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I. Úvod

Se jménem Josefa Solovějčika1 jsem se setkal poprvé v roce 1993, krátce po jeho smrti.2 Na
tohoto zajímavého myslitele mě tenkrát upozornil prof. dr. Stefan Schreiner, ředitel Institutum
Judaicum na Eberhard-Karls-Universität v Tübingen, který věděl o mém zájmu o filosofii a
fenomenologii náboženství, a podle jeho názoru právě Solovějčik nabízel nový pohled na tyto
disciplíny ze zdánlivě velmi úzce zaměřeného postoje rabínského učence a židovského
filosofa. Brzy jsem zjistil, že můj počáteční zájem o Solovějčikovo dílo padl rovnou do
vzmáhající se vlny obecného zájmu o tohoto autora, zejména v židovských orthodoxních
kruzích.3 Shodou okolností jsem následující akademický rok (1993-94) strávil jako William
Paton Fellow v Selly Oak Colleges v britském Birminghamu, kde jsem úzce spolupracoval
s ředitelem Centre of Jewish-Christian Dialogue rabim dr. Normanem Solomonem, který sice
sám nebyl velkým Solovějčikovým obdivovatelem, zaujímal vůči němu poněkud
ambivalentní postoj, ale byl znalcem intelektuálního prostředí, ve kterém mělo Solovějčikovo
myšlení své kořeny. Další shodou okolností právě toho roku vydal přepracovanou verzi své

1

Uvedený český tvar jména Josefa Solovějčika je přepisem jeho fonetické podoby. Po krátkém váhání jsem dal

přednost tomuto řešení před nejrozšířenější variantou Joseph Soloveitchik, která je vlastně anglickou verzí téhož
fonetického tvaru. K tomuto rozhodnutí mě vedla zejména skutečnost, že jeho jméno se takto, tedy foneticky,
přepisuje v jiných jazycích podle pravidel těchto jazyků (např. francouzsky Soloveichik, hebrejsky יק′)סולובייצ,
ale především to, že se dochovala původní polská podoba jména Josef Solowiejczyk, která je uvedena ještě
v Solovějčikově berlínské disertaci.
2

Josef Solovějčik zemřel 8. dubna 1993.

3

Prvním signálem nastupujícího zájmu byla celá řada nekrologů, zvláště v židovských periodicích (Algemeiner

Journal, Ten Da‘at, Le’ela), ale i ve velkých „obecných“ novinách a časopisech (např. The New York Times, The
Independent).

5

disertační práce z r. 1966,4 věnované tzv. analytickému hnutí ve východoevropské talmudické
tradici, které založil děd Josefa Solovějčika rabi Chajim Solovějčik, na něhož se Josef
Solovějčik celý život odvolával a k němuž vzhlížel s neobyčejnou úctou.5 V té době se
objevily i první pokusy nežidovských badatelů reflektovat Solovějčikův postoj vůči
mezináboženskému dialogu a zhodnotit možný význam jeho učení i v nežidovském
prostředí.6 V době svého studijního pobytu se mi podařilo shromáždit všechny v té době
dostupné texty Solovějčikovy i jeho komentátorů a v následujících letech jsem získával další,
jak se průběžně objevovaly s rostoucím zájmem o Solovějčikovo duchovní dědictví. Zároveň
jsem při různých příležitostech vedl rozhovory se znalci a vykladači Solovějčikova díla, resp.
jsem se účastnil přednášek a seminářů, jejichž tématem byly Solovějčikovy náboženské a
filosofické názory a postoje. Ze Solovějčikových žáků a komentátorů, kteří bezprostředně
ovlivnili můj pohled na něho, bych rád uvedl následující: už zmínění prof. dr. Stefan
Schreiner7 a rabi dr. Norman Solomon, dále prof. dr. Daniel Krochmalnik z Hochschule für
jüdische Studien v Heidelberku8, dr. Reinier Munk z Vrije Universiteit v Amsterdamu,
Solovějčikův syn Chajim Solovějčik (Haym Soloveitchik) a jeho zeť dr. Aharon Lichtenstein,
dr. David Hartman z Hartman Institute v Jeruzalémě a další, se kterými jsem se setkal, nebo

4

Norman Solomon, The Analytic Movement. Hayyim Soloveitchik and his Circle, Scholars Press, Atlanta,

Georgia, 1993.
5

Podle Solomona bylo hlavní a nejznámější dílo Josefa Solovějčika Halachický člověk „ve své podstatě

duchovním portrétem jeho děda R. Chajima“; viz N. Solomon, cit. d., s. vii.
6

Např. nepublikovaná práce Peter Chave, Rabbi Joseph B. Soloveitchik and the Jewish/Christian Dialogue,

která vznikla jako výstup autorova studijního pobytu ve zmíněném Centre of Jewish-Christian Dialogue pod
vedením dr. Solomona v r. 1994.
7

Zejména během studijního pobytu na tübingenské universitě v letním semestru 1996.

8

Konzultace během studijního pobytu na heidelberské universitě v prosinci 1995.

6

jsem měl možnost vyslechnout jejich přednášky, zejména během svého delšího pracovního
pobytu v Izraeli (1997-2001).9
Zmíněný pracovní pobyt ovšem znamenal i přerušení akademické práce, což se
negativně odrazilo i na mém zájmu o systematickou reflexi Solovějčikova díla. Ačkoli jsem
v polovině devadesátých let publikoval několik článků se „solovějčikovskou“ tematikou a ve
školním roce 1994/95 jsem dokonce dva semestry o Solovějčikovi přednášel na Ústavu
filosofie a religionistiky Filosofické fakulty University Karlovy, veškerý rozpracovaný
materiál jsem byl nucen odložit;10 vrátil jsem se k němu opět až v roce 2002, po svém návratu
k pedagogické práci na FF UK. Solovějčikovo dílo jsem si vybral jako téma předkládané
disertační práce, zaměřil jsem se hlavně na jeho filosofické aspekty. Většina nově vydávané
literatury o Solovějčikovi se jím však zabývá především jako rabínskou autoritou, tedy
talmudickým učencem. V tomto smyslu se během mé nucené „odstávky“ mnoho nezměnilo.
Na jedné straně to znamená, že se od Solovějčikovy smrti (a zejména od druhé poloviny
devadesátých let minulého století) neobjevilo mnoho nových studií, zabývajících se
Solovějčikovou filosofií, což znamená i „méně“ práce při sledování jiných interpretací, na
druhé straně to klade zvýšené požadavky na vlastní výklad.
Z mnoha různých možných témat, která se v Solovějčikově díle objevují, jsem pro tuto
práci vybral jen několik; jejich společným jmenovatelem je to, co jsem nazval filosofií
náboženství. Vzhledem k možným nejasnostem, které tento výraz může vyvolávat, zvláště
v prostředí tradičního židovského myšlení, jsem byl nucen zařadit Solovějčikovo dílo do
širšího historického kontextu a pokusit se je osvětlit z hlediska různorodých vlivů, které se na
9

Jako diplomat na velvyslanectví České republiky v Tel Avivu.

10

Od roku 1995 jsem ve spolupráci s nakladatelstvím OIKOYMENH připravoval i vydání reprezentativního

výboru překladů Solovějčikových textů; zmíněné nakladatelství v roce 1997 získalo vydavatelská práva, můj
odjezd však bohužel znamenal zastavení celého projektu.

7

jeho utváření podílely. V tomto ohledu není předkládaná práce pronikavou a detailní analýzou
základních filosofických konceptů Josefa Solovějčika, ale spíše pokusem o jejich filosofickohistorický výklad. Hlavním záměrem tedy je ozřejmit místo jeho myšlení v kontextu rabínské
tradice na straně jedné a obecného pohybu filosofického ducha na straně druhé.
Citace ze Solovějčikových původních prací uvádím výhradně ve svém překladu, totéž
platí u cizojazyčné sekundární literatury, pokud není uvedeno jinak.

8

II. Josef Solovějčik

Rabi dr. phil. Josef Dov (Baer) ha-Levi Solovějčik se narodil v Pružanech v dnešním
Bělorusku11 dne 11. března 1903 (12. adaru 5663 podle hebrejského kalendáře). Jeho otec,
rabi Moše Solovějčik12 (1879 – 1941), pocházel z význačné litevské rabínské dynastie, jejímž
zakladatelem byl žák Gaona z Vilny (Vilniusu)13 reb (rabi) Chajim Valožyn (1749 – 1821),
nesoucí jméno běloruského města Valožyn, ve kterém roku 1802 založil slavnou ješivu14 Ec
chajim15, jež se stala prototypem vzdělávacího institutu talmudického ražení.16 Na této škole
učil i Solovějčikův děd reb Chajim Solovějčik (1853 – 1918), známý také jako „Chajim
z Brisku“ (Brestu) podle města (Brest – Litovsk, Brest Litevský), kde sloužil jako rabín. Do
dějin židovského myšlení vstoupil jako inovátor tradičního talmudického studia a zakladatel
tzv. analytické školy.17 Pro Josefa Solovějčika byl celoživotním vzorem a inspirací. Matka
Josefa Solovějčika Pesja Feinsteinová-Solovějčiková (1880 – 1967) byla dcerou pružanského
rabína Elijahu Feinsteina (1842 – 1928). I ten se stal Solovějčikovi později vzorem pro jeho

11

Západní část Běloruska, kde se Pružany nacházejí, byla v letech 1921-1939 součástí Polska. Na titulní straně

Solovějčikovy disertace, tiskem vyšlé roku 1932, se proto uvádí „Von Josef Solowiejczyk, Pruzana (Polen)“.
12

Na rozdíl od svého syna Moše Solovějčik později přepisoval své jméno anglicky „Soloveichik“, nikoli

„Soloveitchik“ (bez vloženého „t“).
13

Rabi Elijahu ben Šlomo (1720 – 1797).

14

Ješiva je vyšší náboženská škola (akademie), ve které se studuje Talmud a jejími frekventanty jsou obvykle

kandidáti na rabína.
15

„Strom života“.

16

Školu oficiálně uzavřely ruské carské úřady r. 1892, protože její představitelé odmítli do vzdělávacích osnov

zařadit sekulární předměty.
17

Viz kap. V této práce.
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koncept halachického člověka,18 i když trochu jiným způsobem, než Chajim z Brestu.
Solovějčik ve vzpomínkách oba dědy popisuje takto: „Oba byli velcí učenci, navýsost zbožní,
a přesto mezi nimi zela propast. Každý z nich svou osobností představoval zcela jiný typ.
Rabi Elijahu z Pružan usedl na rabínský stolec ve věku šestnácti let, sloužil do posledního dne
a zemřel ve věku osmdesáti šesti let. Ztělesňoval v sobě zbožnost a střídmost. Vždy se oblékal
jako rabín – nikdo ho nikdy neviděl v žádném moderním oblečení. V zimě v létě byl oděn
v rabínském oděvu. Nikdy nespěchal. Nikdy se nesmál na celé kolo. Nikdy se nenechal svést
k tlachání s lidmi. Mluvil málo, jeho pohyby byly uměřené. Tento děd vstával vždy
s východem slunce, aby se mohl učit a modlit jako zbožný Žid. Nikdy nedal najevo své
pocity, hněv či radost. Děda nebyl nikomu ani příliš blízký, ani příliš cizí. Zkrátka byl
typickým představitelem zlaté střední cesty. Vyzařovala z něho důstojnost. (...) Rabi Chajim
z Brestu byl zcela jiný typ. I když byl člověkem ohromujícího intelektu, byl citlivý; byl plný
nadšení a celý zářil radostí, zároveň dokázal upadnout do temné melancholie a vyzařoval
z něho smutek. Někdy byl bojovníkem tvrdým jako cedr, jindy byl křehký jako rákos. Ten
člověk byl plný rozporů a protikladů. Rabi Chajim nikdy neměl přesný časový rozvrh, jímž by
se v životě řídil. Nikdy nejedl ve stejnou dobu, a dokonce se ani nemodlil každý den ve
stejnou dobu a vždy musel sám na sebe dohlížet, aby nepromeškal čas recitace Šema.19 Rabi
Chajim se nikdy neoblékal jako rabín. Když cestoval vlakem, nikdo by v něm nepoznal
rabína. Jako první končíval modlitbu Šemone esre a čekal, až ji kantor zopakuje. Jako první
zdravil každého a chodíval druhým popřát příjemný šabat (šabat šalom). Často bylo možné
vidět rabiho Chajima, jak obklopen kupou dětí si s nimi hraje, jak jim dělá ‚koně‘ – děti ho
18

Výraz halachický je odvozen od hebrejského slova halacha, které označuje úplný soubor nábožensko-právních

ustanovení orthodoxního judaismu, jimiž se musí řídit praktikující Žid. Spojení halachický člověk je specifickým
vyjádřením Solovějčikova pojetí halacha a její aplikace v každodenním životě.
19

Šema Jisrael, jedna ze základních židovských modliteb, židovské „vyznání víry“.
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tahají za záhyby jeho oděvu a křičí ‚hyjé!‘ Kdykoli bylo možné se s ním setkat, neboť byl
ztělesněním demokracie. Nelze o něm říci, že by byl harmonicky vyrovnaným, poslušným a
spořádaným člověkem.“20
Moše Solovějčik strávil po svatbě deset let v domě svého tchána v Pružanech. Roku
1910 se odstěhoval do litevského Raseiniai, kde byl zvolen rabínem. Tuto pozici zastával do
roku 1913, kdy mu bylo nabídnuto místo rabína v běloruském Chislavičy (nedaleko
Smolenska, dnes na území Ruské federace), městě s početnou komunitou lubavičských
chasidů. Tady Solovějčikova rodina zakusila utrpení první světové války, tady mladý Josef
Solovějčik prožil svá formativní léta. Velký vliv na něho měl jeho učitel (melamed) z
chederu21 reb Baruch Reisberg, který byl lubavičský chasid a vedle oficiální výuky gemary22
neoficiálně zasvěcoval děti do tajů Tanji, základního díla chasidského hnutí chabad.23
Přestože Josef Solovějčik patřil do prominentní rodiny talmudických učenců (mitnagdim),
dojem, jakým na něj zapůsobilo mysticky laděné učení chasidismu, se nesmazatelně vryl do
jeho vědomí a jeho vliv je zřetelný ve všech jeho pozdějších dílech. Díky své matce, která
milovala moderní literaturu, se Solovějčik seznámil i s díly významných spisovatelů, zejména
ruských (Puškin, Lermontov) a severských (Ibsen). Jeho matka se zřejmě zasloužila i o to, že
Solovějčika soukromě vyučovali učitelé sekulárních předmětů, což bylo v té době
v rabínských kruzích velmi neobvyklé a svědčí to o liberálním duchu, který v rodině Mošeho
Solovějčika vládl.24 Přestože Solovějčik nikdy nenavštěvoval střední školu, ve svém
20

Josef Solovějčik, Jemej zikaron. Hocaat ha-machlaka le-chinuch u-le-tarbut toranijim ba-gola. Ha-histadrut

ha-cijonit ha-olamit, Jerušalajim 1986, s. 78 – 79.
21

Základní náboženská škola pro židovské děti.

