existují p�ípady, kdy se takový 

pacient – a to i po mnoha letech- náhle z komatu probudil. A léka�ská v�da na tuto v�c 

prost� nemá odpov��. Takže co m�žeme ud�lat? Odmítnout vždy a ve všech p�ípadech 

odpojení z p�ístroj�? Nebo se „správn�“ pomodlit k Bohu? Nebo prost� �ekat op�t na 

zázrak? Zdá se mi, že toto všechno dosti pr�kazn� ukazuje na nespolehlivost induk�ní 

metody, p�i �emž bohužel ale prakticky  - s výjimkou víry (tentokrát ale ne v Humov� 

smyslu) nebo nekone�ného �ekání – nemáme v ruce tém�� nic. 

    Tolik snad prozatím k dané otázce. Vrátím-li se ovšem k Humovi, pak jsem ho 

opustila v okamžiku, kdy tvrdil, že existuje jakási „p�edzjednaná harmonie“ (což je 

Leibniz�v pojem) mezi chodem p�írody a sledem našich idejí. Hume zde je ale 

d�sledný, v�bec ho ani nenapadne, aby s takovou harmonií po�ítal (nebo� tento pojem 

rozhodn� nepat�í do arzenálu skeptika a empirika), ale pokra�uje znovu ve svém typu 

výkladu. �íká totiž, že i takový soulad je vlastn� imaginárním pojmem a ve skute�nosti 

se znovu nejedná o nic jiného než o zvyk. Ale op�t – a znovu konsekventn� - Hume 

pokra�uje: tento soulad v jakémsi smyslu existuje. Je nezbytný pro uchování rodu a je 

zajišt�n – a zde Hume zase tak striktní není – „moudrosti p�írody“. �íká totiž, že p�íroda 

do nás vložila instinkt, který vede myšlení po dráze odpovídající…chodu…mezi 

vn�jšími p�edm�ty. Moci a síly, jimiž je ovládána sama p�íroda, jsou ale neznámy. 

Jestliže jsem na tomto míst� vytkla Humovi malou striktnost, pak se má výtka 

samoz�ejm� m�že týkat pouze první z citovaných v�t, zatímco druhá z t�chto v�t je op�t 

teoreticky korektní a odpovídá Humovu konsekventnímu typu uvažování. I zde m�žu 

p�ipojit, že Hume je skute�n� jedním z p�edch�dc� pozitivismu. Vždy� pozitivismus – 

alespo� pozitivismus XIX. a XX. století -  zcela jednozna�n� rozd�lil z noetického 

hlediska skute�nost na fakta, která jsou zjistitelná a zejména ov��itelná (verifikovatelná) 

zkušeností a na oblast Transcendentna, které sice nelze a limine z myšlení vylou�it, ale 

které je nepoznatelné a p�ed nímž musí filozofie jednoduše rezignovat. Pozitivisté zde 

používají pojem „ ignorabimus“. S Humem to zcela evidentn� souvisí potud, když práv� 

v oné zmín�né druhé v�t�, mluví o moci a silách p�írody, které jsou, p�sobí, dokonce 

z�ejm� všechno ur�ují apod. ale z�stávají neznámými.    
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    V obecném p�ehledu hlavních princip� Humovy filozofie bych ráda pokra�ovala  

na téma, které se vztahuje k Humov� koncepci religiózních a náboženských otázek. 

Hume se p�edevším v�nuje – a to v X. kapitole analyzovaného spisu „Zkoumání o 

lidském rozumu“ ( str. 152 nn.) - problematice zázrak�. Tato problematika se zdá být do 

zna�né míry speciální, ale i v jejím zpracování se Hume prezentuje jako kritický 

empirik a skeptik. �íká,že sv�dectví o Kristových zázracích známe jen z tradice, 

pop�ípad� z podání lidí, kte�í byli údajn� sv�dky t�chto zázrak�. Argumentuje se tedy 

na prvním míst� lidským sv�dectvím. Zde bych mohla zmínit n�které poznámky, 

týkající se Evangelií a dalších text�, za�azených p�íslušnými koncily – tedy vlastn� op�t 

v�domou �inností lidí, lépe �e�eno, vysokých církevních funkcioná�� a teolog� – do 

celkového zn�ní Nového Zákona. Aniž bych se poušt�la do detailn�jších analýz, je 

všeobecn� známo, že žádný ze �ty�ech evangelist� nebyl Kristovým sou�asníkem, a že 

Evangelia vznikala v pr�b�hu prvního a druhého století po Kristu. Pokud se n�který 

z evangelist� odvolává na prameny, potom pouze tak, že �íká: to a to jsem slyšel od 

ješt� žijících brat�í, kte�í Krista zažili. Z toho již samo o sob� vyplývá, že žádný 

z autor� Nového Zákona nebyl p�ímým sv�dkem žádného Kristova zázraku. Víra 

v zázraky je skute�n� pouze vírou, nebo – jak Hume ješt� ost�eji v�c formuluje - 

záležitostí tradice. A Hume pokra�uje s tím, že žádné sv�dectví o zázracích – by� by 

dokonce bylo sv�dectvím autentickým, což ovšem není a nem�že být – nesta�í 

k doložení zázraku. A p�ipojuje velmi duchaplnou poznámku: Ledaže by nepravdivost 

onoho sv�dectví nebyla ješt� v�tším zázrakem. Protože, znovu zjednodušen�, vlastn� 

p�esv�d�ení o Kristovu božství do velké míry souvisí s p�esv�d�ením, že Kristus �inil 

zázraky, tudíž m�l nadlidskou moc a to do té míry, že ho nebylo možno ozna�ovat za 

n�jakého kouzelníka nebo dokonce podvodníka, nýbrž za Syna Božího. Tuto v�c ovšem 

Hume nekomentuje. Jde mu o jednu výraznou konsekvenci, totiž o to, jak hodnotit 

náboženský fanatismus. Hume �íká, že takový fanatismus znamená prakticky konec 

zdravého rozumu, který nastává když se s láskou k údivu pojí ješt� duch náboženství. 

Zde se ovšem Hume dostává na dost tenký led, alespo� z hlediska metodologického 

p�ístupu. Jde o to, že již a priori hodnotí náboženský fanatismus jako vlastn� záležitost, 

dob�e vyložitelnou psychologicky. V �em je onen metodologický nedostatek? Práv� 

v tom, že Hume je na jedné stran� naprosto uspokojen - alespo� jak se zdá – svým 

výkladem a na druhé stran� pro n�j stanovisko up�ímn� v��ících lidí (a také sv�dectví 

evangelist�) v�bec není , jak se mi zdá, rovnocenným partnerem v této úvaze. A Hume 

pokra�uje, protože píše o tom, že žádný zázrak nem�že být oprávn�nou, jinak �e�eno, 
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nespornou oporou autenti�nosti – �i smím - li tak �íci spasitelnosti – jakéhokoliv 

náboženského systému nebo soustavy jako takové. V souvislosti s tím, co jsem už shora 

uvedla se dá �íct, že Hume hodnotí náboženské fenomény nikoliv ve smyslu „relace 

idejí“, nýbrž ve smyslu „vztahu mezi fakty“, který jak je známo, umož�uje myslit i jeho 

opak. Hume uzavírá svou úvahu op�t p�ízna�n�. �íká, že naše k�es�anské náboženství 

nelze hájit rozumovými principy, nýbrž že je založeno jen a jen na ví�e. Ani Zjevení 

neumož�uje nic jiného, než mu jenom v��it. Tím se vracím širokým obloukem k také již 

zmín�ným Humovým tezím. V tomto p�ípad� jde o to, že náboženství prost� pat�í do 

p�irozenosti tohoto sv�ta a �lov�ka se vším, co k této p�irozenosti v tomto p�ípad� pat�í. 

A co to je? Op�t zvyk a oby�ej, a zde bych mohla jmenovat ješt� t�eba tradici. A ješt� 

jedna poznámka k této v�ci: domyslíme- li Humovy záv�ry, pak m�žeme mluvit o 

jakési dvojse�nosti. Totiž na jedné stran� je náboženství z hlediska „zdravého rozumu“ 

záležitostí zvyku nebo osobního p�esv�d�ení a tudíž nemá závažnost, kterou mu v��ící 

p�ikládají. Na druhé stran� ovšem Hume nepopírá sílu náboženství, takže vlastn� 

p�iznává tomu, co je neudržitelné, zásadní význam. Kdybychom se na v�c podívali 

�ekn�me striktním, nekompromisním zp�sobem, potom to, co je ozna�ováno jako zvyk, 

tedy nakonec jistý mechanismus, má daleko v�tší váhu, než bychom mohli 

„mechanismu“ p�iznat.  

    Problému náboženství v�nuje Hume také XI. kapitolu „Zkoumání o lidském 

rozumu“ s názvem „O zvláštní proz�etelnosti a o p�íštím život�“. (P�vodn� se tato 

kapitola jmenovala  „O praktických d�sledcích p�irozeného náboženství“). Sleduji tu 

Hum�v myšlenkový postup. První teze zní co do smyslu takto: chceme-li mluvit o 

p�í�in� daného ú�inku, nesmíme p�í�in� p�ipisovat kvality, p�esahující míru jejího 

p�sobení. Jinak se ocitáme v oblasti pouhých dohad�. (jenom na okraj poznamenávám, 

že tato idea je obsažena již ve spisech Rene Descarta).  P�ipojím zde hned stru�ný 

komentá�. P�edstavme si �lov�ka, jehož život je napln�n dobrými �iny a tuto v�c 

ozna�me jako p�í�inu. Nyní jde o to, že takové dobré �iny budou – alespo� podle 

Evangelia – náležit� Bohem odm�n�ny. (samoz�ejm� na „onom sv�t�“). Toto zase 

ozna�íme za d�sledek. Co z v�ci nyní plyne? Jestliže opakujeme s Humem, že p�í�in� 

nelze p�ipisovat kvality, p�esahující míru jejího p�sobení, potom to znamená, že 

zmi�ovaná odm�na rozhodn� nep�esáhne rozsah, který m�ly ony p�í�iny – tedy dobré 

skutky. Do této chvíle je to vlastn� v po�ádku. Ale tento po�ádek je narušen, jakmile 

bychom p�ipustili zcela prostou v�c – že totiž B�h a �lov�k nejsou soum��itelné 

„elementy“. Boží odm�na (nebo pop�ípad� i trest) by snad m�la být, ne- li jiná, pak 
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v�tší, lépe �e�eno, vlastn� nep�edstavitelná. (Poznamenávám zde pro jistotu, že sám 

Hume naprosto nepopírá, že je možné n�co jako k�es�anské náboženství a to založené 

na ví�e.) Pro� se o tom zde takhle zmi�uji? Proto, že v p�ípad� Boha by se vlastn� 

jednalo o p�í�inu, která obsahuje kvality p�esahující míru jejího p�sobení. V opa�ném 

p�ípad� by totiž Boží odm�na �i trest byly úm�rny zásluhám v��ícího �lov�ka, totiž 

�lov�ka v��ícího natolik aktivn�, že je schopen nap�íklad ob�tovat sv�j vlastní život pro 

život jiného �lov�ka, kterého t�eba v�bec blíže nezná. (A takových p�íklad� se najde 

v západních d�jinách dost). Jaká odm�na by takového výjime�ného �lov�ka tedy 

�ekala? 	lov�k jednal „výjime�n�“, t�eba už jen proto, že dokázal eliminovat sv�j 

sebezáchovný pud, ale odm�n�n bude zcela „ nevýjime�n�“. Ve prosp�ch Huma si zde 

dovolím vyjád�it jisté stanovisko. Za „dobré jednání“ , vrcholící až aktem sebezni�ení, 

ne�eká žádná odm�na. Ten �lov�k totiž vlastn� jednal jen v souladu se svou p�irozeností 

– která ovšem byla výjime�ná. Ale to by tady zase nešlo uplatnit vztah mezi p�í�inou a 

ú�inkem, nebo� p�í�ina (výjime�nost �lov�ka) a ú�inek (sebezni�ující �in) spadají 

prakticky v jedno. A� je tomu ale jakkoliv zdá se, že zde je narušen centrální Hum�v 

pojem – tedy pojem kauzality a to v�bec ne ve sm�ru, v jakém jej Hume zkoumá. 

    Hume dále píše o tom, že ve sv�t� -  jako díle boh� - je všeho práv� tolik, jako 

v samotných bozích, tv�rcích tohoto díla. A naopak. Ostatní je neprokazatelné. Také 

tato v�ta zasluhuje malý komentá�. Co se jí vlastn� �íká? Jestliže by tomu tak bylo, pak 

se skute�n� d�sledek rovná p�í�in�, ale dostáváme se do nep�íjemné situace, kdy vlastn� 

vyslovujeme v�tu, která nemá žádný smysl, nebo� je zcela triviální. Když si vezmeme 

p�íklad v Raffaelov� fresce – a to jakékoliv – je v ní p�esn� to, co v um�lci samém. 

Najde se ale n�kdo, kdo by s tím nesouhlasil, pop�ípad� tvrdil n�co jiného. Takže 

k �emu je nám tady celá filozofie? A Hume chce být filozof, dokonce o�ekává, že práv� 

filozofie poskytne relevantní odpov�di na otázky, na n�ž žádná jiná disciplína 

odpov�d�t nem�že. Ale pokra�uji. Co podle Huma platí je jen a výhradn� toto: jak je to 

dnes se sv�tem, tak je to dnes s bohy. Já to vyjád�ím následovn�: všechno je jednoduše 

tak, jak je. Tak to podle Huma má mluvit filozof – kn�z a básník a� „ horují a sní“. 

S touto Humovou tezí lze souhlasit potud, že skute�n� vše je tak, jak je. Otázka po 

p�í�inách toho pro� je vše tak, jak je, je nemístná, pop�ípad� je v�cí náboženství, um�ní 

a zvlášt� filozofické spekulace. Ovšem rovn�ž tato v�ta je – alespo� z formálního 

hlediska -  nakonec pleonasmem. Musím tu ale p�ipustit, že Hume je zde znovu 

d�sledný, což znamená, že stojí na pozicích empirismu a nepoznatelnosti posledních 

p�í�in.  
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    Podle Huma je náboženská metoda výkladu sv�ta jednou z možných hypotéz, 

ovšem ne jedinou možnou hypotézou. Zde se ukazuje zcela z�eteln� relativizmus 

Humova postupu. Jde o množinu hypotéz – možná i o množinu s nekone�ným po�tem 

�len� – p�i�emž žádný z �len� této množiny nemá myslitelnou, jinak �e�eno, 

prokazatelnou p�ednost p�ed kterýmkoliv jiným �lenem. Masaryk se jednou vyjád�il na 

Humovu adresu, že spokojen� tloustne ve svém skepticismu. A Masarykovi musím dát 

v tomto sm�ru za pravdu. Je obdivuhodné a vlastn� i závid�níhodné, když n�kdo 

(v tomto p�ípad� Hume) má takový klid v duši. Napadá m� zde srovnání s obdobn� 

„klidným“ výrokem �eckého filozofa Epikura. Ten �ekl: „Pro� se bát smrti? Když jsem 

tu já, není tu smrt, když je tu smrt, nejsem tu já“. Není t�eba dodávat, že Epikuros je 

z�ejm� jedním z mála opravdu p�esv�d�ených ateist�, tj. vlastn� lidí, kte�í se ni�eho 

nebojí, a které nic netrápí. Za takového lze na základ� daných výrok� považovat i 

Huma. A je jasné pro� Masaryk, který se celý život trápil náboženským problémem, 

hovo�í o Humovi -  alespo� v tomto smyslu – s jistým despektem. Ale zp�t k Humovi. 

	lov�k podle Huma je znám ve smyslu p�í�iny n��eho. Z tohoto d�vodu o n�m lze 

mnohé vyvodit. V protikladu k tomu B�h není znám v silném smyslu jako p�í�ina. Proto 

také lze o n�m soudit pouze na základ� jeho výtvor� jako d�sledk�. Hume zde chce 

z�ejm� �íct, že  v jistém smyslu pojmu �lov�ka rozumíme, nerozumíme však pojmu 

Boha. A dále Boží výtvory – když už o nich má být �e� – jsou op�t prost� dány tak, jak 

jsou dány. Alespo� to m�že ukázat zkušenost, p�i�emž vše ostatní, co tuto oblast 

p�esahuje, je nutn� záležitostí spekulativní, metafyzickou. Zde op�t vsunu malý 

komentá�. Jsou -li v�ci jen tak, jak jsou, znamená to, že nikdy nemohou být jinak. To mi 

ješt� problémy ned�lá. Jak ale Hume ví, že to tak je, když p�ece chybí jakákoliv 

možnost srovnání? A navíc Hume p�ece o faktech mluví v tom smyslu, že sice jsou 

„n�jak“, ale mohou být i jinak. Je otázkou, zda se tato poslední teze nedostává do kolize 

s tou d�íve uvedenou. Moje dosavadní úvahy uzav�u poslední z vybraných Humových 

myšlenek, týkajících se náboženství. Hume ve svém spise �íká,že  m�žeme formulovat 

ješt� jednu „potíž“. Kdyby byl sv�t �ímsi naprosto jedine�ným – a tedy by nebylo 

možné jej chápat jen jako jistý druh p�edm�tu, který by bylo „b�žným“ ú�inkem p�í�iny 

-  jak by potom m�la vypadat ona „jedine�ná p�í�ina“? A mohli bychom o ní v�bec 

n�co vyvodit �i se alespo� dohadovat? Znovu malý komentá�. Hume zde chce z�ejm� 

�íci velmi závažnou v�c. Sv�t není �ímsi naprosto jedine�ným, tudíž nemá nebo nemusí 

mít ani jedine�nou p�í�inu. To znamená, že sv�t, tak jak je, by mohl být i bez Boha. 

Sv�t by byl prost� sv�tem. A idea Boha by byla fakticky zbyte�ná. Nebo jinak �e�eno: 
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B�h bu� není n�jakým „p�edm�tem“, v tomto smyslu p�í�inou, nebo není v�bec. 

S první �ástí tohoto tvrzení m�že b�žn� souhlasit prakticky každý teolog. Co se tý�e 

druhé �ásti, je zde ale problém. Nejde o to, že bychom takto  popírali Boží existenci – to 

je konec konc� záležitost každého jednotlivce. Jde mi o to, že  Hume se vlastn� znovu 

dostává do kolize se svým neustále vyhlašovaným empirismem a skepticismem. Otázka 

Boží existence by totiž vlastn� v�bec nem�la být p�edm�tem jeho úvah. A konec konc� 

obrat “nebo není v�bec“ je obrat spekulativního typu myšlení. Prost�, chceme-li se držet 

p�ísn� „zdravého rozumu a skute�nosti“, jak nám ji podává zkušenost, není na míst� 

žádná podobná „alternativa“.  

    Záv�rem p�ipojím jenom následující. Hume p�edstavuje prototyp racionalisty, 

hodlajícího ovšem p�ece jen promluvit i do oblasti „iracionálna“. A stává se mu to, co se 

stalo podobným racionalist�m p�ed ním i po n�m, když cht�li zaujmout neot�esitelné 

stanovisko k teologickým otázkám - je nakonec nucen balancovat mezi racionalismem a 

jeho opakem. Mluví o Bohu a p�itom o n�m vlastn� mluvit nechce, protože ani nem�že, 

nebo� tento typ filozofie se bytostn� míjí s teologií.  

    

    V této �ásti práce si vlastn� vytvá�ím jenom ur�itý všeobecný p�edpoklad 

k tomu, abych mohla nakonec p�istoupit k vlastnímu tématu, kterým je podrobn�jší 

analýza Humovy teorie poznání. Po textu, který si všímal Humovy koncepce zázrak� a 

vlastn� všeobecn� náboženské tematiky, se mi zdá být ješt� ú�elné, p�ipojit n�kolik slov 

o Humov� morální filozofii. Humova morální filozofie je samoz�ejm� p�edevším bu� 

p�ímo obsažená nebo implicitn� nazna�ená ve spise, který budu podrobn�ji rozebírat tj. 

ve „Zkoumání o lidském rozumu“. V roce 1741 až 1742 vydal ovšem Hume rovn�ž 

dvojdílné „Eseje o morálce a politice“, na danou tematiku se vztahuje rovn�ž jeho spis 

„An Enquiry Concerning the Principles of Morals .Když se na toto Humovo centrální 

dílo podívám blíže a p�ihlížím-li sou�asn� k n�kterým záv�r�m práv� uvedených spis�, 

ráda bych na tomto míst� promluvila práv� o principech Humovy morální filozofie. 

Hume se i zde jeví jako empirista, nikoliv ovšem ale jako tak ostrý skeptik, jako 

v jiných dílech. Ve svém spisu píše o tom, že zákon lidské p�irozenosti m�žeme 

zkoumat zkušeností stejn�, jako zákony vn�jší p�írody. Ba dokonce toto zkoumání 

slibuje v tomto d�ležitém a p�ece tak �asto velmi zanedbaném odv�tví výsledky, které 

p�esahují poznatky, získatelné ve fyzice. Kdyby bylo možné p�evést v�d�ní i mín�ní na 

pouhou asociaci idejí a bohatství p�edstav, které op�t vyplývá z p�vodních dojm�, bylo 

by totiž možné chápat cht�ní a jednání �lov�ka zase jako výsledek jistých mechanism� 
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vášní, které ovšem samy ukazují k p�vodn�jším princip�m. Podle Humova názoru jsou 

kone�né p�í�iny (možno �íci  pružiny ve smyslu Kantova termínu Triebfeder) libost a 

nelibost. Tomu d�kujeme, podle Huma, za své pojmy, týkající se dobrých i zlých v�cí. 

Bezprost�edními p�í�inami uvedených element�, jsou však podle Huma tzv. p�ímé 

vášn� – žádost a ošklivost, náklonnost a odpor, radost a zármutek, bázn� a nad�je. 

Z t�ch všech potom vznikají tzv. vášn� nep�ímé. T�mito jsou pýcha a malomyslnost, 

nenávist a láska, úcta a pohrdání atd. Pokud v t�chto p�ípadech jde o záležitosti, které 

vzn�cují cit a jsou bezprost�edn� spojeny s naší osobností, budí se libost a nelibost, 

alespo� podle Huma, vlastn� p�ednostmi, pop�ípad� vadami jiných. Jestliže se v lásce a 

nenávisti vždy n�jakým zp�sobem vyskytuje jistá odhodlanost jednat – p�íze� nebo 

nep�íze� - jsou pýcha  a pokora ne�innými hnutími mysli, tedy pasivními hnutími, jež 

p�estávají sama na sob�, což znamená, že už nic dalšího nezp�sobují a nemají žádné 

potenciální ani aktuální vazby k n��emu jinému. Jevy mravní, v�le, mravní soud, 

sv�domí, ctnost apod. nepovažuje Hume za p�vodní a jednoduchá data, nýbrž za 

fenomény, které mají složitou a dovozenou povahu. Jsou to údajn� vesm�s produkty 

stálého a pravidelného spolup�sobení vášní. Z toho všeho vyplývá, že pro Huma 

nem�že být vlastn� žádná �e� o svobod� v�le. Hume argumentuje takto: kdo proti 

determinizmu (tedy ur�ení v�le) namítá, že by ctnosti pop�ípad� nepravosti, které jsou 

bezd��né a nutné, nemohly být ani schvalovány ani kárány. Takový �lov�k m�že být 

pouze tím, kdo si zaslouží pochvalu, kterou ovšem samoz�ejm� vzdáváme kráse a 

talentu, to znamená tyto v�ci je nutno uznat za záslužné, ale naprosto nezávisí na naší 

volb�. A Hume p�ipojuje, že teprve teologie a právo vlastn� sankcionovalo veškerou 

zásluhu a úmyslnost, zatímco sta�í filozofové mluvili zcela jednozna�n� o tzv. 

intelektuálních ctnostech. Zde malý komentá�. Toto Humovo stanovisko zdaleka 

nez�stalo v d�jinách západní filozofie bez odezvy a vlastn� na druhé stran� p�edjímá i 

n�které moderní koncepce, nap�. Schelerovu. Max Scheler – který se t�mito otázkami  

zabýval – se vlastn� v souladu s Humem vrací ke staré tradici �ecké filozofie, podle níž 

byla ctnost jakousi „ozdobou“ �lov�ka, tedy n��ím – jednoduše �e�eno – co se 

rozhodn�, alespo� v oblasti mravní, nedá hodnotit jako zásluha, nýbrž spíše jako 

„okrasa“ jedince, kterou se nelze v žádném p�ípad� nau�it �i získat ji cvi�ením, ale která 

prost� pat�í k jistému individuálnímu charakteru. Z tohoto hlediska skute�n� bude mít 

Hume pravdu v tom, že teprve teologie a právo vnesly do dané otázky vlastn� 

heterogenní kriteria, kterým se stará filozofie v�dom� a zcela programov� vyhýbala. A 

Hume pokra�uje dál. Jako skoro všichni jeho p�edch�dci a  sou�asníci zejména 
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v anglosaském sv�t� nevidí ur�ující p�í�inu cht�ní v p�edstavách, nýbrž v citech. To 

znamená, že když Hume omezil na teoretickém poli práva rozumu ve prosp�ch zvyku a 

instinktu, zbavil jej vlády i co se tý�e praktických otázek. Myšlení podle n�j nás sice 

vede p�i volb� prost�edk� k zamýšleným ú�el�m, na cht�ní ú�el� samotných však 

nep�sobí. Tady m� napadá jedna z myšlenek moderní západní filozofie. Arthur 

Schopenauer se jednou vyjád�il v následujícím smyslu: �lov�k sice m�že d�lat co chce, 

ale nem�že chtít co chce. To se k Humov� názoru docela hodí .Pokra�uji však 

v poznámkách v Humov� koncepci. Podle n�j soudí tzv.chladný rozum jen o tom, co je 

pravda a nepravda – což jest mohutnost prakticky ne�inná (termín mohutnost tak �asto 

používaný ve filozofii zde musím pon�kud p�iblížit. Pro Aristotela je mohutností 

tzv.DYNAMIS , tedy vlastn� podmínka, lépe �e�eno, p�edpoklad cokoliv �init, zatímco 

nap�. Pro Kanta je mohutnost tím, co tento filozof ozna�uje jako  „VERMÖGEN“, což 

znamená vlastn� schopnost k n��emu. Kant ovšem tento pojem používá p�edevším ve 

smyslu teorie poznání). Vrátím se však k v�ci. Mohutnost u Huma nás nem�že nikdy 

naplnit ani libostí ani žádostí ur�itého p�edm�tu, nem�že být tedy p�ímou pohnutkou. 

Jen nep�ímo, pomocí náklonnosti, m�že mít tato kategorie jistý vliv na naše cht�ní. P�i 

abstraktních pom�rech p�edstav – což lze vyložit jako skute�nost, že prost� máme 

v sob� n�jaké p�edstavy, ale tyto znovu jsou v sob� jaksi uzav�ené, k ni�emu dalšímu 

ani nevedoucí ani neur�ující  (nap�íklad p�edstava trojúhelníka a p�edstava kruhu, který 

lze do n�j vepsat eticky vlastn� nic neznamená),  se prakticky nic ned�je. Abstraktní 

pom�r p�edstav zanechává �lov�ka zcela lhostejným. Stejn� tak, se d�je i s r�znými 

fakty, pokud nenabudou  vzhledem k naší mysli citové hodnoty. (p�íklad: Když bude 

život mistra Jana Husa zkoumat historik, navíc cizince t�eba z Ameriky, jist� v n�m 

nabytá fakta o kazateli nevzbudí takové pocity, jako když jej bude zkoumat �eský 

historik, navíc �len a pevný v��ící 	eskoslovenské církve husitské.) Zde chybí každé 

osobní angažmá a proto je celá úvaha – a�koliv má t�eba nespornou v�deckou úrove� – 

moráln�, nebo jednoduše �e�eno lidsky – prakticky nulový dosah.) Jenom tehdy, jestliže 

se k v�ci stavíme s jakousi náklonností, m�že se vyskytnout to, co lze nazvat vliv na 

naši v�li. Zkrátka zde chybí hodnota citu. A Hume pokra�uje: tam, kde se ve filozofii 

mluví o vít�zství rozumu nad vášní, tu ve skute�nosti vít�zí váše� nad jinou vášní, 

v tomto p�ípad� váše� klidná (tedy rozum) nad vášní prudkou (tedy vášní jako takovou). 

Co se tak v život� nazývá rozumem, není nic jiného, než n�který z on�ch obecných a 

tichých afekt�, které obracejí v�li ke vzdálenému dobru, aniž vyvolávají znatelný neklid 

mysli. Vášní se podle Huma oby�ejn� rozumí jen tzv. bou�livá hnutí, která p�sobí v duši 
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z�etelný zmatek, ne-li utrpení a bolest, a k jejichž p�sobení je pot�ebná jistá blízkost 

p�edm�tu. Blízkostí p�edm�tu - abych se zde pokusila Huma doplnit, a�koliv je to 

vlastn� zbyte�né – se rozumí z�ejm� bu� p�edm�t, který si jsme schopni, nebo p�ímo 

nuceni  p�edstavovat  a to ve velké konkrétnosti, nebo na který myslíme – který je sice „ 

reáln� nep�ítomný, ale je schopen v nás vyvolávat takové afekty, které jej �iní vlastn� 

více než p�ítomným.  Dovolím si tvrdit, že každý z nás – vylou�íme-li š�astlivce, 

kterým se tyto v�ci ned�jí – takovou situaci velmi ost�e zažil na své vlastní „k�ži“. 