22

Komentář k mišně, který spolu s ní tvoří talmud.

23

Autorem je zakladatel chabadského chasidismu Šneur (Šnojr) Zalman z Ljadi (1745 – 1813).

24

Moše Solovějčik byl toho názoru, že talmudická a sekulární studia nejsou ve vzájemném rozporu a mohou se

navzájem doplňovat. Svědčí o tom i jeho dopis Náboženské radě Tel Avivu z roku 1935, kde uvádí: „Dřívější
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životopise, určeném pro berlínskou universitu, uvádí: „V roce 1922 jsem maturoval na
gymnasiu v Dubně.“25
V roce 1920 Moše Solovějčik přijal nabídku, aby se stal ředitelem talmudického
oddělení rabínského semináře ve Varšavě, a s celou rodinou se tam odstěhoval. Josef
Solovějčik se tak ocitl ve zcela novém, „velkém“ světě, tak odlišném od prostředí malých
vesnických komunit, ve kterých strávil své dětství. To se projevilo i v jeho rostoucím zájmu o
politiku, kulturu a myšlení většinové společnosti a roku 1924 se zapsal na Svobodnou polskou
universitu ve Varšavě, kde strávil tři semestry studiem politologie. V té době se u něho začal
projevovat zájem o filosofii; protože mu zároveň hrozilo odvedení do polské armády, odešel
roku 1926 do Berlína, kde se zapsal na tamní universitu, proslavenou svou katedrou filosofie.
Dominantním filosofickým směrem v té době byl novokantismus; Solovějčik se zaměřil
zejména na marburskou školu a filosofii Hermanna Cohena, o níž napsal také svou disertační
práci,26 kterou obhájil v roce 1932.27

generace měly za to, že tóra a sekulární studium nejdou dohromady. Avšak v této generaci se občas setkáváme
s těmi, kdo ovládají obě disciplíny. Můj syn je toho skvělým příkladem“ (in: Sefer ha-jovel li-chvod morejnu hagaon rav Josef Dov Solovějčik. Mosad ha-rav Kook, Jerušalajim 1984, vol. 1., s. 619; přetištěno v Aaron
Rakeffet-Rothkoff, The Rav: The World of Rabbi Joseph B. Soloveitchik. KTAV Publishing House, Inc., 1999, s.
69).
25

Dokument publikoval po Solovějčikově smrti Manfred Lehman v B’nai B’rith Messenger z 11. listopadu 1994

(s. 16) a inkriminovanou větu přetiskl Aaron Rakeffet-Rothkoff ve své knize The Rav: The World of Rabbi
Joseph B. Soloveitchik, s. 68. Ten také po konzultacích se členy Solovějčikovy rodiny dospěl k závěru, že
Solovějčik dostal potvrzení o maturitním vysvědčení právě přes gymnasium v Dubně, které ovšem regulérně
neabsolvoval.
26

Das reine Denken und die Seinskonstituierung bei Hermann Cohen. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der

Doktorwürde genehmigt von der Philosophischen Fakultät der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. Von
Josef Solowiejczyk, Pruzana (Polen). Tag der mündlichen Prüfung: 24. Juli 1930. Tag der Promotion: 10.
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V Berlíně se Solovějčik stýkal s řadou později prominentních židovských
představitelů, jako byl např. rabi Menachem Mendel Schneersohn (1902 – 1994), který se stal
roku 1950 vůdcem lubavičských chasidů, nebo rabi Chajim Heller (1878 – 1960), velký
talmudický učenec a propagátor moderních textově kritických přístupů k Bibli a Talmudu.
V letech 1926 – 1927 navštěvoval i Berlínský rabínský seminář, založený roku 1873 rabim
Azrielem Hildesheimerem, který propagoval hlavní heslo německé orthodoxie – spojení
rabínské učenosti se sekulární vzdělaností. Solovějčik se zřejmě aktivně účastnil i různých
filosofických seminářů na universitě i mimo ni, ale o tom se později příliš nezmiňuje a naše
znalosti jsou velmi fragmentární. Za zmínku však stojí jeho poznámka v přednášce, kterou
proslovil roku 1968 na konferenci americké rabínské rady (Rabbinical Council of America) a
v níž přiznává, že byl i žákem Martina Heideggera, vůči němuž byl ovšem po celý život velmi
kritický: „Byl jsem v Heideggerově třídě. Byl jsem dobrý student. On stále mluvil o lidském
údělu, duchovním vnímání, o událostech té doby. Nicméně když Hitler přišel k moci, první,
kdo se připojil k nacistům, byl Heidegger a mnozí další filosofové.“28
V roce 1931 se Josef Solovějčik oženil s Tonjou Lewit (1904 – 1967), která pocházela
z Vilniusu a podobně jako její manžel odešla do Německa, aby získala vysokoškolské
vzdělání. Na jenské universitě dosáhla doktorátu z pedagogiky. Svému muži byla po celý
život velkou oporou, její předčasná smrt ho velmi zasáhla a ještě posílila existenciální tón
jeho pozdějších úvah a přednášek. V roce 1932 manželé Solovějčikovi navždy opustili
Evropu, nad níž se stahovala temná mračna německého nacismu, a emigrovali do USA, kde

27
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v té době už žila valná část jejich rodiny.29 Solovějčik se stal rabínem federace židovských
obcí v Bostonu; jakožto tradičně vzdělaný Žid z východní Evropy ke svému velkému
překvapení zjistil, že americké židovstvo je v náboženských věcech velmi laxní a chybí mu
hlubší náboženská výchova a vzdělání. Kroky, které podnikl, aby stávající situaci změnil
k lepšímu, zejména v otázkách dodržování dietetických pravidel (kašrut), vedly k mnoha
nedorozuměním a konfliktům. Solovějčik nakonec získal uznání, ale stopy hořkých
konfrontací v něm zůstaly po celý život. Dalekosáhlým důsledkem prvního období v Bostonu
bylo Solovějčikovo rozhodnutí, že spíše než praktickým záležitostem se bude nadále věnovat
především studiu tóry, k čemuž byl koneckonců disponován nejlépe.30
V roce 1937 otevřel náboženskou školu pro děti31, která měla přispět ke zvýšení
úrovně vzdělanosti bostonských židovských dětí. Tento krok nebyl vítán jednoznačně kladně,
neboť pro mnoho amerických Židů, směřujících spíše k asimilaci, to byl krok zpátky do
izolace od většinové společnosti. Škola se však díky neutuchajícímu úsilí Solovějčika a jeho
ženy udržela, časem si získala jméno, rozrostla se a stala se neodmyslitelnou součástí
vzdělávací sítě amerického orthodoxního židovstva. V roce 1939 Solovějčik založil i vyšší
školu talmudických studií32, zejména pro nově příchozí emigranty z východní Evropy, ale
záhy nato (1941) zemřel Solovějčikův otec Moše, Josef Solovějčik nastoupil na jeho místo
ředitele ješivy v New Yorku a zmíněná škola ukončila svou činnost.

29

Moše Solovějčik od roku 1929 vedl talmudickou fakultu Theologického semináře rabiho Isaaca Elchanana na

Manhattanu, kterému byl v roce 1945 přiznán status university.
30

Už ve třicátých letech se tak zformoval Solovějčikův postoj, který kladl důraz na teoretickou stránku studia

tóry, tedy bez zájmu o praktickou aplikaci, zcela ve smyslu rabínské maximy tora li-šmah („tóra pro ni
samotnou“). Problematickým důsledkem ovšem byla častá Solovějčikova váhavost v praktických záležitostech,
což bylo obtížně slučitelné s jeho funkcí rabína, od něhož se očekávají jednoznačná halachická rozhodnutí.
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V roce 1935 Josef Solovějčik navštívil poprvé, a jak se posléze ukázalo, i naposledy,
Svatou zemi. Do Palestiny odjel jako kandidát na funkci aškenázského rabína Tel Avivu,
z různých důvodů však neuspěl a vrátil se do Spojených států.33 Rozhodnutí výboru
Náboženské rady Tel Avivu nejmenovat svým vrchním rabínem Solovějčika34 se v delší
perspektivě ukázalo jako blahodárné pro americké židovstvo: „…a tak se skrze toto historické
rozhodnutí stalo, že Prozřetelnost zachránila Rova35 pro Ameriku. V důsledku toho byl
orthodoxní judaismus v Americe od základů přetvořen, za což musíme být nesmírně
vděčni.“36 Možná i následkem této negativní zkušenosti byl Solovějčikův vztah k později
vzniklému státu Izrael poněkud ambivalentní. Na jedné straně byl přesvědčeným sionistou,
který uvítal vznik židovského státu co do jeho náboženského významu,37 na druhé straně měl
vůči jeho aktuální politické a společenské podobě výhrady, což mnohokrát vedlo až
k nedorozuměním i s některými jeho jinak věrnými žáky.38

33

Jedním z údajných důvodů bylo jeho mládí (32 let).

34

Jmenován byl antverpský rabín Moše Avigdor Amiel (1883 – 1946).
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Aškenázský způsob psaní titulu „Rav“, kterým bývá bez dalšího často uváděn Josef Solovějčik; je to výraz

nejvyšší úcty.
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Testimony. Algemeiner Journal, Friday, March 5, 1993.
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Po návratu do USA se Solovějčik zapojil do širších aktivit orthodoxní komunity,
zejména v rámci Unie orthodoxních rabínů USA a Kanady. Jeho erudice, pedagogické
schopnosti a řečnický talent mu zajistily vlivnou pozici, kterou využíval k prosazování
vyšších halachických standardů mezi severoamerickými Židy. Jeho největším vkladem bylo
rozšíření a prohloubení talmudických studií, jimž věnoval většinu svého času zejména po
nástupu na pozici učitele talmudu po svém otci. Zbytek Solovějčikova dlouhého života bude
už navždy spojován s jeho učitelskou činností na Yeshiva University, v niž se proměnil
původní Theologický seminář rabiho Isaaca Elchanana. Solovějčik si tu uskutečnil svůj
odvěký sen stát se učitelem; byl hluboce přesvědčen, že k tomuto povolání byl předurčen.
Jeho úsilí o nenásilné propojení zaniklého světa východoevropských štetlů s dynamickým
světem moderní americké společnosti bylo nanejvýš úspěšné, formálně i obsahově bylo
dovršeno v šedesátých letech minulého století, kdy Solovějčik omezil používání jidiš jako
vyučovacího jazyka a začal přednášet v angličtině. To nejen rozšířilo záběr jeho možných
posluchačů, ale znamenalo i významný posun v jeho duchovním vývoji: Nutnost překládat
talmudickou terminologii, zejména ve specifickém pojetí brestské školy, do angličtiny jen
posílilo určitou tendenci, přítomnou v jeho myšlení nejpozději od dob berlínských studií, totiž
vytvářet jednotnou vizi světa, v níž by se theologicko-filosofická reflexe a moderní vědecké
myšlení harmonicky propojily s duchovní tradicí orthodoxního judaismu. Výsledkem byly
nesmírně zajímavé akademické přednášky, ale i vystoupení určená širšímu publiku, v nichž
fascinujícím způsobem mísil tradiční témata tóry a talmudu s filosofií, theologií a exkursy do
matematiky, moderní fyziky, psychologie, sociologie. Počet jeho žáků a stoupenců neustále
rostl; ve své náboženské funkci ordinoval značnou část nové orthodoxní rabínské generace,

hrdinství“. Zřetelně se tady ukazuje rozpor mezi tím, jak Solovějčik vnímal vznik židovského státu jako
takového, a tím, jak tento stát konkrétně funguje.
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která pak dále v jeho duchu podstatným způsobem ovlivnila tvářnost amerického židovstva
druhé poloviny dvacátého století.
Většina Solovějčikových rabínských studentů však hodnotila svého učitele jako
velikého talmudického učence, jeho filosofická reflexe judaismu docházela sluchu spíše až
později a mezi jinými posluchači. Tím méně se našlo lidí, kteří by plně ohodnotili jeho úsilí o
jednotný světový názor, ve kterém by se organicky spojilo náboženství s vědou, tradice
s modernou. „Ironickým dokladem Solovějčikova neúspěchu při formování studentů podle
zásad jeho syntézy je kolektivní rozdvojení osobnosti jeho žáků. Jsou Solovějčikovi žáci se
znalostmi talmudu a Solovějčikovi žáci se znalostmi židovského myšlení, ale jen zřídkakdy se
jedná o jednu a tutéž osobu. Tyto dvě skupiny spolu mají málo společného a v některých
případech ani o existenci druhé skupiny nevědí.“39 Tato situace připomíná dvojaký vliv učení
velkého středověkého talmudického učence a filosofa Maimonida (Rambama), jehož byl
Solovějčik velkým obdivovatelem, ze jehož žáka se považoval a s nímž byl doslova
v intimním osobním vztahu. „V jistém smyslu tu byli dva Rambamové. Jeden Rambam byl iš
halacha, největší halachista středověku, autor Mišne tora. A pak tu byl Rambam, velký
filosof, který napsal More nevuchim, Průvodce zbloudilých. Máme tu dva odlišné Rambamy,
kteří hovoří různým jazykem. A vědci dokonce vedou spory o tom, který z nich je skutečný
Rambam.“40 Solovějčik však žil v jiné době a otázky týkající se jeho duchovního dědictví se
řeší v jiném historickém a společenském kontextu, než tomu bylo v post-maimonidovské
době, kdy odpor proti Rambamovi-filosofovi vedl až k zákazu studia filosofie. Je ovšem
pravda, že sám Solovějčik se k Maimonidovu filosofickému úsilí staví kriticky a zdůrazňuje
především jeho výkony v oblasti halachy. Stejně tak je však pravda, že Maimonidova

39
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halachická práce je podstatně ovlivněna jeho filosofickým zájmem a stejnou tendenci můžeme
vidět i u Solovějčika.
Moderní doba se podepsala i na řešení některých problémů, více či méně ovlivněných
halachou, které se dotýkaly jak vnitřní rozrůzněnosti židovství, tak i vztahů Židů k většinové
společnosti. Solovějčik prosazoval vysoké standardy orthodoxního způsobu života, aktivně se
účastnil práce americké rabínské rady, ale vůči méně orthodoxním směrům, zejména
konservativnímu judaismu, zaujímal méně tvrdý postoj než řada jeho kolegů. V čistě
halachických záležitostech byl i Solovějčik nekompromisní, ale odmítal přerušení jakýchkoli
kontaktů s reformními či konservativními souvěrci. Vůči vnějšímu světu měli Židé podle
Solovějčika vystupovat jednotně, nejen z taktických důvodů, toto přesvědčení mělo i hluboký
existenciální základ: „V krematoriích se popel zbožných a těch, kdo konali záslužné skutky,
smísil s popelem radikálů a volnomyšlenkářů.“41 Solovějčik považoval židovskou obec jako
takovou za společenství víry, založené na smlouvě s Bohem, existenciální společenství, spjaté
nejen historickým prožitkem společného utrpení, ale i společnou budoucností, osudovým
určením. V tomto smyslu doktrinální rozdíly nehrají zase tak důležitou roli. Tento pocit v něm
ještě zesílil v šedesátých letech, když v důsledku aggiornamenta a „ekumenických“ nabídek
ze strany katolické církve Židé řešili problém, zda a do jaké míry se mohou účastnit
mezináboženského dialogu. Solovějčik zformuloval své stanovisko typickým způsobem,
filosoficko-theologickým traktátem Konfrontace,42 který měl zásadní vliv na znění usnesení,
přijaté Rabínskou radou Ameriky v únoru 1964. V tomto prohlášení se na jedné straně vítá
pohyb směrem k uznání jiných náboženství a postoji vzájemné úcty, zejména v kontextu
pokračující sekularizace a prosazování konzumu, na druhé straně je takto určený vzájemný

41
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vztah přijatelný jen za podmínky, že nebude na újmu té které víře. „Tento vztah však může
být cenný, jen pokud nebude v rozporu s jedinečností každého jednoho náboženského
společenství, protože každé náboženské společenství je jedinečným jsoucnem, které nelze
spojovat či srovnávat se společenstvím, vyznávajícím jinou víru. Každé náboženské
společenství je nadáno podstatnou důstojností a metafyzickou hodnotou.“43 V textu usnesení
se odráží Solovějčikovo hluboké přesvědčení, že v rámci většinové společnosti, „společenství
zájmů“, je možné spolupracovat na projektech obecně prospěšných, jako je charita, sociální
služby, zdravotnictví apod., a to nejen na individuální bázi, ale i na úrovni jednotlivých
náboženských komunit, ba co více, taková spolupráce slouží k prosazování duchovních
hodnot, které se z moderního světa vytrácejí. Na druhé straně nelze vytvořit žádný universální
model náboženství, neexistují žádné universální hodnoty;44 každé izolované „společenství
víry“ je bytostně odkázáno ke svému určení, jež má ve své jedinečnosti a osamělosti
naplňovat. Solovějčik má samozřejmě na mysli především židovskou obec v křesťanském,
byť částečně sekularizovaném kontextu. Ostře odmítá představu židovsko-křesťanské
náboženské tradice; tu připouští jen jako tradici kulturní (a v tom případě je příhodnější mluvit
o židovsko-helenisticko-křesťanské tradici). „Jestliže však posuneme těžiště zájmu od
kulturního rozměru k dimenzi víry, kde je nezbytná bezpodmínečná oddanost a angažovanost,
je celá představa o jedné náboženské tradici a kontinuu zjevených učení, která jsou svou
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samotnou povahou nesrovnatelná a vztažená k jiným referenčním rámcům, naprosto
absurdní…“45 Solovějčikův postoj je tak jasný: Mezináboženský dialog je možný na úrovni
praktické a funkcionální, zcela vyloučený je na úrovni theologické a existenciální.
V závěrečných letech svého života ovdovělý Solovějčik pociťoval stále silněji pocit
existenciální osamělosti, kterou tak výstižně popsal ve svém eseji Osamělý člověk víry.46
Přestože se mu Amerika stala druhou vlastí, nikdy se zcela neintegroval, a to ani do
společenství svých souvěrců. Přílišný pragmatismus a určitá povrchnost amerického
intelektuálního života mu nedovolovaly se zcela ztotožnit s „duchem Ameriky“. Někde
v pozadí se stále zjevovaly postavy velkých učenců světa jeho mládí, světa neodvolatelně
zmizelého, který však pro Solovějčika byl stále, až příliš živý. Jen silný duch, „přísně logické
uvažování“ a neúnavná činnost ve prospěch židovské obce, především v Bostonu, kde zůstal
rabínem, mu bránily poddat se zcela temné nostalgii. Když však vážně onemocněl, musel se
vzdát všech veřejných aktivit a poslední léta strávil v domě své dcery v Brookline v
Massachusetts, kde 8. dubna 1993 (18. nisanu 5753), krátce po oslavě svých devadesátých
narozenin, zemřel.

*

Solovějčik toho během svého života publikoval velmi málo. Byl v tom věrný rodinné tradici;
jeho slavný děd Chajim Solovějčik nevydal tiskem za svého života vůbec nic, jeho rodina po
dlouhém váhání vydala posmrtně jednu jeho knihu o Maimonidovi. Josef Solovějčik jako
důvod své nechuti vydávat svá díla uvedl stálou nespokojenost s tím, co napsal: „Jsem divný

45

Tamt., s. 22.

46

Tuto práci doprovodil věnováním své ženě, plným úcty a oddanosti. Tonja Solovějčiková byla v té době

nemocná a dva roky nato zemřela.
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tvor. Jsem perfekcionista. O ničem si nejsem nikdy jistý, že to je to nejlepší, co mohu
udělat.“47 Pokud jde o Solovějčikovy talmudické přednášky, část z nich se zachovala na
audiokazetách, které shromažďovali jeho posluchači a po učitelově smrti je přepisovali,
případně překládali do angličtiny a postupně některé z nich publikovali. Několik souborů jeho
halachických reflexí v duchu brestské školy vyšly ještě za jeho života, mezi nimiž vyniká
monumentální práce o pokání, kterou sestavil a vydal Pinchas Peli v r. 1974;48 její anglická
verze se objevila o šest let později.49 Co se týče filosofických prací, Solovějčik byl přece jen
otevřenější a ochotnější publikovat; zřejmě si uvědomoval, že obecnější práce, určené širšímu
publiku, potřebují určitou odezvu. Jeho nejdůležitější filosofická práce Iš ha-halacha
(Halachický člověk) vyšla v roce 1944 (anglicky 1983), menší práce Osamělý člověk víry r.
1965, pět veřejných přednášek bylo publikováno v Tradition r. 1978; téhož roku vyšel i
důležitý esej U-vikaštem mi-šam (Odtamtud budete hledat…). Poslední Solovějčikovou
filosofickou prací byla Halachická mysl, která vyšla r. 1986, ale napsána byla už v roce 1944,
souběžně s Halachickým člověkem. Často opomíjenou, ale v kontextu vývoje Solovějčikova
filosofického myšlení nepominutelnou prací je jeho disertace Čisté myšlení a konstituce bytí u
Hermanna Cohena z roku 1932.50
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New York Times, June 23, 1972, s. 74.

48

Al ha-tešuva. Katav ve-arach Pinchas ha-Kohen Peli. Ha-histadrut ha-cijonit ha-olamit – ha-machlaka le-

chinuch u-le-tarbut toranijim ba-gola, Jerušalajim 1974.
49

Pinchas H. Peli, On Repentance in the Thought and Oral Discourses of Rabbi Joseph B. Soloveitchik. Oroth

Publishing House, Jerusalem 1980.
50

Bibliografické údaje uvedených děl v „Seznamu literatury“ na konci této práce.
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III. Filosofie a náboženství

Josef Solovějčik je mnohovrstevná osobnost. Vypreparovat jednotlivé vrstvy a zkoumat je o
sobě znamená rezignovat na pochopení Josefa Solovějčika. On sám nikdy nestavěl do popředí
ty které aspekty svého myšlení podle situace, ve které se nacházel a ke které se vyjadřoval.51
Vždy rozehrával různé stránky svého přístupu ke světu podle předem stanoveného plánu,
přičemž jednotlivé tóny se v komplikované struktuře skládaly do harmonického celku, který
posluchači či čtenáři v posledku nabízel vskutku estetický zážitek. Odhlédneme-li od
formálního hlediska a soustředíme se na obsah Solovějčikových přednášek i psaných prací,
zjistíme, že i tady předvádí symfonii motivů a témat, které často zdánlivě spolu nesouvisí, ale
z pohledu celkového vyznění se ukazuje, že jejich konfrontace či sladění jsou oprávněné.
Přesto je možné provést jistou metodickou redukci. Velmi zjednodušeně řečeno,
Solovějčik ztělesňuje už svým životem syntézu dvou světů, tradičního světa
východoevropských rabínů a moderního (západo)evropského světa filosofie a vědy. Oba tyto
světy se v jeho pojetí prolínají, ale jsou rozlišitelné. Solovějčik – rabín vede dialog se
Solovějčikem – filosofem. Výsledky tohoto dialogu jsou dvojího druhu: jednak talmudická
učenost, která se opírá o pevný základ filosofického uvažování, jednak reflexe náboženské
skutečnosti, která má pevnou pojmovou52 strukturu: filosofie náboženství.
Nastínit alespoň základní rysy tohoto druhého aspektu Solovějčikova díla je cílem této
práce. Toto omezení znamená samozřejmě podstatné ochuzení celkového obrazu, umožňuje
však kontrastnější vykreslení obecných myšlenkových struktur, na jejichž pozadí tento obraz
51

Ať mluvil ke svým studentům talmudu či přednášel širšímu akdemickému posluchačstvu, používal argumenty

ze všech oblastí svého zájmu. Na veřejných přednáškách hojně citoval z tradiční židovské literatury a předváděl
ukázky složité rabínské dialektiky, své studenty na ješivě neušetřil argumentace z oblasti moderní fyziky ani
humanitních disciplín jako psychologie, sociologie apod.
52

Solovějčik by spíše řekl vědeckou.
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vzniká. Mluvíme-li v Solovějčikově případě o filosofii náboženství, musíme vzít v úvahu
nejen historický kontext jejího vzniku, nýbrž pokusit se i o přesnější vymezení jejího obsahu
vzhledem k obecnějšímu chápání tohoto spojení filosofie a náboženství.

1. Zakoušení posvátného

Definovat náboženství, tedy podat jeho „výměr“, je z hlediska moderní religionistiky pokus
marný a navíc zbytečný. Tradiční definice, kterých je téměř nespočetné množství, ukazují
spíše na zaměření svého autora, obsah těchto definic nanejvýš vystihuje určitý aspekt
náboženství, pokud ho vůbec nezkresluje. Zakladatel moderní české religionistiky Jan Heller
se pokusil různé definice náboženství srovnat a roztřídit a vyšlo mu, že výraz náboženství
vystihuje vztah člověka k tomu, co ho přesahuje.53 Obecně lze tedy říci, že náboženství
vyjadřuje radikální dichotomii světa, na jedné straně světa vezdejšího, imanentního,
zakoušeného tady a teď, na straně druhé světa přesahujícího tuto empirickou skutečnost, světa
transcendentního54, „zásvětného“. Dnešní religionistika opustila tradiční pojem boha,
53

„Zdánlivě rozporné, ale správně roztříděné definice ukazují, že v náboženství jde o vztah člověka (ať teoretický

– v učení, nebo praktický – v etice a kultu) k tomu, co má vůči němu roli boha.“ Jan Heller – Milan Mrázek,
Nástin religionistiky. Kalich, Praha 1988, s. 14.
54

Výraz transcendence je nutno používat opatrně, vždy se zřetelem na daný kontext. Ve smyslu subjekt-

objektového pojetí světa je transcendentní vše to, co přesahuje poznávající a uchopující subjekt, tedy poznávaný
a uchopovaný objekt. V Husserlově fenomenologii transcendentno představuje druh intencionálních předmětů,
které jsou nám dány skrze zkušenost, prostřednictvím aktuálního vědomí. Vedle této transcendence ovšem
existuje i transcendence jiného druhu, která se nám ukáže, když provedeme fenomenologickou redukci a
suspendujeme přirozený postoj („vyřadíme generální tezi“): „Po zřeknutí se přirozeného světa se setkáváme ještě
s jinou transcendencí, která není dána jako čisté Já v bezprostřední jednotě s redukovaným vědomím, nýbrž
dochází k poznání velmi zprostředkovaně, stojí jakoby polárně proti transcendenci světa. Máme na mysli
transcendenci boha“ (Edmund Husserl, Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii I. Přel. Alena
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reprezentujícího toto transcendentno, protože je zatížen zavádějícími theologickými významy,
a pracuje s technickým termínem posvátno. Podle dnes už klasických religionistických teorií
člověk náboženský tíhne k tomuto posvátnu jakožto zdroji bytí a smyslu; způsobů, jakými
člověk svůj vztah k posvátnu uskutečňuje a naplňuje, je celá škála: od úplného odmítnutí a
zavržení vezdejšího světa a mystického splynutí s posvátnem až po „stažení“ transcendentna
do světa imanentního, který se tak neustále „posvěcuje“ a nabývá smyslu.
Zakoušení posvátného je tak v náboženství klíčové. Není to však primárně
emocionální zkušenost; toto pojetí se vplížilo do moderního myšlení zejména díky
psychologickým analýzám „náboženské zkušenosti“ jakožto empiricky zjistitelného a proto
vědecky postižitelného faktu.55 Náboženství je původně základní zkušenost světa, resp.
skutečnosti, která postihuje bytí světa a místo člověka v něm v celistvosti. Zakoušet či
poznávat svět znamená být v tomto světě, být do něho „uvržen“; poznání tak pro člověka
znamená primárně seznamovat se předchůdně se světem svého života, „ohmatávat“ podmínky
své existence. Být lidsky ve světě tedy znamená už mu nějak rozumět. Svět však není jen
skladištěm spotřebních předmětů, „příručních“ jsoucen. Svět je rezevoár možností, ale také
břímě povinností. Je to výzva, ale i útěcha. Svět je primárně božský a na člověka doléhá tíhou
své jinakosti: člověk je součástí světa, zároveň však zcela jiný; člověk není stvořitelem světa,

Rettová a Petr Urban. OIKOYMENH, Praha 2004, s. 118). V náboženství jde primárně u tuto transcendenci,
která je „transcendentnem ve zcela jiném smyslu než transcendentno ve smyslu světa“ (tamt., s. 119).
55

Viz zejména William James a jeho Druhy náboženské zkušenosti. Ale i jeden ze zakladatelů moderní

fenomenologie náboženství Rudolf Otto začíná analýzu posvátna zkoumáním „okamžiků a psychických stavů
oslavné úcty a uchvácenosti“, které je třeba odlišit od jiných druhů „nadšení“, resp. pocitů. Schopnost dosažení
takového stavu si dokonce klade jako podmínku možnosti zkoumání posvátna: „Vzpomeňme si na chvíli silného
a pokud možno jednostranného náboženského vzrušení. Kdo toho není schopen nebo takový pocit nikdy nezažil,
nechť prosím dál nečte“ (Rudolf Otto, Posvátno. Iracionalita v ideji božství a její poměr k racionalitě. Přel. Jan.
J. Škoda. Vyšehrad, Praha 1998, s. 23).