Vždy� nap�íklad láska (nebo nenávist) k n�jaké osob� p�etrvává, dokonce t�eba ani 

nem�že být potla�ena tím, že tuto osobu prost� nemáme p�ed o�ima. Bylo by dobré, 

kdyby zde platilo lidové r�ení : sejde z o�í, sejde z mysli. Ale toto r�ení, pokud má 

n�jaký racionální základ, je nakonec pouze možným zásahem �asu. Kdyby tomu tak 

ostatn� nebylo, nebo� ani �as nedokáže vše vylé�it, sta�ilo by vlastn� jen po�kat, až se 

�as ujme své vlády. To by bylo možné doporu�it nap�. všem, kte�í se z nevyslyšené 

lásky uchýlili k sebevražd�. Ale zp�t k Humovi. Ten se vrací – možná rad�ji – ke svému 

zp�sobu uvažování. A �íká to, že �lov�ka lze nazvat pilným a poslušným rozumu, �iní –

li ho nap�íklad pracovitým a  klidným, žádost získati peníze, nebo n�jaké materiální 

statky. A z�stává skeptikem, vyslovuje-li myšlenku: je omyl považovat prudké vášn� za 

silné a všechny klidné za slabé. Podstatou duševní síly musí být a z�stat p�evaha tzv. 

klidných aspekt�. Pokud toto myslel Hume vážn�, lze mu jen blahop�át. P�ece je 

záležitost strohých racionalist�, pop�ípad� empirik�, „klidn�“ usilovat o to, co je 

nakonec vlastn� technicky dosažitelné, tj. bohatství, vlastnictví, peníze. Nenašel by se 

žádný „romantik“, který by tuto jinak velmi racionální Humovu myšlenku byl schopen 

ve svém život� realizovat. Kdyby tomu bylo naopak, odkud by se vzalo tolik vnit�ního 

utrpení, ústícího mnohdy až v sebevraždu, jejíž jeden p�íklad popisuje nap�. Goethe v 

„Utrpení mladého Werthera“? Anebo je tomu tak, že velcí literární géniové dovedou 

„p�evést“ lidský život na dramatickou podobu, zatímco striktn� odmítají p�evád�t drama 

na lidský život?  

    Hume degradoval rozum z ur�ovatele v�le na otroka vášní. Tím mu vlastn� 

od�al rozhodování o tom, co je právo a neprávo. O mravních rozdílech podle n�j 

rozhoduje smysl pro p�íjemno a nep�íjemno. O skutcích svých bližních podle Huma 

soudíme podle své bezprost�ední záliby, kterou je to, že dobro se líbí a  zlo naopak. 

Pohled na ctnost nás t�ší, pohled na nectnost odpuzuje. Podle toho je pojem ctnosti, 

budí-li v pozorovateli p�íjemný, neinteresovaný cit souhlasu. Hume se nyní ptá: které 

jsou to skutky , jimž se dostává takového obecného souhlasu a �ím si máme vysv�tlovat 



 31 

pochvalu, které se jim dostává? A odpovídá tím, že schvalujeme vlastnosti povahy, 

které jsou bezprost�edn� p�íjemné nebo užite�né bu� vlastní osob� nebo jiným. Z toho 

podle n�j plynou �ty�i t�ídy chvályhodných vlastností: veselá mysl, vážná povaha, 

state�nost, sebed�v�ra a blahov�le. Jiným jsou zase p�íjemné bezprost�edn� následující 

vlastnosti: skromnost, dobré mravy, zdvo�ilost a vtip. Naopak �lov�ku jsou podle Huma 

prosp�šné tyto vlastnosti: pevná v�le, pilnost, šetrnost, t�lesná síla a rozum. Poslední 

t�ída zahrnuje nejvyšší ctnosti, totiž vlastnosti, které prospívají i jiným. Jedná se o 

blahov�li a spravedlnost. Všude jsou ale m��ítkem zásluh libost a prosp�ch. Z toho to 

hlediska, �íká Hume, nap�íklad vlastnosti mnich�, tj. pokora a sebetrýzn�ní, nem�že 

žádný rozumný �lov�k považovat za záslužné, nebo� nep�inášejí ani libost ani prosp�ch 

– a to ani svému majiteli ani spole�nosti.Tady je op�t jasn� vid�t, že Hume je opravdu 

strohý racionalista, a nezajímá jej, �ekn�me imanentní, vnit�ní stanovisko lidí „ 

nerozumných“ Jak totiž jinak vysv�tlit tak negativní posudek o mnišské poko�e a 

sebetrýzn�ní? Kdo m�že �íct, že tyto ctnosti nep�inášejí majiteli ani spole�nosti libost 

nebo prosp�ch? Mohl by to �íct pouze ten, kdo by „ vid�l do hlavy“ mnich�m a mohl 

skute�n�  s jistotou �íct, že jejich �innost je „ vlastn� kontraproduktivní“. Mnich m�že 

chápat pokoru a sebetrýzn�ní jako cestu k Bohu a vít�zství nad vlastní t�lesností. A p�i 

tom mu tyto �iny – nebo� kdo to m�že vylou�it – p�inášejí jistou libost, možná dokonce 

št�stí a navíc spole�nost, která tyto v�ci vidí, jimi m�že být docela dob�e pou�ována a 

možná i vychovávána. Hume však zde v�c tak�íkajíc nekomplikuje. Dívá se na ni prost� 

z hlediska „zdravého rozumu“ pop�ípad� prostých empirických vjem�. K tomu mu 

m�žu op�t pouze blahop�át – vždy� mnozí zám�rn� trpící lidé vlastn� ne-li p�ímo tak, 

pak  jist� nep�ímo, ukazovali svým utrpením cestu lidské civilizaci! 

Hume pokra�uje: jestliže klademe mravní hodnotu skutk� do jejích ú�ink�, 

nem�žeme ovšem v p�ípad� mravního soudu postrádat pomoc rozumu, nebo� jedin� ten 

nás m�že pou�it o následcích �in�. Rozum ovšem nesta�í, abychom byli náchylní 

vyslovit pochvalné nebo hanící soudy. K tomu nás m�že p�im�t výhradn� cit. Tímto 

citem není podle Huma, vlastn� nic jiného, než radost z lidského št�stí a zármutek nad 

lidskou strastí – zkrátka cit sympatie. Ten ovšem vyžaduje, abychom se pomocí fantazie 

jaksi vpravili do stavu jiných lidí a s nimi zakoušeli strasti a slasti. To potom znamená, 

že to, co lidi �iní neš�astnými nebo naopak š�astnými, m�že naplnit stejnými city i nás. 

Tak op�t ze zvyku, na základ� sympatie, m�žeme posuzovat mravní �iny jiných a 

naopak zjiš�ovat, jak oni posuzují, ze stejného hlediska naše. Takto se vyvine to, co 

Hume nazývá „ druhý zvyk“ což znamená, že ustavi�n� hodnotíme sami sebe, a své 
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úmysly i skutky posujeme se z�etelem k blahu jiných. Tento zvyk nazývá Hume 

sv�domím. 

    Co se tý�e �tvrté a nejd�ležit�jší t�ídy, totiž t�ídy spole�enských ctností, odd�luje 

Hume  p�irozené ctnosti lidskosti a blahovolnosti od um�lých ctností spravedlnosti a 

v�rnosti. P�irozené ctnosti pak plynou z vrozené sympatie ku blahu jiných, zatímco 

um�lé ctnosti jsou dílem reflexe a mají sv�j p�vod v dohodách, které spole�nost 

uzavírá. Než budu pokra�ovat, chci zd�raznit tento moment: pro Huma je typické, že cit 

sympatie (v tomto p�ípad� se dá použít spíše cit syn-pathetie) považuje za obdobn� 

nesporný, jako jsou nesporné záv�ry, plynoucí z tzv. „relace idejí“. Sympatie není 

prosté faktum, jehož opak je stejn� možný nebo pravd�podobný, jako teze sama. Proto 

lze na sympatii postavit záv�ry, které jsou v zásad� nesporné a evidentní. 

    Aby došel skutek souhlasu toho, kdo jej sleduje je zapot�ebí, podle Huma, ješt� 

dvojího: jednak aby byl známkou povahy, trvalého smýšlení, jednak aby plynul 

z nezištných pohnutek. Tato poslední v�c – nezištnost pohnutek: nutí Huma, že opravdu 

existuje neinteresovaná blahov�le, že nezištné afekty nepocházejí ze skryté sebelásky. 

Tady bych si dovolila zase malé srovnání. Jiný p�edstavitel anglické a empirické 

psychologické školy J.S.Mill se v této v�ci, na rozdíl od Huma, jeví jako nejost�ejší 

skeptik, dokonce m�žeme �íct i cynik. �íká totiž kdesi: jestliže prokazujeme cit v��i 

problému n�jakého �lov�ka, pak je to nakonec vlastn� jen proto, že n�kdy v budoucnu 

o�ekáváme, že nám daný �lov�k oplatí stejnou mincí. Jestliže by to bylo tak, pak 

bychom museli Huma považovat za skute�n� – alespo� v této v�ci -  za �lov�ka daleko 

citliv�jšího a emapti�t�jšího. M�žeme ješt� podotknout, že termín „nezainteresovaná 

blahov�le“ je myšlenka, kterou svým zp�sobem p�ejal, totiž do své koncepce pojetí 

krásna, Immanuel Kant. (Viz. „Kritika soudnosti“.) Hume nyní pokra�uje p�íkladem 

blahov�le, v níž nem�že být patrná žádný osobní zájem, což  je nap�íklad toto: p�ejeme 

si, aby �lov�k, který je nám blízký, dosáhl št�stí, i když zde nejsou prakticky žádné 

vyhlídky, že bychom na jeho št�stí m�li mít podíl. Lidské sobectví, s nímž se �asto 

operuje  jako s jedním ze základnách znak� morálky �lov�ka, se velmi p�ece�uje, a kdo 

by na n�m všechno stav�l, dopouští se vážné chyby. Sobectví je pud sekundární. Aby 

mohl v�bec vzniknout, musí p�ed ním p�edcházet pudy primární. Teprve když se ukáže, 

že nap�íklad up�ímné p�ání, aby �lov�k nám blízký byl spokojen (zdraví, š�astný, klidný 

apod.)  nám samo m�že p�inést zvláštní pocit uspokojení ba dokonce libost, (což lze 

považovat za primární pud) m�že se tato záležitost stát p�edm�tem promyšleného 

egoismu. V jiném p�ípad� ale si nesobecký �lov�k nežádá slávu, protože ho t�ší, nýbrž 
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naopak jej sláva t�ší proto, že si ji žádá. Na prvním míst� je tedy p�irozený pud, který 

sm��uje k p�edm�tu prakticky bez úvahy, dá se �íci, p�edvídání libých následk� a teprve 

na druhém míst� se z tohoto postupu m�že vyvinout odsouzeníhodná, sobecká reflexe. 

Také zde m�žu konstatovat, že by nebylo radno Huma posuzovat jako �lov�ka 

bezcitného, chladného a ironického. Tato myšlenka jej totiž ukazuje jako velmi 

sv�domitého filozofa, který se v žádné v�ci nechce odchýlit od co nejspravedliv�jšího 

úsudku. A další teze tyto záležitosti jen podporují. Hume totiž tvrdí, že prvním pudem 

naší mysli je ten, který bezprost�edn� sm��uje k blahu jiných. A jestli tak �iní, m�že být 

znovu motivován, aby obdobné �iny opakoval. A Hume dokonce tuto tezi ješt� zesiluje. 

�íká, že i pomstu m�žeme vyhledávat vášniv� a horliv� takovým zp�sobem, že p�itom 

naprosto nedbáme vlastního klidu a bezpe�nosti, jakož i u lásky k lidem lze p�ipustit, že 

práv� na jejím základ� jsme  mnohdy p�ipraveni zapomínat na vlastní zájem. Zkrátka 

tzv. spole�enské náklonnosti lze ozna�it za ze všech náklonností nejsiln�jší, a lehce 

m�žeme nalézt �lov�ka, v n�mž souhrn blahovolných pud� výrazn� p�evyšuje souhrn 

p�du sobeckých. 

Za�te-li se �lov�k do Humových etických koncepcí, st�ží se m�že ubránit 

dojmu, že p�i veškerém empirismu a skepticismu v sob� chová skute�ný lidský cit, který 

mu prakticky znemož�uje, aby byl bezohledný k utrpení nebo více k životu svých 

bližních. P�itom se Hume snaží, aby jeho záv�ry byly zcela racionální a podložené 

životní zkušeností. Jsem p�esv�d�ena, že tato kombinace znovu prokazuje, že Hume je 

opravdový filozof, jemuž není cizí ani zájem druhých lidí ani spole�nost, která má být 

organizována na co nejspravedliv�jších a nep�im��en�jších principech. Jeho velkou 

výhodou p�itom je – a to musím znovu opakovat - že rozhodn� není snílkem a že se ani 

nevznáší v �íši imaginárna. Bylo by tedy vážným omylem paušáln� Huma odsuzovat a 

ješt� vážn�jším nedostatkem by bylo bez zprost�edkování stav�t jeho mravní názory ve 

smyslu d�sledk� jeho teorie poznání, které se v následujícím textu budu v�novat 

podrobn�. Abych se však pokusila být spravedlivá i já, musím podotknout, že v�c – a to 

možná nehled� p�ímo na Huma – má jistý „ britský“ aspekt. Když jsem nap�íklad �etla 

Dickensovy romány (a to zdaleka nejen ty nejznám�jší) – setkala jsem se tam, vcelku 

pravideln�, s gentlemany, kte�í nakonec p�edevším z jakéhosi citu sympatie udílí 

almužny nebo p�ímo podporují a stávají se protektory bezprizorních d�tí, ztroskotanc�, 

žebrák�, a jiných svých spoluob�an�, kte�í se octili a� tak �i onak na okraji spole�nosti. 

Jenže já mám z toho vždy zkrátka pocit, že tito dobrodinci jsou mnohokrát vedeni 

soucitem, který nakonec staví  „zdravém rozumu“ a v tomto smyslu – p�es všechna 
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dobrodiní, která �iní – z�stávají v jistém smyslu „ chladnými“ lidmi, kte�í se prost� jen 

necht�jí dívat na extrémní p�ípady krizí. Jsou to prost� ctihodní pánové, z nichž cítím 

vždy jistou racionalitu, která má daleko k skute�né lidské v�elosti. Je otázka, zda – 

jestliže se v tomto dojmu nemýlím– mohou být tito gentlemani opravdu autentickými 

p�íklady lidí, pro n�ž je láska k bližnímu zásadou, která prýští nap�. z textu evangelia. 
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V. HUMOVA TEORIE POZNÁNÍ 
 

V mých následujících analýzách budu už pracovat s Humovým spisem  

„Zkoumání o lidském rozumu“. Tento spis, zvlášt� pak jeho  kapitoly II. až VII. 

v podstat� seznamují �tená�e se základními rysy Humovy  teorie poznání, která se 

posléze stala noetickým i metodologickým základem v�tšiny Humových spis�.  

    Podle Huma existuje zna�ný rozdíl mezi tzv.percepcemi mysli na jedné stran� a 

na druhé stran� s  po�itky vyvolanými pam�tí nebo obrazností. Pam�� a obraznost 

mohou napodobovat �i kopírovat smyslové percepce, kterými se v podstat� rozumí to, 

co Hum�v p�edch�dce Lock nazývá vn�jším vjemem nebo-li sensací. Napodobení zde 

znamená, že jeho výsledky nemohou nikdy dosáhnout síly a živosti p�vodního pocitu. 

Hume v této souvislosti �íká: „Všechny barvitost básnictví, jakkoliv skv�lá nem�že 

nikdy vymalovat p�írodní krásy tak, abychom zam�nili lí�ení za skute�nou krajinu. 

Nejživ�jší myšlenka se stále nem�že rovnat nejmatn�jšímu po�itku.“ 2 

   V tomto citátu se samoz�ejm� „barvitostí básnictví“ respektive „lí�ením“ 

rozumí po�itek vyvolaný pam�tí nebo obrazností, a „p�írodní krásou“ , nebo – li 

„skute�nou krajinou“ percepce mysli tj. prostým po�itkem nebo vjemem. Hume uvádí i 

další p�íklad. �íká, že �lov�k  ve zlostném rozpoložení – tedy aktuáln� nalad�n – myslí 

docela jinak, nežli ten, kdo takovou emoci pouze zp�ítom�uje ve svém v�domí. 	i jinak 

: když my o n�kom �eknete:… „ že je zamilován, snadno rozumím tomu, co �íkáte a 

u�iním si p�im��enou p�edstavu o jeho situaci. Nikdy však nemohu tuto p�edstavu 

zam�nit za skute�ný neklid a pohnutí oné vážn�.“ 3 

   Percepce tedy jsou ostré a zcela z�etelné p�edstavy, obrazy, vzpomínky apod. 

nejsou „ vybledlé a matné“. Mén� silným a živým percepcím lze �íci myšlenky �i ideje. 

Hume ale poznamenává: „…pro onen druhý druh nemáme výraz …v…jazyce. 

Domnívám se, že tomu tak je proto, že není zapot�ebí  k žádnému ú�elu vyjma 

filozofickému …nazv�me je imprese p�i�emž tu toho slova užíváme v pon�kud jiném 

než b�žném smyslu. Výrazem imprese míním … naše živ�jší percepce“. 4 

 Te� bych ráda pro v�tší p�ehled shrnula dosavadní Hum�v postup. Imprese je 

vlastn� takovým typem vjemu nebo prožitku, který se dá ozna�it za „živou ideu“. Idea 

                                                
2 Hume, D.: Zkoumání o lidském rozumu, Filozofické d�dictví, nakladatelství Svoboda, Praha 1996, s.38 
3 IBDN str.38 
4 IBDN str.39 
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je naopak matným, mén� živým nebo – možno také �íci -   jaksi odstín�ným, zastín�ným 

prožitkem.  

Na první pohled by se mohlo zdát, pokra�uje Hume, že utvá�et nestv�ry a 

spojovat jevy a tvary, které k sob� nepat�í nedá obraznosti o nic v�tší práci než si 

p�edstavovat nejp�irozen�jší a nejznám�jší p�edm�ty. Také by se mohlo zdát, že 

myšlenka nás m�že bez problém� v kterémkoliv okamžiku p�enést do konce i mimo 

vesmír – do oblasti bezmezného chaosu – kde panuje naprostý zmatek, nebo�: co nikdy 

nebylo vid�no ani slyšeno (tedy jinými slovy co si nelze p�estavit) to m�že být myšleno. 

A hranici myšlení by p�ekra�ovalo pouze to, co v sob� obsahuje logický spor. 	ili vše, 

co m�že být bez logického sporu myšleno si lze také bez problému p�edstavit, ale 

naopak to, co si lze p�edstavit – pokud to v sob� ale obsahuje logický spor – nelze 

v p�ísném slova smyslu myslet. Uvedu zde alespo� jeden p�íklad. Lze si p�edstavit 

�lov�ka, který se nikdy nenarodil a ani nem�že zem�ít. Takového �lov�ka však nelze 

myslit, pokud platí „logika“, že k �lov�ku bytostn� pat�í zrod a zánik, že �lov�k je 

zkrátka smrtelná bytost. (obdobný postup bude muset být aplikován na spojení d�ev�né 

železo nebo kulatý �tverec apod., nebo� tyto v�ci si lze sice p�edstavit, a�koliv tato 

p�edstava bude vlastn� vždy zmatenou p�edstavou, ale nelze si je myslet, pokud 

p�ijmeme tezi, že d�evo není železo a nebo kulatost není �tvercovost.) Hume nyní 

pokra�uje s tím, že pokud by se nám ale zdálo, že lidské v�domí má v t�chto 

záležitostech vlastn� neomezenou svobodu a že posta�í abychom oba centrální pojmy, 

totiž ideu a impresi, brali s jistou liberálností, a proto je mohli používat zcela voln�, 

jsme na omylu. Hume to vyjad�uje následovn�: “. P�i bližším zkoumání shledáme, že se 

ve skute�nosti (naše myšlení) pohybuje ve velmi úzkých mezích a že veškerá tvo�ivá 

moc mysli nezahrnuje nic víc, než schopnosti spojovat, p�esouvat, zv�tšovat a 

zmenšovat materiál, který mu poskytly smysly a zkušenost. Když si myslíme zlatou 

horu, pouze spojujeme dv� slu�itelné ideje, zlato a hora, které známe z d�ív�jška.“ 5 

    Krátce �e�eno, veškerý materiál myšlení je podle Huma odvozen bu� z vn�jšího 

nebo vnit�ního prožitku a pouze spojování náleží naší úvaze. Zde musím vložit drobnou 

poznámku. S Humem lze souhlasit v tom, že si lze myslet zlatou horu. Je ovšem 

problematické tvrdit, že myšlenka na zlatou horu je dostate�n� vyložena tvrzením, že 

jsme prost� pouze spojili materiál, který nám p�edtím poskytly smysly a zkušenost. 

Moje argumentace v tomto bodu m�že být následující: P�edstavme si, že jsme již m�li 

                                                
5 IBDN str.40 
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smyslovou zkušenost, která nám ukázala �lov�ka, natolik t�lesn� postiženého, že není 

schopen v�bec žádného pohybu ani pokynu, nebo� se narodil jen se schopností vid�t. 

P�edstavme si dále, že máme zkušenost s množstvím zcela normálních lidí, kte�í jsou 

vybaveni vším, co k normalit� pat�í. Nyní je jasné, že podle Huma nebude �init žádný 

problém slou�it p�edstavu oné absolutní postiženosti s p�edstavou normálního �lov�ka. 

To by ale znamenalo, že máme co do�in�ní s jednou ideou �lov�ka a dv�ma zcela 

protich�dnými impresemi �lov�ka. Dají se oba tito tvorové pod�adit pod lidský rod, 

nebo je zde nutná velmi výrazná diference, kterou lze st�ží vyjád�it jen jako d�sledek 

jakési obraznosti nebo nápodoby? M�žeme onoho postiženého v�bec nazvat �lov�kem? 

Nebo bychom museli mluvit jen o tvoru omezeném na schopnost vid�t? Zkrátka se 

domnívám, že Humova koncepce je do zna�né míry v této v�ci benevolentní. �ešením 

by bylo pouze to, že onen postižený reprezentuje ideu �lov�ka, zatímco onen normální 

p�edstavuje živou ideu �lov�ka tedy impresi. 

    Pokra�uji však dále.Hume tvrdí, že všechny naše ideje �ili slabší percepce, jsou 

kopiemi našich impresí �ili percepcí siln�jších.A argumentuje následovn�: když 

analyzujeme naše myšlenky �ili ideje – a� jakkoliv složité a vznešené – vždy se 

ukazuje, že se dají nakonec rozložit na jednoduché ideje, jež byly okopírovány 

z p�edchozích pocit� �i prožitk�. Toto tvrzení se týká rovn�ž ideje Boha jako nekone�n� 

inteligentní, moudré a dobré bytosti atd. Podle Huma tato idea vznikla z reflexe 

(Lockovy vnit�ní zkušenosti) na výkony naší vlastní mysli, p�esn�ji �e�eno 

z neomezeného stup�ování p�íslušných kvalit dobrosti, moudrosti apod. Tuto myšlenku 

ostatn� m�žeme najít i v Lockových spisech a v zásad� znamená radikální pop�ení 

Descartovy teze o tzv.vrozených ideách, mezi které idea Boha pat�í spolu s ideou 

samotného myšlení (cogito) a ideou rozprostran�nosti (extense). Oproti Descartovu 

racionalismu zde vystupuje britský empirismus, který podstatným zp�sobem oslabuje 

jakékoliv p�esv�d�ení resp. nad�ji, že B�h není výmyslem �lov�ka, že není produktem 

myšlení, ale že naopak �lov�k a jeho myšlení je v�cí božího stvo�ení a boží v�le. Když 

se nad tímto myšlenkovým posunem zamyslím hloub�ji, ihned m� napadne jisté a 

z�etelné propojení  s budoucím myšlenkovým vývojem. Ten se týká Feuerbacha, který 

ve spise „Podstata k�es�anství“ interpretuje boží existenci jako projekt nad�jí a tužeb 

lidské mysli. I toto by mohl být dle mého názoru d�sledek p�ísného a ost�e kritického 

britského empirismu. Ale zp�t k Humovi, který chce prokázat, že není absolutn� 

nemožné, aby idea vznikla nezávisle na odpovídající impresi. Navrhuje tuto 

argumentaci: každý snad uzná, že rozmanité ideje barvy nebo zvuku jsou navzájem 
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skute�n� r�zné i když zárove� podobné. Dále tvrdí: platí-li to o zmín�ných fenoménech, 

musí být pravdou, že také r�zné odstíny téže barvy vytvá�í zvláštní ideu, nezávislou na 

t�ch ostatních. P�edstavme si nyní, že znalci barev p�edložíme odstíny, které jsou 

se�azeny postupn� a zcela pravideln� od nejsv�tlejších k nejtmavším a p�itom tam jeden 

jediný odstín chybí. Hume se ptá: je možné s užitím obraznosti tuto mezeru zaplnit a 

vytvo�it si tedy ideu onoho zvláštního odstínu, který ani znalec ani nikdo jiný p�edtím 

nerecipoval smysly? Hume odpovídá, že je to možné, což tedy znamená, že jednoduché 

ideje nejsou vždy a v každém p�ípad� odvozeny z odpovídajících impresí. Dodává však, 

že takový p�ípad nedosta�uje k tomu, abychom kv�li n�mu m�nili naši již p�ijatou 

maximu. Pokusím se toto znovu trochu rozvést. Uvažujme o ideji Boha. Dostaneme se 

nap�. k starému scholastickém problému, zda B�h m�že – pokud jej považujeme za 

absolutní dokonalost v pozitivním smyslu – u�init n�co, co by bylo s touto dokonalostí 

v rozporu. Takto uvažovat m�žeme, nebo� je dávno p�ijatou tezí, že k Bohu pat�í mimo 

jiné také absolutní svoboda. Na základ� toho, co �íká shora Hume o barvách, tónech 

apod. bychom potom ale došli k zjišt�ní, že vlastn� Boha „tvo�í“ nekone�ný po�et 

�lov�ku zcela nep�ístupných predikát�, p�i�emž se m�že vyskytnout predikát (nap�. že 

B�h ze své absolutní svobody m�že zam�nit dobro a zlo) který je v kolizi s obecnou 

charakteristikou Boha a p�itom tato kolize vlastn� žádnou kolizí není. Já se jenom na 

základ� toho ptám, zda-li platí Humovo tvrzení o tom, že jestliže nejsou jednoduché 

ideje vždycky a v každém p�ípad� nutn� odvozeny z odpovídajících impresí, setkáváme 

se s ojedin�lým p�ípadem, který nezasluhuje abychom kv�li n�mu m�nili „naši obecnou 

maximu“. Spíše to vypadá, že adekvátn�jší vyjád�ení by bylo: prost� výjimka potvrzuje 

pravidlo. To sice obecnému pov�domí sta�í, ale nesta�í to filozofické (pop�ípad� 

teologické) reflexi, nebo� bychom museli zcela revidovat samotný pojem Boha. 

Zbývalo by jediné, totiž to, že bychom �ekli, že boží cesty jsou nevyzpytatelné. To je 

jist� možné �íct, ale potom bude obtížné souhlasit s Humem v tvrzení, že idea Boha je 

nakonec kopií imprese, tedy vlastn� zkušenosti, kterou �lov�k m�že b�žn� u�init. 

Naopak bychom si mohli dovolit tvrdit, že opravdová zkušenost je zkušenost zmín�né 

nevyzpytatelnosti. To by ale znamenalo, že idea (nap�.idea nevyzpytatelnosti) není  

„mén� silnou a živou“ nýbrž naopak, že je siln�jší než živá percepce, tedy imprese. Je 

jasné, že to by do zna�né míry mohlo také rozvrátit zdánliv� nezpochybnitelné Humovy 

výchozí teze o vztahu imprese a ideje.  

    Hume nyní postupuje následujícím zp�sobem. Všechny p�edm�ty lidského 

rozumu lze rozd�lit na dva druhy. Jedním z nich jsou vztahy idejí a druhým faktické 
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okolnosti. K prvnímu druhu p�ísluší fenomény, které se týkají v�t jako geometrie, 

algebra a  aritmetika. Jejich tvrzení jsou podle Huma jistá na základ� nahlédnutí nebo 

d�kaz�. K v�tám tohoto druhu (nap�. t�ikrát p�t se rovná polovin� ze t�iceti nebo �tverec 

nad p�eponou se rovná sou�tu �tverc� nad odv�snami) lze dosp�t pouhým 

myšlenkovým výkonem bez závislosti na tom, zda cokoliv ve vesmíru v�bec existuje. 

Hume �íká, že i kdyby v p�írod� nebyl žádný kruh nebo trojúhelník, tak by dané pravdy 

(dokázané Euklidem) navždy podržely svou jistotu a z�ejmost. Pokud zde Huma stru�n� 

komentujeme pak je tomu tak, že tyto exaktní v�dy disponují záv�ry, jejichž  opak nebo 

jakákoliv modifikace nem�že být správná respektive pravdivá. O faktických 

okolnostech se naproti tomu nedá �íct, že bychom se o jejich záv�rech mohli p�esv�d�it 

s odpovídající evidencí. (uvedu jen mimochodem že termín evidence – alespo� podle 

Descarta – znamená „jasnou a z�etelnou p�edstavu“) . Podle Huma je opak každé 

faktické okolnosti vždy možný. Možný tady znamená, že nam�že být logicky sporný a 

že si jej lze p�edstavit stejn� z�eteln� v tom smyslu, jako by odpovídal skute�nosti. 