24

je však za něj odpovědný; je vržen do světa, aniž by mohl projevit svou vůli, je však nucen žít
svůj život, plně ručit za své bytí-ve-světě. Posvátnost či božskost světa je přirozenou a nutnou
vlastností, skrze ni náboženský člověk nahlíží svůj původ i své určení, osud. Posvátnost světa
zajišťuje smysl lidské existence, kterou činí posvátnou.
Dovolíme-li si na chvíli parafrázovat Solovějčika, náboženský člověk svět neovládá,
ale s tajemnými siločarami posvátného slaďuje svou existenci; zakouší vítězství moci, ale i
porážku bezmoci. Nevnucuje světu svou vůli, ale koná v souladu s transcendentní vůlí, která
svět stvořila a řídí jej. Dobře ví, že násilí mu svět odcizuje a vzdaluje, zatímco ústup a pokora
mu otevírají netušené možnosti poznání a uskutečnění, které přesahují jeho přirozené
schopnosti a možnosti. V náboženství člověk překračuje sám sebe, v souladu s nároky
posvátného se stává sám posvátným. Náboženství tedy není stav mysli, není to způsob
výkladu světa, ale hluboká zkušenost sounáležitosti s řádem světa a odkázanosti na jeho
transcendentní základ. Je to celostní zkušenost, bytostná angažovanost, ve které jde o bytí či
nebytí jak člověka, tak kosmu. V náboženském rituálu se člověk umenšuje, aby se stal
největším; vzdává se mála, aby získal všechno – v tom tkví tajemství oběti.56 Jeho nasazení
zajišťuje chod všehomíra, rezignace a selhání uvádí svět do chaosu.
V tomto smyslu není možné o náboženství mluvit jako o formě „teoretického“
vztahování se člověka ke světu, jako způsobu odtažitého porozumění světu, který se takto
stává průhledným a srozumitelným, byť v omezené míře. Náboženství má bezesporu
kognitivní funkci, ale způsob poznání světa není omezen na jeho uchopení výhradně
rozumem, porozumění světu přichází během existenciálního nasazení, a to je jeho podmínkou.
Způsob takového nasazení a zároveň bytostnou sounáležitost světa a člověka vyjadřuje mýtus.
Představa mýtu jako nedokonalého a historicky omezeného prostředku k primitivnímu
pochopení světa je naivní a redukcionistická. Přestože mýtus je i určitou formou výkladu a
56

Nejde tady o směnné pojetí oběti, do ut des, ale o zásadní proměnu v ontologické rovině.
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jistou reflexí lidské situace ve světě a vůbec,57 není jí primárně a už vůbec ne zcela. Každá
mythologie, má-li být práva svému určení, je tedy vyjádřením náboženského postoje ke světu,
který je sui generis a nemůže být převeden na nic jiného. Proto každý genetický model,
představující mýtus jako překonaný substrát, který dal vyrůst adekvátnějším výkladovým
systémům, se míjí s podstatou věci a trpí jednostranností, byť si nárokuje schopnost
universálního pohledu. Ono evoluční myšlenkové klišé od mýtu k logu je typickým příkladem
nepochopení podstaty a smyslu „místa člověka ve světě“. Znamená částečné vyprázdnění
původní existenciální plnosti, jednostranné zaměření na přísně racionálně vymezitelná a
uchopitelná kvanta reality, ať už je nazýváme idejemi či pojmy, které reprezentují samy sebe
nebo něco, co stojí „za nimi“, a tím či oním způsobem vyjadřují jednotu světa v mnohosti.
Přechod od mythologie k filosofii se tak ukazuje jako fikce;58 filosofie nemůže nahradit
náboženství, přestože se obě zabývají celkem světa – ale zcela odlišným způsobem.59

57

Mýtus je jako zvláštní typ zakládající řeči schopen vyjádřit smysl světa, resp. jeho „částí“, v celistvosti, tzn.

může obsáhnout i kontradiktorické a paradoxní situace v jejich jednotě. Prostředek či „jednotka“ takového
vyjádření se na reflektované rovině nazývá symbol.
58

„Mythologie není prvním krokem na cestě ke skutečné filosofii. Ve skutečnosti to není vůbec žádná filosofie.

Mythologie je prvním krokem na cestě ke skutečnému náboženství: je plným právem náboženská.“ Étienne
Gilson, Bůh a filosofie. OIKOYMENH, Praha 1994, s. 22.
59

Gilson na příkladu řecké mythologie a filosofie vidí rozdíl v tom, že pro filosofii je svět jako takový světem

věcí, zatímco pro mythologii světem vůlí: „Řecká filosofie nemohla vzniknout z řecké mythologie žádným
procesem postupné racionalizace, protože byla racionálním pokusem o pochopení světa jakožto světa věcí,
zatímco řecká mythologie vyjadřovala pevné rozhodnutí člověka nezůstat sám jakožto jediná osoba ve světě
hluchých a němých věcí“ (tamt., s. 22-23). Solovějčikův současník a zároveň myšlenkový protipól Abraham
Joshua Heschel považuje za cíl veškerého lidského snažení uchopení světa v jeho jednotě, která je podmínkou
existence světa vůbec; rozdíl mezi náboženstvím a filosofií tkví v tom, kde tuto jednotu hledat: „Představa
nelomeného paprsku nad vodou, touha po jednotě a soudržnosti, to je převládající rys dospělé mysli. Veškerá
věda, veškerá filosofie, všechno umění je jejím hledáním. Ale jednota je úkol, nikoli podmínka. Svět je založen
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Náboženství také není etikou v moderním smyslu slova. „Zvykli jsme si totiž užívat
slova svatý v přeneseném, vůbec ne původním smyslu. Myslíme obvykle absolutní predikát
mravní, myslíme dokonalé dobro.“60 To je ovšem už racionální redukce původně hlubšího a
tajemnějšího zakoušení posvátného, která má svůj počátek v platónském pojetí ideje Dobra.
Kant vykázal náboženství do hájemství praktického rozumu61 poté, co v oblasti teoretického
rozumu se božství stalo pouhým vodítkem či formální podmínkou lidského myšlení: „Ideál
nejvyšší bytosti není podle těchto zkoumání ničím jiným než regulativním principem rozumu,
podle něhož máme chápat veškeré spojení ve světě tak, jako kdyby pocházelo z jedné zcela
postačující nutné příčiny, abychom na něm založili pravidlo systematické a podle obecných
zákonů nutné jednoty ve výkladu světa, a není tvrzením nějaké o sobě nutné existence.“62
Toto obsahové vyprázdnění náboženství však poukazuje právě na už výše zmíněný aspekt,
který v Solovějčikově pojetí náboženství hraje významnou roli: jeho kognitivní, poznávací
roli. Kant uznává význam představy božství jako gnoseologického principu, který umožňuje

ve sporu, nesouladu, rozdílnosti. Jednota není ve skutečnosti, ale za ní.“ Abraham Joshua Heschel, Man Is Not
Alone. A Philosophy of Religion. Harper & Row, Publishers, New York 1966, s. 112.
60

Rudolf Otto, Posvátno, s. 20.
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Etika má podle Kanta dvě stránky, empirickou (zkušenostní), kterou případně nazývá „praktickou

antropologií“, a racionální, kterou nazývá morálkou. Nejvyšším principem mravnosti je autonomní vůle, která je
sama sobě zákonem, což jinak vyjadřuje tzv. kategorický imperativ. Nachází-li vůle zákon, který ji má určovat,
v něčem jiném než sama v sobě, mluví Kant o heteronomii vůle, která je „pramenem všech nepravých principů
mravnosti“ (Immanuel Kant, Základy metafyziky mravů. Přel. Ladislav Menzel. Nakladatelství Svoboda, Praha
1990, s. 103).
62

Immanuel Kant, Kritika čistého rozumu, B 647/A 619. Cit. podle čekého překladu Jaromíra Loužila ve

spolupráci s Jiřím Chotašem a Ivanem Chvatíkem, OIKOYMENH, Praha 2001, s. 382. „…Kant, který, když ve
své Kritice čistého rozumu provedl důkaz, že Boží existenci nelze dokázat, přesto trval na zachování Boha
přinejmenším jako sjednocující ideje v řádu spekulativního rozumu a jako postulátu v mravním řádu rozumu
praktického“ (É. Gilson, Bůh a filosofie, s. 64).
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chápat svět v jeho jednotě, ale toto pojetí světa ulpívá jaksi na povrchu, reflektuje jeho
uspořádanou, racionální stránku. Náboženství ve své kognitivní funkci však poukazuje
hlouběji, k významovým vrstvám, které jsou rozumem přímo neuchopitelné – míří k
iracionálnímu momentu posvátna, který Rudolf Otto nazval numinóznem.63 Člověk se
s numinózním může setkat nejen v náboženském výkonu (kultu), ale i v reflexi, která je
ovšem jiného druhu než pojmově filosofická či vědecká: „… posvátno je sdělitelné pouze
zvláštním pocitovým reflexem ve vědomí.“64 Dispozice k takovému reflektivnímu postoji
bývá nazývána sensus numinis a je podmínkou pro plné porozumění posvátnu. Otto ji nazývá
„náboženským apriori“, potencialitou („vlohou“) každého člověka, která se v dějinách může
rozvinout k aktuálnímu poznání posvátného.
Josef Solovějčik je „náboženským“ člověkem tím, že vede „náboženský“ život
praktikujícího orthodoxního Žida: modlí se předepsané modlitby v předepsaném čase, ctí
pravidla týkající se šabatu a svátků, provádí židovské „přechodové rituály“, dodržuje
stravovací příkazy kašrut atd. Takto vymezený náboženský život se opírá o tradici, je
opakováním praxe ctihodných předků, a proto takto o sobě úctyhodný. Nutnost provádění
jednotlivých praktik či rituálů se opírá o explicitní zmínky v tóře (přikázání, tedy micvot typu
de-orajta), nebo rabínská rozhodnutí (de-rabanan); svůj smysl čerpají micvot z těchže zdrojů,
ale jejich racionální zdůvodňování je někdy obtížné a často končí výrokem „protože takto je
to řečeno.“ Solovějčik je však veden snahou o komplexní či bytostné porozumění, kterému
nestačí odvolání se na autority, ale snaží se o celostní vhled do toho, co činí. Jde mu o smysl
jeho konání, postoje, pobývání v tomto světě. Nechce být tím, kdo se podle slavného
63

„My zaprvé považujeme v ideji božství za racionální to, co je jasně pochopitelné našemu vnímání a rozumu,

co zapadá do souboru známých a definovatelných pojmů. A zadruhé tvrdíme, že pod touto sférou čirého jasu je
temná hlubina nepřístupná našim pojmům a proto ji nazýváme iracionalitou“ (R. Otto, cit. d., s. 67).
64

Tamt., s. 26.
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Maimonidova podobenství toulá kolem „králova“ (rozuměj: Božího) příbytku, ale chce do něj
vstoupit a pobývat v něm. To je však vyhrazeno jen těm, „kdo se ponořili do uvažování o
principech náboženství.“65
Solovějčik není vůči „nevzdělancům“ tak přísný jako Maimonides, pro kterého nechuť
či neschopnost hledat hlubší a obecnější základy náboženství hraničí s herezí.66 Jednak nesdílí
Maimonidův „scholastický“ racionalismus, jeho adoraci rozumu jakožto základního
definičního aspektu lidskosti,67 jednak je hluboce poznamenán existenciální krizí věřícího
člověka v sekularizujícím se světě, a proto je daleko citlivější k numinózním, „iracionálním“
aspektům náboženského života, kterým je hotov v mnoha ohledech ustoupit. Na druhé straně
se jim nemíní podvolit a za jediný adekvátní prostředek obrany proti amorfní temnotě
numinózna považuje „světlo rozumu“, jas racionální argumentace.
65

Moše Maimonides, Průvodce zbloudilých III,51. V tomto podobenství Maimonides rozlišuje pět kategorií lidí:

1. „atheisty“, kteří vlastně ani nejsou lidmi v pravém slova smyslu (mají jen jejich podobu), 2. „filosofy“, kteří
uvažují o světě scestným způsobem, 3. nevzdělance, kteří však dodržují přikázání, 4. tradiční talmudické učence
a 5. „filosofy náboženství“, tedy ty, kteří se snaží postihnout základy „pravého“ náboženství. Toto rozlišování
má hierarchickou, co do hodnoty vzestupnou tendenci; ukazuje Maimonidovo přesvědčení, že židovství je více
než jakékoli jiné náboženství včetně atheismu, ale i v rámci židovství jsou pravými věřícími jen ti, kdo dokážou
do své víry zapojit rozum, vytvořit užitečnou a smysluplnou syntézu náboženské praxe, která je bez racionální
reflexe slepá, a filosofické spekulace, která je bez náboženské opory nesmyslná, scestná, a proto i nebezpečná.
Na půl cesty jsou talmudisté, tedy ti, kdo „mají správné věroučné názory, načerpané z tradice“. Obcházejí Boží
příbytek, ale nejsou schopni intimnějšího kontaktu se svým Pánem; to je umožněno jen „filosofům náboženství“.
66

Typický je příkrý Maimonidův odsudek těch, kdo věří v tělesnost Boží, byť v oslabené podobě

anthropomorfních podobenství, kterých je ostatně hebrejská Bible plná.
67

„Atheisté“ z Maimonidova podobenství, tedy ti, kdo se nedrží žádného učení, ať odvozeného z tradice nebo

založeného na myšlení, „usuzují jako živočichové, kteří nemluví“ (podle překladu Shlomo Pinese mají status
„iracionálních živočichů“), a podle Maimonida ani nedosahují lidské úrovně: „Jejich úroveň mezi jsoucny je pod
úrovní člověka, ale nad úrovní opice, protože se jim dostává podoby a obrysu člověka a poznávací schopnosti
vyšší než má opice“ (Průvodce zbloudilých, tamt.).
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2. Filosofie jako racionální reflexe světa vůbec

Na otázku „Co je filosofie?“ nelze odpovědět jednoznačným způsobem. Vyjdeme-li od
etymologie řeckého slova filosofia a budeme tradičně tvrdit, že to je láska k moudrosti,
nevyhneme se složitým otázkám po povaze a podstatě moudrosti, možnosti a způsobu jejího
nabývání a podobně. Opřeme-li se o slovníková hesla, většinou se shodneme na tom, že
filosofie je dotazováním se po počátcích (principech) věcí, jejich bytí, hledáním odpovědí na
nejzákladnější otázky po smyslu lidské existence atd.; filosofie tedy nemá zvláštní zájem na
určitých jsoucnech a jejich konkrétních problémech, pokud je ovšem nepojímá jako výraz bytí
těchto jsoucen jako takových – což je vlastně sférou jejího zájmu. Klasická vymezení filosofie
tak mluví o zájmu filosofie o celek, resp. o obecné, z něhož je teprve možné pochopit
jednotlivé. Filosofie tedy nemá specifické pole zkoumání jako speciální vědy, ale zajímá ji
svět v celku, bytí světa vůbec. Z toho vzešly i scientistické představy o filosofii jako jakési
„nadstavbě“ či metodologii věd, posléze ve zvulgarizované podobě i ve smyslu „strategie“
jakékoli lidské činnosti (filosofie trhu, plánování apod.). Ještě hůře dopadá filosofie při
populární desinterpretaci jejího zájmu „o všechno, a tedy o nic“: není vlastně k ničemu,
v lepším případě je to intelektuálská hříčka nepraktických krasoduchů, v horším něco, co
může každý, pokud nemá něco důležitějšího na práci.68

68

„Podle tradičního mínění pojednává filosofie o obecných otázkách, to znamená o takových, které se týkají

vůbec všech (obec – obecný = společný; v óbec – vůbec = vespolek, společně), proto jim každý rozumí, může se
jimi zabývat, resp. říci k nim své vlastní slovo. Filosofie takto pochopená pak není žádnou speciální vědou,
kterou by bylo zapotřebí studovat a která by vyžadovala speciální postupy. Každý, kdo má zdravý rozum, jí tudíž
musí rozumět a může o ní právoplatně hovořit.“ Jiří Michálek, Co je filosofie? OIKOYMENH, Praha 1995, s.
31.
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Moderní chápání skutečné role filosofie závisí na orientaci daného filosofa; jinak ji
chápe filosofující vědec, který se snaží překročit hranice svého oboru směrem k dotázání se
po předpokladech možnosti daného oboru vůbec, jinak analytický filosof, který se snaží
rozborem jazyka prokázat nesmyslnost kladení některých „zásadních“ otázek a odhalit
filosofické problémy jako pseudoproblémy, jinak fenomenolog, jenž se snaží postihnout
podstatu jím zkoumaných jevů intuitivním nahlédnutím. Škála možných pojetí je široká,
nicméně vždy jde o racionální výkon, jehož podstatným rysem je převedení určitých aspektů
studovaného předmětu (např. „svět vůbec“) v jazykové výrazy vyjadřující je buď přímo
(pojmy), nebo nepřímo (symboly, „schémata“). Důležité je to, že filosofie je schopna
specifickým způsobem postihovat skutečnost ve všech jejích aspektech, „nic nefilosofického
jí není cizí“, a tudíž otevírat možnosti porozumění světu i těm, jimž je odepřen prvotní,
„náboženský“ vhled. Je-li na počátku lidské existence odhalení odlišnosti člověka od světa a
původem náboženství šok z tohoto odhalení,69 je-li na počátku filosofie údiv, úžas,
uvědomění si nesamozřejmosti světa,70 pak náboženství a filosofie mají kořeny ve stejné
půdě, ale na jiných místech. Zatímco náboženství je možno původně chápat jako spontánní
pohyb člověka ve světě s jeho sebevymezováním se vůči tomuto světu, který je
nesrozumitelný a hrozivý, filosofie je původně návratem ke světu poté, co si člověk uvědomil
svou jinakost a ocitl se tváří v tvář cizímu, ne-já; řešení této dichotomie, která jako taková
nedává smysl, skrze poznávání světa a sama sebe v odstupu, je posláním filosofie – je to
reflektivní pohyb, kterým člověk ustupuje ze světa, aby v něm mohl zahlédnout smysl, aby
rozuměl, aby pochopil.

69

„Náboženství začíná pociťováním nevyslovitelného, vědomím skutečnosti, která znevěrohodňuje naši

moudrost, otřásá našimi pojmy.“ A. J. Heschel, Man Is Not Alone, s. 59.
70

„Radikální údiv má širší rozsah než jakýkoli jiný akt člověka. Zatímco nějaký akt vnímání či poznávání má za

svůj předmět vybraný segment skutečnosti, radikální údiv odkazuje k celku skutečnosti.“ Tamt., s. 13.
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Moderní filosofové fenomenologického a existenciálního ražení zrušili absolutní
charakter lidské vydělenosti ze světa (člověk a příroda) i konfrontační povahy vztahu člověka
a světa (subjekt a objekt). Člověk nejen „nějak“ ke světu patří, ale on mu „nějak“ i rozumí.
Heideggerovy analýzy lidského pobytu (Dasein) a pokus otevřít si skrze něj přístup k bytí
vůbec ukazují nemožnost klasického pojetí filosofické reflexe jako neúčastného přivlastnění
si cizího. Filosof „filosofuje“ s vědomím nepochybné přináležitosti k tomu, o čem vypovídá,
je si vědom své vrženosti a odpovědnosti, zároveň však ví o tom, že filosofuje; jeho
„poznávání“ je vlastním existenciálním nasazením s výslovným uvědoměním si tohoto
nasazení. Jaspers to případně nazývá filosofickou vírou. Filosofie tak metodicky dobývá smysl
ze stejného substrátu, ve kterém náboženství tento smysl „konstruuje“ jeho vykonáváním.
Jestliže jsme se výše zmiňovali o jisté predispozici pro to, co je bytostně posvátné
(numinózní), můžeme i nyní mluvit o jistém filosofickém apriori; každý člověk je latentně
filosofem, má jistou „vlohu“, kterou je možno pěstovat a to filosofické v člověku
„aktualizovat“, nebo nechat být a nikdy se nepovznést k filosofickému tázání.71 Filosofie není
„zbytné“ přemýšlení, ale je to výkon, není to utilitární vědění, ale péče o celek (člověk je
„pastýřem bytí“).
Toto řekněme rozšířené pojetí filosofie, které ji nechápe jen jako pojmové a metodické
myšlení (samozřejmě vždy při zachování specifického zájmu o celek, vše, obecné atd.), jí
otevírá možnosti racionálního přístupu ke skutečnostem, které se svou povahou vlastně
tomuto přístupu vzpírají, resp. se zdá, že z podstaty věci je jejich racionální „reflexe“
vyloučena. Jak už jsme výše naznačili, čistě rozumová analýza zbavuje výrazy jako Bůh, duše
apod. svébytnosti a odkazuje je do říše regulativních myšlenkových principů nebo
bezobsažných slov, která mají smysl jen v rámci jazykových her. Existenciální analýza, tedy
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„…uvádění do filosofie je vlastně probouzení filosofie, která v nás všech ‚spí‘.“ Jiří Michálek, Co je filosofie?,

s. 59.
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dotazování se po obsahu takovýchto výrazů v souvislosti se smyslem mého bytí-ve-světě,
však poukazuje na jejich hlubší ukotvení. Zůstaneme-li v čistě fenomenální skutečnosti a
odmítneme se zabývat čímkoli, co ji přesahuje s tím, že nám to nepřísluší, budeme-li se
zabývat jazykem jako v sobě uzavřeným systémem, který si stanovuje svá pravidla
autonomně, bez odkazu k čemukoli mimo něj, můžeme vytvořit velmi koherentní obraz světa,
který může nabídnout řešení základních otázek a poskytnout jistou útěchu. Jádrem sporu však
zůstane, zda takto konstruované světy,72 které záměrně rezignují na přijetí čehokoli, co je
mimo ně, skutečně vyčerpávají všechny aspekty bytí světa a skutečně dávají poslední
odpovědi na otázky po posledním smyslu. Zkrátka spor je o to, zda si svět dává smysl ze sebe,
a tedy je imanentní, nebo ho čerpá z něčeho, co ho přesahuje, co je vůči němu
transcendentní.73

3. Filosofie náboženství

Existuje tedy filosofie, která se zabývá skutečností jako oblastí pobývání člověka, jejíž bytí, a
tedy i smysl, jsou založeny mimo ni samu. Je to filosofie, jejíž zájem se kryje s tím, co
nazýváme náboženstvím. Zatímco náboženský postoj k této skutečnosti se nedotazuje po
vlastních předpokladech, ale udržuje se neustálým sebevykonáváním, průběžnou či stále
opakovanou aktualizací,74 filosofie tíhne k ozřejmování toho, co se jeví jako nesamozřejmé,
72

„Svět v celku není předmět, nýbrž idea. To, co poznáváme, je ve světě, nikdy ne svět.“ Karl Japers,

Filosofická víra. OIKOYMENH, Praha 1994, s. 15.
73

„Transcendence je bytí, jež se nikdy nestává světem, ale jež skrze bytí ve světě jaksi mluví. Transcendence je

jen tehdy, když svět netrvá ze sebe, není založen sám v sobě, nýbrž poukazuje dál nad sebe. Je-li svět vše, není
žádná transcendence. Je-li však transcendence, pak je na ni v bytí světa možný ukazatel.“ Tamt., s. 15.
74

V tom tkví podstata tradice: neustálé, tedy i v budoucnu očekávané zpřítomňování minulého, které zajišťuje

kontinuitu a smysl lidské existence v jejím specifickém sebevymezení, identitě.
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aniž by je chtěla jako nesamozřejmé zrušit. Tak lze vztah náboženství a filosofie nahlížet jako
komplementární; náboženství dodává filosofii „látku“ k přemýšlení – bytostné ukotvení
člověka ve světě neoddělitelně od vztahu k tomu, co tento svět přesahuje, přičemž filosofie je
artikulací náboženského postoje v řeči, tedy v myšlení – logu. V tomto smyslu můžeme
mluvit o filosofii náboženství, aniž bychom sklouzli k zjednodušené představě, že filosofie je
jen racionální reflexí náboženství, a tudíž jeho překonáním, nebo byli obviněni z protimluvu,
že spojujeme nespojitelné – racionální s iracionálním, „vědecké“ s nevědeckým či
pavědeckým, jasné s temným, pojmově zformulovatelné s nevyjádřitelným atd.75
Filosofii náboženství tak nemůžeme chápat jako dějiny lidského myšlení o Bohu (či
posvátnu), tedy jako souhrn nebo vývoj heteronomních představ o původu světa, člověka, o
jeho určení (osudu) atd., odvolávajících se vposledku na transcendenci. To může sloužit jen
jako východisko k nábožensky orientovanému filosofování. Filosofie náboženství je
výslovným kladením otázek po posledním smyslu, které předchůdně a intuitivně nastoluje
náboženství.76 Na rozdíl od filosofie chápané tradičně jen jako racionální uchopování
předmětu svého zájmu v definovatelných jednotkách – pojmech77 je nově pojímaná filosofie
75

„Filosofie náboženství není filosofií filosofie, filosofií nějaké doktríny, interpretacemi dogmatu, ale filosofií

konkrétních událostí, činů, vhledů, toho, co je tu bezprostředně se zbožným člověkem.“ A. J. Heschel, Man Is
Not Alone, s. 55.
76

„To první, čím se filosofie náboženství musí zabývat, není víra, rituál či náboženská zkušenost, ale zdroj toho

všeho: celková situace člověka; ne co či jak zakouší nadpřirozené, ale proč to zakouší a přijímá.“ Tamt., s. 55.
77

V tomto přístupu je často implicitně přítomna představa o radikální dichotomii světa racionálního a

iracionálního, která zakládá přesvědčení, že jen racionální skutečnost je hodna lidského zájmu, neboť jednak
rozum je to, co činí člověka člověkem, zároveň z podstaty věci vyplývá, že jen to, co je „reálně“ racionální, je
racionálně uchopitelné v reflexi. To, co je mimo tento racionální, „reálně existující“ svět, co je i-racionální, je
tedy i i-reálné, neskutečné, vskutku neexistující, je tedy vlastně myšlením neuchopitelné a je tedy i pod
důstojnost člověka jako člověka, aby se tím zabýval. Iracionální tak splývá v jedno s transcendentním
(„zásvětným“), božským, posvátným. Jak však ukazují dějiny filosofie od Platóna přes scholastiku po moderní
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náboženství schopna „sestoupit“ do ne-racionálních hlubin lidského bytí78. To je však možné
jen proto, že zde nachází primordiální zkušenost „skutečné situace člověka před Bohem“,79
jazyk či řeč této situace, které jsou zachytitelné, vyjádřitelné v symbolu. Filosofie náboženství
má tak vedle pojmu k dispozici symbol, pomocí něhož se může ponořit do hlubin
předreflektivního bytí člověka; není tak už jen myšlením v pojmech, ale i v symbolech.
„Tento dobrodružný podnik by byl beznadějný, kdyby hlouběji pod poznáním a mýtem už
nebyl jazyk.“80
Symbolické myšlení tak otevírá možnosti dějinně filosofického postižení samotných
základů světa, jeho bytí, jak se nám odkrývá v mýtu. Je to překonání představy lidského
myšlení jako čistě pojmového, jehož prototypem se stalo novověké přírodovědecké myšlení,
renesanční ideál universální vědy, která bude s to dát odpověď na všechny smysluplné otázky,
„a to s přísnou vědeckostí, s apodikticky evidentní metodikou, a s nekonečným, ale racionálně
uspořádaným pokrokem bádání.“81 Redukce tohoto ideálu na pozitivistické pojetí vědy jakožto

fenomenologii, transcendentno má svoji racionální stránku, o které lze dobře filosoficky přemýšlet a mluvit.
Nakonec filosofie jako ancilla theologiae vypracovávala pro svou nadřízenou pojmový aparát, díky němuž bylo
lze mluvit o Bohu. A podíváme-li se na Ottovu kritiku tradiční theologie jakožto vědy o Bohu, kde onen logos ve
slově theologie ztratil svůj bytostný význam řeči a byl redukován na vědu ve smyslu pojmového myšlení, její
těžiště je právě v tom, že racionální aspekt transcendentního filosofie a theologie vcelku zvládly, ale nesmí se
nadále vyhýbat aspektu iracionálnímu.
78