Hume �íká:“… že slunce zítra nevyjde není v�ta o nic mén� srozumitelná a o nic mén� 

logicky sporná než ta, že vyjde. Marn� bychom se tedy pokoušeli dokázat její 

nepravdivost.        Kdyby bylo možné její nepravdivost dokázat, obsahovala by logický 

spor a mysl by si ji nikdy nemohla z�eteln� p�edstavit.“6 

Hume pokra�uje, že je zcela namíst� zkoumat, jaká je povaha evidence, která 

nás ujiš�uje o skute�né existenci a faktických okolnostech, p�esahujících sv�dectví 

našich smysl� a pam�ti. Upozor�uje sou�asn� na to, že tento problém doposud z�stával 

na okraji pozornosti filozofie od starov�ku až po moderní dobu, z �ehož zákonit� 

vznikalo spoustu nedorozum�ní a také mylných výklad�. Tato �ást Humovy knihy tvo�í 

vlastn� výklad jeho úst�ední myšlenky. Posu�me totiž následující: Hume �íká, že 

veškeré pozorování faktických okolností je – na rozdíl od posuzování vztah� mezi 

idejemi – založeno na vazb� p�í�iny a ú�inku. (jen pro srovnání: geometrické nebo 

aritmetické pravdy, lépe �e�eno, vztah mezi jejich formulací a d�sledkem není vztahem 

p�í�iny a ú�inku, nýbrž n��ím, co p�ímo plyne z povahy daných útvar�.) Díky vztahu 

p�í�iny a ú�inku lze podle Huma postoupit za evidenci pam�ti a smysl�. Uvedu zde 

p�íklad. Otázka, zda dnešního nebo zít�ejšího dne vyjde nebo nevyjde slunce, není a 

priori a s jistotou zodpov�ditelná ani na základ� toho, že n�jaký �lov�k, který se t�eba 

již dožil velmi vysokého v�ku a už nem�že mít v živé pam�ti vzpomínku, zda b�hem 

                                                
6 IBDN str.49 



 40 

jeho dlouhého života vyšlo doposud slunce každý den. A pokud bychom mluvili o 

jiném typu pam�ti, než jak to �iníme nyní, pak ani nejdetailn�jší zápisy v kronikách, 

v�deckých spisech nebo ve výpov�dích dávných sv�dk� nemohou zajistit, že daný jev, 

který se podle všeho opakuje od nepam�ti nastane také dnes, zítra, pozít�í…Stejn� tak 

smysly nás mohou ujistit vlastn� jen a posteriori, že v daný den vyšlo slunce. Takže 

zbývá jen jediné: stále p�edpokládat, že existuje spojení mezi p�ítomným faktem 

(v našem p�ípad� tím, že dnes slunce vyšlo) a tím, co z n�j vyvozujeme (že slunce vyjde 

i zítra). Kdyby nebylo, �íká Hume, nic co by daná fakta svazovalo dohromady, bylo by 

jakékoliv vyvození naprosto nepodložené. Z�stává tedy otázkou podrobn�ji zkoumat a 

poznávat p�í�inu a ú�inek, respektive, jejich vazbu. Hume tvrdí, že poznávání tohoto 

vztahu nem�že být nikdy dosahováno úvahou a priori, nýbrž povstává výlu�n� ze 

zkušenosti, v níž shledáváme ty  nebo ony p�edm�ty ve stálém soub�hu. Op�t bych ráda 

komentovala tuto �ást Humova výkladu. Jde vlastn� o to, že p�í�ina a ú�inek, respektive 

dv� fakta, která nastávají v daném nezm�nitelném po�adí, je v�cí, která je dána ve 

v�domí „jinak“ než vlastní kauzální vazba. Kdyby totiž byla tato vazba dána stejn� jako 

p�í�ina a ú�inek, byla by p�inejmenším stejn� jistá jako tyto dva pojmy. Mimochodem 

toto Humovo tvrzení, a� zní velmi prost�, lze považovat za velmi filozoficky silné a 

vlastn� nesporné.                                                                                                      

Vždy� skute�n� fenomén p�í�iny a ú�inku a fenomén kauzální vazby 

(kauzálního nexu) nejsou zam�nitelnými fenomény a pokud si toho dosavadní filozofie 

nevšimla, pohybovala se vlastn� v dimenzích, které tento problém zcela neoprávn�n� 

shazovaly ze stolu. Hume zde tedy upozor�uje na „samoz�ejmost“ která ani zdaleka 

samoz�ejmostí není. Je prakticky nemožné, najít n�jakého myslitele po Humovi, který 

by byl schopen tento problém �ešit v tom smyslu, jak byl Humem nastolen. O tom se 

ostatn� budeme mít ješt� možnost se p�esv�d�it. Hume nyní kombinuje noetiku 

s psychologií. �íká, že b�žný �lov�k si v�bec neuv�domuje, na jakém vlastn� základ� si 

je jistý danými „samoz�ejmostmi“. Filozof však (m�že být i psycholog) ale hledá 

odpov��. A Hume nemá po ruce jinou, než že zde má hlavní vliv zvyk, který je 

nejsiln�jší tam, kde nejen „ … zakrývá naši p�irozenou nev�domost, nýbrž skrývá i sám 

sebe, takže se zdá, že v�bec nehraje roli na míst�, kde je ve skute�nosti p�ítomen 

v nejvyšší mí�e..“ 7 
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To je velmi chytrá myšlenka, dokazující mimo jiné nejen Hum�v ostrovtip, ale 

také jeho vyt�íbený zp�sob filozofického pohledu na sv�t. Zkusím toto tvrzení 

dokumentovat následujícím p�íkladem:Když jsem byla v muzeu Louvre, samoz�ejm� 

jsem se velmi t�šila na slavný obraz od Leonarda Da Vinci Monu Lisu. Když jsem se 

k n�mu prodrala skrze houf jiných nadšenc�, zjistila jsem, že obraz byl tak prudce 

osvícen jakýmsi sv�tlem a bylo kolem n�j stále tolik lidí, že jej nebylo možno skoro 

v�bec vid�t.Mé skeptické mysli okamžit� vytanula jedna otázka – je tam ten obraz 

v�bec ješt�? Nebo tam snad byla dána „pouze“ Dürerova krajinka? M�la jsem sotva jen 

dojem, že vidím ten známý úsm�v. (mimochodem, dote� nevím, co tam vlastn� bylo) 

To se dá interpretovat tak, že sv�tlo zde vlastn� bylo naprostou temnotou – v Humov� 

kontextu, že jde o zvyk, který nejen zakrývá naši p�irozenou nev�domost, ale zejména 

skrývá sám sebe. Dodate�n� bych nejrad�ji poslala stížnost na �editelství muzea Louvre. 

    Pokra�uji ale dále. Hume tvrdí, že zkrátka každý ú�inek je d�j, odlišný od své 

p�í�iny. Nem�že tedy být v ní nalezen, rozumí se jako obsažený, a první nápad o n�m �i 

p�edstava a priori o n�m jsou naprosto libovolné. Marn� bychom si tedy podle Huma 

�inili nárok vyvodit kteroukoliv p�í�inu nebo ú�inek bez pozorování nebo zkušenosti. 

To je d�vod, pro� si podle Huma žádný rozumný a skromný filozof nikdy ne�inil nárok 

na ur�ení poslední p�í�iny bez n�jakého p�írodního d�je. Pokusím se to znovu  stru�n� 

glosovat. Hume vlastn� �íká, že kdyby neexistoval sv�t a tvorové v n�m, nemohl by 

žádný myslitel poctiv� uvažovat o Bohu, jako poslední p�í�in�. Kdyby to totiž u�inil, 

mluvil by bu� o ú�inku bez p�í�iny nebo o p�í�in� bez ú�inku. Samoz�ejm� velmi 

provokativní otázka, kterou nám zde Hume  jistým zp�sobem sugeruje zní: není tradi�ní 

a b�žný teologický zp�sob vyvozování sv�ta z božího aktu stvo�ení op�t jen speciálním 

p�íkladem zvyku? Ale zp�t k Humovi, podle kterého je marné pátrat po obecných 

p�í�inách obecných d�sledk�, nebo� takové p�í�iny jsou �lov�ku – p�i veškeré jeho 

zvídavosti a schopnosti myslet – naprosto uzav�eny. I ta nejdokonalejší filozofie  nás 

pouze nepatrn� posouvá nad hranice našeho nev�d�ní, takže i ta nejdokonalejší filozofie 

nám vlastn� pouze ukazuje jak velká, rozsáhlá a ovšem z�ejm� nesmírn� d�ležitá je 

oblast našeho nev�d�ní. Výsledkem veškeré filozofie tedy podle Huma je:“…nahlédnutí 

lidské slepoty a slabosti se kterými se vzdor naší snaze vyhnout se tomu setkáváme na 

každém kroku „. 8 
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Ani geometrie, pokud si ji p�írodní filozofie vezme na pomoc, nás nem�že uvést 

k poznání posledních p�í�in, nebo� její – jinak nesporné, evidentní – teorémy nás 

neuschop�ují k poznání posledních p�í�in.  

    Hume nyní pokra�uje a �íká, že jeho dosavadní zkoumání prakticky nedosáhlo 

žádných odpovídajících výsledk�. Proto se ptá: jaká je povaha veškerého poznání 

faktických okolností? Zdá se, že p�im��enou odpov�dí je že tato povaha je založena na 

vztahu p�í�iny a ú�inku. Ptám se tedy ale: Na �em je založeno všechno naše uvažování 

tohoto vztahu a vyvozování záv�r� z n�j? Zde je odpov�� jednozna�ná -  na zkušenosti. 

Hume však píše dále. Na �em je založeno vyvozování záv�r� ze zkušenosti? Aby na 

tohle našel odpov��, za�íná odpov�dí negativní. Tvrdí, že ani po té, co máme zkušenost 

o d�jích p�í�iny a následku, nejsou naše záv�ry vyvozeny z oné zkušenosti na 

p�emýšlení, �i na jakémkoliv rozumovém výkonu.9 

P�íroda nás udržuje ve velkých vzdálenostech od svých tajemství, �íká Hume, a 

dovolila nám pouze znalost n�kolika povrchních kvalit p�edm�t�. Naopak ty síly a 

principy, na nichž nakonec závisí p�sobení on�ch p�edm�t� p�ed námi skrývá. Naše 

smysly nás informují o barv�, tíze a konzistenci nap�íklad chleba, ale žádný smysl ani 

rozum nás neinformuje o t�ch kvalitách, kterými je vlastn� tvo�ena schopnost chleba 

nasytit a vyživovat naše t�lo. Nebo jiný p�íklad: Zrak nebo hmat poskytují ideu 

momentálního pohybu t�les, ale o síle �i moci, která by neustále udržovala t�leso 

v pr�b�žném pohybu, a kterou t�lesa ztrácejí jen tehdy, když tuto sílu p�edávají jinam – 

o té si nem�žeme vytvo�it ani tu nejvzdálen�jší p�edstavu. Vždy proto m�žeme pouze 

p�edpokládat, vidíme - li podobné smyslové kvality, že k nim budou náležet podobné 

skryté síly a m�žeme pak o�ekávat, že jejich p�sobení povede k ú�ink�m podobným 

t�m, které již námi byly zakuseny. Musíme uzav�ít, že zde p�eci jen p�sobí mysl �i 

rozum, jejichž vlastnosti by bylo na míst� zkoumat již proto, že zde nelze vykázat žádné 

známé spojení mezi smyslovými kvalitami a skrytými silami, což znamená, že mysl 

(mind) je vedena k utvo�ení daného záv�ru n��ím jiným, než tím, že by v�d�la o jejich 

p�irozenosti. Tady bych op�t ráda vložila malý komentá�. P�i studiu t�chto stránek 

z Huma musí každý soudný �tená� uznat, že je Humovou zna�nou filozofickou 

zásluhou, že už v�bec upozornil na problémy, které se skrývají v uvedených zdánlivých 

samoz�ejmostech. P�ed ním se totiž o tuto v�c nikdo n�jak hluboce nezajímal, brala se 

jako samoz�ejmost a tak se této otázce filozofie vyhnula. Hume pokra�uje. Co se tý�e 
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minulé zkušenosti pak m�žeme konstatovat, že dává p�ímou a jistou informaci práv� o 

t�ch p�edm�tech, které jí daly vzniknout. Pro� by se však ale nyní m�la platnost této 

zkušenosti rozši�ovat i na budoucí �asy a na jiné p�edm�ty, které jsou pouze podobné 

p�edm�t�m uvedeným a  to mnohdy jen co do zjevu. Chléb je prost� obda�en 

p�íslušnými skrytými silami. Plyne z toho ale, že jiný chléb m� jindy musí také nasytit a 

téže podobné smyslové kvality budou tedy provázeny podobnými skrytými silami? 

Tento záv�r v�bec není nutný. Je naopak t�eba p�ipustit, že tu b�ží o vyvození jistého 

záv�ru, že tu musí být u�in�n ur�itý krok, ur�itý myšlenkový úsudek, který je t�eba 

vysv�tlit. „…následující dva výroky ne�íkají zdaleka totéž: Shledal jsem, že takový a 

takový p�edm�t byl vždy doprovázen takovým a takovým ú�inkem a p�edpokládám (což 

je druhý výrok) že jiné p�edm�ty jevov� podobné musí být provázeny podobnými 

ú�inky“ 10 

Hume �íká: je možné p�ipustit, že druhý výrok lze oprávn�n� vyvodit z prvního a 

také ve skute�nosti vím, že jej takto vždy vyvozujeme. Pokud však trváme na tom, že se 

toto vyvození d�je myšlenkovým postupem, byl bych rád, kdyby takový myšlenkový 

postup mohl být p�edveden. A to proto, že spojení mezi ob�ma výroky není 

bezprost�edn� z�ejmé. M�j komentá� zní: V prvním p�ípad� se n�co stalo a to s jasnými 

d�sledky. Jak ale vím, že -  a�koliv budou spln�ny p�íslušné podmínky -  se to stane i 

v p�ípad� následujícím? Vlastn� jde znovu o to, co Hume vyvozuje o p�í�in� a ú�inku 

na jedné stran� a o jejich kauzální vazb� na stran� druhé. 	iní to sice tentokrát na jiné 

úrovni - totiž na úrovni myšlenkových postup� – ale výsledek je stejný: vztah p�í�iny a 

ú�inku není dán stejným nebo zam�nitelným zp�sobem jako je dán jejich kauzální 

nexus. Hume dále  �íká, že abychom tento problém seriozn� vy�ešili, bylo by t�eba 

n�jakého  st�edního �lenu, který by v mysli takové vyvození umožnil. P�iznává ovšem, 

že není schopen pochopit, co by takovým st�edním �lenem mohlo být. Pro nás to 

znamená, že znovu úto�í nikoliv na existenci n��eho, co se dá nazvat p�í�inou a 

ú�inkem – nebo� to mohou být zkušenostn� ov��ená fakta – ale na existenci onoho 

„spojovacího �lánku“, kterým je kauzální vazba respektive jednoduše �e�eno, kauzalita 

sama. 	ili prozatím m�žu a dovolím si  konstatovat, že práv� ona kauzální vazba, která 

by m�la zajistit klid a uspokojení b�žnému rozumu a vlastn� by m�la zajistit i fungování 

sv�ta a �lov�ka, je Humovým kruciálním problémem. Hume �íká že ten, kdo tuto otázku 

považuje za naivní, zbyte�nou, nebo p�ímo protismyslnou, má vlastn� povinnost 
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p�edložit nevývratné a nezpochybnitelné vysv�tlení. Celému tomuto postupu �íká Hume 

„negativní argument“ a dodává, že budoucí filozofie i s veškerou duchaplností a 

chytrostí jejich velikán� bude �ádn� zajišt�na až tehdy, kdy bude tento jen zdánliv� 

p�ízemní problém uspokojiv� vy�ešen. Prozatím je pro n�j tato otázka nová a ješt� nikdo 

nepodal její �ádné �ešení. Je ale možné také tvrdit, že i kdybychom prošli veškerá 

dosavadní lidská poznání uložená ve všech dosud existujících v�dách, m�že se ukázat, 

že žádná z nich není s to takový argument poskytnout.  

     Hume pokra�uje. Všechna rozumová �innost m�že být rozd�lena na dva druhy 

– což je ostatn� teze, kterou celé zkoumání vlastn� za�íná – totiž uvažování, které se 

týká vztahu idejí a uvažování, které se týká faktických okolností a existence. Jeví se mu 

evidentní, že tento druhý typ poznání nem�že poskytnout žádné argumenty, týkající se 

dané v�ci.“…není totiž nic logicky sporného v myšlence, že chod p�írody se mohl 

zm�nit, takže p�edm�tu zdánliv� podobnému tomu, který jsme zakoušeli d�íve, mohou 

náležet jiné a dokonce odlišné ú�inky.“11 

Nap�íklad t�lesa padající z mrak� a ve všech sm�rech p�ipomínající sníh mohou 

mít chu� soli a pálit jako ohe�. Nebo stromy pokvetou v prosinci nebo v lednu a 

opadávají v kv�tnu �i �ervnu.(což už se asi d�je) Cokoliv z toho, �íká Hume, je 

srozumitelné, m�že být z�eteln� myšleno a neobsahuje žádný logický spor, takže jeho 

nepravdivost nem�že být nikdy prokázána d�kazem nebo abstraktní úvahou a priori. 

Pokud bychom na tomto míst� ovšem cht�li mluvit o n�jakých argumentech, potom 

pouze takových, které jsou výhradn� pravd�podobné a tím se vlastn� týkají zase jen 

faktických okolností a skute�né existence. �ekli jsem ale, pokra�uje Hume, že všechny 

argumenty ohledn� existence se opírají o vztah p�í�iny a ú�inky, a že znalost tohoto 

vztahu je založena výhradn� na zkušenosti. A ta �íká: veškeré záv�ry se omezují na 

zkušenostní ( což je vlastn� v tomto smyslu nedostate�ný ) p�edpoklad, že budoucnost 

se bude podobat minulosti. Takže se vlastn� pohybujeme v kruhu a používáme platnost 

toho, co má být teprve dokázáno. Od p�í�in, které se jeví jako podobné prost� 

o�ekáváme podobné ú�inky, což je nakonec jediné možné shrnutí našeho vyvozování 

záv�ru ze zkušenosti. Zdálo by se jasné, že kdyby takové záv�ry m�ly být vytvá�eny 

rozumem, mohli bychom si celou cestu nekone�né zkušenosti zkrátit. Potom se ale 

podle Huma naskýtá velmi jednoduchá otázka: Každý používá r�ení „je to podobné jako 

vejce vejci.“ Nikdo však na základ� této zdánliv� nesporné teze nem�že o�ekávat, že 
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všechna vejce budou mít na základ� oné „podobnosti“ stejnou chu� a v�ni. A 

v takových p�íkladech bychom mohli pokra�ovat dál. Vrací se tedy otázka, kde hledat 

onen st�ední �len, p�emos�ující ideje, který umožní spojovat výroky navzájem si tak 

vzdálené. P�ipustila jsem, že nap�íklad barva, konzistence a smyslové kvality chleba 

nemají žádné skryté významy nasycení a výživy.To znamená, že jsem vlastn� p�iznala 

p�irozený stav naší nev�domosti o t�chto p�edm�tech. M�že nám z této svízelné situace 

pomoci zkušenost? Nikoliv – jak se ukázalo už v p�edchozím výkladu. Když nap�íklad 

n�kdo �ekne, že od t�lesa barvou a konzistencí podobného chlebu o�ekáváme nasycení a 

výživu, �iní nepochybn� ur�itý myšlenkový výkon, který je t�eba vysv�tlit. A když 

n�kdo �ekne:“…shledal jsem ve všech dosavadních p�ípadech, že ur�ité smyslové 

kvality byly v souladu s ur�itými skrytými silami a když pak �ekne, že podobné 

smyslové kvality budou vždy v soub�hu s podobnými skrytými silami nedopouští se 

v�bec tautologie, a ty dva výroky v�bec netvrdí totéž.“ 12 

M�žu namítnout, že druhý výrok lze vyvodit z prvního. Ale kdybych uvažovala 

poctiv� , pak takové vyvození v�bec není bezprost�edn� o�ividné. Obdobn� tak, když 

�ekneme, že veškeré vyvozování ze zkušenosti p�edpokládá jako sv�j základ, že 

budoucnost bude podobná minulosti, potom p�i sebemenší možnosti, že by se mohl 

zm�nit b�h p�írody by bylo nutno uznat, že minulost není schopna dávat žádné pravidlo 

pro budoucnost, �ímž se veškerá zkušenost stává prakticky bezcennou. Mé praktické 

jednání, m�že �íct zcela normální �lov�k, vyvrací mé pochybnosti . Tedy dob�e.Jakožto 

�inná bytost skute�n� m�žu mít v tomto bod� jasno, ale jakožto filozof, navíc obda�ený 

trochou skepticismu, se chci dozv�d�t o co se takový záv�r vlastn� opírá a to mi 

nezodpoví ani ona „normální bytost“, ani všechny knihy mudrc� od nepam�ti. Protože 

jsem, �íká Hume, dosud opravdu neslyšel žádný p�esv�d�ivý argument, zdá se, že budu 

muset hledat odpov�di jinde a jiným zp�sobem.  

    V V. kapitole „Zkoumání…“ s názvem „Skeptické �ešení t�chto pochybností“ 

se bude Hume snažit odpov�d�t na otázky, které již d�íve s takovou ostrostí položil. 

�íká:“…zatímco pozorn� sledujeme marnost lidského života a obracíme všechny své 

myšlenky k prázdné a pomíjivé povaze bohatství a poct, možná po celou tu dobu jen 

pochlebujeme své vrozené lenosti, která ve své nenávisti k životnímu shonu a námaze 

podnikání hledá rozumnou záminku k tomu, aby se oddala plné a svrchované ne�innost. 

Existuje však jeden druh filozofie, který, jak se zdá, má tento nep�íjemný rys jen v malé 
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mí�e, a to proto, že do lidské mysli nevnáší žádnou nevázanou váše� a nem�že se ani 

slou�it s žádnou p�irozenou náklonností: je to akademická �ili skeptická filozofie. 13 

Hume je nyní charakterizuje následovn�: Akademikové hovo�í o pochybování a 

zdržení se soudu o nebezpe�í ukvapených záv�r�, o omezení rozumového zkoumání na 

velmi úzkou oblast a také odmítání veškeré spekulace, které nez�stávají v mezích 

spole�ného sv�ta a jednání v n�m.  

Z toho Hume mimo jiné vyvozuje, že tato filozofie, usilující o omezení našich 

zkoumání na spole�ný sv�t, nem�že v žádném p�ípad� sv�t podkopat a rozší�it své 

pochybnosti do takové míry, aby zni�ila veškerou �innost i spekulaci. Znovu na tomto 

míst� cituji Huma: “…p�irozenost vždy udrží svá práva a nakonec se prosadí proti 

jakýmkoliv abstraktním úvahám.“ 14 

Hume jasn� �íká, že je mu naprosto z�ejmé, že p�edchozí �ást jeho úvah vedla 

k záv�ru, že v žádném vyvozování ze zkušenosti není schopna mysl krok�, které by 

byly podep�eny �ádným argumentem nebo myšlenkovým postupem. Ptá se ovšem, zda -  

není -  li mysl k u�in�ní tohoto kroku podmín�na argumentem, není ji možné p�ivést 

k n�jakému principu stejné váhy a autority n�jak jinak? A pokra�uje s tím, že:  

P�edstavme si �lov�ka, který by byl náhle n�jakým zp�sobem p�enesen do našeho sv�ta, 

o n�mž by p�edtím samoz�ejm� v�bec nic nev�d�l. Takový �lov�k by zcela jist� nebyl 

schopen žádnou rozumovou úvahou dosp�t k ideji p�í�iny a ú�inku a to již proto, že ty 

se nikde nejeví smysl�m. Nemusí být žádný d�vod vyvozovat z objevení se jedné 

existence na existenci druhou. Takový �lov�k by tedy vlastn� nikdy nemohl provád�t 

žádné odhady a dokonce by si ani nemohl být jist ani tím, co je jinak bezprost�edn� 

p�ítomno v jeho pam�ti a smyslech. Ani kdyby náhodou získal n�jaké zkušenosti (což 

by jist� u�inil), nebyl by s to schopen nabýt n�jaké ideje �i poznat skrytou sílu, kterou 

jeden p�edm�t zp�sobuje druhým. P�esto by z�ejm� cítil ur�itou nutnost k n�jakému 

vyvozování, a�koliv by mohl být klidn� toho názoru, že se rozum tohoto vyvozování 

nezú�ast�uje. Z toho lze vyvodit, �íká Hume, že p�eci jen existuje n�jaký další princip, 

který by takového �lov�ka vedl k utvá�ení jistých záv�r�. Tímto principem – a tento 

záv�r m� už u Huma rozhodn� nep�ekvapí – je oby�ej a zvyk. Kdykoliv totiž tíhneme 

k opakování téhož aktu �i výkonu, aniž by bylo pot�ebné jakkoliv o dané v�ci rozumem 

uvažovat – vždycky nakonec �ekneme, že takové tíhnutí je ú�inkem zvyku. Zde jenom 

poukazuji na  princip lidské p�irozenosti, který je všeobecn� uznáván a jehož ú�inky 
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jsou dob�e známy. Provedu  také zde malé zkoumání, zda Hume skute�n� hovo�í o 

realit�, jak to slíbil. Nep�jde o nic mimo�ádného. P�edstavíme si nap�íklad obyvatele 

Afriky, který celý sv�j život prožil v rámci svého kmene, což znamená,že žil vlastn� na 

velmi omezeném území, �ídícím se staletím nem�nnými zvyklostmi a oby�eji. Než budu 

pokra�ovat v tomto p�íklad�, uvedu ješt� jeden p�íklad a to z literární oblasti, který m� 

v této souvislosti napadl.Kdysi dávno jsem dostala knížku, kterou jsem n�kolikrát po 

sob� �etla , a která se mi nyní velmi hodí.Mám na mysli román o Tarzanovi z rodu op�. 

To byl sice b�loch, ale vyrostl, pokud m� pam�� nešálí, vychováván gorilou, aby se 

potom souhrou náhod ocitl v prost�edí anglické šlechty. Ostatn� sám mezi ni rodov� 

pat�il. Takže onoho obyvatele Afriky m�žeme naprosto oprávn�n� p�irovnat 

k Tarzanovi, vlastn� lordu Greystockovi, a�koliv oba tito lidé nemají samoz�ejm� v�bec 

žádné pojetí o tom, co filozoficky znamená pojem zkušenosti a už v�bec ne o tom, co je 

to idea podobn�. P�esto však, p�i delším pobytu v takzvané  civilizované spole�nosti, 

nakonec „odkoukají“ zp�soby této spole�nosti i styl jednání, kterým se tato spole�nost 

�ídí. Takže, i když nemají žádnou teoretickou pr�pravu, nakonec je to skute�n� zvyk a 

oby�ej, to znamená tíhnutí k opakování téhož aktu a výkonu, (Humovými slovy) co je 

vede k jednání, které se prakticky – alespo� vn�jškov� – zásadn� neliší od jednání 

„civilizovaných“ muž� a žen. Je ovšem jasné, že v nich tímto zp�sobem v žádném 

p�ípad� není toto jednání totální náhražkou jejich p�vodních zvyk�. To m� na tomto 

míst� ale nem�že ovlivnit. Tímhle vším chci pouze dokumentovat, že Humovi lze dát za 

pravdu i v p�ípad�, že budeme projednávat podobné extrémní situace.Zp�t k Humovu 

spisu Zkoumání…. Hume opakovan� tvrdí, že po stálém soub�hu dvou p�edm�t� – 

nap�íklad z tepla a plamene, je to nakonec jedin� zvyk, co nás s ur�itou nutností vede 

k o�ekávání jednoho -  na základ� zjevnosti druhého. A zde m� napadá op�t drobná 

poznámka: Žijeme v moderní dob�, kdy klasické ohništ�, �i dokonce zcela normální 

ho�ák plynového p�ístroje, nebo jen �ervené zbarvení plotny, vyživované elektrickým 

proudem, bylo již dávno nahrazeno speciálními kovovými plotnami, které jsou sice 

rozžhavené, ale jejichž barva se nem�ní.(moje sest�enice jeden takový totiž má) Ani 

tento p�ípad nem�že ohrozit postup tohoto mého výkladu, lépe ovšem �e�eno, Humova 

výkladu. Vždy� je to znovu zkušenost, která nás velmi rychle (a ješt� tím bolestn�ji) 

p�ivede na myšlenku, že nemusí jít o žádné ohništ� ani ho�ák plynového va�i�e, aby 

zp�sobil velmi t�žké popáleniny. Takže Humovy argumenty o zkušenosti a zvyku zde 
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z�stávají pln� v platnosti. Hume to uzavírá slovy:“…všechny záv�ry zkušenosti jsou 

tedy následkem zvyku, nikoliv rozumové úvahy.“15 

K tomu zase jen jedna poznámka, která znovu dává Humovi za pravdu. Každá 

matka nebo otec velmi dob�e v�dí, že žádnou ze svých ratolestí nakonec nep�esv�d�í 

„rozum“ ani upozorn�ní �i cokoliv podobného, aby se vyvarovali jistých, pro n� 

nebezpe�ných �inností. Jak geniální by to muselo být dít�, aby na základ� 

p�esv�d�ování rozumnými argumenty bylo s to se vyvarovat �inností, které sebou 

zákonit� nesou nep�íjemnosti nejr�zn�jšího druhu. Vždy je to nakonec zkušenost dít�te 

samotného, která zde jedin� platí jako argument. (Moji rodi�e o tom v�dí své.)  