Termínem ne-racionální tady označuji vrstvu, kterou P. Ricoeur nazývá „předmytickým a předspekulativním
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vědění o objektivních faktech, jak jsme toho svědky v 19. století, zadělala posléze na vážnou
krizi evropského vědeckého myšlení. To na jedné straně dosáhlo grandiózních úspěchů v úsilí
o vysvětlení, jak svět funguje, nedokázalo však říci nic zásadního k tomu, proč tomu tak je.
Na druhé straně zavedením zjednodušeně a jednostranně pochopené karteziánské distinkce
myslící a rozprostraněné substance a v gnoseologické rovině subjektu a objektu způsobilo
rozpad kontinua lidské zkušenosti na sféru ověřitelných daností, a tedy přístupnou
objektivnímu, čili vědeckému poznání, a sféru subjektivního prožívání, která se vyznačuje
prchavostí, svévolností, „nevyzpytatelností“, a je tedy nehodna vědecké reflexe. Pozitivistický
ideál vědy způsobil rozklížení evropského ducha a trauma napětí mezi Natur- a
Geisteswissenschaften. Reakcí na tuto krizi myšlení bylo hledání nových počátků, nového
založení filosofie, které by umožnilo najít ztracenou jednotu; paradoxně i rychlý rozvoj a
epochální objevy moderní matematizované fyziky k tomuto směřování přispěly tím, že
v základech otřásly klasickým obrazem světa, jak ho představovala newtonovská fyzika, a tím
i gnoseologickými principy, které se o ni fakticky opíraly.82
Pozitivistická redukce vědecky poznatelného na empirický svět a prohlášení
metafyzických otázek za pseudoproblémy vedly ke krizi identity často i na osobní úrovni,
k jakési schizofrenii v postoji ke světu: filosofující nebo věřící vědec byl považován za bytost
stejně pravděpodobnou jako kentaur. Soulad mezi pozitivisticky chápanou vědou a osobní
vírou byl vyloučen a člověk, který si snažil udržet obě osobnostní dimenze, vědeckou a
náboženskou, žil de facto ve dvou světech. Toto schisma započalo vlastně již Descartovým
úsilím o nalezení pravého poznání, které by se opíralo jen o jistoty vlastní existence nebo
světa, zároveň však nic neubíralo jeho přesvědčení o spásné úloze náboženství. „Descartova
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filosofie tak zcela nezávisle na jeho osobním křesťanském přesvědčení rozvrátila středověký
ideál křesťanské Moudrosti,“83 jejímž nejvyšším výrazem byla theologie, zabývající se jako
svým předmětem nejvyšší bytostí a poslední příčinou světa, Bohem. Descartes tak znovu
radikálně aktualizoval latentní spor a napětí mezi vírou a rozumem, vědou a náboženstvím,
slovy É. Gilsona: „Ať pro nás náboženství zůstane tím, čím ve skutečnosti o sobě je: věcí víry
a ne intelektuálního poznání či racionálních důkazů.“84 Kantovský dualismus čistého
teoretického a praktického rozumu jde ještě dále v tom, že náboženství zbavuje jeho
transcendentní opory a redukuje je na autonomní vůli.
Solovějčik stojí v tomto sporu pevně na obou pozicích. Jeho cílem je nalézt ztracenou
jednotu nikoli tím, že by jedna strana zvítězila nad druhou, ale jejich sladěním a vzájemnou
podporou. Mluvíme-li o něm na jedné straně jako o „člověku víry“, máme na mysli
představitele tradiční židovské orthodoxie, který přijímá transcendentní ukotvení lidské
existence v Bohu jako samozřejmé a nikdy je nečiní předmětem tázání či pochybování.
Mluvíme-li o něm na druhé straně jako o filosofovi, bereme v potaz jak jeho úvahy o filosofii
jako takové, tak i filosofické reflexe vědy, ale i syntetizující úvahy o vztahu vědy a filosofie
k náboženství v jednotné perspektivě, která se tak snaží znovu ukotvit lidské intelektuální
úsilí transcendentně a obnovit onen ideál jednotné lidské moudrosti, který hlásala křesťanská
scholastika a středověcí rabíni.85 Solovějčikova filosofie má tak specifické rysy: je
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moudrosti; přestože už v tradičním učení, jak je reprezentuje talmud, jsou patrné silné helénské vlivy, až
filosofující rabíni se odvážili explicitně se k řeckému dědictví přihlásit. Solovějčik tento trend, v po-
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„scientistická“, protože Solovějčikovo filosofování se nezakrytě odvolává k ideálu
objektivního vědeckého poznání. Solovějčik neskrývá svou nechuť k iracionalistickým
tendencím v moderním evropském myšlení, k nimž řadí nejen Bergsona a Heideggera, ale i
Husserla. Na druhé straně si je vědom omezení platnosti kantovského pojetí, způsobeného
zejména radikální proměnou fyzikálního obrazu světa v důsledku rozvoje kvantové fyziky
nebo objevu teorie relativity; novokantovské filosofické pokusy přijímal s výhradami,
přestože některé jej do značné míry ovlivnily. Moderní věda však stále zůstává vědou i ve
smyslu nároku na objektivní a universální platnost, a proto je Solovějčikovi co do formy či
metody vzorem pravého poznání a autentického filosofování.86 Přes všechnu kritiku je mu
tedy bližší matematizující vědecké myšlení Cohenovo než Cassirerova filosofie symbolických
forem. Ačkoli evropská kontinentální filosofie po novokantismu se do značné míry vydala
právě směrem symbolických výkladů a existenciálních analýz, Solovějčik to vnímal jako
podlehnutí iracionálnímu vábení a rezignaci na rozumové poznání. Žádná symbolika nebo
nepřímé odkazování nemůže nahradit jasně definovaný pojem. Pojmem, matematickým
kalkulem, rovnicí, tedy vědecky, lze postihnout i to, co zdánlivě přesahuje schopnosti rozumu
a vypadá jako „iracionální“: příkladem budiž infinitesimální počet v matematice či
Heisenbergův princip neurčitosti v moderní fyzice.
Druhým specifickým rysem Solovějčikovy filosofie je její náboženský obsah.
Solovějčik vskutku chápe pravou filosofii jako filosofii náboženství; filosofické otázky po
posledním smyslu, po principech skutečnosti atd., chápe výhradně jako dotazování se po
maimonidovské době velmi oslabený, rozšiřuje tím, že do něj zahrnuje i moderní přírodovědu a její filosofické
ozvěny.
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transcendentním základu empirického světa, ukotvení lidské existence tamtéž. Jeho
východiskem není abstraktní náboženskost člověka vůbec, ale konkrétní náboženská
zkušenost praktikujícího Žida. Přestože jeho filosofické závěry si bez dalšího nárokují
universální platnost, jeho východiska jsou specificky židovská; a v tom je jeho filosofie
náboženství vlastně filosofií judaismu.

4. Filosofie judaismu

Běžně užívaný výraz „židovská filosofie“ vyvolává dojem, že jde o specificky židovskou
filosofickou reflexi v tom smyslu, v jakém mluvíme o filosofii křesťanské, buddhistické atd.,
případně německé, francouzské apod. Částečně to lze takto chápat: podobně jako křesťanství
využilo dědictví klasického řeckého myšlení, původně mu zcela cizího, k sebevyjádření a
vnitřní stabilizaci,87 židovství použilo řeckou filosofii k sebeobraně a jako prostředníka mezi
svým relativně uzavřeným světem diasporní existence a světem často nepřátelsky naladěné
většinové společnosti. Jakožto „národní“ filosofie se však židovské myšlení nemohlo ustavit
právě pro zvláštnost svého diasporního existování; jednotlivé proudy židovského
filosofického myšlení do značné míry odrážejí intelektuální prostředí, ve kterém ti kteří
židovští myslitelé žili. Každopádně není filosofie původním modem židovské reflexe: „Židé
nezačali filosofovat, protože k tomu cítili neodolatelné nutkání. Filosofii obdrželi z vnějších
zdrojů a dějiny židovské filosofie jsou dějinami postupného absorbování cizích myšlenek,
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a filosofie, s. 32.

39

které pak byly pozměněny a přizpůsobeny specificky židovským názorům.“88 Židovská
filosofie tak nikdy nebyla a z principu ani nemohla být „originální“ v tom smyslu, že by
přinášela „původní“, nové podněty k obecně filosofickému tázání po původu, jednotě a
smyslu světa a lidské existence, protože na to již měla hotové odpovědi; filosofie sloužila jen
jako jeden z možných prostředků jejich vyjádření. Židovská filosofie tak byla vždy
náboženská: „Tato náboženská orientace je význačným rysem židovské filosofie, ať se
zajímala o to, jak využít filosofické myšlenky k vyjádření či ospravedlnění židovských učení,
nebo jí šlo o to, aby smířila protiklady mezi náboženskou a vědeckou pravdou.“89 Mohli
bychom říci, že v tomto smyslu na základní filosofické otázky židovská filosofie podává
filosoficky zformulované náboženské odpovědi.
Na druhé straně, právě pro svůj židovský náboženský obsah, židovská filosofie
představuje filosofickou reflexi židovského náboženství, a jako takovou bychom ji měli
nazývat filosofií judaismu: „Od starověku byla židovská filosofie bytostně filosofií
judaismu.“90 Filosofie judaismu je tedy filosofickou formulací a sebereflexí židovství, které se
takto stává do určité míry otevřeným a přístupným reflexi zvenčí. Filosofie judaismu vytváří
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rovinu, na níž je možná konfrontace nejen s jinými náboženstvími,91 ale i s obecnými
problémy lidského myšlení a existence.
Oba tyto aspekty židovského filosofického myšlení jsou ve skutečnosti obtížně
rozlišitelné a tvoří vlastně dvě stránky téhož; záleží na pozornosti, kterou tomuto rozlišování
věnujeme. Josef Solovějčik se zajímá o obecné otázky, týkající se existence světa a člověka, a
pečlivě studuje odpovědi, které filosofové v průběhu dějin nabízeli. Ty pak průběžně
„srovnává“ s řešeními, která nabízí jeho vlastní náboženská tradice, a přijímá je, odmítá, nebo
modifikuje.92 Nabízí tedy jistou filosofickou odpověď, která má kořeny v židovství, a je tedy
židovským filosofem ve výše zmíněném prvním smyslu. Na druhé straně je mu východiskem
právě jeho židovství, jeho náboženské ukotvení, a filosofie mu slouží jako více či méně
91
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41

adekvátní prostředek k jeho vyjádření. Je rabínem, kterému nestačí tradiční rámec, ve kterém
se judaismus historicky udržuje: obec praktikujících věřících. Chce svým souvěrcům
explicitně zdůvodnit obecnější platnost židovství, jak o tom byly vnitřně přesvědčeny
generace před nimi. Na druhé straně chce dokázat i nežidovskému světu, že judaismus je
výlučná cesta k pravému náboženství, které není v rozporu nejen se sociálním, ale ani
intelektuálním pokrokem lidstva. Právě naopak, židovství je postaveno primárně na
racionálních základech, je tudíž vyjádřitelné pojmově a ve shodě s vědou a může dokonce
sloužit jako antidotum vůči všem temným a iracionalistickým spádům moderní doby. Ve
shodě se svým učitelem Cohenem tak Solovějčik může říci, že z historických zdrojů judaismu
vyrůstá náboženství rozumu, které „z náboženství činí obecnou funkci lidského vědomí“.93
Použití filosofické metody k jeho explikaci je tedy odůvodněné, zejména pokud za pravou
filosofii Solovějčik považuje filosofii vědecky založenou, tedy reflektující pohyb matematiky
a moderní přírodovědy. „Od dějinného pojmu židovství nás přímá cesta vede k filosofii
náboženství.“94 A takto Solovějčik chápe i svou filosofii judaismu: jako autentickou filosofii
náboženství.
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IV. Solovějčik a novokantovství

Naprostá většina prací, zabývajících se Solovějčikovým myšlením, zcela opomíjí jeho
disertační práci.95 Přestože se občas objeví narážka v tom smyslu, že filosoficky Solovějčik
čerpal zejména z novokantismu, a obecně se poukazuje na jeho vyrovnávání se s filosofií
Hermanna Cohena, málokdo si dosud dal tu práci, aby disertaci zevrubně analyzoval a
zejména se zabýval vlivem novokantovské filosofie na pozdější Solovějčikovo myšlení.
Výjimkou je pouze několik prací amsterdamského filosofa Reiniera Munka,96 který se snažil
postihnout nejen kritický způsob, jakým se Solovějčik ke Cohenově filosofii stavěl ve své
disertaci, ale i případné ozvěny Cohenovy varianty novokantovství v pozdějších
Solovějčikových pracích, které už nejsou výslovnou tematizací problémů, kterými se zabýval
jako student filosofie ve dvacátých, resp. třicátých letech minulého století.97
Jak vyplývá už z názvu práce, Solovějčikovým ústředním zájmem je Cohenovo řešení
problému vztahu čistého myšlení k bytí. Pro Solovějčika to není pouze akademická otázka,
která by se řešila pomocí argumentů ve prospěch „idealismu“ či „realismu“, nebo proti nim,
ale Solovějčik tu hledá možnost filosofického vyjádření vlastní náboženské tradice, tj. vztahu
95
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„ideálního“ původu náboženské doktríny a „reálného“ zakotvení náboženské praxe. Zdánlivě
paradoxně Solovějčika nezajímá pozdní, „židovská“ fáze Cohenova myšlení,
charakterizovaná zejména jeho „Náboženstvím rozumu ze zdrojů židovství“,98 ale poslední
vývojová fáze jeho marburského novokantovství.99

1. Novokantovství

Novokantovství představuje filosofický směr, který má své počátky v 50. a 60. letech 19.
století, na přelomu 19. a 20. století se stal vládnoucí filosofií v Německu a jeho význam začal
upadat ve 30. letech 20. století, zejména s nástupem fašismu a zahájením 2. světové války.100
Jeho rozvoj odráží obnovený zájem o dědictví Kantovy filosofie, zejména v kontextu
převažujícího vlivu teorií poznání, vycházejících z pozitivisticky orientovaných přírodních
věd, které hlásaly striktní objektivismus a zcela opomíjely úlohu subjektu v procesu poznání.
V reakci na to vzniklo tzv. „fyziologické novokantovství“, které dezinterpretovalo Kantovo
apriori jako „vrozené rodové uspořádání“ a které Hans-Ludwig Ollig řadí do první fáze, resp.
jakýchsi předchůdných dějin novokantovství.101 Řešení, podle něhož je veškerý jevový svět
pouze výsledkem naší organizující mohutnosti, však neuspokojovalo a vedlo k hledání dalších
cest k vyjádření subjekt – objektových vztahů, často vyjadřujících až rezignaci na vyřešení
tohoto gnoseologického problému: od jakési předzjednané harmonie mezi subjektivní a
objektivní sférou až po popření nároku poznání na pravdivost.
Jako každá etablovaná filosofická škola se novokantovství zabývalo různými oblastmi
lidského myšlení a jednání a navrhovalo svá řešení v oblasti přírodních i humanitních věd,
98

Hermann Cohen, Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums.