     Hume tedy uzavírá: hlavním v�dcem lidského života je zvyk. Bez jeho vlivu 

bychom si nebyli naprosto v�domi veškerých faktických okolností, p�esahující ty, které 

jsou bezprost�edn� p�ístupny pam�ti a smysl�m. Nikdy bychom nev�d�li, jak 

p�izp�sobit prost�edky cíl�m nebo jak užít své p�irozené schopnosti k dosažení ur�itého 

ú�inku. Také zde si neodpustím malý, i když pon�kud osobní p�íklad.  Je možné si 

p�edstavit, že já jako žena bu� nemám, nebo nejsem schopna vyhodnotit své zkušenosti 

s muži. Do jakých obtíží se potom mohu dostat je snadno nahlédnutelné. Mám 

k dispozici smysly, respektive, smyslové poznání. To je však vždy nakonec omezeno na 

konkrétní p�ípady. Mám k dispozici i pam��, ta m� však -  z d�vodu které zde 

nemusíme �ešit – p�íliš d�ležitá nep�ipadá, nebo� jsem toho názoru, že v�ci se prost� 

nemohou opakovat stejným zp�sobem. V tom p�ípad�, vlastn� v obou t�chto p�ípadech 

sedím ve�er ve svém pokoji, op�t zklamaná dalším milostným neúsp�chem, ale d�ležité 

je, že vlastn� mi není v�bec jasné, co se vlastn� stalo. A co se stalo  -  alespo� podle 

Huma? V�bec jsem nevzala v potaz, že nap�íklad m�j mužský prot�jšek již obdobné 

zkušenosti zažil, jistým zp�sobem je pochopil, porozum�l jejich „�ádu“ a i v mém 

p�ípad� se �ídí zvykem, který se mu v p�edchozích p�ípadech osv�d�il jako zp�sob jak 

ženu získat. Ví prost�, jaké prost�edky užít k daným cíl�m, a jak využít své p�irozené 

schopnosti k dosažení daného ú�inku. Ale stejn� i p�es toto mám tady proti Humovi 

jednu námitku. Kdyby totiž všichni lidé a zejména já -  jako mladá žena, toužící po 

n��em hodnotném a dokonce i krásném  - propadla ideologii zvyk� a oby�ej�, �ím by 

byl m�j život? Není nakonec lepší d�lat stále stejnou chybu a nebýt tak rozumná,jinak 

�e�eno, pou�ená filozofií pana Huma, než být „ve v�ci“ a tím se stát vlastn� docela 
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chytrým a schopným …skeptikem? Tím vším chci �íct, že filozofie je krásná v�c, ale 

život je p�eci jen mnohem zábavn�jší. (Myslím, že by mi dal Hume za pravdu.) 

    Ale už zase zp�t k mnou probíranému problému – teorii poznání Davida Huma. 

Ten zakon�uje tuto p�edb�žnou úvahu následujícím zp�sobem: “…bylo by pro nás 

naprosto p�ijatelné na tomto míst� ustat se svými filozofickými výzkumy. Ve v�tšin� 

otázek nem�žeme postoupit ani o krok dále a ve všech otázkách sem tak jako tak i po 

nejneúnavn�jším a nejzvídav�jším tázání musíme vrátit. A však i tak bude naše 

zvídavost omluvitelná… pokud nás povede ješt� k dalším výzkum�m a p�im�je nás 

k vyšet�ení povahy oné víry ve zkušenost a onoho zvykového soub�hu, ze kterého je 

vyvozena.“ 16 

Hume nyní �íká, že nic není svobodn�jšího, než lidská obraznost, a i když tato 

nakonec nem�že p�esáhnout p�vodní zásobu idejí, které poskytují vn�jší i vnit�ní 

smysly, má prakticky neomezenou schopnost tyto ideje sm�šovat, spojovat, odlu�ovat a 

rozd�lovat. Jestliže tuto v�c budu op�t stru�n� komentovat, m�žu zde �íct, alespo� jak 

tomu rozumím já, že není v�bec zcestné, chápat onu p�vodní zásobu idejí jako jistý 

kone�ný po�et element� nebo nap�.�ísel, obrazc� apod. a obraznost samu jako 

schopnost tento kone�ný po�et element� libovolným zp�sobem kombinovat. Z toho pak 

vyplývá, že m�žeme dosáhnout prakticky neomezeného množství kombinací, které lze 

stále rozši�ovat, aniž bychom museli zavád�t další �ísla obrazce a podobn�. Samoz�ejm� 

totéž by platilo pro tóny, barvy, tvary a tak dále.To znamená, že kone�ný po�et jednotek 

m�že vytvo�it nekone�ný po�et kombinací, jak dob�e ví nejen matematik, ale také malí�, 

hudebník, socha� atd. Stejná bude mimochodem také b�žná zkušenost nap�íklad 

šachisty. Sleduji nyní Hum�v další výklad. Lze si vymyslet prakticky jakýkoliv sled 

událostí, které mají všechny zdánlivou skute�nost p�ipsat jim jistý �as a místo a 

p�edstavovat si je, jako docela reáln� existující. Je samoz�ejmé, že to platí pouze co se 

tý�e obraznosti, nebo� ve skute�nosti si nem�žeme dop�át ten p�epych, abychom 

nap�íklad považovali za reálné, že �lov�k je od hlavy k pat� mokrý ješt� p�ed tím, než 

t�eba sko�í do bazénu nebo než je vystaven delšímu prudkému dešti. Tuto v�c 

samoz�ejm� Hume velmi dob�e ví. Jako filozof si však se stejnou samoz�ejmostí klade 

teoretickou otázku, co vlastn� vytvá�í rozdíl mezi výmyslem a vírou ve skute�nost. 

�íká:“…tento rozdíl nespo�ívá pouze v n�jaké jednotlivé ideji, která by p�istupovala 

k takové p�edstav�, které p�itakáváme a chyb�la by každému v�domému 
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výmyslu…Mysl má vládu nad všemi svými ideami a mohla by aktem v�le prost� 

p�ipojit ke kterémukoliv výmyslu zvláštní ideu a následkem toho by byla schopna v��it, 

�emu by se jí zacht�lo, což odporuje naší b�žné zkušenosti. M�žeme v p�edstav� spojit 

lidskou hlavu a t�lo kon�, ale není v našich silách v��it, že takový tvor n�kdy 

existoval.“17 

Z toho podle Huma plyne, že rozdíl mezi výmyslem a vírou ve skute�nost, musí 

spo�ívat v ur�itém prožitku �i pocitu (sentiment or feeling), který nezávisí na v�li a 

nem�že být �ízen podle libosti, ale pojí se s vírou. Musí být vyvolán naší p�irozeností, 

musí povstávat z konkrétní situace, do které je mysl postavena v tom �i onom 

okamžiku. Hume zde naráží na vlastn� již klasický filozofický problém, kterým je 

schopnost diferencovat mezi snem a skute�ností. P�edstavme si nap�íklad, že se nám ve 

snech odehrává jistý, zdánliv� naprosto souvislý a konzistentní p�íb�h. V tomto p�íb�hu 

mohou vystupovat naprosto konkrétní osoby, zví�ata nebo se v n�m mohou odehrávat 

jisté déle trvající d�je. Mohlo by se zdát, že – pokud v daném snu rozmlouváme 

nap�íklad s �lov�kem a následn� se stohlavou saní – je ona sa� stejn� reálná jako 

zmín�ný �lov�k, s nímž jsme dejme tomu mluvili p�ed spaním. I p�íb�h je konzistentní, 

my však máme jistou p�irozenost (jíž se rozumí p�irozenost b�žného, normáln� 

uvažujícího �lov�ka) , která nám brání zam�nit výmysl stohlavé san� (o které jsme 

ovšem mnohokrát slyšeli nebo �etli v pohádkách) se zmín�ným reálným �lov�kem. 

Rozum by nám p�i ur�ování této diference byl málo platný. Nezbývá -  a v tom má 

Hume nesporn� pravdu – než se utéci k jistým prožitk�m �i pocit�m, které vlastn� 

dokumentují (v souladu s naší p�irozeností), že jsme v�adili do pr�m�tu našeho 

„bd�lého“ života pohádkovou bytost, kterou nikdo nikdy nevid�l – a� je samoz�ejm� 

vd��ným nám�tem spisovatel�, básník�, filma�� a jim podobných um�lc�. Zde si 

dovolím ješt� jednu poznámku. Jak je známo, p�ichází Descartes dávno p�ed Humem 

s argumentem tzv. „souvislého snu“. Tento argument je Descartem do zna�né míry 

vyost�en a to v tom smyslu, že vlastn� život je tímto souvislým snem (nebo m�že být) a 

prakticky nelze odlišit realitu od takové imanigace. Descartes je ovšem racionalistou a 

navíc pracuje i s pojmem Boha. �eší tedy tuto situaci s pomocí idejí, k nimž se empirik 

Hume v�bec nehodlá uchylovat. Descartes �íká, že “garancí reality“ je vlastn� boží 

spravedlnost, moudrost a dobrota, která brání tomu, aby �lov�k zam�nil sen za 

skute�nost. Bylo by proti boží dobrot�, jednoduše �e�eno, �lov�ka trvale obelhávat. 
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Tuto poznámku jsem uvedla p�edevším z toho d�vodu, abych ukázala jaký je rozdíl 

mezi racionalistou Descartem a empirikem Humem, p�i�emž posledn� jmenovaný se 

obejde bez p�edpokladu boží dobroty a dalších metafyzicko - teologických tezí a posta�í 

mu zmín�ný prožitek �i pocit. Podle Huma je totiž p�edstava provázena zmín�ným 

prožitkem �i pocitem, �ímž se liší od hry pouhé fantazie. V tom potom spo�ívá veškerá 

p�irozenost víry ve skute�nost. Z toho vidíme, že i tak d�sledný empirik a skeptik, 

jakým Hume je, je nakonec nucen chápat „skute�nost“ jako v�c jistého „citu“, který je 

prost� v nás a který nakonec nemá nic spole�ného – nebo velmi málo – s rozumem, 

soudností a zvlášt� s reálnou  zkušeností. Ostatn� Hume –alespo� dle mého osobního 

názoru – �iní velmi dob�e, jestliže nap�íklad nemluví ve výše zmín�né souvislosti o 

k�es�anské ví�e. V�c je totiž paradoxn� dosti jasná. Je víra v Boha ztotožnitelná, �i 

naopak protikladná on�m slavným prožitk�m �i pocit�m, lépe �e�eno, citu – totiž za 

p�edpokladu, že m�že existovat �lov�k, jehož prožitek ,jinak �e�eno, cit, na základ� 

kterých je pro n�j B�h „zcela reálnou skute�ností“ opravdu m�že v tomto sm�ru rozlišit 

mezi výmyslem a skute�ností. Takže Humova teze o prožitku, pocitu nebo citu by op�t 

mohla doznat dost vážné trhliny. Tato úvaha ovšem zám�rn� není a nem�že být 

v Humov� filozofickém repertoáru. Kdyby totiž byla Humovy srozumitelné a racionální 

teze by už zdaleka nebylo možno chápat jako nesporné. Ostatn� si zde dovolím ješt� 

citovat jeden výrok L. Wittgensteina. Ten napsal, že sv�t š�astného je jiný než sv�t 

neš�astného. Zdá se mi, že proto ud�lám nejlépe, když se budu držet Davida Huma. 

Hume tedy uzavírá:..“p�edstava , pokud je reálná, je vždy doprovázená pocitem �i 

prožitkem, kterým se liší od pouhé hry fantazie. V tom spo�ívá veškerá p�irozenost víry 

ve skute�nost.“ 18 

A v Humovi nyní pokra�uji:“…kdybychom se m�li pokusit o definici tohoto 

pocitu, mohli bychom dojít k záv�ru, že se jedná o fakticky neproveditelný úkol. Je to 

podobné, jako kdybychom se m�li snažit definovat po�itek chladu nebo váše� hn�vu 

pro takové stvo�ení, které tyto pocity samo nikdy nezažilo.“ 19 

Takže se musím spokojit s tím, že pouze pomocí jistých analogiích, bychom 

mohli poskytnout jeho dokonalejší výklad. Víra ve skute�nost není nic než p�edstavující 

pojetí (conception) je živ�jší, p�sobiv�jší, neochv�jn�jší a pravideln�jší než to, �eho 

m�že dosáhnout samotná obraznost. Tím chci vyjád�it fakt, že akt mysli, díky n�muž je 

nám skute�n� jsoucí p�ítomn�jší, než výmysly, má váhu, která p�evyšuje váše� a 

                                                
18 IBDN str.79 
19 IBDN str.80 



 52 

obraznost. Op�t drobný komentá�: Termín conception není prakticky nic jiného, než 

starý scholastický termín conceptio, což prakticky znamená pojem.  Hume tedy vlastn� 

�íká, že váše� a obraznost nedosahují úrovn� pojmového myšlení. Na druhé stran� 

ovšem je starou v�cí, že pojem ve smyslu conceptio, respektive conceptus, je vždy 

výsledkem aktivity v�domí. Tedy je to vždy v�domá záležitost, zatímco váše� (affectus) 

je n��ím, co jest zcela spontánním, a co p�ísluší „nejnižší“ lidské p�irozenosti. (Ostatn� 

�e�tí filozofové po-sokratovského období považovali život, ovládaný afektem za n�co, 

co zcela postrádá jakoukoliv složku poznání �i rozumu, a vlastn� proto ani nepat�í do 

filozofie.) Hume nyní pokra�uje a �íká, že nemusí být nevhodné pokusit se o popis 

daného pocitu v nad�ji, že dosáhneme jistých výsledk�: „...�íkám tedy, že víra ve 

skute�nost není nic než p�edstavující pojetí p�edm�tu živ�jší, p�sobiv�jším 

neochv�jn�jší a pravideln�jší než to, jehož kdy m�že dosáhnout samotná obraznost.“ 20 

 „Protože je nemožné, aby obraznost -  �íká Hume -  kdy sama o sob� dosáhla 

víry ve skute�nost je z�ejmé, že víra ve skute�nost…nespo�ívá v n�jaké zvláštní povaze 

�i uspo�ádání idejí, nýbrž ve zp�sobu jejich p�edstavujícího pojetí (The manner of their 

conception ) a v tom, jak jsou myslí poci�ovány. P�ipouštím, že je nemožné dokonale 

vyložit tento pocit �i zp�sob p�edstavujícího pojetí.“21 

    Z toho skute�n� vychází, že pravé a p�im��ené jméno je „víra ve skute�nost“. 

Tato víra je „…cokoliv poci�ovaného myslí, co odlišuje ideje soudnosti ( Judgment) od 

výmysl� obraznosti.A tady m� napadla taková malá myšlenka – termín judgment 

vlastn� v angli�tin� znamená soud – pop�ípad� sloveso soudit a to ve smyslu práva – 

takže, když si to  dovolím srovnat s n�m�inou - a to v kontextu Kantovy filozofie, kde 

soudnost je p�ekladem termínu „Urteilskraft“,  což sice také znamená síla soudu, ale má 

to jeden zvláštní – a s tím co �íká Hume asi související smysl. Soudnost je „ mohutnost“ 

(das Vermögen), která – alespo� podle „Kritiky �istého rozumu“ - pat�í mezi 

„rozvažování“ (der Verstand) a Rozum (die Vernunft ) a má zvláštní ráz, který vlastn� 

v�bec není daleko od toho, co chce �íct Hume. Pokud se vyhneme definicím, potom 

soudnost je „mohutností“, která je sice �lov�ku dána (a ovšem ne každému �lov�ku), ale 

kterou se nelze nau�it – která je zkrátka „vrozená“. Jestli se v tomto smyslu vrátím 

k Humovi, potom musím dát za pravdu jeho filozofické bystrosti, nebo� i on má na 

mysli to, co zabra�uje výmysl�m a sou�asn� je poci�ováno jako „náležité“. Soudnost je 

zkrátka – vyjád�eno velmi, velmi lapidárn� – cit pro v�c nebo pro n�jakou situaci. A 
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tento „cit“, p�estože ho nelze exaktn� prokázat, že zkrátka nem�že pat�it do výbavy 

„školských filozof�“ je zvláštním majákem, který znemožní �init zásadní chyby a 

omyly. Je zvláštní, že empirik a skeptik Hume, má tak vyt�íbený vkus, respektive má 

tak velkou sílu ducha, že dokáže být nejenom poctivým myslitelem, ale zvlášt� že se 

nikdy neuchyluje k dogmatickým tvrzením. Vlastn� se jedná o to, jak se co nejvíce 

p�iblížit ke …spravedlnosti v myšlení. Hume nyní pokra�uje: „…(ideám soudnosti)…to 

dává v�tší váhu a vliv, poskytuje v�tší d�ležitost…a �iní je rozhodujícím principem 

našeho jednání“ 22 

Takové ideje (nap�íklad idea soudnosti) jsou poci�ovány velmi odlišn� a mají ve 

všech ohledech daleko v�tší vliv, a� skýtají pot�šení �i bolest, radost �i žal. Hume nyní 

uzavírá, že pocit víry ve skute�nost není nic jiného než p�edstavující pojetí, 

intenzivn�jší a neochv�jn�jší než to, jež provází pouhé výmysly obraznosti, a že tento 

zp�sob p�edstavujícího pojetí dochází ze zvykového soub�hu doty�ného p�edm�tu 

s n��ím p�ítomným pam�tí nebo smysl�.  

    Vrátím se zp�t k Humovu výkladu. P�íroda podle n�j ustavila mezi ur�itými 

ideami spojení, a jakmile se v myšlení objeví jedna idea, už uvádí ideu korelativní a 

obrací k ní „jemným a nepozorovatelným pohybem naši pozornost.“ Tady by se asi 

hodila malá poznámka: Termín korelace, a to s tím, že korelativní znamená, že existuje 

nezpochybnitelná „souvislost“ mezi jedním a druhým. Jedno zkrátka p�edpokládá druhé 

a bez n�j nemá n�jaký smysl. Nap�íklad pojem „rodi�“ (matka nebo otec) „je 

korelativní“ vzhledem k pojmu dít� nebo d�ti: nelze mluvit o rodi�i, pokud zde nejsou 

d�ti a nelze mluvit o d�tech, pokud zde není rodi�. Obojí tedy naprosto bytostn� souvisí, 

a tak tomu z�ejm� rozumí i Hume. V Humov� �e�i to ovšem znamená, že pokud se 

v myšlení objeví jedna idea, tak tato idea je nemyslitelná bez pohybu naší pozornosti, a� 

je tento pohyb „jemný a nepozorovaný“.  Pokud p�edb�hneme vývoj samotných d�jin 

západního myšlení, pak m�žeme �íct, že Hum�v termín korelace se v zásad� neliší od 

Husserlova fenomenologického postulátu vztahu noesis a noema. Také tyto dva pojmy 

jsou korelativní, nebo� nelze myslet, aniž by v myšlení bylo n�co myšleno.A to platí i 

naopak. To co je myšleno je potom korelátem zp�sobu myšlení a op�t naopak. 

Descartes to vyjad�uje „klasickou“ formulí: Ego – cogito – cogitatum. Pokud by tento 

výraz n�komu nebyl srozumitelný, nic mi doufám nebrání v tom, abych ho vyložil zcela 

prostou �e�í. P�edpokládejme, že n�jaká osoba hodlá telefonicky nebo jinak (nebo� jsme 
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už v moderním v�ku) myslí na n�koho, komu chce zatelefonovat. Tato osoba m�že trp�t 

halucinacemi, m�že zam��ovat p�ání za skute�nost, m�že být rovn�ž chovancem  

bohnického ústavu, a cokoliv jiného ješt� dalšího si lze myslet, ale nikdy nem�že mít 

cogito, bez cogitatum. Toto cogitatum, t�ebas i osoba už dávno zem�elá, nebo dokonce 

nikdy neexistující, je p�esto tím pólem aktivity daného subjektu, který teprve umož�uje, 

aby na n�j bylo myšleno.Ješt� mn� napadla – jenom pro pon�kud zvláštní p�ípad – jedna 

píse�, která se nazývá „Bláznova ukolébavka“. Jedna sloka tam zní: máš má ove�ko 

dávno spát, i když píse� pták� kon�í, zítra budou nám blázn�m lhát, že ráda snídáš se 

mnou, pro� m�l bych jim lhát, že jsem tady sám, když Tebe  mám rád, když Tebe tu 

mám.“ Slova této písn� nemusíme citovat dál. Posta�í, že ono „Tebe“ znamená 

cogitatum a ostatní slova vyjad�ují cogito. Co záleží na tom, že cogitatum t�eba v�bec 

neexistuje – že to je jen vidina ? Je nesporné, že onen „blázen“ myslí na to, co je 

myšlené! Je totiž jisté, že existuje korelace mezi jeho „�e�í“ a osobou, které je tato �e� 

ur�ena! Zkrátka: korelace cogito  - cogitatum, o niž v jiné souvislosti mluví i Hume, je 

zcela nesporná! Kdyby neexistovala ona - t�eba imaginární, já se ale domnívám, že pro 

n�které bohužel zcela reálná osoba – nebylo by možné žádné cogito.  

    I kdybychom nebyli skalními p�ívrženci Humovy empirické a skeptické 

koncepce velí nám povinnost myšlení uznat, že zde se nemluví z cesty. 

    Hume pokra�uje s tímto:“… to, co jsme ozna�ili za korelaci, je možné 

redukovat na troj princip �i asociaci: podobnost, sousednost a p�í�innost …jež jsou 

jedinými pouty, jež dodávají našim myšlenkám jednotu a plodí uspo�ádaný chod úvah �i 

rozpravy.“ 23 

Tyto v�ci, �íká Hume, musíme blíže prozkoumat. Nejprve podobnost. Zam��íme 

se na obrázek nep�ítomného p�ítele a m�že se nám stát, že evidentn� oživí naši ideu o 

n�m skrze podobnost, „…a že každá idea, která je s ním spjata v nás probudí 

prost�ednictvím podobnosti jistou váše�. To se d�je na základ� toho, že se v nás 

scházejí jak relace, tak p�ítomná imprese. Když obraz není danému p�íteli podobný, 

nikdy se k n�mu naše myšlenky neobrátí. M�žeme se t�šit z pohledu na podobiznu 

p�ítele, když ji máme p�ed sebou, ale když je tato podobizna odstran�na, myslíme na n�j 

rad�ji p�ímo, než p�es jakékoliv zobrazení. Ob�ady �ímsko - katolické církve…mohou 

být považovány za p�ípad této povahy.“ 24 
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V tom p�ípad� poci�ujeme blahodárné vlivy on�ch obraz� na oživení víry a 

posílení zápalu vn�, který by upadal, kdyby byl obrácen ke vzdáleným a nehmotným 

p�edm�t�m. Hume to interpretuje následovn�:“… nasti�ujeme si p�edm�ty naší víry ve 

smyslov� vnímatelných tipech a díky bezprost�ední p�ítomnosti on�ch typ� si tyto 

p�edm�ty zp�ítom�ujeme siln�ji, než by to bylo možné prost�ednictvím intelektuálního 

názoru nebo kontemplace.“25 

  Také zde – a to se zdá nesporné – Hume vychází ze své vlastní zkušenosti, a m� 

napadá znovu nepatrný komentá�. Položíme si prostou otázku:  Kdo z v��ících lidí je tak 

„samostatný“, aby nepocítil následující prosou v�c? Mohu v��it v samotného Spasitele a 

jeho utrpení. Nyní ale p�icházím do chrámu, kde m� doslova obklí�í jednotlivé výjevy, 

lí�ící danou událost. (A to si ješt� p�edstavme nap�íklad barokní chrám!) Nyní se stává 

zvláštní v�c. Život, smrt a žal nad utrpením Spasitele je nám zde p�edvád�na ve vysoce 

sugestivních tvarech. Krista obklopují osoby, které s ním jeho život a smrt sdílely, nebo 

jí byly inspirovány a to takovým zp�sobem, že doslova cítíme celou tragiku 

novozákonního p�íb�hu. Tady nejde o intelektuální názor nebo kontemplaci.Tady jde o 

zdánliv� velmi prostou „podívanou“. M�žeme snad tvrdit, že tato „podívaná“ nás 

k p�íb�hu Spasitele a t�ch, kdo v jeho jménu zem�eli a zvlášt� trp�li, p�enáší do natolik 

sugestivního sv�ta, který bychom samotnou �etbou Evangelií nemohli nikdy dosáhnout, 

pokud ovšem nejsme nap�íklad 	eští brat�i nebo spirituální lidé obdobného vyznání. Co 

se vlastn� stalo? Naše o�i a naše duše se ocitly v situaci, která je daleko „aktuáln�jší“, 

p�ím�jší, sugestivn�jší, autenti�t�jší a podobn�, než jak by to dokázala naše mysl. Pokud 

správn� rozumím Humovi, je to práv� to, co cht�l �íct, totiž že díky bezprost�edné 

p�ítomnosti si zp�ítom�ujeme p�edm�ty daleko více, než je to možné pomocí 

intelektuálního názoru nebo kontemplace. 

    Podobnost, souslednost a p�í�innost jsou tedy podle Huma vlastn� t�mi 

základními pouty, jež dodávají našim myšlenkám jednotu a plodí uspo�ádaný chod úvah 

�i rozpravy. Nyní si Hume klade otázku, na niž podle n�j závisí �ešení daných obtíží. 

Dochází v každé z t�chto relací k tomu, že když jeden z p�edm�t� je p�ítomen smysl�m 

nebo pam�ti, mysl je nejen vedena (is carried) k p�edstavujícímu pojetí druhého, nýbrž 

dosahuje jeho neochv�jn�jšího a siln�jšího pojetí, než jakého by byla schopna? Hume 

�íká, že tomu m�že být v p�ípad� skute�nostní víry, povstávající ze vztahu p�í�iny a 

ú�inku. Ovšem kdyby tomu bylo stejn� s ostatními vztahy �i principy asociace, byli 

                                                
25 IBDN str. 83 



 56 

bychom na tom lépe, nebo� bychom to mohli ohlásit za obecný zákon. K tomu abychom 

rozhodli tuto otázku, pokra�uje Hume, pokusíme se o experiment: Budeme se dívat na 

obrázek nep�ítomného  p�ítele, a ten by v nás m�l oživit ideu o n�m skrze podobnost. A 

tak dále. Afekty, které by mohla zp�sobit tato podobnost by potom nabývaly novou sílu 

a naléhavost. Hume však poznamenává, že zde schází jak relace, tak p�ítomná imprese. 

Idea p�ítele je nám však v d�sledku toho, co bylo �e�eno spíše oslabována, než 

oživována. Podobný proces se týká nap�íklad také výtvarných a jiných prost�edk�, 

kterých užívá �ímsko-katolická církev. Zde jsou nasti�ovány p�edm�ty naší víry (jak 

tvrdí vyznava�i této víry) ve smyslov� vnímatelných typech a obrazech, díky nimž si 

jisté symboly náboženství údajn� zp�ítom�ujeme siln�ji než intelektuálním názorem 

nebo kontemplací. Tyto záležitosti, respektive tyto praktiky, jsou obecn� známy. A to je 

také jedním z fundament� silného, sugestivního vlivu na vyznava�e daných 

náboženství. V�ci jsem  se již dotkla výše, ale te� budu Humovu tezi komentovat p�eci 

jen z jiného hlediska.  P�edstavme si, že nám zem�el n�kdo velmi blízký. 	ím blíže 

p�ijdeme k jeho hrobu, tím blíže jsme – alespo� tak se to jeví – fakticky u jeho t�la, 

které jako kdybychom vid�li v jakémsi „reálu“, což samoz�ejm� není pravda, nebo� ten 

�lov�k je již mrtvý a zbylo z n�j opravdu pouze t�lo, to jest, fakticky fyzikální p�edm�t. 

P�esto však se v naší mysli tento fyzikální p�edm�t stává n��ím, co má v�tší živost než 

v�tšina vzpomínek na zem�elého. Vždy� mnoho lidí chodí k hrob�m svým blízkým 

nejen proto, aby je udržovali, ale rovn�ž proto, aby si s nimi „promluvili“ o svých 

starostech, „sd�lili“ jim své problémy, hledali u nich odpov�di nebo p�inejmenším 

út�chu. A a�koliv jim mrtví neodpovídají na jejich trápení, odchází poz�stalí od hrobu 

jako by lépe vybaveni, posíleni, uklidn�ni podobn�, �ímž �asto �erpají nové a nezbytné 

síly k dalšímu životu. Samoz�ejm� lidé jako Hume a jemu podobní by mi danou 

záležitost s velkou p�esv�d�ivostí vyložili  z pochodu mé mysli. Drobná otázka ale zní, 

jestli tento výklad není fakticky dosti vzdálen od života b�žného �lov�ka, kterému 

p�íslušný výkon dodává sílu žít i bez druhého �lov�ka, na kterého byl celý p�edchozí 

život láskypln� a bytostn� vázán. M�j záv�r tedy m�že znít: Skute�n� vyjad�uje 

fakticky nezpochybnitelná Humova interpretace bytí �lov�ka v celé jeho složitosti?  

     Hume samoz�ejm� touto pasáží - a nejen tou – vyjad�uje sv�j krajn� rezervovaný 

ne - li p�ímo odmítavý a nep�átelský postoj k praktikám �ímsko- katolické církve.A aby 

ješt� zost�il svou pozici, mluví o pov�r�ivých lidech, kte�í si váží relikvií svatých 
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„…aby oživili svoji zbožnost a dodali jí d�v�rn�jší a siln�jší p�edstavu on�ch 

p�íkladných život�, které touží napodobit.“ 26 

Opravdu se jen pokusím, být zde ješt� v�tším skeptikem, než je on. Sta�í se 

podívat na jisté televizní po�ady, které zabírají p�enosy z nám�stí Svatého Petra ve 

Vatikánu, abych pojala k celé záležitosti ješt� v�tší ned�v�ru. Jedná se konkrétn� o to, 

že jednotlivé národy, respektive v��ící z t�chto národ�, p�inášejí na zvláštní podia 

relikvie svých svatých a to �asto v takové form�, že je to až tém�� nechutné. Vidíme 

nap�íklad pr�hlednou dózu, v níž je uložen t�eba prst nebo svazek vlas� jejich 

mu�edník�. Tyto relikvie mají být jakýmsi faktickým dokladem, že p�íslušní lidé 

existovali. Potom papež a jeho spolupracovníci žehnají daným relikviím, p�i�emž 

p�íslušné obecenstvo se ocitá tém�� v transu. Je v�cí každého, jak na dané události 

reaguje. Ovšem já se ptám, zda v takovém p�ípad� jde opravdu o to, aby byla posílena 

p�edstava on�ch p�íkladných život�, které jsou k napodobení. Nem�žu  vid�t do hlavy 

on�m fanatickým v��ícím, ale p�esto si dovolím pochybovat o tom, zda tento ušlechtilý 

cíl je totožný s jejich p�emršt�nými reakcemi. Ale uznávám, že o této v�ci nem�žu mít 

v podstat� žádnou z�ejmou v�domost a nechám ji tedy být. A budu rad�ji pokra�ovat ve 

sledování Humova postupu. M�žeme s Humem souhlasit, že myšlenkový p�echod od 

p�í�iny (v p�ípad�, který jsem zmínila výše oné relikvie) k ú�inku (tj. neuv��iteln� 

vypjaté reakci v��ících) nepochází z rozumu, nýbrž op�t ze specifického zvyku a 

zkušenosti. To je dob�e zd�vodn�no tím, že p�edm�ty p�ítomné smysl�m �iní danou 

ideu siln�jší a živ�jší, než jakékoliv nezávazné toulky obrazností. To by bylo v po�ádku 

a bylo by možné s tím souhlasit. M�j p�edchozí uvedený p�ípad, kterým jsem se 

rozhodn� necht�la dotknout smýšlení v��ících, se skute�n� týká „toulek obrazností“. 

Možná že jde spíše o zvykovou mentalitu jistých národ�, která je takto jen extrémn� 

posílena. Proti tomu lze postavit – a o tom již také byla �e� – niternou víru nap�íklad 

evangelík�, kte�í jsou rovn�ž siln� zasaženi utrpením nebo smrtí významných a 

hodnotných lidí, ale zdaleka to nevyjad�ují výše uvedeným zp�sobem. A v samotném 

Evangeliu, dokonce tam, kde se týká p�ímo Ježíše, bychom mohli najít snad i podporu 

této myšlenky.Myslím zde na Jana K�titele, kterému byla, vlastn� z libov�le krále a 

rozmaru jeho milenky, useknuta hlava. Je pozoruhodné, že Ježíš o této v�ci ihned 

nepromluvil, a�koliv byl Jan K�titel vlastn� tím, kdo pro n�j musel být nanejvýš 

významným mužem – vždy� práv� od n�j p�ijal Ježíš k�est vodami Jordánu. Ale p�eci 
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jen se Ježíš k v�ci posléze vyjád�il a to následujícími slovy a to v tomto smyslu: Mezi 

syny ženy, �ekl Ježíš, nebylo v�tšího, než Jan K�titel. I on ale bude tím nejmenším 

v Království Nebeském. Jsem p�esv�d�ena, že tato prostá a jasná slova nade vší 

pochybnost dokumentují hloubku Ježíšovy bolesti nad ztrátou svého v�rného. A vím 

také, že k vyjád�ení svého zármutku nepot�eboval žádnou relikvii, ani p�edstavení s ní 

spjaté. Aniž bych se cht�la dotýkat t�chto výjime�ných v�cí, p�eci jen uvedu ješt� jeden 

p�íklad. Albert Camus se zamýšlel i nad tím, pro� byl Ježíš prakticky po celý sv�j život 

tak zadumaný a smutný. A �íká kdesi, s jemností svojí vlastní, že Ježíš v�d�l, že jeho 

narození a první kroky byly provázeny vražd�ním d�tí, lépe �e�eno, malých chlapc�. 

Snad z�stalo v Ježíšov� mysli stále pomyšlení �i vzpomínka na tuto strašlivou událost. 

Odtud jeho smutek.  

    Vrátím se ale K Humovi. Ten se ptá, co tu vlastn� zp�sobuje tak silné pojetí, ne-

li p�ítomný p�edm�t a zvykový p�echod k ideji jiného p�edm�tu. A odpovídá, alespo� na 

empirika a skeptika, p�eci jen pon�kud p�ekvapiv�. �íká: „…zde je svého druhu 

p�edzjednaná harmonie mezi chodem p�írody a sledem našich idejí: I kdyby síly a moci, 

jimiž je ovládána p�íroda nám byly naprosto neznámé, p�ece shledáváme, že pohyb 

našich myšlenek a p�edstav by odpovídal pohybu ostatních d�l p�írody. Zvyk je oním 

principem, který zp�sobuje tento soulad…“ 27 

Zde si op�t dovolím jednu poznámku, která m� napadla v souvislosti s termínem 

„p�edzjednaná harmonie“, a která souvisí s jiným významným filozofem, 

G.W.Leibnizem. Ten o ní sice mluví v jiném kontextu, ale vyúst�ní je prakticky  stejné, 

až na to ovšem, že empirik Hume sem znovu v�azuje sv�j „ zvyk jako princip.“  Naproti 

tomu Leibniz samoz�ejm� pracuje s ideou „nejlepšího z možných sv�t�“, což je 

sankcionováno Bohem jako tv�rcem tohoto sv�ta, který se v d�sledku své absolutní 

dokonalosti nem�že prakticky dopustit ni�eho, co by tuto dokonalost neodráželo ve 

sv�t�. Hume, který v takového Boha z�ejm� nev��í, a z�ejm� ani není p�esv�d�en o tom, 

že tento sv�t je nejdokonalejší z možných, naproti tomu vysta�í s uvedeným „zvykem“. 

Tak jako lze Leibnizovu koncepci ozna�it za jistý druh transcendentalismu, m�žeme 

Humovu koncepci nazvat ryzím empirickým imanentismem. Ob�ma je ovšem spole�né, 

že jsou p�esv�d�eni o �ádu p�írody a sv�ta. 

     Protože ovšem mým hlavním, lépe �e�eno, centrálním tématem je Humova 

koncepce poznání, nem�žu se vyhnout šesté kapitole „Zkoumání…“, která nese název                       
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„O Pravd�podobnosti“. Podívejme se na podstatné body, o nichž Hume v této 

souvislosti mluví. 

     Ve sv�t� neexistuje nic takového jako náhoda a pokud o ní mluvíme, jde o 

nev�domost o skute�ných p�í�inách, což plodí odpovídající druh víry a mín�ní. Hume 

nepopírá, že existuje pravd�podobnost, ale ta podle n�j pochází z p�evahy šancí na 

n�které stran�. Jak tato p�evaha nar�stá, jsou zasti�ovány opa�né šance, nar�stá 

pravd�podobnost a ta má za následek vyšší míru víry �i p�itakání, pro tu stranu, na které 

jsme hledali p�evahu. Hume nyní uvádí p�íklad hracích kostek, ke kterému se ovšem 

vrátím podrobn�ji v souvislosti s kritikou Huma ze strany Edmunda Husserla. Já si te� 

dovolím pokra�ovat dál. S pravd�podobností p�í�in je to, podle Huma, stejné jako u 

náhodných jev�. Existují jisté p�í�iny, které zp�sobují ur�itý následek s takovou 

uniformitou a stálostí, že prakticky není shledávám žádný p�íklad selhání �i p�ípad 

daných p�sobení. Nap�íklad ohe� vždy pálil a voda vždy dusila lidskou bytost. 

Zp�sobování pohybu nárazem a p�itažlivosti je rovn�ž zákon, který nep�ipoušt�l žádnou 

výjimku. Hume ale ví o tom, že jsou zde i jisté p�í�iny, které byly vždy shledávány 

mén� pravidelnými a jistými. Nap�íklad opium, jako uspávací prost�edek, nep�sobí u 

každého, kdo tento lék, �i jinak �e�eno drogu, užil. To, že každá p�í�ina nezp�sobuje 

obvyklý následek, �íká Hume, nep�ipisovali filozofové n�jaké nepravidelnosti v p�írod�, 

nýbrž p�edpokládali,že ve struktu�e dané v�ci existují jisté skryté síly, které zabránily 

obvyklému p�sobení. Hume �eší tento problém v souladu se svým dosavadním 

postupem. �íká, že zvyk nás vede k p�enášení minulosti do budoucnosti. 

Kde byla minulost naprosto uniformní a pravidelná, o�ekáváme jistou událost 

s tou nejv�tší možnou jistotou. Tam kde jsme ale shledali, že p�í�iny, které jsou si 

jevov� podobné vedou k r�zným následk�m, musíme p�i p�enášení minulosti do 

budoucnosti o�ekávat rozmanité následky. Nap�íklad je pravd�podobn�jší, že 

v evropských zemích bude b�hem ledna alespo� n�kdy mrznout, než to, že se leden 

zcela obejde bez mrazu. To vede k posílení pohledu, který byl nazván „vírou ve 

skute�nost“, a který dává jistému p�edm�tu p�evahu nad ostatními. Hume nyní �íká: A� 

n�kdo zkusí vyložit tento výkon mysli podle kteréhokoliv uznávaných filozofických 

systém�. Shledá pak, že jde o velmi obtížnou záležitost a uzavírá tuto úvahu slovy: 

„…za sebe budu považovat za uspokojivé, když p�edložené náznaky podnítí zvídavost 
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filozof� a p�ivedou je k povšimnutí, jak nedostate�né jsou b�žné teorie p�i projednávání 

tak zajímavých a jemných témat.“ 28 

A Hume ani v této v�ci není daleko od pravdy. Vždy�, i když m�žeme p�enášet 

všechny r�zné události ve stejném pom�ru, v jakém se jevily v minulosti, mohou se 

d�sledky (rozumí se stejné d�sledky) opakovat stokrát, desetkrát nebo jen jednou. 

Nerada to sice konstatuji, ale Humova �e� se dnes bohužel napl�uje až p�íliš ho�ce. 

V d�sledku r�zných vícemén� technických zásah� �lov�ka do vlastní struktury naší 

planety  a jejího okolí se již prakticky nikdo neodváží vsadit na to, že o Vánocích bude 

padat sníh (jak to po dlouhá staletí bývalo zcela obvyklé), nebo že m�síc leden bude 

vykazovat pr�m�rn� vyšší teploty než nap�íklad m�síc duben. Takže se mi zdá, že zvyk 

je dnes p�ekonáván samotnou realitou.  

Hlavním úkolem mé práce byla a je Humova teorie poznání. Její východiska, 

zp�soby vedení argumentace i záv�ry jsem již m�la možnost sledovat na dosti zna�ném 

po�tu jednotlivých témat. Nyní ale obrátím svoji pozornost k problematice svobody a 

nutnosti a to jednak proto, abych neopomenula toto významné filozofické téma, jednak 

proto, abych se p�esv�d�ila, zda Hume postupuje p�i �ešení této nanejvýš zásadní 

problematiky obdobn� jak to �inil doposud u jiných okruh� otázek. 

    Sleduji tedy zase Hum�v výklad. Ve filozofických sporech podle n�j není 

b�žn�jší žádný zp�sob argumentace, než usilovat o vyvrácení n�jaké hypotézy 

tvrzením, že tato hypotéza m�že p�edstavovat ve svých d�sledcích velmi nebezpe�ná 

zjišt�ní vzhledem k náboženství a mravnosti. Pokud ovšem podle Huma vede n�jaký 

názor k protismyslu, dá se ozna�it za nepravdivý, naopak však v�bec není jisté, že tento 

názor je nepravdivý proto, že by m�l nebezpe�né d�sledky. Bylo by proto nejlepší, jak 

�íká Hume, (a v tom má nesporn� pravdu) se takových �e�í úpln� vyst�íhat, protože 

neslouží k nalézání pravdy nýbrž pouze podn�cují protivníka k odporu. Hume se na 

základ� toho snaží prošet�it danou v�c co nejp�esn�ji a tvrdí p�itom, že u�ení o nutnosti 

a svobod� mohou být nejen v souladu s mravností, nýbrž jsou navíc nezbytná pro její 

podporu.  

    Nutnost lze definovat dv�ma zp�soby, které odpovídají dv�ma definicím p�í�iny. 

Spo�ívá totiž - bu� ve stálém soub�hu daných p�edm�t� - nebo v rozumovém 

vyvozování jedn�ch p�edm�tu z druhých. To se, i když ml�ky, vlastn� p�ipouští ve 

školách, v církvi, i v b�žném život� ve spole�ném sv�t�. Ostatn� ješt� nikdo se nikdy 
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nepokoušel pop�ít, že záv�ry n�jaké úvahy lze vyvozovat z lidského jednání, a že toto 

vyvození je založeno na prožitku jednoty podobných jednání s podobnými motivy, 

sklony a okolnostmi. Jediné s �ím by bylo možné nesouhlasit je to, že tomuto rysu 

lidského jednání je dáváno jméno nutnost. Na slov� nutnost ovšem není t�eba p�íliš lp�t. 

Každý však p�ipustí, že a� je tomu jakkoliv, totiž a�  už použijeme jakákoliv slova, 

pokud je ovšem správn� vyložíme, nem�že ani mravnost ani náboženství dojít žádné 

podstatné újmy. M�že se stát, že budeme nesprávn� tvrdit, že neexistuje žádná idea 

námi p�ehlédnuté nutnosti nebo spojení v p�sobení t�les. O �innosti mysli se však toto 

odmítáme �íci, na uznávaných ortodoxních systémech nem�níme nic v souvislosti s v�lí, 

nýbrž pouze v souvislosti a materiálními p�edm�ty a souvislostmi. Proto jsme 

p�ipraveni tvrdit, že naše u�ení neobsahuje nic zavrženíhodného. Nap�íklad to, že 

zákony jsou založeny na odm�nách a trestech sv�d�í – jak se mi zdá – o tom, že jako 

základní princip je zde ml�ky p�edpokládán pravidelný vliv t�chto motiv� na mysl, díky 

n�muž zákony respektují dobré �iny a zabra�ují zlým. A op�t nezáleží na tom, jak 

budeme tento fakt nazývat. A to proto, že obvykle je v soub�hu s jednáním a tak musí 

být považován za p�í�inu a vid�n jako p�íklad mnou diskutované nutnosti. Jedin� 

p�im��ený p�edm�t nenávisti a pomsty, a� už je to osoba �i stvo�ení nadané myšlením a 

v�domím a �inící za tohoto p�edpokladu n�co zlo�inného nebo nespravedlivého. 	iny 

jsou samou povahou �asové a pomíjivé, a tam kde nepochází z n�jaké p�í�iny, ležící 

v charakteru �i dispozicích jednající osoby, nep�ispívají ani k její cti jsou-li dobré, ani 

k proklínání a zavržení, jsou-li špatné. Zavrženíhodné m�žou být pouze ty �iny, které se 

protiví nebo se mohou protivit všem pravidl�m morálky a náboženství. Pokud ale 

nepochází z n��eho co je u dané osoby trvající a stálé, pak za n� dané osoba není 

zodpov�dná. Proto také nem�žeme p�ipustit, aby se pro tyto �iny stala daná osoba 

p�edm�tem nenávisti nebo pomsty. Doprovodím tuto �ást Humova výkladu stru�ným 

komentá�em. Zdá se, že rozhodujícím kritériem je pro Huma v této v�ci úmysl, v�domá 

volba �init to nebo ono.  V tomto sm�ru Hume prakticky opakuje staré u�ení stoické 

školy, podle níž skute�né závisí vše na promyšleném zám�ru. Ty �iny, které nejsou 

výsledkem zám�ru – a� mohou kon�it sebehr�zn�jšími d�sledky – nemohou být 

ozna�eny za špatné, což samoz�ejm� platí i pro �iny s opa�ným znamínkem. Jestliže 

nap�íklad n�jaký �lov�k ve snaze zachránit své spoluob�any z ho�ícího domu do tohoto 

domu pronikne a p�itom omylem zavadí o n�jakou nádobu s ho�lavým obsahem, �ímž 

zp�sobí ješt� daleko v�tší intenzitu požáru, jemuž mohou padnout za ob�t i okolní 

stavení s jejich obyvateli, nelze toto jednání v žádném p�ípad� považovat za 
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zavrženíhodné a to z žádného pohledu. Ostatn� i lidové r�ení �íká: Nev�domost h�íchu 

ne�iní. Jenže já si zde zkrátka musím položit  okrajovou otázku, jak je to nap�íklad se 

stejn� obvyklou frází: Neznalost zákona neomlouvá. Ale okamžit� vidím, že mezi 

uvedenými p�íklady je jedna velmi podstatná diference. Ve frázi, kterou jsem uvedla 

naposled, se totiž  objevuje práv� to rozhodující slovo, kterým je zákon. Každý ob�an 

civilizovaného státu, který se �ídí pozitivním zákonodárstvím (které je samoz�ejm� 

nutno velmi razantn� odlišit od tzv.“ p�irozeného“ zákona, což je zákon, který platí 

v p�ípad�, že neexistuje pozitivní zákon) je prakticky jako ob�an zavázán znát zákony 

své zem�. Jinak by ani vlastn� nebylo možné mluvit o ob�anu. Naproti tomu zcela 

zcestné a ne�estné by bylo tvrzení, tak �asto a dokonce i mnohdy i se škodolibou 

radostí, že co není zakázáno je dovoleno. V tomto p�ípad� se bu� jedná o nedokonalost 

zákonodárství, která je v civilizovaných státech sice b�žná, ale která má z�stat vždy 

úkolem k �ešení, nebo se jedná vlastn� o otázku mravnosti, lépe �e�eno, p�irozeného 

práva, které sice není nebo nemusí být nikde doslova vypsáno, ale které je záležitostí 

sv�domí �lov�ka.Kdybych v�c vyost�ila, pak to, co jsem uvedla o zákazu a dovolení,by 

byl vážný p�estupek, za který nelze ani tak trestat zákonodárce – nebo� ti mají v popisu 

práce neustále v�c precizovat – nýbrž toho, který se touto „moudrostí“ velmi rád �ídí.  

     Pokra�uji však dál  ve sledování Humova výkladu. Lidem nejsou kladeny za 

vinu �iny, kterých se dopoušt�jí nev�domky a mimochodem. Je tomu tak proto, že 

principy takových �in� jsou pouze momentální a pomíjejí s nimi. Lidem jsou kladen  za 

vinu mén� ty �iny, kterých se dopoušt�jí z náhlého vzn�tu, než ty, které byly dop�edu 

plánovány. Hume se ptá na to z jakého d�vodu a odpovídá následovn�: vzn�tlivost, i 

když m�že být v mysli daného jedince stálou a vlastn� permanentn� fungující p�í�inou 

p�sobí pouze tu a tam a nem�že nakazit celý charakter. Podobn� lítost smyje každý 

zlo�in, jeli spojena s nápravou života zp�sob�. To vše proto, že �iny d�lají osobu 

zlo�incem jen tak, že prokazují p�ítomnost zlo�inných princip� v mysli. Když 

následkem prom�ny on�ch princip� se tento pr�kaz ztrácí, je doty�ná osoba n��ím 

jiným než zlo�incem. Zde op�t malý komentá�. Hume není ani první ani poslední, kdo 

takto uvažuje. Vzpomenu jen na Kanta, který vychází v „Kritice praktického rozumu“ 

z teze, že ve své podstat� se žádný �lov�k nerodí zlo�incem. To by korespondovalo 

s p�edchozí Humovou interpretací, ale vlastn� nejen to. Je velkou otázkou jak je to 

vlastn� s myslí zlo�ince. Skute�n� ví o rozdílu mezi dobrem a zlem? Skute�n� ví o 

zavrženíhodnosti svých strašlivých �in�? Zdá se mi, že ani psychologie ani filozofie ani 

žádná jiná v�da – p�i veškerém rozvoji svých u�ení – doposud s plnou uspokojivostí 
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není sto potvrdit Kant�v názor o p�vodní „dobrot�“ �lov�ka, a ani Humovu interpretaci, 

že je možná „prom�na“ princip�. Z mnoha �in� skute�ných zlo�inc� se naopak jeví 

docela dob�e možným záv�r, že prost� uvažují „jinak“, siln�ji �e�eno, že zlo�inné 

jednání je pro n� jaksi „p�irozené“. Kdo kdy komu skute�n� „vid�l do hlavy“? 

Vzpomínám nap�íklad na nedávný a dodnes neuzav�ený - dokonce ani ne zcela 

vyšet�ený – p�ípad tzv. nemocni�ního vraha. Jedná se o �lov�ka, který velmi pe�liv� 

studoval medicínu a farmakologii, vyznal se velmi dob�e v medicinských záležitostech 

a ješt� lépe v�d�l, jaké následky bude mít nep�im��ená aplikace r�zných lék�. Pro� 

páchal svoje �iny? V�d�l, že se stává zlo�incem? Vadilo mu toto pomyšlení? Cht�l 

dokázat svou p�evahu nad léka�i? Cht�l upozornit na organiza�ní nedostatky tak 

specializovaného pracovišt� jako je ARO? Cht�l se cítit jako samotný B�h? Cht�l 

imponovat svým známým? Cht�l se mstít za sv�j dosavadní život? Kdo m�že na tyto 

otázky uspokojiv� odpov�d�t? Je to snad Hume nebo Kant? Je to snad církev? Je to 

snad onen �lov�k sám? Velmi ráda se p�iznávám, že já takovou odpov�� neznám. Ale 

pokud by se jednalo o cokoliv z toho, co je protikladné tvrzením mravn� optimistických 

filozof�, bylo by nutné uznat, že premisí jejich u�ení a tudíž i celé systémy, které 

z t�chto premis vychází jsou zlomeny. (Nebudu se samoz�ejm� uchylovat jako 

k argument�m k žádným u�ením o „�erném a bílém principu sv�ta“, jak se s ním 

setkáváme u manichejc� nebo soudobých vyznava�� satanismu apod.) A to už proto, že 

pak bych se dostala mimo oblast filozofického racionalismu, tudíž bych p�ešla do sv�t�, 

o kterých nic nevím. (ne že bych byla na zmín�né téma odbornice) Kdo by ale cht�l, 

m�že následovat argumentaci A.Shopenauera, který proti Leibnizovi – a vlastn� tím i 

proti Humovi a Kantovi – doporu�uje aby každý, kdo v��í, že sv�t je ten z nejlepší 

z možných navštívil blázince, špitály, nejtužší v�zení, polepšovny a podobné instituce, 

v nichž by se tvá�í v tvá� dokonce mohl p�ímo setkat se Zlem. Na záv�r této poznámky 

jen �eknu - abych se vrátila k mému vlastnímu tématu – že Hume �eší tuto otázku op�t 

jako empirik, �i nutno zd�raznit, jako empirický atomista, když se domnívá, že prost� 

dojde k prom�n� jistých princip� a �in �íslo jedna bude vyst�ídán dalším �inem, který 

jednoduše zruší ten p�edchozí �in. Ale Hume má pravdu v tom, že pokud vážn� v��íme 

v jistou nutnost, pak je tato prom�na možná. Hume se ovšem nedá zmást takovými 

problémy. �íká, že pr�kaz nutnosti lze vlastn� dodat snadno. Dovolím si mu k tomuto 

záv�ru blahop�át.  

    Pokra�uji nyní však dál. Hume se nyní obrací k otázce svobody a �íká, že ta je 

pro mravnost nezbytná. Všichni lidé podle n�j souhlasí že každý výkon u kterého 
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svoboda chybí postrádá charakter být nositelem mravních kvalit, p�edm�tem libosti �i 

nelibosti. S tím lze v obecném smyslu možno souhlasit – vždy� kdyby nebylo svobody, 

tedy možnosti volby, rozhodnutí , celá v�c by fakticky ztrácela smysl. Hume ovšem 

p�edvídá další námitky. �íká, že n�kdo by mohl nap�íklad �íci, že pokud je volní jednání 

podrobeno zákon�m nutnosti jako p�sobení látky, pak existuje souvislý �et�zec nutných 

p�í�in, p�edem zjednaný a p�edem determinovaný a sahající od p�vodní p�í�iny až ke 

kone�nému �inu.Ve vesmíru pak není žádná nahodilost, žádná lhostejnost a ani žádná 

svoboda.V posledku je p�vodcem všech našich volních akt� Stvo�itel sv�ta, jež 

„…první ud�lil pohyb onomu nezm�rnému soustrojí a umístil všechny bytosti do jejich 

postavení, z kterých musí z nevyhnutelných nutností plynout každá událost. 29 

Z této námitky by plynulo – �íká Hume – že lidské �iny jsou bu� všechny 

ohavné nebo všechny neutrální, když totiž pocházejí z dobré p�í�in (rozumí se B�h), 

nebo pokud je v nich n�jaká ohavnost, musel by samotný Stvo�itel být považován za 

jejich p�vodce. Hume danou záležitost �eší následovn�. Vychází z toho, že Stvo�itel je 

synonymem nekone�né moudrosti a moci. 	lov�k m�že �init n�co co je nesprávné, ale 

ve Stvo�iteli se tyto nedostatky nemohou vyskytovat ani v tom nejmenším. On p�edvídal 

a naplánoval všechny lidské �iny, které tak ukvapen� nazýváme zlo�innými. Jinou 

variantou je, že tyto �iny vlastn� zlo�inné nejsou a týkají se jenom momentální situace 

�lov�ka, který bu� ztratil vládu nad svým rozumem nebo alespo� je ztratil ve svém 

afektu. Tyto záv�ry p�edstavují pro Huma ovšem pozice, které jsou absurdní a 

bezbožné. Vyložím v�c co nejsrozumiteln�ji a ptám se, jak m�že Hume použít termín 

„absolutní a bezbožné“? Odpov�� je jednoduchá. Jestliže �lov�k u�iní n�co zvráceného, 

znamenalo by to, že B�h není p�inejmenším tím nejmocn�jším – což porušuje pojem 

Boha. Jestliže p�edpokládáme naopak, že zvrácenosti nejsou zlo�inné, pak bychom 

museli p�ipustit, že �lov�k m�že zcela spokojen� �init cokoliv se mu zachce, což znovu 

vede k záv�ru, že Stvo�itel neznamená absolutní moc.Nezbývá proto, než prokázat 

absurditu východiska. Hume, jako jemný analytik, samoz�ejm� nem�že nechat tuto v�c 

jen tak. �íká proto, taková námitka se skládá ze dvou �ástí, které budeme muset 

posuzovat odd�len�.Nyní budu Huma znovu rad�ji citovat: „Za prvé, že pokud m�že 

být vysledován �et�zec nutnosti vedoucí od lidských �in� až k božstvu nemohou být ony 

�iny zlo�inné, což plyne z toho, že jsou odvozeny z nekone�n� dokonalé bytosti, jež 

nem�že chtít nic, co není dobré a chvályhodné.“ ( jako kdybych �etla Leibnize). „ Nebo 
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za druhé, jsou li zlo�inné, musíme vzít zp�t atribut dokonalosti, jež božstvu p�ipisujeme 

a musíme je uznat za posledního p�vodce h�íchu a osobní ohavnosti ve všech jeho 

stvo�ení“. 30 

Zdálo by se, �íká Hume, že na první námitku je odpov�� zcela z�ejmá a 

p�esv�d�ivá. Je totiž mnoho filozof�, kte�í po dlouhém uvažování dojdou k záv�ru, že 

celek uvažovaný jako jediný systém je v každé chvíli uspo�ádán z dokonalostí, a 

všechny stvo�ené bytosti sm��ují nakonec k nejv�tšímu možnému št�stí bez jakékoliv 

p�ím�si zla. Každé fyzické zlo, �íkají tito filozofové, tvo�í sou�ást tohoto blahovolného 

systému a nem�že být odstran�no ani samotným božstvem aniž by dalo vznik v�tšímu 

zlu, jež m�lo z p�vodního zla vyplynout. Pokusím se ilustrovat tuto Humovu tezi na 

p�íklad�, který velmi dob�e asi všichni známe.  P�edstavme si až neskute�n� prudkou 

bolest zub�. Sou�ástí onoho „blahovolného systému“ je že, stomatolog zjistí p�í�inu 

tohoto utrpení a podnikne p�íslušné odborné kroky, které jsou sice momentáln� ješt� 

bolestiv�jší, ale v dalším d�sledku vedou k vylé�ení. Kdyby tomu tak nebylo – a zde 

pokud možno p�esn� sleduji Huma – padla by vlastn� idea možného božího zásahu. 

Jsem p�vn� p�esv�d�ena, že nebude pot�eba dále rozebírat tento bolestivý p�íklad. 

Pokra�uji rychle proto dál. Z toho plyne ovšem že v opa�ném p�ípad� nem�že být žádné 

fyzické zlo odstran�no ani samotným velkým božstvem.Z této teorie odvodili n�kte�í 

filozofové tezi o út�še p�i všech pohromách, která spo�ívá v tom, že v širším pohledu, 

který obsahuje celý systém p�írody, je nakonec každá událost „zdrojem radosti a 

opojného nadšení“, �emuž se odjakživa v Hollywoodu �íkalo „happy end“, kterým musí 

kon�it každý film. Pokud k takovému happy endu ovšem nedochází, �íká Hume, 

psychologicky správn�, že požadované „širší pohledy“ mohou na chvilku pot�šit jen 

obraznost spekulativního �lov�ka a z jeho bolestmi �i vášn�mi také kon�í. Op�t si zde 

dovolím p�ipojit pon�kud sarkastický výrok ruského spisovatele F.M.Dostojevského. 

Ten �ekl p�i jedné p�íležitosti: Žádný filozof se ješt� nikdy nevyrovnal s bolestí zub�. 

Ale to jsem uvedla jen tak mimochodem.  

S morálním zlem je to podle Huma stejné jako se zlem fyzickým. Nelze 

rozumov� p�edpokládat, že odtažité úvahy ( nebo hledání pomoci u Dostojevského), 

které byly tak málo ú�inné v jednom p�ípade, budou mít siln�jší vliv v p�ípad� jiném. 