99

Srv. Solovějčik, Das reine Denken, „Vorwort“, s. 8.

100

Viz Hans-Ludwig Ollig, Der Neukantianismus. J. B. Metzler, Stuttgart 1979, s. 1.
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společnosti a hodnot, práva, vzdělání, umění či náboženství. Nakolik byl tento myšlenkový
směr různorodý a vnitřně nesourodý, lze v něm rozlišit určité relativně homogenní proudy,
zejména podle témat, na která se primárně soustřeďují. V klasickém novokantovství se
tradičně rozlišují dvě školy, marburská a jihozápadně-německá či bádenská: pro první je
hlavním tématem konfrontace s moderní fyzikou, pro druhou problém humanitních věd
(„duchověd“, Geisteswissenschaften). K nejdůležitějším myslitelům, „klasikům“ první školy
patří zejména Hermann Cohen (1842 – 1919), Paul Natorp (1854 – 1924) a Ernst Cassirer
(1874 – 1945), nejvýznamnějšími postavami školy bádenské jsou Wilhelm Windelband (1848
– 1915), Heinrich Rickert (1863 – 1936) a Emil Lask (1875 – 1915).
Co však spojovalo obě tyto školy a jejich další modifikace, byla základní orientace na
předmětech poznání, které získáváme zvláštní metodou. „Ptáme-li se po ústředním bodu
velmi složitého filosoficko-historického obrazu novokantovství, do popředí vystupují
především dva těsně spolu spojené momenty: primát teorie poznání jako metodická forma
tohoto filosofování a primát kultury jako obsah filosofické kritiky.“102 Novokantovství tedy
vychází z „kultivovaného“ světa našeho života (Solovějčik by řekl: z objektivací naší
subjektivity), který se stává předmětem našeho poznání přísným metodickým postupem, jehož
autonomii a oprávnění hájí. „Východiskem tohoto oprávnění je ale předmět vědeckého
poznání, na němž se odvíjí způsob kladení otázek, který se pak používá pro všechny další
předměty, i ty neteoretické. Potud lze skutečně mluvit o primátu teorie poznání
v novokantovství. Vcelku novokantovství tíhne k jakési kritické filosofii kultury jakožto
filosofii platnosti. Neboť podle něho se všechny předměty kultury (etika, právo, umění,
náboženství) musí prověřit co do jejich platnosti, v tom spočívá úkol filosofické kritiky.“103

101

Tamt., s. 1 – 2.

102

Tamt., s. 4.

103

Tamt., s. 4 – 5.
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Přidržíme-li se kantovského schématu rozčlenění skutečnosti na sféru teoretického a
praktického rozumu, novokantovství tvůrčím způsobem rozvinulo problematiku jak
teoretické, tak praktické filosofie. V prvním případě jde zejména o učení o kategoriích,
v druhém případě o vypracování speciálních filosofií, reflektujících konkrétní kulturní realitu:
sociální filosofie, filosofie práva, umění, náboženství. V našem kontextu, tedy v souvislosti se
založením specifické filosofie náboženství, se jeví přinejmenším podivné, že Solovějčik
přímo nereflektuje novokantovské pokusy o vypracování určitého typu filosofie náboženství,
to jest nalezení místa náboženství v celkovém systému kantovské filosofie, rozčleněném do tří
oblastí: vědy, mravnosti a umění. Náboženství se tu nabízí umístění před filosofií (tj. jako
čistá subjektivita, bez transcendentního předmětu – Natorp), po filosofii (jako zjevení
transcendentních norem, pocházejících z nějaké vyšší rozumové skutečnosti – Windelband),
jako o sobě nesamostatné, ale nutné dovršení tří psychických funkcí (myšlení, pociťování,
chtění), resp. jim odpovídajícím částem filosofie (logika, estetika, etika – Cohen), nebo jako
svébytná jsoucnost, nezávislá na celém systému filosofie (Cohenovo „náboženství rozumu“,
pokus o přímou apriorní dedukci náboženství z racionálních zdrojů).104 Solovějčikova
lhostejnost k těmto pokusům pramení z jeho přesvědčení, že náboženství je sice svébytné, že
to je původní a neredukovatelná existenciální zkušenost, je apriorní a jeho původ je ve
skutečnosti transcendující tento zkušenostní svět, ale jeho funkcí je poznávat právě tento svět
a jeho původ, a sférou uplatnění a oprávnění (verifikace) je opět a jen tento empirický svět.
V tom se náboženství nápadně podobá vědě, proto se při inspiraci novokantovskou filosofií
Solovějčik obrací výhradně ke sféře teoretického (čistého) rozumu, a tedy i k marburské
škole.

104

Srv. tamt., s. 151 – 157.
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2. Marburská škola a Hermann Cohen

Ze všech novokantovských škol a směrů se marburská škola nejvíce zabývala teoretickou
reflexí vědeckého poznání a také podstatným způsobem přispěla k rozvoji filosofie exaktních
věd. Zásluhu na tom má bezpochyby zájem zakladatele této školy Hermanna Cohena o
matematiku a teoretickou fyziku, které pokládal za vzory pravého poznání (Logika čistého
poznání). Svou roli sehrála i historická událost konfrontace s moderní fyzikou (Einsteinovou
relativistickou „makrofyzikou“ i Planckovou kvantovou „mikrofyzikou“). Nicméně druhý
faktor, překonání starého mechanistického, newtonovsko-galileovského obrazu vesmíru a
jeho nahrazení univerzálnějším, nedeterministickým modelem, působil na Solovějčika spíše
přímo, než zprostředkovaně přes reflexi marburské školy. Jedním z důvodů bylo to, že přímý
filosofický odraz „podivností“, které ničily kauzálně-deterministický fyzikální model,
najdeme až u Natorpa, ale zejména u Cassirera.105 Cohen se pohyboval v teoretičtějším
„logickém“ rámci; jeho zájem o nejobecnější založení vědy vůbec Solovějčik sdílel v dobách,
105

Na základě revoluce v moderní fyzice a o ni se opírající kritiky Kantova fyzikálního modelu Cassirer dospěl

k názoru, že ve fyzice už není možné empirické ověření. Zatímco Kant vycházel z velmi omezeného počtu
premis (12 kategorií, jejichž kombinací lze vyčerpávajícím způsobem popsat skutečnost: „...rozvažování je totiž
zmíněnými funkcemi plně vyčerpáno a jeho mohutnost je jimi zcela vytyčena.“ I. Kant, Kritika čistého rozumu,
A 79, B 105; cit. podle českého překladu, s. 93), moderní fyzika přichází s postuláty, hypotézami a axiomy, které
zcela jinými způsoby a v nepřeberných variacích konstituují fyzikální předmětnosti. Podle Cassirera však je
možné tento pluralismus východisek ve fyzice extrapolovat i mimo hranice fyzikální vědy; výsledkem pak je
jakýsi poznávací „polyperspektivismus“, aplikovatelný i v oblastech etiky a estetiky, případně náboženství.
Pluralita konstituce předmětností ovšem znamená i pluralitu poznávacích přístupů či metod: „...na všech vyšších
stupních je si reflexe více či méně jasně vědoma toho, že svůj předmět ‚má‘ jenom tím, že se k němu vztahuje
zcela zvláštním, jedině jí příslušejícím způsobem“ (E. Cassirer, Filosofie symbolických forem I. Přeložil K.
Berka. Oikúmené, Praha 1996, s. 23). Do jaké míry se Solovějčik inspiroval přímo Cassirerem, když formuloval
svoji představu plurality poznávacích metod (viz dále), není zřejmé.
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kdy se intenzivně zabýval studiem filosofie. Přestože Solovějčika fascinovaly objevy moderní
fyziky, a v pozdějších úvahách se na ně často konkrétně odvolával, v době, kdy psal svou
disertační práci, se disciplinovaně podřídil duchu přísné cohenovské logiky a jeho čistého
idealismu. Ve své disertaci se omezil na Cohena, „neboť Cohen není jen zakladatelem
marburské školy a vůdčí systematik vědeckého idealismu, nýbrž je to i nejpřísnější a
nejdůslednější idealistický myslitel tohoto směru, který si navzdory všem obtížím a
překážkám udržel jednotnou linii.“106
Hermann Cohen, podobně jako řada jeho židovských předchůdců (např. Moses
Mendelssohn), je v kontextu moderního filosofického myšlení rozporuplnou postavou. Na
jedné straně je vnímán jako velký filosof evropské tradice, dědic Kantův, na straně druhé je to
věřící Žid, velký apologeta židovské náboženské tradice. Jeho pokus o syntézu filosofie a
judaismu, resp. snaha představit judaismus jako filosofické náboženství, pocházející „ze
zdrojů židovství“, měl velký vliv na duchovní orientaci jeho žáků a následovníků.107 Do jaké
míry lze mezi ně řadit i Solovějčika, je otázka. Solovějčik byl jiná generace a pocházel ze
zcela jiného prostředí, s Cohenem se nikdy nesetkal. Cohen sice pocházel z orthodoxní
židovské rodiny, jeho otec byl kantorem v synagoze v jeho rodném Coswigu a osobně dbal na
patřičnou náboženskou výchovu svého syna, ale ten po neúspěšném pokusu o studium na
rabínském semináři ve Vratislavi (Breslau) prošel obdobím náboženské lhostejnosti. Ve
filosofické práci jeho vrcholného období, v době, kdy spolu s Natorpem položil základy
marburské školy108 a vypracoval strukturu svého filosofického systému,109 není v jeho dílech
106

J. Solovějčik, Das Reine Denken, s. 9.
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Mezi nimi má prominentní postavení Franz Rosenzweig, který jako mnoho jeho židovských současníků –

intelektuálů zvažoval možnost konverze ke křesťanství, ale nakonec zůstal věrný víře svých otců a pod vlivem
Hermanna Cohena se stal i jejím aktivním obráncem a propagátorem.
108

Do Marburgu odešel po dvou neúspěšných pokusech o habilitaci v Berlíně. Habilitoval se v roce 1873 a

v roce 1876 získal řádnou profesuru.
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explicitní stopa vlivu jeho náboženského původu. Svou filosofii Cohen chápal jako
universální vyjádření principů lidského myšlení, vnímání a jednání; pokud tematizoval
náboženství, zabýval se jím jako náboženstvím vůbec, a činil tak s ohledem na jeho postavení
vzhledem k svému filosofickému systému.110 V osmdesátých letech 19. století se však pod
vlivem rostoucího antisemitismu v Německu Cohen začal hlásit k židovství a aktivně
vystupoval na jeho obranu. Snažil se dokázat, že kantovský etický idealismus, o nějž se podle
něho opírala německá kultura, je ve shodě s mravním poselstvím starozákonních proroků, a
tudíž „němectví“ není v zásadním rozporu s židovstvím. Jeho „židovské spisy“, včetně
grandiózní syntézy Náboženství rozumu ze zdrojů židovství, však souborně vyšly až po jeho
smrti.111
Protože Solovějčik se nezabýval Cohenovými „židovskými spisy“, ale svůj zájem
zaměřil výhradně na jeho filosofický systém, zejména vztah mezi myšlením a bytím, je nutno
Cohenovu filosofii stručně charakterizovat. Klíčovým slovem k vyjádření její povahy je
čistota, jak plyne ze všech tří konstitutivních částí jeho filosofického systému; radikalizuje
Kantovu kritiku rozumu v tom, že ji chápe jako výraz absolutního idealismu a nepřipouští
jakoukoli transcendentní skutečnost. Přestože zpočátku nechává v platnosti Kantovu
podvojnost zdrojů poznání, názor a čisté myšlení,112 považuje je jen za metody konstituce

109

Základními stavebními kameny jeho systému jsou Logika čistého poznání (Logik der reinen Erkenntnis,

Berlin 1902), Etika čistého chtění (Ethik des reinen Willens, Berlin 1904) a Estetika čistého cítění (Ästhetik des
reinen Gefühls, Berlin 1912).
110

Pojem náboženství v systému filosofie (Der Begriff der Religion im System der Philosophie, Gießen 1915).
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Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums (Leipzig 1919); Jüdische Schriften (Berlin 1924).
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„...kromě těchto dvou zdrojů poznání žádný jiný nemáme...“ (I. Kant, Kritika čistého rozumu, A 294, B 350,

s. 228). Je ovšem pravda, že ve vydání „A“ Kant připouští ještě třetí poznávací „kmen“, kterým je
transcendentální obrazotvornost: „Jsou však tři původní prameny (schopnosti nebo mohutnosti duše), které
obsahují podmínky možnosti veškeré zkušenosti a samy nemohou být odvozeny z žádné jiné mohutnosti mysli,
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předmětu, jemuž ale upírá transcendenci. Předmět jako konečnost povstává z nekonečného
kontinua, jímž je neustále rostoucí či ubývající jednota – intenzivní veličina. Tento koncept
pojal jako matematickou infinitesimální metodu113 a nazval ho „principem původu“ (Prinzip
des Ursprungs). Cohenova logika je tak vlastně i ontologií, která vychází z konstituce
předmětností v moderní matematické přírodovědě a na matematice se orientuje. A právě
konstituce bytí z čistého myšlení se stává cílem Solovějčikovy kritiky.114

3. Solovějčikova kritika Cohenova pojetí vztahu myšlení a bytí

Cohenovský idealismus je matematicko-přírodovědný.115 Proti naivním realistickým
představám staví racionalistický apriorismus. Matematicko-přírodovědná zkušenost obsahuje
čisté i empirické danosti, je možný realistický nebo idealistický výklad přírody. Matematická

totiž: smysl, obrazotvornost a apercepce“ (A 94, s. 105 – 106). „Existují tři subjektivní zdroje poznání, na nichž
spočívá možnost zkušenosti vůbec a poznání jejích předmětů: smyslovost, obrazotvornost a apercepce...“ (A
115, s. 528 – 529).
113

Hermann Cohen, Das Prinzip der Infinitesimal-Methode und seine Geschichte. Ein Kapitel zur Grundlegung

der Erkenntniskritik (Berlin 1883).
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Julius Guttmann chápe Cohenovo pojetí skutečnosti jako výhradně fenomenální, tedy bez poukazu k