Mysl �lov�ka – a v tom má Hume jist� pravdu – je uzp�sobena tak, že setkání 

s ur�itými povahami, dispozicemi a �iny je strukturována tak, že poci�uje bu� okamžité 
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uznání nebo odsudek. Žádné z emocí nejsou dokonce pro její stavbu d�ležit�jší. Naše 

uznání získávají p�evážn� ty povahy, která p�ispívají k míru v lidské spole�nosti a 

odsudek ty, které vnáší nesoulad do lidské spole�nosti. Je proto údajn� rozumné 

domnívat se, že mravní cít�ní povstávají z reflexe na ty to protikladné zájmy. Hume 

uvádí nyní n�kolik p�ípad�, které já však zmi�ovat nebudu, a naopak uvedu jediný 

p�íklad, který bude ovšem znovu zna�n� provokativní (p�inejmenším alespo� pro 

n�které.) P�edstavme si jako jistou „emoci“ (o které Hume mluví) lásku provázenou 

vášní k n�jaké osob�. Hume (a po n�m i Brentano) jsou zde naprosto klidní a 

racionalisti�tí. Ve v�cech lásky skute�n� pracují s kriteriem uznání nebo odsudku. Toto 

kriterium plyne z racionální úvahy, zda daná osoba má �i nemá „hodnotu“. Ostatn� už 

Platon mluví o „pravé lásce“ , aniž by ovšem užil jako jejího antibodu termín „levá 

láska“. (Platon se p�itom �ídí stejnými kriterii – vlastn� p�esn�jší je �íci - že Hume, 

Brentano a další naopak od Platona tuto diferenci p�ejali). Cht�la bych ale vid�t muže 

nebo ženu, kte�í by se ovšem s tímto kriteriem spokojili respektive které by toto 

kriterium vylé�ilo z jejich vášn�. Taková osoba by jist� pat�ila do filozofického muzea – 

rozhodn� do jiného sv�ta. Domnívám se, že psychologicky daleko p�esn�jší je post�eh 

muže, který �ekl: Dobrým vlastnostem u milované osoby se lze t�šit pouze jako š�astné 

náhod�. Anebo bych cht�la vid�t �lov�ka, u n�hož by skute�n� ryze racionální hledisko 

– by� proti n�mu nelze v zásad� nic namítat – kohokoliv vylé�ilo, jestliže ne už z lásky, 

pak rozhodn� z vášn�. Takový sv�t, dovolím si �íci ,by byl bu� dokonalý nebo …zcela 

nezajímavý.  

    Zakon�ím tuto pasáž Humovým pojetím druhé námitky. Ta podle n�j nep�ipouští 

tak snadnou a uspokojivou odpov�� „…a není ani možné ani z�eteln� vyložit jak m�že 

božstvo být zprost�edkovanou p�í�inou všeho lidského jednání a nebýt p�itom p�vodce 

h�íchu a mravní nedokonalosti.“31 

 Hume se p�iznává, že pouhý lidský rozum je k �ešení t�chto záležitostí velmi 

nezp�sobilý, a nutn� se zaplétá do neproniknutelných obtíží a dokonce protimluv na 

každém kroku, který u�iní: „…smí�it p�edv�d�ní s tím, že Božstvo nezasahuje do 

našeho jednání a nenechá mu nahodilý pr�b�h nebo hájit myšlenku, že ani vlas 

nespadne z ni�í hlavy z boží v�le a p�itom o�istit Boha z toho, že je p�vodcem h�íchu, 

se až dote� vždy ukázalo být nad síly rozumu.“ 32 
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Nem�žu Humovi up�ít �estnost a up�ímnost, s níž psal tato slova. Vždy� on sám 

mluví o troufalosti, s níž se zde rozum pouští do vznešených tajemství a nutnosti 

skromnosti v jejich �ešení. Nezbývá než se vrátit znovu do své vlastní oblasti, a kterou 

je zkoumání b�žného života ve spole�ném sv�t�. I tam, �íká Hume, budeme mít co �init 

s „ bezb�ehým oceánem pochybností, nejistot a protimluv�.“ 

    Moje interpretace Humovy teorie poznání se nyní zam��í na jeho pojetí zázraku, 

obsažené v kapitole X. „Zkoumání…“ 

    Hume za�íná tím, že konstatuje, že mnozí u�ení a vážení teologové i preláti 

tvrdí, že autorita Písma a tradice je založena výlu�n� na sv�dectví apoštol�, kte�í byli 

o�itými sv�dky zázraku, které Ježíš �inil a jimiž prokázal své Božské poslání, 

respektive, p�vod. Evidence o pravdivosti k�es�anského náboženství je tedy menší než 

evidence o pravd� smyslové poznání. Slabší evidenci nem�že zni�it siln�jší, �íká Hume, 

a tudíž nauka o zázracích, založená na studiu Evangelií, by musela být v p�ímém 

rozporu s pravidly rozumového uvažování. Hume uzavírá tyto teze slovy:“…uml�et 

nejzpupn�jší bigotnost a pov�ru a osvobodit nás od jejích dot�rných nárok�. Nem�že 

mít p�íhodn�jší místo než tomu je zde.“ 33 

    Hume �íká, že nalezl argument, který bude trvalým zkušebním kamenem pro 

všechny druhy pov�re�ného klamu a bude užite�ný „až do skonání sv�ta.“ I když 

zkušenost je našim vlastn� jediným vodítkem v úvahách o faktických okolnostech,  je 

t�eba uznat nebo p�ipustit, že v n�kterých p�ípadech nás i ona m�že vést nesprávn�. 

Moudrý �lov�k musí tedy v��it a d�v��ovat úm�rn� evidenci. To znamená, že musí 

hledat poznání, které m�že pln� prokázat dosavadní zkušenost v�etn� budoucího 

výskytu dané události. (rozumí se zde zázrak�) V jiných p�ípadech je pot�eba 

postupovat ješt� opatrn�ji. A to tak, že zvážíme protikladné zkušenosti a položíme si 

otázku, která strana je podporována jejich v�tším po�tem a k této stran� se také 

p�ikloníme. Z toho plyne, že evidence ve smyslu totální evidence, je zde �lov�ku 

vlastn� nep�ístupná a zbývá jedin� pravd�podobnost: „…každá pravd�podobnost 

…p�edpokládá navzájem opa�né zkušenosti a pozorovanou p�evahu jedné strany nad 

druhou a vede k takové mí�e evidence, která je úm�rná mí�e p�evahy.“ 34 

Aplikujme tyto principy, �íká Hume, na konkrétní p�ípad. Lze pozorovat, že 

žádný druh úvahy není užite�n�jší k životu než ten, který se opírá o p�ímá lidská 

sv�dectví, zprávy o�itých sv�dku a divák�. Tedy znovu jde o shodu fakt� se zprávami 
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sv�dk�. Kdyby pam�� nebyla do zna�né míry spolehlivá, kdyby lidé obvykle nem�li 

sklon k pravdomluvnosti a principu �estnosti, kdyby lidé nebyli citliví na hanbu spolu 

spojenou s odhalením lži…nikdy bychom lidskému sv�dectví  nem�li p�ikládat 

sebemenší d�v�ru. Protože evidence, �erpaná z lidského sv�dectví, je založená na 

dosavadní lidské zkušenosti, také se s ní prom��uje a je považována za d�kaz nebo 

pravd�podobnost, m�žeme �íct, že soub�h mezi p�íslušným druhem zprávy jejím 

p�edm�tem lze uznat jako stálý anebo prom�nný. Je proto t�eba mít neustále ne z�eteli 

velké množství okolností, a tudíž zase kone�né m��ítko není odvozeno z ni�eho jiného, 

než ze zkušenosti a pozorování. 	asto se ovšem zdráháme v��it tomu, co nám druzí lí�í. 

Zvažujeme protikladné okolnosti, které zp�sobují pochybnost a nejistotu a kloníme se 

sice na tu stranu, která má p�evahu, p�ece však ale s p�esv�d�ením, které je úm�rné 

k síle opa�né p�edstavy. Protikladnost evidence p�itom m�že být d�sledkem r�zných 

d�vod�: protikladnosti r�zných sv�dectví, charakteru a po�tu sv�dk� apod. Máme proto 

samoz�ejm� podez�ení v p�ípad�,  kdy si sv�dkové proti�e�í, když je jich jen málo,  a 

když mají zájem na tom, co tvrdí, když vypovídají zdráhav� anebo naopak s naléhavým 

ujiš�ováním. Je tudíž možno docela jednoduše zni�it sílu argumentu založeného na 

lidském sv�dectví. 

    A Hume nyní pokra�uje. Abychom v p�ípad�, který zde zkoumáme, tj. v p�ípad� 

existence zázrak�, alespo� zvýšili pravd�podobnost, p�edpokládejme fakt, který není 

jenom podivuhodný, nýbrž je opravdu zázra�ný a  sv�dectví o n�m tedy má ráz úplného 

pr�kazu.  

    K dosavadnímu textu p�ipojím op�t malý komentá�. P�edevším je všeobecn� 

p�ijato, že spasitelnost �lov�ka nakonec závisí opravdu na zázracích, které �inil Ježíš a 

z nichž je vlastn� ten nejv�tší zázrak to, že t�etího dne vstal z mrtvých. Ostatn� apoštol 

Pavel na jednom míst� p�ímo �íká: Pokud Ježíš nevstal z mrtvých, je naše víra 

marná.Ovšem vzáp�tí se dostaneme do zna�ných problém�. Nikdo z evangelist� nebyl 

p�ímým sou�asníkem Ježíše. Evangelia vznikala teprve v pr�b�hu prvního a druhého 

století našeho letopo�tu a výroky evangelist� mnohdy zn�jí tak, že oni sice sami nebyli 

sv�dky zázrak�, ale ješt� znali lidi, kte�í sv�dky zázrak� byli. Už tento argument sám 

m�že vyvolat jistou pochybnost. Nešlo by ani tak o to, že bychom skepticky 

p�edpokládali, že daní sv�dkové nemluvili pravdu jako spíše o to, že nemuseli d�j, který 

se nazývá zázrakem správn� pochopit. Dále se jedná o to, že samotní u�edníci Ježíše – a 

to lze prokázat z Evangelií – zhusta v�bec nerozum�li tomu, co jejich u�itel �iní. Když 

Ježíš položil nap�íklad otázku, za� jej jeho u�edníci pokládají, dostával protich�dné 
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odpov�di, snad s výjimkou Jana, který ozna�il Ježíše p�ímo za Božího Syna. Dále: 

Mnohé zázraky lze vysv�tlit i jen jako jisté obrazy. Uvedu zde jeden p�íklad za všechny. 

Bude to zázrak prom�ny vody ve víno, který Ježíš u�inil p�i svatb� v Kán� Galilejské. 

Rozhodn� se nechci proh�ešit proti textu Evangelia, ale pokud bych uvažovala �ist� na 

základ� životní zkušenosti, mohla bych si snad dovolit �íct následující: P�edstavíme si, 

že n�jaká svatba je v plném proudu. Svateb�ané hodují a radují se. Víno již rozproudilo 

jejich náladu, ale p�esto této svatb� n�co chybí. To, co jí chybí, ozna�íme naprosto 

profánním slovem: chyb�la p�ece jen náležitá atmosféra. Nyní si p�edstavme, že Ježíš, 

už jako on sám – tj. zcela výjime�ný �lov�k – svou p�ítomností tuto atmosféru „dodal“. 

Ostatn� každý, kdo byl ú�astníkem n�jaké svatby, nebo jiné slavnostní p�íležitosti 

(narození dít�te, promoce, oslavy významných životních jubileí) m�že tuto zkušenost 

docela v klidu zažít. Na scénu nyní vystoupí �lov�k, který svým chováním, lépe �e�eno, 

�inností znovu dokáže tuto atmosféru navodit. V�c se najednou m�ní, všichni ožívají. 

Cítí se š�astni a spokojeni, uv�domují si výjime�nost dané situace. Moje heretická 

otázka nyní zní: Je k tomu pot�eba další víno? Tvrdím, že tato pot�eba nemusí být 

absolutní. Co když tomu bylo p�ibližn� tak i v Kán� Galilejské? „Vínem“ byla prost� 

p�ítomnost, síla a ryzost samotného Ježíše. V tomto smyslu pak došlo k „prom�n�“ 

vody ve víno. Vím, že s touto provokativní interpretací se rozhodn� pištím na tenký led. 

Ráda bych uvedla, jen pro ujasn�ní, že já osobn� v��ící �lov�k jsem. Tady pouze sleduji 

Huma, nevyjad�uji své stanovisko a  jde o to, co bych ráda nazvala s velkou dávkou, 

možná nadsazené a možná i neoprávn�né, pravdy. Samoz�ejm� jiným p�íkladem je 

známé vzk�íšení Lazara. Pokud v��íme Evangeliu, potom zde nedošlo k žádnému 

vylepšení „atmosféry“, nýbrž vlastn� k lítosti Ježíše nad úmrtím svého p�ítele a bolu 

Ježíše nad utrpením, které zažívaly ob� sestry Lazara – tedy Marta a Marie. V tomto 

p�ípad� se v�bec nebudu opírat o Humovy teze o p�evaze pravd�podobn�jšího nad 

mén� pravd�podobným, ale z�stává mi jen jediná alternativa: Bu� tento p�íb�h bereme 

jako fakt, to znamená , prakticky nic jiného než zázrak, nebo jej prost� odmítneme jako 

výtvor obrazivosti. Musíme p�itom vylou�it skute�nost, že Lazar se nacházel snad 

v n�jakém komatu nebo tzv.klinické smrti nebo� v Evangeliích se mluví jasn� o tom, že 

k jeho vzk�íšení došlo až po n�kolika dnech od jeho úmrtí, což Evangelia jasn� 

vyjad�ují poznámkou, „že již smrd�l“. Ale i zde ješt� z�stává možnost malého 

komentá�e, týkajícího se souvislostí Ježíšova �inu. Cituji zde Janovo evangelium: „Tedy 

zdvihli kámen, kdež byl mrtvý pochován. Ježíš pak pozdvihl vzh�ru o�i a �ekl: Ot�e 
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d�kuji Tob�, že jsi mne slyšel. Já zajisté vím, že m� vždycky slyšíš, ale pro zástup, 

kterýž okolo stojí, �ekl jsem, aby v��ili, že jsi Ty mne poslal.“ 35 

  Z toho m�žeme op�t – ovšem znovu se zna�nou dávkou „odvahy“ – vyvodit 

následující.Za prvé je zde �e� o rozdílu mezi „v�d�ním“ , kterým je nadán Ježíš a 

„vírou“, která je úd�lem t�ch, kte�í stojí okolo.  Za druhé pak se m�žeme domýšlet, že 

Ježíš vlastn� necht�l použít  zázraku, a jestliže jej u�inil potom – vedle již zmín�ných 

osobních vztah� k Lazarovi, Marii a Mart� – se to stalo proto, aby byla upevn�na víra 

lidu. A nyní ješt� kruciální a velmi jemná záležitost: Ježíšova smrt a zejména 

zmrtvýchvstání. Také zde m� p�ekvapovalo n�kolik detail�. P�edevším- a to je známo 

odborník�m na d�jiny Judeje – bylo zvykem zlámat nohy tomu, kdo již na k�íži zem�el. 

V p�ípad� Ježíse se to z d�vod�, které neznáme, ovšem nestalo. Dále, a to  je v�c ješt� 

labiln�jší, vzpome�me na to, že Ježíš z k�íže �ekl „ Žízním.“ Vzáp�tí na to jeden 

z �ímských voják� namo�il do nádoby s octem (pokud to ovšem ocet byl) kus látky, 

p�ipevnil jej na hrot kopí a p�iložil jej Ježíšovi k úst�m. P�edstavme si, že nešlo o b�žný 

ocet, nýbrž o jakési anestetikum, které se pr�kazn� v tehdejších dobách používalo pro 

zmírn�ní bolestí. Nemohlo toto „anestetikum“ uvést Ježíše do stavu podobného smrti. 

Nemohlo toto anestetikum p�sobit po celou dobu kdy byl poh�ben? Neznamená tedy to 

celé, že Ježíš vlastn� nebyl biologicky mrtev? A nemohla církev respektive sta�í 

teologové a ovšem miliony v��ících jen p�evypráv�t danou situaci? Chci ovšem 

upozornit na to, že a�koliv nevíme a z�ejm� se nikdy nedozvíme, jak se v�ci skute�n� 

m�ly. To ovšem neznamená, že by se cokoliv zm�nilo na záv�ru Ježíšovi spásonosné 

mise a v�bec by to neoslabilo jeho utrpení, bolest a podobn�. Vždy� uk�ižování bylo  - 

jak je známo – nejen jedním z nejkrut�jších trest�, vyhrazených nejv�tším zlo�inc�m, 

ale také trestem nanejvýš potupným. Nejv�tší �lov�k d�jin tak vlastn� i v takovémto 

p�ípad� podstoupil ob�t, která znamenala dovršení jeho pozemského p�sobení a 

sou�asn� p�inesla t�m, kte�í v n�j uv��ili, Spásu. 

    Pokra�uji však nyní ve sledování Humových úvah a p�ipomenu, že mé nyn�jší 

zkoumání se týká pojmu zázrak. Hume �íká, že zázrak je „porušení p�írodních zákon�“. 

A protože tyto zákony ustanovila pevná a nem�nná zkušenost, musí být pr�kaz proti 

zázraku z povahy v�cí tak úplný, jak si jen u argumentu ze zkušenosti lze nárokovat. 

Nic není považováno za zázrak, když to nastane v rámci b�hu p�írody. Není zázrakem 

když �lov�k zdánliv� zdravý náhle zem�e a zázrakem není ani taková smrt, která je 
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neoby�ejn�jší než jiné. Byl by to ale zázrak, pokra�uje Hume, kdyby mrtvý za�al zase 

žit a to proto, že to nebylo pozorováno nikdy v žádné zemi ani dob�.(Hume musí mít 

ovšem na mysli tzv.klinickou smrt, nikoliv smrt biologickou, respektive smrt mozku). 

Podle Huma se „…uniformní zkušenost rovná pr�kazu, je zde  z povahy v�ci p�ímý a 

úplný pr�kaz a to je pr�kaz proti existenci každého zázraku. Tento pr�kaz nem�že být 

odmítnut – a zázrak tím u�in�n v�rohodným jinak než pr�kazem opaku, který bude 

siln�jší.“ 36 

Hume tedy uzavírá, že žádné sv�dectví nesta�í k doložení zázraku, není-li toto 

sv�dectví takového druhu, že jeho nepravdivost by byla ješt� zázra�n�jší než fakt, který 

lze doložit. Tato interpretace je filozoficky zajisté konsekventní a legitimní. Pohybuje se 

ovšem znovu – a Hume si jiné nároky ned�lá – jen v oblasti filozofie a to konkrétn� 

filozofie zkušenosti a zvyku. Z tohoto hlediska musím dát Humovi za pravdu, což ale 

nem�žu ud�lat, pokud by tato sféra byla opušt�na a nahrazena vírou. Uvedu zde jeden 

p�ípad. Je známo, že apoštol Pavel byl p�vodn� vzd�laným velmi schopným a stejn� tak 

zásadním odp�rcem k�es�anství. Na cest� do Damašku jej však potkala událost, která 

z n�j u�inila naopak p�esv�d�eného k�es�ana a koneckonc� i vlastního zakladatele 

církve jako organizace. Touto událostí byl hlas Ježíše, který zp�sobil to, co se m�že 

nazvat – rozhodn� u Pavla - zm�nou smýšlení. ( metanoia). Jak se z tohoto hlediska dá 

interpretovat Humovo tvrzení? Všimn�me si ješt� jednou Humovy formulace: „…není 

li to sv�dectví takového druhu, že jeho nepravdivost by byla ješt� zázra�n�jší než fakt, 

který se snaží doložit“. Musím znovu konstatovat, že i tento soud má oprávn�nost pouze 

v rámci empirismu, pop�ípad� skeptického empirismu. Ze strany víry se Hume fakticky 

to�í v kruhu, nebo� nikde nelze doložit, že je vylou�eno, aby nepravdivost byla ješt� 

zázra�n�jší než daný fakt. Samoz�ejm� na to musí Hume odpov�d�t tak, jak to doposud 

�inil - že totiž zázrak je fakticky vylou�en. To ovšem znamená, že to, co má být 

zkoumáno je založeno na p�edpokladu, že tvrzení o nemožnosti zázraku je vylou�eno. 

Všechno tedy stojí a padá s p�vodní tezí, nedokazuje však prakticky v�bec nic. (Ve 

filozofii se tomuto postupu �íká circulus vitiosus, tedy d�kaz kruhem. A není t�eba 

p�ipomínat, že takový d�kaz rozhodn� není ideálem myslitel�).  

    To co bylo dosud �e�eno ješt� zdaleka nevy�erpává Humovu koncepci zázraku. 

Pokra�uji proto ve sledování jeho postup�. P�edpokladem bylo, že sv�dectví ,o n�ž se 

zázrak opírá m�že, mít ráz úplného pr�kazu, a že nepravdivost takového sv�dectví by 
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byla skute�ným divem. Otázkou ovšem z�stává ,to co jsem rovn�ž p�ipustila, možná 

bude lépe �íct, vyvodila, totiž že zázrak nikdy nelze doložit s plnou evidencí. V celých 

d�jinách, �íká Hume, nelze najít ani jeden zázrak, dosv�d�ený dostate�ným po�tem lidí, 

kte�í by byli jednak natolik rozumní, jednak vzd�laní a u�ení, že by nebylo nutné se 

obávat, že budeme oklamáni. Není to ale vše. V lidské p�irozenosti také pozorujeme 

princip, který domyšlen krajn�, snižuje p�esv�d�ení, že lidské sv�dectví je pr�kazné. 

Tomu je tak proto, že existuje mnoho p�edm�t�, o nichž nemáme žádnou zkušenost a 

které se jen podobají t�m, o kterých m�žeme takovou zkušenost mít. Jestliže nyní 

zavrhneme fakt, který je neobvyklý a neuv��itelný v b�žném smyslu, m�že se postupem 

�asu stát, že mysl se tím ne�ídí. Když se tvrdí, že n�co je naprosto absurdní a 

zázra�ného, je mysl spíše ochotna  takový fakt p�ijmout, místo, aby jej docela bez 

problému zavrhla. Zde znovu drobný komentá�, který má ukázat, jednak jak rozumím 

t�mto Humovým tezím, jednak zda jsem ochotna s nimi souhlasit �i nikoliv. Nejprve 

zvolím p�íklad se st�edov�ké teologie, a to p�íklad, který bude naprosto p�esv�d�ivý – 

alespo� v tomto duchu. Je známo, že Anselm vyhlásil: Credo quia absurdum. (V��ím, 

protože je to nesmyslné.) Anselm�v p�ístup je zcela srozumitelný: Vždy� ono absurdní 

pro n�j musí p�edstavovat již nap�íklad fakt, že B�h na sebe vzal podobu konkrétního 

�lov�ka z masa a kostí. Také p�íkazy typu: Uhodí-li t� kdo v levou tvá�, nastav pravou , 

nebo miluj svého bližního jako sebe sama a podobn� jsou fakticky v rozporu s tzv. 

zdravým rozumem a Anselm jen poukazuje na to, že práv� tento rozpor, je základem 

k�es�anského náboženství. Uvedu tedy ješt� jeden p�íklad, tentokrát z b�žného života. 

Dejme tomu, že neš�astnou náhodou vypadne dít� t�eba z dvanáctého poschodí 

panelového domu a p�estože dopadlo na betonovou vozovku, tento pád p�ežilo. Taková 

zpráva se b�žn� velmi rychle roznese a je skute�n� pravdou, že v�tšina prostých lidí, ale 

i lidí u�ených a skeptických, vnímá tento fakt jako zázrak a je naprosto jednozna�n� 

p�ipravena mu v��it, zatímco bychom se mohli naprosto oprávn�n� domnívat, že se 

nenajde tém�� nikdo, kdo by celé záležitosti odpíral d�v�ryhodnost. Domnívám se, že 

na základ� t�chto p�íklad� (ovšem samoz�ejm� s výhradami k uvedené Anselmov� 

v�t�), je možné s Humem souhlasit alespo� v tom smyslu, že jeho psychologické 

pozorování je správné. Pokra�uji však dále. Hume �íká, že cit p�ekvapení a podivu, 

spjatý se zázraky je p�íjemnou emocí a vede ke z�etelné tendenci ve prosp�ch v��ení 

v tyto události. Nejsem si up�ímn� �e�eno jista, zda je zcela namíst� použít termín 

„p�íjemná emoce“, ale i zde je možno dát Humovi za pravdu ovšem – jak ukáže m�j 

další p�íklad – s pon�kud jiným vysv�tlením. Nedávno bylo možné vid�t v televizi, že 
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v jisté jihoafrické zoologické zahrad�, p�esn�ji �e�eno v národním parku, vedle sebe žijí 

v naprosto klidné symbióze lev a la�. Je p�ekvapivé, ale potvrzující Humovu tezi, kolik 

lidí tento naprosto neobvyklý jev pozorovalo s nadšením a úžasem. Já ovšem tuto 

skute�nost vyložím jinak než Hume – a p�iznám se p�itom, že s notnou dávkou 

nezd�vodn�né spekulace. Jako by lidé nezapomn�li po dvaceti stoletích na jisté výroky 

Ježíše, že p�ijde �as, kdy dravci budou žít v p�átelství a shod� s jejich obvyklou ko�istí. 

Jako by lidé prost� stále �ekali na napln�ní slov Evangelia.  

    Hume nyní pokra�uje. Zázra�ná vypravování cestovatel� jsou p�ijímána 

s la�ností. Když se ale spojení s láskou k údivu, p�idá navíc duch náboženství, je to 

konec zdravého rozumu. A to je pro Huma konec všeho. Náboženský �lov�k pro n�j 

totiž m�že být fanatikem, �lov�kem, který se naprosto vzdal zdravého rozumu i 

soudnosti, i když s t�mi nejlepšími úmysly, kterými je dobro svaté v�ci. Za t�chto 

okolností potom vidí to, co není, pokud nedojde p�ímo k halucinacím a jeho poslucha�i 

nemusí mít dostatek soudnosti, aby mohli prozkoumat pravdivost jeho tvrzení. Jsou 

zcela uneseni, a je v nich vznícena obraznost, která naprosto ruší správnost jejich 

úsudku. Jejich d�v��ivost navíc zvyšuje vyprav��ova troufalost, respektive sugestivní 

vliv, jeho osoby. I proto samoz�ejm� existují p�íklady, jak z doby st�edov�ku tak z naší 

sou�asnosti. Je všeobecn� známo, že když ve Florencii kázal fanatický mnich 

Savonarola, nap�íklad proti bohatství nebo ozdobám žen, florentské dámy zahazovaly 

své šperky a oblékaly se v prostou �er�. Traduje se, že p�í�inou byla jednak 

Savonarolova obrovská výmluvnost, spojovaná ovšem s neustálými výhružkami 

peklem, jednak však také Savonarol�v asketický a sugestivní zjev. Ješt� jeden p�íklad. 

Op�t v televizi m�žeme �asto sledovat nejr�zn�jší americké kazatele, kte�í svá kázání 

provozují na obrovských stadionech, kde není jediné místo volné, a své poslucha�e, 

nebo alespo� mnohé  z nich, p�ímo uvád�jí do transu. Prekérní ovšem p�itom bývá, že 

mnoho z t�chto kazatel�, rozhodn� nežije životem, jehož zásady hlásá, konkrétn�ji 

�e�eno mnoho z nich bylo p�istiženo nap�íklad v nev�stinci nebo u svých milenek, aby 

dejme tomu, hodinu na to kázali v p�ítomnosti svých manželek a d�tí. Mám dojem, že 

už tyto dva p�íklady -  které lze samoz�ejm� rozši�ovat až do stovek – dávají i v tomto 

p�ípad� Humovi za pravdu.  

    Hume pokra�uje následující úvahou. Když �teme rané d�jiny všech národ�, je to 

jako bychom byli p�eneseni do jiného sv�ta, který se �ídí úpln� jinými pravidly, než je 

náš západní sv�t. Divy, znamení, v�štby a boží hn�v mohou v t�chto p�ípadech zcela 

zasti�ovat to málo p�irozených d�j�, které jsou k nim p�imíšeny. Hume nyní �íká, že 
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když se ovšem p�iblížíme osvícen�jším �as�m, brzy nás napadne, že v tom není nic 

tajemného a zázra�ného, nýbrž že to vše pochází z b�žné lidské náklonnosti 

k zázra�nosti, a že tato náklonnost nem�že být nikdy zcela odbourána rozumem �i 

vzd�láním. Zde op�t stru�ný komentá�, který tentokrát nebude Humovi p�íliš naklon�n. 

Výzkumy  etnolog� a nap�íklad i práce M. Eliadeho ukazují, že se v�c m�že mít zcela 

jinak, nejde o žádné neosvícené národy, nýbrž o zcela jiný zp�sob myšlení, který 

vytvá�í zcela jiná paradigmata, a pro který naopak osvícená Evropa je uzemím 

naprostého úpadku a zapomn�ní na to, jaká byla a n�kde i je symbióza �lov�ka, p�írody 

a boh�. Výsledky t�chto prací Hume ovšem neznal a otázka zní, zda by zm�nil svoje 

stanovisko empirika a skeptika, jakož i západního racionalisty, kdyby tomu bylo jinak. 

Znovu spekulativn� m�žu soudit, že by Hume setrval na svých pozicích. Pokud však je 

n�co pravdy na tom, co také ze zkušenosti poznali cestovatelé a etnografové, a co ze 

starých text� odvodil Eliade nebo jiní religionisté , ukázala by se Humova koncepce 

jako p�íliš pohodlná, až schematická a laciná.  

     Hume p�idává ješt� �tvrtý d�vod, který snižuje d�v�ryhodnost div�. Tím je, že 

mnohdy se jednotlivá sv�dectví navzájem potírají. A svou myšlenku rozvádí 

následujícím zp�sobem: „V náboženských záležitostech je každý rozdíl opakem a je 

proto nemožné, aby náboženství starého �íma, Turecka, Siamu a 	íny byla všechna 

ustanovena na solidním základu.“37 

 S tímto argumentem – pokud se bere ovšem p�ísn� racionalisticky- lze souhlasit. 

Je skute�n� pravdou, že taoista, buddhista, mohamedán podobn�, spat�ují jednotlivé 

momenty, které se týkají božstev a náboženství ve zcela rozdílných odstínech. Jedinou 

možností, jak se problém�m, které  z toho plynou n�jak vyhnout, by bylo p�evedení 

všech náboženství na spole�nou úrove� jakého si humanismu a v�bec snahy o to, aby 

�lov�k žil správn�. Tato možnost – jejímž stoupencem je pokud vím Václav Havel – trpí 

ovšem vágností a moralismem. Zdá se mi, že Humova argumentace v této v�ci, je p�es 

veškerou omezenost daleko p�ípadn�jší.  

    Hume uzavírá celé toto zkoumání následujícím zp�sobem:“…žádné sv�dectví o 

zázraku nikdy nevede k tomu, aby mohl být považován za pravd�podobný tím mén� za 

prokázaný… Je to pouze zkušenost, co dodává lidskému sv�dectví váhu a je to táž 

zkušenost, jež nás ujiš�uje o zákonech p�írody….Žádné lidské sv�dectví nem�že být tak 

silné aby u�inilo zázrak a je oprávn�nou oporou jakékoliv náboženské soustavy.“ 38 

                                                
37 IBDN str.174 
38 IBDN str.175 



 75 

Co se tý�e k�es�anského náboženství, pak Hume dodává, že jeho nejv�tšími 

nep�áteli jsou lidé, kte�í se snaží je hájit na základ� rozumových princip�. K�es�anství je 

založeno na ví�e a nikoliv na rozumu. To, co bylo �e�eno zázracích, m�že být potom 

beze zm�ny aplikováno na proroctví. Všechny proroctví jsou pravými zázraky, a pouze 

jako taková mohou být p�ijata vírou jako pr�kazy zjevení. Faktem je ale, že bez t�chto 

atribut� ,by mu nemohla uv��it žádná rozumná osoba. „…pouhý rozum nesta�í, aby nás 

p�esv�d�il o pravdivosti k�es�anství. Kdo je pak pohnut k souhlasu s ním vírou, je si 

v�dom ve své vlastní osob� trvajícího zázraku, který podvrací všechny principy jeho 

rozumu  vede k v��ení n��emu, co je v naprostém protikladu ke zvyku a zkušenosti.“ 39 

Hume tedy celou pasáž o zázracích vlastn� kon�í tím, že naprosto nezbytnou 

podmínkou je zde víra, a mn� se zdá, že slovo o podvracení  principu rozumu, není zase 

pro víru takovým pejorativem. Jde prost� o jiný princip, který je na v�li každého, komu 

p�ináší usmí�ení se sv�tem i se sebou samým. Vždy� , musím mít na mysli, že ne každý 

je filozofem nebo kritickým u�encem, ale každý nakonec pot�ebuje najít pro sv�j život 

n�jakou oporu, na které by mohl stav�t.  

    Mé zkoumání a komentování Humovy teorie poznání ukon�ím analýzou XI. 

Kapitoly s názvem „O zvláštní proz�etelnosti a o p�íštím život�.“  

     V prvním vydání „Zkoumání…“ se tato kapitola nazývala :“O praktických 

d�sledcích p�irozeného náboženství.“, což mi vyhovuje už i vzhledem k tomu, že zde je 

prakticky návaznost na p�edchozí kapitolu, která se týkala zázrak� a �ímsko-katolického 

náboženství zvláš�.  

    Hume zde za�íná popisem rozhovoru s jistým p�ítelem ve kterém 

�íká:“…obdivoval jsem jedine�ný, š�astný osud filozofie, jež pot�ebujíc naprostou 

svobodu, chce více než jiná privilegia a vzkvétajíc p�edevším ze svobodného st�etávání 

p�esv�d�ení (Sentiment) a argument�, zrodila se poprvé ve v�ku a zemi tolerance.“ 40 

Touto zemí samoz�ejm� míní Hume starov�ké �ecko. A p�ítel na to 

odpovídá:“… obdivujete jako mimo�ádn� š�astný osud filozofie n�co, co jak se zdá, 

plyne z p�irozeného sledu v�cí a je nevyhnutelné v každé dob� a u každého národa. Ona 

neurvalá bigotnost…tak škodlivá pro filozofii je ve skute�nosti její potomek.“ 41 
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Rozhovor pokra�uje vyjas�ováním úlohy politiky a státu v souvislosti s filozofií, 

což pro m� nehraje – už jen proto, že jsem se této v�ci mnohokrát dotkla – zvláštní 

význam. Já budu sledovat, jak se rozhovor vyvíjí vzhledem k problému poznání. Hume 

do zna�né míry autobiograficky, (nebo� jeho spory s církví jsou všeobecn� známy) �íká, 

že je obvi�ován zu�ivými protivníky, místo aby byla v�c zvažována spole�n� s mírnými 

a klidnými pozorovateli. A pokra�uje s tím, že náboženští filozofové se vždy pokoušeli 

ukázat míru, s níž lze náboženství založit na rozumových principech, což vyvolalo 

místo uspokojení nemilost. Když ovšem je ve filozofických studií popírána 

Proz�etelnost a p�íští život, nejsou fakticky podkopávány základy spole�nosti. To 

znamená, že hlavní a jediný argument pro božskou existenci (která v�bec není 

zpochyb�ována), je odvozen z �ádu p�írody, v n�mž se setkáváme s takovými 

známkami inteligence a z uspo�ádání, že je prakticky nemožné, ozna�it tuto záležitost za 

n�jakou extravaganci nebo jako její p�í�inu bu� náhodu, nebo n�jakou materiální sílu. 

Když vyvozujeme p�í�inu z ú�inku, je t�eba dbát na to, abychom mezi nimi zachovali 

správný pom�r a nikdy nesmíme p�ipisovat p�í�in� kvality, p�esahující ty, jež posta�ují 

ke zp�sobení ú�inku. Když t�leso o váze deseti uncí, �íká Hume, stoupne na misce vah, 

m�že tím být prokázáno, že váha na opa�né stran� deset uncí p�ekra�uje, ale neskýtá to 

d�vod k tvrzení, že tato váha váží více než sto. Pokusím dokázat, jak rozumím 

následující úvaze. P�edevším je zde použit starý, st�edov�ký scholastický argument o 

existenci Boha, který se nazývá kosmologický, nebo� se týká pozorovatelného �ádu 

p�írody a sv�ta v�bec. D�ležitá je však i druhá teze, která byla uvedena zmín�ným 

p�íkladem. �íká se zde totiž, že B�h jako stvo�itel nemusí mít k dispozici nadm�rné 

množství variant, podle nichž by bylo možno vytvá�et st�ídav� velké množství r�zných 

sv�t�. Posta�í, aby bu� váha na obou stranách byla stejná – což znamená, že B�h 

utvo�il práv� takový sv�t, jaký uznal za optimální, a nebo byla váha na opa�né stran� 

v�tší, což znamená – pokud tomu rozumím – že boží substance obsahuje v sob� více 

„kvalit“, než jak se to projevilo p�i tvorb� sv�ta. V každém p�ípad� – a toto tvrzení jsme 

už slyšeli u Descarta – musí být váha p�í�iny nejmén� taková, jako váha d�sledku. To je 

starý argument, mající vlastn� povahu jednoho z d�kaz� o existenci boží, nebo� sv�t se 

zde jeví jako ú�inek a jako ú�inek musí mít p�í�inu. (A tou je samoz�ejm� B�h, a� mu 

dáváme jakékoliv jméno.) Hume nyní pokra�uje v tom smyslu, že bohové jsou p�vodci 

existence a �ádu vesmíru, z �ehož plyne, že jim p�ísluší tolik inteligence, jak se jeví 

v jejich dílech. Nic jiného ovšem nem�že být nikdy prokázáno, pokud ovšem 

nep�ivoláme na pomoc p�ehán�ní a lichotky. Nakolik se tedy se stopami n�jakého 
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božího atributu setkáváme i dnes, natolik m�žeme usoudit, že v božstvu tento atribut 

existuje A p�edpoklad dalších atribut� je jen hypotéza. Kdybychom, a to je op�t jen 

poznámka, p�evedli tuto �e� do zp�sobu vyjad�ování, použitého v Evangeliích, mohli 

bychom �íci, že p�esn� to, co je psáno a práv� jen to je rovn�ž dáno. Hume nyní 

pokra�uje. V p�írod� se setkáváme s ur�itými jevy a lidé teoreticky založení, ale i lidé 

prostého života, mají tendenci hledat jejich p�í�inu �i p�vodce. Lze si p�edstavit, že si 

ho také našli. Váží si tohoto výtvoru svého mozku a zdá se jim nemožné, že by B�h 

mohl vytvo�it ješt� n�co lepšího �i dokonalejšího. Zde op�t jedna historicko-filozofická 

poznámka. Humovo „Zkoumání..“ bylo vydáno v roce 1748, ovšem v roce 1710 vydal 

n�mecký filozof Leibniz velmi zásadní knihu, která se jmenuje „Theodicea“ a v roce 

1714 nemén� závažný spis s názvem „Monadologie“. V obou t�chto spisech je práv� 

základní myšlenkou, že  - abych to vyjád�ila Humovými slovy - vlastn� misky vah jsou 

v dokonalé rovnováze, což pro nás znamená, že B�h vytvo�il �i cht�l vytvo�it sv�t , 

který dokonale odpovídá tomu nejlepšímu, respektive, nejdokonalejšímu. Tento sv�t 

nazval Leibniz „nejlepší z možných“ �ímž nazna�il, že i p�i zachování „rovnovážnosti“ 

by B�h mohl vytvo�it i jiný sv�t, který by ovšem musel znovu nést stopy dokonalosti, 

která k Bohu p�ísluší. Zdá se mi, že Leibniz (p�i�emž nevím zda Hume znal jeho spis) 

vlastn� p�ejal Humovu tezi ovšem s tím rozdílem, že Hume, na rozdíl od Leibnize, 

postupuje daleko více empiri�t�ji, nikoliv však racionáln�ji. Ob� úvahy totiž vycházejí 

nakonec z racionální reflexe.  

    Argument, že B�h prakticky nem�že mít jiné atributy než má sv�t, má ovšem tu 

nevýhodu, že je v�cí naprosté spekulace respektive pouhé imaginace, nebo� od 

Kantových dob je obecn� p�ijata teze, že o Bohu prakticky nem�žeme nic pozitivního 

v�d�t. Proti tomu ovšem zase stojí opa�ný argument, že pokud postupujeme na základ� 

kosmologického d�kazu Boží existence (tj. jak jsem již uvedla na základ� pozorování 

dokonalosti p�írodního �ádu apod.) není pot�eba žádné imaginace. I tak je ovšem tato 

hypotéza jen jednou z mnoha metod, vysv�tlení viditelných kosmických jev�. 

V žádném z uvedených p�íklad� ovšem nelze mluvit o podkopávání základních 

myšlenek náboženství, kterým se zde ovšem rozumí samoz�ejm� k�es�anství. Z toho 

vyplývá, že vlastn� náboženství a filozofie se v tom podstatném nejen že nemusí dostat 

do sporu, ani že se musí vzájemn� dopl�ovat a podporovat, nebo� se v podstat� v silném 

slova smyslu míjí. To sou�asn� znamená, že jsou otev�eny dve�e vzájemné toleranci, 

k níž je samoz�ejm� zapot�ebí nejen soudnosti a rozumu, ale zvlášt� dobré v�le. Kdyby 

tato tolerance byla sledována zajisté by se ušet�ilo spoustu zbyte�ných spor� a 
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nedorozum�ní. Na druhé stran� ovšem z�stává faktem, že ani  dv� st� let po Humovi 

neustávají pokusy sankcionovat náboženství filozofií nebo filozofii náboženstvím. (O 

jeden z významných pokus� tohoto druhu se p�i�inil Franz Brentano svou koncepcí tzv. 

racionálního teismu.) Co si však pomyslet, píše Hume, o „…t�ch prázdných 

rozumá�ích, kte�í, místo aby u�inili jediným p�edm�tem své kontemplace scénu svých 

v�cí, obracejí celou p�írodu natolik, že tento život �iní jen p�echodem k n��emu jinému, 

jenž je p�edsíní velice odlišné budovy…“42 Humova slova jsou jasná: Pokud vše je, 

práv� tak jak je, a vše je výsledkem svrchované boží moci a v�le, není v�bec pot�eba 

zatracovat tento pozemský život ve jménu n�jakého lepšího života v Ráji. To by totiž 

znamenalo vlastn�  pop�ení vrchní teze o svrchované Boží dobrot� a 

spravedlnosti.Hume nyní pokra�uje v onom imaginárním dialogu a �íká, že… 

zanedbáváte úskoky starých demagog�. Kdybyste nap�íklad vid�l nap�l dokon�enou 

budovu obklopenou hromadami cihel a cementu a veškerým zednickým ná�iním, 

nevyvodil byste z tohoto ú�inku, že jde o dílo zám�ru a plánu? A nemohl byste se – �íká 

svému oponentovi – od vyvozené p�í�iny vrátit a vyvodit n�co dalšího o ú�inku? Anebo 

kdybyste vid�l na mo�ském pob�eží otisk lidské nohy, usoudil byste, že tam krá�el 

n�jaký �lov�k, a že tam zanechal také otisky druhé nohy, i když byly tyto otisky 

mezitím zahlazeny pískem a vodou? Pro� tedy odmítáme p�ipustit stejnou úvahu 

vzhledem k �ádu p�írody? Úd�lem lidského um�ní a úmyslu je totiž p�ístupné, 

postupovat od ú�inku k p�í�in�, a pak naopak utvá�et nová vyvození ohledn� ú�inku. 

Jak rozum�t t�mto slov�m? Zcela jednoduše: Jestliže postupujeme od ú�inku k p�í�in� 

(zde vezmeme p�íklad oné rozestav�né budovy) dá se ze zkušenosti vyvodit, že na dané 

budov� už byla vykonána jistá práce, která ovšem z d�vod�, které nejsou d�ležité, 

dosud nebyla dokon�ena. Jestliže vezmeme obrácený p�ípad, totiž postup od p�í�iny k 

ú�inku, umož�uje nám prostá zkušenost následující úvahu: Budova je sice rozestav�ná, 

ale nebude nikdy dostav�ná, anebo bude sice dostav�ná, ovšem zp�sobem, který 

naprosto neodpovídá její zapo�até struktu�e. S touto zkušeností prost� vysta�íme a není 

t�eba brát na pomoc nic, co by ji p�esahovalo. A tak tomu je i v p�ípad� díla p�írody. 

Božstvo je nám známo pouze se svých výtvor� a nelze jej zahrnout pod žádný druh �i 

rod. To znamená, že jsme znovu omezeni prakticky na vyvozování p�í�iny z ú�inku, 

který lze pozorovat zkušenostn�. T�mito tezemi vlastn� Hume p�edznamenává i 

Kantovu teorii, že rozum (Vernunf), který je tv�rcem idejí nikdy nem�že svými 
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vlastními silami dosáhnout poznání absolutní bytosti. Hume nyní pokra�uje op�t jako 

by v návaznosti nebo v paralele k Leibnizovi. �íká, že velkým zdrojem našich omyl� 

v t�chto v�cech, je to, že se nepozorovateln� stavíme namísto nejvyšší bytosti a 

docházíme tak k záv�ru, že by za každé situace jednala tak, jaký bychom my v její 

pozici uznali za vhodné. Tato v�ta mimochodem upozor�uje na velmi d�ležitý a 

up�ímn� �e�eno velmi problematický bod Leibnizovy filozofie. Leibniz se totiž skute�n� 

vlastn� staví do pozice toho, kdo je tém�� roven Bohu a vidí do jeho úmysl�. Leibnitz 

p�itom vychází z teze, že B�h znamená nep�ekonatelnou dokonalost, dobrotu, moudrost 

a podobn� a t�mito atributy je vlastn� v jistém slova smyslu vázán. Nem�že u�init nic, 

co by neodpovídalo tomu nejlepšímu. Z hlediska filozofie, ale také logiky, je ovšem 

bohužel tento p�edpoklad pouze p�edpokladem a vlastn� navazuje na starou klasickou 

teologickou definici nejvyšší bytosti. Hume naproti tomu, v souladu se svým 

empirismem a skepticismem, takový p�edpoklad v zásad� nepot�ebuje, nebo� vše 

vyvozuje ze zkušenosti s tím, že �lov�k má jen jednu zkušenost nebo jeden systém 

zkušenosti a není mu p�ístupný žádný jiný. Síla Humovy argumentace je v porovnání 

s Leibnizovou práv� v tom, že se zde nepracuje s ni�ím, co by nebylo možné ze 

zkušenosti vyvodit :“…všechna filozofie sv�ta a všechno náboženství sv�ta nebudou 

nikdy schopny p�evést nás mimo b�žný chod zkušenosti nebo nám dát pravidla chování 

a jednání, odlišná od t�ch, jež nám skýtá reflexe ve spole�ném sv�t�.“ 43 

V dialogu se svým kolegou ovšem Hume pokra�uje  následujícím zp�sobem. 

Vytýká svému protivníkovi, že náboženské úvahy nemohou mít žádný vliv na život 

protože by žádný vliv ani mít nem�ly, nehled� k tomu, že lidé neuvažují jako on, nýbrž 

z víry v božskou existenci vyvozují mnoho d�sledk� a mimo jiné se také domnívají, že 

božstvo za ne�est sešle tresty a za ctnost odm�ny v tom smyslu, jak je to b�žn� 

p�edstavitelné v chodu života. To je však p�edsudek, nebo� práv� z toho d�vodu, že je 

zde postupováno vlastn� antropomorficky (totiž tak, jako by B�h jednal stejn� jak to 

�iní lidé), z �ehož vyplývá práv� ona idea odm�ny a trestu. Protože ale B�h prost� není 

n�jakým soudcem nebo vykonavatelem spravedlnosti v b�žném lidském smyslu, v�bec 

není jasné, jakými principy se �ídí údajné tresty nebo odm�ny. Tuto tezi lze doložit jak 

citacemi Starého tak Nového zákona. A v�bec není jasné, jak se B�h „zachová“, 

…nebo� jeho cesty jsou nevyzpytatelné. Pokra�uji však dále: Hume �íká, že je pot�eba 

se od takových p�edsudk� odvrátit, a jednat jednoduše tak, jak to situace vyžaduje a do 
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jaké míry umož�uje co nejdokonalejší jednání. Znovu se to jeví tak, že Hume skute�n� 

následuje jisté rysy stoické morálky, podle níž rozhodujícím kriteriem v�bec není 

samotné jednání nýbrž úmysl. Nyní pokra�uje Hume s poznámkou, že se tady vyskytuje 

jedna obtíž, která spo�ívá v tom, zda je možné aby p�í�ina byla známa pouze ze svého 

ú�inku anebo že by byla tak jedine�ného rázu, že by nebyla podobná žádné jiné p�í�in�. 

Pouze tehdy, když nacházíme v stálém soub�hu dva druhy p�edm�t�, m�žeme 

z jednoho vyvozovat druhý. Kdybychom se setkali s ú�inkem, který by byl naprosto 

jedine�ný, v�bec není jasné, že bychom mohli utvo�it jeho odhad o p�í�in�. Prost� musí 

být znám ú�inek i p�í�ina, které jsou známy jiným p�í�inám a ú�ink�m. �íkám to proto, 

pokra�uje Hume, že pokud by n�kdo tvrdil, že vesmír - tj. ú�inek - je dokonale 

jedine�ný a s ni�ím nesrovnatelný, což je pr�kazem božstva, pak by byla tato p�í�ina 

nejmén� jedine�ná a s ni�ím nesrovnatelná. Je tedy t�eba uznat, že je tu jistá obtíž, jak 

se m�žeme odvrátit od p�í�iny k d�sledku a postupn� od naší ideje – p�í�iny vyvozovat 

jakoukoliv zm�nu ú�inku. Tomu rozumím následovn�: �ád p�írody a kosmu je prost� 

takový, jaký je. Z tohoto �ádu nakonec nelze vytvo�it obraz o jeho p�í�in�. A to proto, 

že si nelze p�edstavit nejenom žádný jiný �ád p�írody, ale tím více si v�bec nelze 

p�edstavit jakéhokoliv jiného Boha nebo� je nutno p�edpokládat – samoz�ejm� v rámci 

k�es�anství – že B�h je práv� ten, který je. Starý zákon o tom �íká: „Jsem, který jsem“ 

Takže z toho plyne, znovu a už mnohokrát frekventovaná teze, že zkušenost prost� 

nelze ani zm�nit ani p�ekro�it.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 81 

VI. POKUSY O VYVRÁCENÍ HUMOVY FILOZOFIE A JEJICH 

VÝSLEDKY 
 

Záv�re�ná �ást mé práce bude v�nována n�kterým významným myslitel�m, kte�í 

nejen že reagovali na Hum�v koncept poznání, ale pokusili se o protiargumentaci. Které 

body Humova konceptu se staly nejvíce neuralgickými jestliže p�ímo ne provokujícími? 

P�edevším samoz�ejm� šlo o Humovu centrální otázku, tj. o problém kauzality. Stranou 

nez�stalo ani pojetí nutného a nahodilého, otázka zázrak� a v�bec celý koncept 

náboženství. 

    Jako mnoho filozof�, p�ed i po Humovi, si Hume st�žoval na nezájem respektive 

nepochopení které provází jeho spis.D�jiny západní filozofie XVIII. – XX. století mu 

ovšem v této v�ci rozhodn� nedávají za pravdu. Nemluvím jen o tom, že Kant vysoce 

Huma hodnotí s tím, že jej probudil z dogmatického spánku ( o tom viz. dále) ale 

zejména o tom, že nap�. i Masaryk ješt� na p�elomu XIX.-XX. století soudí, že Humova 

skepse fakticky nebyla nikým pln� vyvrácena. Dále je nutné podotknout, že k Humov� 

filozofii se stále vrací myslitelé XX. století až prakticky do sou�asnosti, aniž by také oni 

konstatovali, že Humovy problémy byly již vy�ešeny. To jsou n�které z argument�, 

které dob�e zd�vod�ují náš zájem o reflexi Humova myšlení.  

   Tuto kapitolu za�nu n�kterými idejemi G.W. Leibnize. Jenže tady se hned 

ocitám v pon�kud paradoxní situaci. Jak již bylo konstatování výše, je Leibniz sice 

starším sou�asníkem Huma, ale jeho d�ležité spisy vycházely od roku 1707 do roku 

1714, tedy prakticky t�i desetiletí p�ed Humovým zkoumáním. Z toho pro m� 

samoz�ejm� vyplývá, že Leibniz na Huma p�ímo nereaguje, a tudíž není možné 

bezprost�ední srovnání. Je ovšem možné prodiskutovat n�které Leibnizovy teze, které 

se pozd�ji u Huma vyskytují jako hlavní teze.  

    Než zahájím tento další výklad bude dobré, znovu p�ipomenout Humovu 

myšlenku, která z�ejm� nejvíce provokovala nejen k úvahám, ale i k vyvrácení. Tato 

myšlenka zní: Je zajisté možné ur�it n�co jako p�í�inu a n�co jako její ú�inek. Je možné 

ur�it – což je vlastn� nabíledni – také jejich po�adí. Vazba mezi p�í�inou a ú�inkem, 

zvaná kauzální nexus, je také západními filozofy považována za prokázanou a 

samoz�ejmou. Humova teze však zní, že pojem p�í�iny a ú�inku je dán jiným zp�sobem 

než pojem kauzálního nexu. Ono „jiným zp�sobem“ je práv� to, co otevírá celý 

problém. Jestliže p�í�ina a ú�inek jsou poznatelné zkušenostn�, pop�ípad� racionální 
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reflexí, potom kauzální nexus je záhadou, kterou Hume – jak je známo – �eší jako 

výsledek zvykového nebo oby�ejového uzp�sobení lidské mysli. Z toho také vyplývá, 

že ne každá p�í�ina musí vyvolat daný ú�inek. Uvedu na tomto míst� jednoduchý 

p�íklad. A k n�mu zvolím dv� prosté v�ty, z nichž jedna bude záležitostí obvyklého – 

tzv. zdravého rozumu – a druhá bude Humovým vyjád�ením téhož. První v�ta zní: Je 

jisté, že zítra vyjde slunce – ostatn� tak, jako vyšlo dosud vždy. Druhá v�ta – ona 

Humova - bude muset znít následovn�: Pokud víme, tak doposud nejsou zprávy o tom, 

že by n�jaký den nevyšlo slunce stejn� jako den p�edchozí. Nikde není zaru�eno, že 

jestliže slunce vycházelo po tisíce let – rozumí se v dobách, které jsou zachyceny 

jakoukoliv formou lidské pam�ti – vyjde i tento den. Tak bychom mohli stru�n� popsat 

základní Humovu otázku. 

   A nyní k Leibnizovi. V „Theodicei“ se Leibniz nap�íklad zabývá problémem 

nutnosti a nahodilosti. �íká k n�mu: „…za našich dn� zastával tentýž názor (rozumí se 

názor o domn�lé Wicklifov� nutnosti odsouzené na koncilu v Kostnici) že to, co v�bec 

nenastává je nemožné, slavný pan Hobbes. Dokazuje to na základ� tvrzení, že u v�ci, 

která nebude existovat, nikdy nenastanou naráz všechny podmínky touto v�cí 

požadované. Bez toho však tato v�c nem�že existovat. Kdo by však nev�d�l, že to 

dokazuje jen možnost hypotetickou.“ 44 

Leibniz pokra�uje, ale Spinoza šel ješt� dále. Zdá se, že výslovn� u�il slepou 

nutnost, nebo� p�vodci v�cí upíral rozum a v�li a domníval se, že dobro a dokonalost 

mají vztah pouze k nám a nikoliv k n�mu. Neuznává p�esn� vzato v Bohu žádnou 

dobrotu a u�í, že všechny v�ci existují z nutnosti Boží proz�etelnosti. M�j názor je 

ovšem jiný. Zakládá se na povaze možných v�ci,což znamená v�cí, které nezahrnují 

rozpor… Dnešní spinozisté upadají do velkých rozpak�, když vidí, že podle jejich 

hypotézy by bylo ode vší v��nosti stejn� nemožné, aby nap�.Spinoza nezem�el v Haagu, 

jako je nemožné,aby dv� a dv� bylo šest. Dob�e cítí že to je nutný d�sledek jejich 

nauky, d�sledek která odpuzuje, nahání strach, popuzuje mysl absurdností, již obsahuje 

a je již protikladem rozumu. P�evracejí zásadu tak obecnou a z�ejmou, jako že vše co 

zahrnuje rozpor je nemožné, a vše co nezahrnuje, je možné…to co je nemožné, protože 

to zahrnuje rozpor, se sm�šuje s tím, co se nem�že stát, protože tomu nep�ísluší aby to 

bylo vybráno…Boží moudrost nedopustila, aby se daná událost stala jinak, než se stala. 

To neznamená, že si sama o sob� zasloužila býti zvolena, ale byla také zvolena, pro své 

                                                
44 Leibniz G.W.: Theodicea, Pojednání o dobrot� Boha, svobod� �lov�ka a p�vodu zla, Oikomené, Praha 
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spojení s celým sledem vesmíru, který si zasloužil být up�ednostn�n. Leibnizova 

argumentace je vcelku docela dob�e srozumitelná. Její jádro je práv� ve vyjád�ení, že 

v�ci které probíhají ve vesmíru, mají organickou vazbu k celé logice vesmíru, a tudíž by 

bylo nutné pop�ít tuto logiku, která je nakonec výrazem Boží dobroty, spravedlnosti a 

moudrosti, abychom mohli p�ipustit, že se stane n�co, co je zcela protich�dné respektive 

absurdní. A takové by bylo nap�. to, že nevyjde slunce, jestliže celý vesmír, lépe �e�eno, 

naše slune�ní soustava a celý chod p�írody, je na slune�ní zá�i a teple závislý. A navíc 

ješt� jestliže Leibniz mluví o absurdnosti, jako o protikladu rozumu, nakonec p�ichází 

k podobnému výsledku. Vít�zství absurdity by bylo porážkou rozumu, tedy nakonec 

Boží moudrosti.  

    K mému pojednání dále pat�í Leibnizova úvaha o nahodilosti a nutnosti, 

vyskytující se rovn�ž v „Theodicei“.  Lebniz �íká:“…událost, jejíž opak je možný, je 

nahodilá, událost jejíž opak je nemožný, je nutná. 	lov�k následuje to, co ho v posledku 

nejvíce poutá. Tato nutnost však není opakem nahodilosti: není to nutnost která se 

nazývá logická, �i geometrická ,jejíž opak zahrnuje rozpor.45 

V�c budu interpretovat následovn�: Není nutné aby nap�. v srpnu nesn�žilo. A to 

proto, že m�žou nastat jisté klimatické okolnosti – Leibniz by �ekl okolnosti, které 

nakonec pat�í do �ádu p�írody – které vyvolají sn�žení v m�síci, který má být teoreticky 

nejteplejším v roce. To, že tato skute�nost není nutná, ovšem znovu nic nem�ní na 

zákonitosti kosmu. Tak by tomu ovšem bylo, nap�. tehdy – m�žu - li doplnit Leibnize – 

kdyby dvacet let po sob� vždy v srpnu sn�žilo. Ale zkušenost a záznamy r�zných kronik 

apod. nikde neobsahují takové informace. Naopak je nutné, že kruh má jen jeden st�ed, 

stejn� vzdálený od nekone�nosti všech bod�, které tvo�í jeho obvod. A znovu by se zde 

opakoval stejný postup. Kruh je obrazec p�esn� definovaný. A velké množství lidí – 

�emeslníci, vále�níci, stavitelé apod. -  z této definice vychází. 	ili i kruh jako obrazec 

spadá do nejširšího kontextu p�írodního, respektive, kosmického �ádu, který je 

v kone�ném smyslu garantován Bohem. Není proto možné pop�ít atributy kruhu a 

nepop�ít p�itom samotného Boha. A ješt� jeden p�íklad. Planety naší slune�ní soustavy 

obíhají kolem svého st�edu tj.slunce ve vícemén� pravidelných drahách. Nedojde - li 

k n�jaké kosmické katastrof� – �ímž bychom se ovšem dostali do zcela jiných 

souvislostí – nikdy nedojde ke zm�n� této situace. Znovu by to znamenalo pop�ít �ád 

v�cí, kdybychom se zabývali skepticky otázkou, zda zítra nap�.planeta Jupiter náhodou 
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nezm�ní svoji dráhu. Takže abych tuto �ást uzav�ela, m�žu �íct, že Leibnizovo 

stanovisko je postaveno na tvrzení, že sv�t má �ád ,který obsahuje r�zné podmínky a 

pokud nebudou tyto podmínky n�jakým zp�sobem zrušeny, není žádného d�vodu 

pochybovat o tom, že sv�t se nezm�ní. Leibniz  samoz�ejm� opírá svoji koncepci o 

existenci Boha ,jako p�ímého tv�rce a �iditele veškerenstva, takže psychologické 

podmínky, které užívá Hume pro n�j fakticky nemohou v�bec nic zm�nit. A v�bec není 

žádnou otázkou, zda p�i zachování daných p�edpoklad� – tedy p�í�iny – bude 

následovat s naprostou nevyhnutelností i p�íslušný ú�inek.  

    I když m�žeme odhlédnout od Leibnizova Boha jako posledního garanta, 

neskrývá v sob� žádný rozpor tvrzení, že Leibniz by Hum�v problém rozhodn� nemohl 

vy�ešit a také jej ne�eší. Ostatn� psychologické podmínky jsou pro Leibnize daleko 

mén� d�ležité, než principy metafyzického rázu.  

Leibnizovu koncepci jsem tedy shledala sice vnit�n� stálou, ale v zásad� n�jak 

nep�ispívající k �ešení Humova a mého problému. Nyní p�ikro�ím k mysliteli, který je 

naopak mladším sou�asníkem Huma a který se Humovou filozofií zabýval mnohem 

podrobn�ji. Tímto myslitelem je Immanuel Kant.  Uvedu nejprve Kantovu známou tezi, 

že Hume jej probudil z dogmatického spánku. Jak této tezi rozum�t? 	etba Huma 

v principu nasm�rovala Kanta od lebniz-wolffovské filozofie, která vládla v N�mecku 

v XVIII. Století, a  které se studenti u�ili tak�ka mechanicky, a která se nakonec 

prom�nila v jisté dogma. To zdaleka není všechno. Hume Kanta upozornil na nutnost 

analýzy mysli, respektive procesu poznání, a zvlášt� na to, že lidské poznání je 

východiskem k jakémukoliv možnému poznání reality. Obrat k subjektu pak nazval 

Kant „kopernikánským p�evratem ve filozofii“. To znamená, že podle Kanta se poznání 

ne�ídí vn�jší skute�ností, nýbrž poznání vn�jší skute�nosti se �ídí dispozicemi 

poznávajícího subjektu. Nyní však k vlastní tematice. Jak zásadní byla imaginární 

diskuze Kanta s Humem vidíme nap�íklad zcela z�eteln� v „Kritice �istého rozumu.“ 

Pokud se nemýlím, týká se v této Kantov� knize Huma nejmén� 14 míst. Budu n�které z 

nich  postupn� probírat. Kant �íká:“...budeme apriorními poznatky rozum�t nikoliv ty, 

které se vyskytují nezávisle, nýbrž ty, které jsou nezávislé na naprosto každé 

souvislosti, opakem jsou empirické poznatky…které jsou možné jenom a posteriori, tj. 

po skute�nosti. Z apriorních poznatk� se ale �istými nazývají ty, ke kterým není 

p�imíšeno nic empirického. Nap�íklad v�ta, že každá zm�na má svoji p�í�inu, je v�tou a 

priori, nicmén� není �istou v�tou, nebo� pojem zm�ny je pojem, který m�že být 

odvozen jen ze zkušenosti…zkušenost nedává svým soud�m nikdy opravdovou, neboli 
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p�ísnou obecnost, nýbrž jen obecnost komparativní, takže se vlastn� musí �íci: jak jsme 

až dosud pozorovali, neexistuje z toho �i onoho pravidla žádná podmínka. Je - li tedy 

n�jaký soud myšlen v n�jaké souvislosti, pak tedy nep�ipouští výjimku, pak není 

odvozen ze zkušenosti nýbrž je odvozen zcela a priori.“46 

Kant si t�mito v�tami teprve p�ipravuje p�du. Ale pro m� už se tu zdá 

významné, že na rozdíl od Huma, rozhodn� nepracuje pouze se zkušeností a navíc 

odjímá zkušenosti právo na jisté záv�ry, nebo� v ní je vždy obsaženo n�co empirického, 

tedy jen hypotetického a dosaženého na základ� indukce. 

    Pokra�uji dále. „…v�ta, že každá zm�na musí mít n�jakou p�í�inu, nám 

poslouží k tomu, abychom dovodili, že v této v�t� obsahuje…pojem p�í�iny tak zjevn� 

pojem s ú�inkem a p�ísnou obecnost tohoto pravidla, že by se zcela ztratil, kdybychom 

ho cht�li odvozovat jako Hume z �ast�jšího sdružování, což se d�je s tím, co se stalo a 

 z tohoto pocházející pojem zvyku. Tato skute�nost se ovšem týká všech v�t 

matematiky, tedy v�t, které jsou v p�ísném smyslu obecné a jsou tedy �istými soudy a 

priori. „47 

Ani zde Kant nezasahuje p�ímo Humovskou problematiku. A to proto, že op�t 

mluví o jiném typu v�t, než jsou ty, které vznikají na základ� zkušenosti. S Kantem se 

nebude p�ít nikdo o to, že v matematických v�dách existuje pojem nutného spojen,í 

nap�. m�žeme tvrdit, že jestliže se�teme dv� p�irozená �ísla, p�i�emž je úkon sou�tu 

vlastn� p�í�inou, pak daný sou�et je nutn� v�tší , než kterýkoliv z �itatel�, což je ú�inek. 

Zde opravdu existuje nutné spojení. Ovšem to by nepop�el ani Hume, nebo� by musel 

tvrdit, že sou�et dvou celých p�irozených �ísel je v�tší než �itatelé pouze na základ� 

zvyku. K tomu má samoz�ejm� Hume daleko. Ale pokra�uji. Kant si klade otázku, jak 

jsou možné syntetické soudy a priori – což je jedna z hlavních Kantových otázek. V této 

souvislosti �íká:“…David Hume, který se ze všech filozof� nejvíce p�iblížil dané úloze, 

ale který ji ani zdaleka nemyslil  v dostate�né ur�itosti a obecnosti, nýbrž z�stal stát 

pouze u syntetické v�ty o spojení p�í�iny a  ú�inku…byl p�esv�d�en, že taková v�ta 

není v�bec a priori možná…na toto tvrzen,í ni�ící veškerou �istou filozofii,by nikdy 

nep�ipadl, kdyby m�l p�ed o�ima její d�sledek v naší obecnosti. Pak by totiž nahlédl, že 
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podle jeho argumentu by nemohla …existovat ani žádná �istá matematika, p�ed 

kterýmžto tvrzením by ho nepochybn� ochránil jeho zdravý rozum“.48 

Pokusím se tuto v�c doprovodit malým komentá�em. Nejprve co znamenají 

syntetické soudy jako takové u Kanta. Jde o soudy, které na rozdíl od analytických 

soud�, rozši�ují p�edm�t o n�jaké jemu pat�ící ur�ení. Nap�. analytický soud by zn�l 

takto: kruh je kulatý  - a syntetický soud by zn�l takto: kruh je dokonalý útvar. Pokud 

jde o  onen predikát apriorní, pak u Kanta znamená, že daný soud (analytický nebo 

syntetický) je vytvo�en bez závislosti na zkušenosti. Tedy vlastn� �istým rozumem. 

Veškerá metafyzika potom podle Kanta vlastn� závisí na možnosti syntetických soud� a 

priori, nebo� takový soud by mohl znít i jinak, než jsem uvedla. Nap�íklad sv�t je 

dokonalé Boží dílo. Nyní se vrátím k Humovi a posoudím, jak se to má s Kantovou 

výtkou v této v�ci.Humova teze o kauzálním nexu je vlastn� v�tou syntetickou. Hume 

ovšem, jak už bylo mnohokrát �e�eno, považuje takové spojení �ist� za - �ekn�me - 

psychologickou záležitost (záležitost zvyku) a o v�tách matematiky by se v této 

souvislosti nevyjád�il jinak než Kant. Z Humových východisek je proto z�ejmé, že 

nemohl tvrdit nic jiného, že syntetická v�ta jako taková není a priori v�bec možná, a to 

již proto, že všechny b�žné v�ty jsou výsledkem zobecn�ní zkušeností. Kant má ovšem 

pravdu v tom, že by takové tvrzení zni�ilo �istou filozofii, ale nemá pravdu v tom, že by 

Hume tvrdil, že nem�že existovat ani žádná �istá matematika, která obsahuje syntetické 

a priorní v�ty. Kant zde Humovi pon�kud k�ivdí.   

    Jak d�ležité je pro Kanta Humovo u�ení o kauzalit� je zcela z�ejmé z dalšího 

citátu, který zde uvedu. Kant �íká:…“vezmeme nap�íklad pojem p�í�iny, která znamená 

ur�itý zvláštní druh syntézy, kdy je podle ur�itého pravidla po n�jakém velkém A 

kladeno n�jaké zcela odlišné B .A priori není jasné, pro� by m�ly jevy n�co takového 

obsahovat …a proto je a priori nejisté, zda takový pojem není docela prázdný  a nikde 

mezi jevy nenachází žádný p�edm�t. Že se p�edm�ty smyslového názoru musí shodovat 

s formálními podmínkami smyslovosti, ležícími v mysli a priori, je totiž z�ejmé z toho, 

že by to jinak nebyly p�edm�ty pro nás. Avšak d�vody toho, že se nad to musí shodovat 

také s podmínkami, které vyžaduje rozvažování k syntetické jednot� myšlení, nelze tak 

snadno nahlédnout. A v poznámce  k této v�ci ješt� Kant dodává, to co se p�ímo váže 

K Humovi. �íká:“…subjektivní nutnost, zvyk, by to ješt� zhoršil.“49 
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Pokusím se trochu komentovat tuto pasáž. Kant vychází z toho, co nazývá 

„tabulka kategorií“. V této tabulce je p�í�ina a ú�inek sou�ástí kategorií relace. Jak je 

známo, Kant považuje tuto tabulku kategorií za vyjád�ení a priorní ,respektive vrozené 

mohutnosti lidského rozvažování. To je argument, na základ� kterého mu ne�iní 

problém spojit kauzálním nexem n�jakou p�í�inu A s n�jakým d�sledkem B a tvrzení že 

p�edm�ty smyslového názoru, ležící v mysli a priori, se musí shodovat s formálními 

podmínkami smyslovosti, kterými jsou práv� ony kategorie rozvažován,í mu umož�uje 

záv�r, že ú�inek se musí dostavovat proto, že v opa�ném p�ípad� by se nemohlo jednat 

o „p�edm�ty pro nás“. Takže vlastn� mohutnost rozvažování vylu�uje jakékoliv 

problémy s vazbou mezi p�í�inou a ú�inkem. A co se tý�e oné poznámky, potom zvyk 

nazývá Kant pouze subjektivní nutností , která nemá nic spole�ného s objektivní daností 

kategorií relace. Ani tady ale asi nem�žu konstatovat, že by Kant zcela beze zbytku 

vy�ešil Hum�v problém, nebo� jeho �ešení je založeno na p�edpokladu existence 

kategorií rozvažování (Verstand). A toto rozvažování, je jak je známo, je  u Kanta 

ov��itelné zkušeností a tudíž je realizovatelné silami lidského rozumu. Hum�v pojem 

zvyku je Kantem „vy�ízen“ tak, že jde pouze o subjektivní nutnost tedy vlastn� o jistou 

psychologickou záležitost, která nem�že zm�nit nic na objektivit� existence kategorií.   

 Mého problému v tomto sm�ru se týká i další místo v „Kritice �istého rozumu“. 

Kant �íká:“…David Hume… nep�ipadl na to, že by t�eba mohlo být rozvažování samo o 

sob� prost�ednictvím daných pojm� p�vodcem zkušenosti, v níž se setkáváme s jeho 

p�edm�ty, odvozoval je pod tlakem nouze – ze zkušenosti – totiž ze subjektivní 

nutnosti, která vznikla z �asté asociace t�chto pojm� ve zkušenosti a která je nakonec 

myln� považována za objektivní tj. odvozoval je ze zvyku. .. Avšak empirické 

odvozování…se nedá slou�it se skute�ností v�deckých poznatku a priori, které máme 

nap�.v �isté matematice a obecné p�írodov�d�, a je tedy tímto faktem vyvráceno.“ 50 

Také tento citát fakticky používá stejnou argumentaci jako onen p�edchozí. Jeho 

posledním základem je znovu odlišení mezi subjektivní nutností a nutností objektivní. 

Op�t se tady ale ukazuje problém, na který jsem již upozornila. Kant jako doklad svých 

názor� používá termín �istá matematika a obecná p�írodov�da. Co se tý�e �isté 

matematiky musím znovu prohlásit, že Hume v této oblasti nepracuje s pojmem zvyku, 

takže Kantova výtka není zcela p�esná. Otázka ovšem je, co se zde rozumí obecnou 

p�írodov�dou. Já tomu rozumím tak, že do oblasti obecné p�írodov�dy pat�í onen známý 
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Hum�v argument o východu slunce. (podobn� jako nap�. pohyb planet nebo st�ídání 

ro�ních období) No a tady je problém, nebo� obecná p�írodov�da, která by byla takto 

chápána, se liší od �isté matematiky už jen tím, že pojmy �isté matematiky prakticky 

nevyžadují existenci žádných „reálných“ p�edm�t�, zatímco obecná p�írodov�da p�ece 

musí pracovat s reálnými p�edm�ty. Potom bychom museli Kantovi položit otázku, zda 

od obecné p�írodov�dy lze odd�lit ono zmín�né empirické odvození. Nezbývalo by 

nám, než na jedné stran� konstatovat, že ne a pokud bychom cht�li hájit Kantovu 

argumentaci, museli bychom se znovu vrátit k p�edpokladu existence kategorií 

rozvažování. To by ovšem znamenalo v p�ísném smyslu, že Kantovy interpretace op�t 

zcela neruší, respektive, ne�eší Hum�v problém. 

    Pokra�uji však dále. Uvedu na tomto míst� ješt� další citát z Kanta, který se 

vrací k Humov� koncepci, a který p�inejmenším znovu dokazuje, jak živá byla Humova 

problematika pro Kanta, dokonce snad jak byl Kant tém�� až podrážd�n Humovým 

problémem. Citát zní:“… pojem p�í�iny , který vypovídá nutnost ur�itého následku za 

p�edpokládané podmínky, by byl nepravdivý, kdyby spo�íval jen na libovolné, nám 

vrozené, subjektivní nutnosti, totiž spojoval ur�ité empirické p�edstavy podle pravidla 

vzájemného vztahu. Nemohl bych pak �íci: ú�inek je spojen s p�í�inou v objektu 

tj.nutn�, nýbrž jsem jen tak za�ízen, že nemohu tuto p�edstavu myslet jinak než 

spojenou…“ 51 

A znovu se pokusím o malou poznámku. Kant p�edn� op�t opakuje, lépe 

�e�eno,využívá tezi o diferenci mezi subjektivní a objektivní nutností, jak jsme toho byli 

již n�kolikrát sv�dky. Proto se k tomu ani není t�eba vyjad�ovat. To se ale netýká v�ty 

„…že ú�inek je spojen s p�í�inou v objektu (to je nutn�).“ Co tím chce Kant vlastn� 

�íct? Zdá se mi, že tady vlastn� užívá svého pojmu analytického soudu, který m�že být 

chápán jako analytický soud a posteriori. D�ležité však je, že se zde nazna�uje, jako by 

objekt v sob� nutn� obsahoval spojení p�í�ina-ú�inek, a tak by se celá v�c vlastn� 

vy�ešila. To je ale problém, nebo� my m�žeme s naprostým klidem a na základ� b�žné 

zkušenosti tvrdit n�co jiného. Kant by byl nucen vyložit jak nap�.v „objektu“, kterým je 

soub�h klesání tlaku, blížení se fronty, zvláštního chování se nap�.vlaštovek, které p�ed 

bou�í létají nízko nad zemí atd., je „nutn� obsaženo“ spojení s ú�inkem, jestliže nás 

prostá skute�nost zcela jednozna�n� p�esv�d�uje o tom, že i když tyto p�í�iny nastanou, 

v�bec nemusí nutn� následovat déš� �i bou�e. Musím tedy i zde z�stat pon�kud 
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rezervovaná, což v  souvislosti lze vyjád�it rovn�ž tak, že ani zde není Hum�v problém 

vy�ešený.  

    Kant je ale rozhodn� myslitelem poctivým, o �emž se p�esv�d�íme v následující 

�ásti. Kant �íká“…smysly nám p�edstavují p�edm�ty, jak se jeví, zatímco rozvažování, 

jaké jsou. Tento druhý výraz nesmí být chápan v transcendentálním významu, nýbrž 

pouze ve významu empirickém, totiž tak, jak jsou tyto p�edm�ty p�edstavovány, jako 

p�edm�ty všeobecné souvislosti jev�, a nikoliv jako n�co, �ím jsou snad mimo vztah 

k možné zkušenosti…tudíž jako p�edm�ty �istého rozvažování. Mimo vztah ke 

smysl�m se totiž nikdy nedozvíme, stejn� jako nám z�stane neznámo, zda je takové 

transcendentální mimo�ádné poznání v�bec možné. A p�inejmenším zde jako takové 

podléhá naším obvyklým kategoriím.“52  

Mám za to, že touto velmi p�esnou – a musím znovu zopakovat – myšlenkov� 

poctivou úvahou – Kant vlastn� p�iznává, že na Humovo postavení otázky nelze dát 

uspokojivou odpov��. Navíc ješt� jsem �etl v�cnost zajímavou. Totiž náznak otázky, 

zda empirie v�bec podléhá obvyklým kategoriím. Vždy� jedna z Kantových základních 

tezí zní, že kategorie rozvažování jsou ov��itelné zkušeností – �ímž se liší od pojmu 

rozumu (Vernunft), které jsou mimo oblast ov��itelnosti zkušeností.  

    To, co jsem doposud uvedla, nevy�erpává Kantovu stálou diskusi s Humem, ale 

umož�uje již nyní p�ikro�it k celkovému hodnocení. Kant p�es veškerou snahu Humovu 

otázku beze zbytku nevy�ešil, a jeho jediným ziskem je odlišení oblasti prosté 

smyslovosti od kategorií rozvažování. Jeho záv�r je ovšem ten, že v oblasti smyslovosti 

nakonec nelze Huma vyvrátit, v oblasti rozvažování (totiž pokud p�ijmeme Kantovu 

desku kategorií na které si tolik zakládal) Humovy teze neplatí.  

    Poslední z �ady velkých myslitel�, kterým se budu v souvislosti s Humem 

v�novat, bude Edmund Husserl. U tohoto zakladatele, �i lépe �e�eno, tv�rce 

fenomenologie, je op�t Hum�v problém p�ekvapiv� živý. Z velkého množství 

Husserlových doklad� této skute�nosti zvolím jen jediný p�íklad. V knize  „Zkušenost a 

soud“ (Erfahrung und Urteil) je obsažena p�íloha dv� k paragrafu 76. Název této p�ílohy 

zní: „ Evidence pravd�podobnostního tvrzení – kritika Humovského pojetí.“ Budu tedy 

sledovat Husserl�v výklad: Objasn�ní vztah� domn�nky a pouhého domn�ní, pop�ípad� 

reálné možnosti pravd�podobnost,i má zásadní význam pro otázku, která se týká 

oprávn�nosti založenosti výroku o tom, co je budoucí prost�ednictvím u�in�ných 
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zkušeností, speciáln� velmi dob�e známého zp�sobu usazování z minulosti na 

budoucnost – usuzování kauzálního.Hume, který tento problém poprvé zkoumal 

s velkou vážností, kon�í skepticismem. Nenachází žádnou možnost ospravedlnit ani tu 

nejnepatrn�jší kauzální otázku, natož pak n�jaký p�írodní zákon a v�tu o zákonité 

jednot� p�írody – jak on se obvykle vyjad�uje o uniformit� p�írodních pr�b�h�. S plnou 

ostrostí odlišuje sféru rozumového vhledu od sféry slepého mín�ní. Na jedné stran� pro 

n�j stojí oblast „relacions of ideas“  na druhé stran� stojí oblast „matters of facts“. 

Kauzální vztah pro n�j není té hodnoty nebo hloubky jako vztah kvalit a intenzit.Vztah 

p�í�iny a ú�inku máme, podle Huma, rad�ji fingovat animisticky ( tj.op�t zvykem) což 

není ni�ím, co by se dalo naz�ít vždy v každém jednotlivém p�ípad�. 53 

Jediné, pokra�uje Husserl, ve správném lí�ení Humovy koncepce – co se zde dá 

�init -  je zkoumat psychologický p�vod soud� a pojm�, které sem pat�í, tj. vyhledat ve 

faktické lidské psychice prameny, z nichž povstává zdání rozumnosti t�chto soud�, 

abychom nakonec zjistili, že posledním pramenem je pocit nutnosti spojovat mezi sebou 

ideje. Husserl nyní nasazuje ke své kritice. �íká:“…lze lehce nahlédnout že tento - jako 

každý jiný – skepticismus se zaplétá do evidentního protismyslu: jestliže nep�ipustíme 

pro zkušenostní soudy žádné oprávn�ní, pak také není možné žádné psychologické 

objasn�ní . Všechny zkušenostn� v�dní p�esv�d�ení jsou iluzemi, a proto psychologie 

nám rozhodn� nem�že poskytnout žádné uspokojení54 

Husserl pokra�uje, že Hume p�irozen� nep�ehlédl tento kruh v d�kazech, a tudíž 

jako skeptik nemohl uznat danou teorii, ale sou�asn� nebyl schopen najít východisko 

z t�chto protismyslností. Uvažuje také o myšlence, zda snad nejsou principy 

pravd�podobnosti tím, co by mohlo náš problém alespo� �áste�n� vy�ešit. Vzáp�tí však 

tuto myšlenku odmítá, nebo� pravd�podobnostní soudy jsou podle n�j založeny na t�chž 

psychologických principech slepého zvyku a asociace, jakou soudy kauzální. Jaké je 

podle Husserla �ešení? Víme, �íká Husserl, že zkušenostní soudy tohoto druhu mohou 

mít pouze váhu pravd�podobnostních soud�, a proto m�žeme zkoumat, zda také zde 

principy které p�ísluší k dané objektivit� nemohou být adekvátním zp�sobem 

generalizovány �ímž by rozum ve sfé�e pravd�podobnosti existoval stejným zp�sobem 

jako ve sfé�e relací. Pokusím se p�ipojit drobný komentá�: Husserlova centrální 

myšlenka, prozatím je, že pravd�podobnost a relace mezi ideami mohou spadat pod 

jediný rozum a tak by se mohlo z�ejm� koneckonc� zda�it subsumovat pod onen rozum 
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(Vernunft), �ímž by se nakonec vlastn� tém�� smazala diference mezi ideami a fakty. 

Husserl se nyní v�nuje Humovu již zmín�nému p�íkladu s vrháním kostek a 

�íká:“…�ty�i plochy kostky mohou mít jistou figuru, kterou nemají jiné. Vrhneme-li 

tyto kostky, m�žeme považovat za pravd�podobn�jší, že figura, na nichž jsou také �ty�i 

prázdné plochy se m�že ukázat ve vztahu �ty�i:dv�ma. Je šest stejných možností každá 

s pravd�podobností jedné šestiny. 	ty�i p�íznivé šance existují pro jevení se dané figury 

a pravd�podobnost tak lze vyjád�it pom�rem �ty�i šestiny. Není takové hodnocení 

evidentní povahy? Husserl chce vlastn� �íct, že se zde nemusíme potácet ve 

vzduchoprázdnu, ale že m�žeme s pravd�podobností, která se dá vyjád�it striktn� 

matematicky – tedy vlastn� striktn� racionáln� – ur�it která strana kostky padne. 

Husserl pokra�uje:“…pokud se neuchýlíme k žádným rozporuplným typ�m vjem� nebo 

ke vzpomínkám nebo k empiricky zd�vodn�ným soud�m, je tvrzení že n�jaké U padne 

po velkém V (zde se má na mysli ta strana kostky, která obsahuje n�jakou figuru nebo 

�íslo proti té stran� kostky, která je naprosto prázdná, nepopsaná) p�ece oprávn�ným 

pravd�podobnostním výrokem majícím v�tší nebo menší váhu. V našem p�ípad� je 

faktem, že vzpomínky motivují neur�itý soud který zní: p�i vrhu se ukáže n�jaká 

z ploch. A dále m�žeme �íct, že se tato d�ležitost, respektive zákonitost, prost� roz�lení 

v šest možných p�ípad�, z nichž lze o�ekávat stejným zp�sobem cokoliv. Husserl 

zakon�uje tuto jemnou, a bohužel ne zcela pr�kaznou argumentaci, takto: „…p�i 

takových zkoumáních ..nem�že být žádná �e� o jakémsi duchu �lov�ka, o p�sobeních 

které �lov�k zakouší na základ� empiricko-psychologické zákonitosti. Naopak, jde o to, 

co  je dáno zcela jednoduše a jist�, o to, co v sob� obsahuje svébytný vztah motivace, 

který zase potvrzuje jen p�edchozí domn�nku o dané zákonitosti, která už byla ov��ena 

d�ív�jšímu zkušenostmi. Pot�ebujeme jenom jediné: podrobit dané ideje ideující 

abstrakci, v níž m�žeme spat�it doty�ný princip pravd�podobností ve form� naprosto 

podstatné nutnosti.“ 55 

Jestliže jsme tedy umožnili origináln� prožít se silou motivace intuitivního 

vhledu to, co k v�ci podstatn� pat�í, m�žeme tvrdit, že bylo dosaženo principu ideální 

možnosti verifikace.  

    Tolik Edmund Husserl. Samoz�ejm� hlavní Husserlovou námitkou proti 

Humovi je to, že sice p�ipravil p�du pro vznik fenomenologie, což je jeho ohromnou 

zásluhou, ale sám nebyl schopen promýšlet v�ci fenomenologicky. Pokud by se to 
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Humovi poda�ilo, mohl se vyhnout implantování r�zných pocit�, zvyku, subjektivních 

dojm� a samoz�ejm� skepticismu, a mohl by vícemén� exaktn� p�evést sv�j problém 

p�í�iny a ú�inku na pravd�podobnostní soudy, které jsou fundovány matematicky, �ímž 

jsou nesporné, a které nakonec jsou to jediné, �ímž m�že v dané záležitosti lidský 

rozum disponovat. Op�t se ovšem ukazuje, že Husserlovo �ešení v podstat� 

p�edpokládá, že nebude akceptován Hum�v zp�sob myšlení ani jím postavené otázky, 

tedy že na Hum�v skepticismus bude zaúto�eno zevn� – fenomenologickou metodou. 

Musím ovšem bohužel znovu konstatovat, že Husserl nebyl schopen objevit zp�sob, jak 

rozvrátit Humovu koncepci kauzálního nexu z ní samé.  

Na budoucí filozofy tedy tento úkol stále �eká  já na tomto míst� zkrátka musím 

vyslovit skeptický názor, že by bylo nanejvýš p�ekvapivé, kdyby se jim jej poda�ilo 

naprosto bezesporn� vy�ešit a práv� tato skute�nost je pro nás nesporným dokladem 

neustálé inspirativnosti Humovy teorie poznání, kterou jsem se v této práci pokusila 

objasnit, komentovat a konfrontovat s velkými mysliteli západu XIX.-XX.století. 
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VII.1. ZÁV�R 

 

Tato práce si nekladla za sv�j cíl pln� objasnit myšlenky Davida Huma. Mojí 

snahou bylo spíše ukázat, jak jeho filosofie ovlivnila evropské filozofické myšlení a jak 

hluboce zap�sobila na ostatní filozofy. Humovi  p�edch�dci, a� už zmíním františkána 

Rogera Bacona �i jeho nemén� slavného pozd�jšího jmenovce Francise Bacona, jist� 

Huma podnítili k zamyšlení se nad dosavadní filozofií. Taktéž jeho tém�� sou�asník, 

John Locke, jej jist� podnítil k napsání jeho hlavního spisu, kterým jsem se zabývala. 

Následující filozofové, jako byli W.G.Leibniz, I.Kant �i H.G.Gadamer se také snažili 

vyvrátit Hum�v filozofický systém, ale jejich myšlenky nebyly schopny pln� pop�ít 

platnost Humových tezí. To bude stále úkolem pro budoucí, nové generace myslitel�. 
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VII.2. SUMMARY:   
 

This work didn´t want to fully explain David Hume´s ideas. My endeavour was 

expose how his philosophy influenced the rest of the philosophers. Hume´s ancestories 

we can mention minor brother Roger Bacon or his later not less famous namesake 

Francis Bacon surely had thein action on David Hume and on his thinking about that 

days philosophy way. Also his almost fellow John Locke ignited David Hume to write 

his principal book,which I was putting my mind to. The following philosophers, 

W.G.Leibniz, Immanuel Kant or H.G. Gadamer  were also trying to uproot the 

philosophic system  of David Hume but their ideas weren´t able to deny legitimacy of 

Hume´s theses. This will be the task which is waiting for the future generations of the 

new philosophers. 
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