„noumenální“ skutečnosti: „Pro něho zkušenostní svět není manifestací metafyzické skutečnosti, která je
nedosažitelná poznáním, jak tomu je u Kanta, ale je prostě tím, čím je. Není žádné výlučné skutečnosti mimo
bytí zakoušených předmětů, které jsou založeny v objektivitě poznání“ (J. Guttmann, Philosophies of Judaism, s.
400 – 401). Guttmanna však u Cohena nezajímá tolik samotný proces konstituce bytí z čistého myšlení jako
přesun náboženských představ ze sféry praktického rozumu, který „mohl stvrdit absolutní skutečnost existence
Boha, svobody a nesmrtelnosti“, do sféry čistého rozumu, kde „si rovněž musejí najít své logické místo
v pevných postulátech vědomí“ (tamt., s. 401).
115

„Ale logika, která dosahuje svého vrcholu v platónské ideji, je tím od počátku logikou matematiky a

matematické přírodovědy, a jen pokud takovou zůstává, zůstává logikou.“ Hermann Cohen, Logik der reinen
Erkenntnis. Bruno Cassirer Verlag, Berlin 1922, s. 20.
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příroda může být chápána jako produkt myšlení, ale její empirické prvky poukazují na něco
transcendentního, absolutního. Marburská škola klade důraz na čistý prvek zkušenosti.
„Dané“ jsou jen matematicko-přírodovědné skutečnosti, které tvoří vlastní předmět poznání:
kvantifikované veličiny – jen jim přísluší bytí a skutečnost. Předmětem kritiky teorie poznání
je, jak říká Cohen, koncepce, nikoli percepce. Podobně tvrdí fyzikální realismus, že
kvalitativní obsahy vnímání jsou subjektivní, zatímco kvantifikované obsahy objektivní a
absolutní; je to něco daného, transcendentního.
Cohen však tvrdí, že skutečnost není absolutní, ale ustavená myšlením. Rozlišuje
v duchu Kantově mezi objektivitou a absolutností. Objektivní je to, co je založeno
transcendentální metodou. Předmětná platnost myšlení nezávisí na zkušenosti a jejích
empirických datech; naopak právě myšlení tuto zkušenost utváří a umožňuje. Subjektivita
nepatří do sféry logického, ale spíše psychologického, a logika nepatří do sféry
psychologického.116 Logické myšlení nemá žádnou realitu, skutečnost lze ustavit až na
základě myšlení; proto myšlení je nadřazeno sféře bytí. Cohen přijímá Parmenidovo tvrzení
identity v podobě „bytí je bytí myšlení“,117 dává mu gnoseologicko-teoretický obsah a
vykládá ho idealisticky. Myšlení má logický charakter jen tehdy, je-li čisté, a to je totožné
s myšlením matematicko-přírodovědným. Cohen tak dochází k „zarážejícímu“ tvrzení:
logické (čisté) myšlení se rovná matematicko-přírodovědnému myšlení.118

116

Podle Solovějčika ani Husserl se svým pojetím pravdy jako absolutní „ideální možnosti“ nevyjímá myšlení ze

sféry psychologického, neboť myšlení chápe jako „intencionální psychický akt, který leží zcela ve sféře
vědomí“. Viz Solovějčik, Das reine Denken, s. 14. Co však Cohenovi na fenomenologii nejvíce vadí, je to, že
„obsahu logiky přičítá jakýsi předem daný obsah“, přičemž logika jakožto svébytná disciplína „si musí svůj
pojmový obsah sama plně vytvořit a rozvinout“. Srv. Cohen, Logik, s. 56.
117

Tamt., s. 15.

118

„Daher die befremdende Behauptung: Logisches Denken = mathematisch-naturwissenschaftlichem“

(Solovějčik, Das reine Denken, s. 16).
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Podle Solovějčika v Cohenově myšlení spolupůsobí tři konstitutivní prvky:
1. Pozitivismus a naturalismus poloviny 19. stol., zejména privilegované postavení
matematiky a tendence kvantifikovat i duchovědy a podrobit je modelu přírodních
věd. I když Cohen na rozdíl od empiricky orientovaného pozitivismu klade důraz na
„čistotu“ přírodních věd, projevuje se u něho jeho vliv podle Solovějčika v odmítnutí
dělení bytí na fysis a ducha, a tedy i v zavržení označení „Geisteswissenschaften“,
neboť to by znamenalo dvě heterogenní substance jako u Descarta, nebo různé
poznávací metody.
2. Racionalismus předkantovské filosofie: vyřazení vnímání z poznání, důraz na
matematické poznání, které by se mělo stát myšlením universální skutečnosti (s
odkazem na platónské učení o idejích, matematický ideál u Descarta, matematické
poznání jako sub specie aeternitatis u Spinozy): „Matematické myšlení je vlastně to
myšlení, které ustavuje poznání a bytí“.119
3. Kantova filosofie v marburské interpretaci: Kritika čistého rozumu jako kritika
newtonovské matematické přírodovědy; jejím cílem je teorie poznání, které je chápáno
jako matematicko-přírodovědné. Na toto poznání se vztahuje (a na ně je omezena) i
transcendentální logika. Protože Kant nevypracoval tabulku kategorií duševní
skutečnosti, marburští filosofové z toho vyvodili, že myšlení se omezuje na fyzickou
skutečnost a že Kant rezignoval na duševní bytí. Proto duševní obsahy nepatří do
logiky, ale do etiky.
Základním postulátem cohenovské filosofie je tedy totožnost logického a matematickopřírodovědného myšlení. Myšlení se proto nedělí na kognitivní a praktické; náboženství,
estetické a etické myšlení nelze zahrnout do logiky. Týká se to nejen emocí, ale i kognitivního
myšlení a zejména duchověd; ty patří do etiky. Solovějčik tady poukazuje na fakt, že nesnáze,
119
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do kterých se dostaly pokusy pojednávat duchovědy v pozitivistickém duchu na způsob
přírodních zákonitostí, Cohen vůbec nereflektoval a snažil se je zcela přehlížet. Na rozdíl od
něho se ostatní představitelé marburského novokantovství tento problém v rámci kritického
idealismu snažili řešit, přičemž ovšem musela utrpět metodická přísnost vědy, založené na
přírodních zákonitostech.
Problém metody v marburské škole vystupuje v chápání rozdílu mezi deskriptivní
(popisnou, referující) a výkladovou (objasňující, vysvětlující) metodou jednotlivých věd.
V běžném náhledu tu skutečně jde o metodickou diferenci, u Cohena však jde o rozdíl čistě
v předmětu. Nejde o volbu mezi modalitami a věcně kategoriálními vztahy, ale o rozdíl
v pojmu předmětu, jeho konstituci. Předmět vzniká v systémovém vztahu; Cohen upozorňuje
na protiklad pojetí předmětu na základě geometricko-mechanických abstrakcí a předmětu,
vycházejícího z forem života. Předmět nevstupuje do systému vztahů, není tu předem, ale je
tímto systémem konstituován a podmíněn. Matematická metoda tedy není popisná, neboť
nemá předem daný předmět, který by mohla popsat, ale výkladová. U biologických věd tyto
předměty musí existovat předem, aby se zjistily kauzální souvislosti a vztahy. Konstitujícím
principem biologického předmětu je pojem, který nevzniká abstrakcí, ale je to systém, do
něhož se biologický jedinec vřazuje – je to jen exemplář svého druhu. Vřazení těchto
předmětů do živoucí souvislosti přírodních forem napomáhají logické formy: proto jsou i
popisné přírodovědy disciplínami logického myšlení. Individuální vědy jako zeměpis apod.
nejsou pojmovými vědami, protože jejich předmět není systémový předmět a navíc je
anorganický (chybí genetická souvislost). Shrnuto: výkladová metoda se snaží kvality
kvantifikovat, zatímco referující na kvalitativním světě lpí.
Solovějčik ovšem namítá, že tento pokus o rozpuštění popisné metody ve výkladové
(matematicko-přírodovědné) nelze dotáhnout do konce:
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1. Je to jen pokus o doplnění výkladové metody; předmět popisné metody je stejný jako
genetické. Úplnou kvantifikací kvalitativního předmětu by došlo k jeho zániku.
2. Obě metody je třeba držet od sebe: systematické nejsou výkladovými, drží se svého
kvalitativního hlediska.
Ostatní představitelé marburské školy zaujali jiný postoj. Natorp, na rozdíl od Cohena,
pojímá rozdíl mezi popisem a výkladem nikoli předmětně, ale metodicky; ztotožňuje
popisnou metodu s individualizující a výkladovou s generalizující. Cassirer se zabýval
problémem utváření pojmu, a přispěl tak rozhodujícím způsobem k formulaci vztahu
marburské školy k popisné metodě. Na rozdíl od tradičního učení podle Cassirera vznikají
pojmy nikoli na základě abstrakce, ale matematické řady. Pojem je princip a hledisko, pod
nímž se vytvářejí řady; jeho účelem není všeobecnost nebo klasifikace, ale všeobecná platnost
a nepodmíněná návaznost řad. Přírodovědné pojmy jsou obecně platné principy, které vřazují
chaotickou látku smyslového světa do jistých souvislostí, řad. Pojem nemá primárně
systematizující, ale spojující funkci. Cassirer tím ovšem míní konstruktivní pojmy
matematiky, které nevznikají na základě společných obsahů, ale jsou to řadicí principy;
zajišťují návaznost jednotlivých členů pod neměnným hlediskem. Obecnost není hlavní
motiv, proto lze i individuální disciplíny povznést na úroveň pojmu. Týká se to např.
historických pojmů: 1. historické události jsou nutně spojeny, jsou návazné nikoli ve smyslu
rodového pojmu, ale řady; 2. i zde platí kauzální závislosti, zákonitost – v dějinách je moment
obecnosti.
Solovějčik tu ovšem namítá, že prvky historie nejsou symboly, ale živoucí obrazy.
Obecné pojmy, které do dějin vnášejí řád, nejsou konstrukcemi, ale abstrakcemi. Kauzální
závislost se pak týká jak obecných pojmů, tak i jednotlivin. Máme-li dvě předmětné sféry,
musíme mít i dva druhy nutných spojení. Je tedy třeba zachovat odlišnost metod výkladu a
popisu, jinak docházíme k nepodloženým závěrům: na jedné straně dokládáme zákonitě
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vědecký charakter některých disciplín na základě jejich pojmové struktury, na druhé straně
vyvozujeme z nutných vztahů závislosti individuálního světa jeho „ideelní všeobecnost“.
Proto musí zůstat dvě odlišné metody, které platí jak v obecně pojmovém, tak i individuálním
světě (světě jednotlivin), přičemž nelze všechny jednotliviny zobecnit: základní metodou
vědecké práce je individualizující abstrakce. Každou jednotlivinu je možno zařadit do
obecného kontextu právě jako tuto jednotlivinu a jako takovou je ji třeba utvořit.
Zneuznání individualizující abstrakce v marburské škole je důsledkem přehnaného
logismu, ale vyžaduje si to čistota a jednota myšlení. Myšlení nic nepředchází, existuje jen
produkující myšlení. Popisná metoda, vycházející z vnímání, tu nemá místo; pouze vědecká,
matematická metoda. Myšlení tedy má všeobecný zákonitě vědecký charakter.
Předpoklad cohenovské logiky tedy zní: myšlení je čisté a jednotné. Základem Cohenovy
filosofie jsou poněkud modifikované kantovské pojmy a priori a syntetické jednoty.
Myšlení je čisté, tj. nic mu nepředchází: mizí jak aposteriorní matérie, tak i apriorní
formy. Čistý názor Cohen odmítá; prostor a čas jsou matematické kategorie. Je překonán
kantovský dualismus receptivity a spontaneity; jediným zdrojem poznání je myšlení. Pro
Kanta není spontaneita ještě poznáním; myšlení má učlenit to, co je nám dáno v názoru jako
transcendentní do předmětu souzení. Tím je dosaženo jednak měřítka pro objektivní platnost
poznání, jednak východiska (původu) poznání. Objektivitu apriorního myšlení vysvětluje
Kant pomocí apriorní nutnosti.
K tomu Solovějčik poznamenává: Objektivita apriorních forem se nelegitimizuje o sobě,
ale s ohledem na empirickou látku; potřebujeme empirickou verifikaci, a to na základě danosti
(kategoriálních dat). Objektivní platnost apriorních momentů se vykazuje na základě myšlení
samotného i empirické legitimace.
Cohen neuznává transcendenci, proto dochází k posunu problému od ospravedlnění
objektivity k problému podstaty objektivity samé, to znamená samotné objektivity a priori a
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s tím souvisejícího problému původu poznání. Nepřijímá žádnou transcendentní danost, jako
jiní: např. Rickert absolutizovanou a hypostazovanou sféru hodnot, Husserl říši pravd jako
ideálních možností; to by znamenalo, že bytí obsahuje transcendentní, alogický prvek. Cohen
absolutizuje myšlení samé.
Zatímco klasický pojem absolutnosti znamená buď plnou svébytnost, bez opory v jiné
sféře, nebo v sebe uzavřenou danost (nekonstituovanou, pevně už tady), Cohen tvrdí, že
myšlení je vždy myšlením bytí, proto nemůže být myšlení odtrženo od bytí: podstata poznání
tkví v konstituci bytí. Myšlení není dané, ale věčný proces, který sám sebe konstituuje
(paralelně k ustavování bytí). Absolutnost myšlení tkví tedy jen v jeho jednotě a zákonitosti,
která je založena v něm samém. Zavádí nový pojem, pojem původu (Ursprung). Principem
myšlení je poznání. Princip však pro nás znamená původ; logika musí být logikou původu.
Původ není na „počátku“ poznání, ale působí jako princip v průběhu veškerého myšlení.120
Původ je ústřední osou Cohenova myšlení. Má čtverý smysl:
1. Původ jako řešení problému danosti = infinitesimální metoda.
Každý prvek myšlení se musí dedukovat ze svého původu, což znamená nekonečnou
regresi; původ jak bytí, tak myšlení je třeba hledat v myšlení samém. Původ není počátek,
protože ex nihilo nihil fit; myšlení začíná samo v sobě. Řešení přichází s pomocí pojmu
nekonečně malého. Myšlení je jako proces nekonečnou řadou prvků, které lze navzájem ze
sebe dedukovat (zákonité myšlení = dedukující myšlení). Není počátku, prvního prvku;
myšlení je nekonečná řada dozadu i dopředu.
Myšlení se produkuje skrze hypotézu, zakládání, nikoli základ, protože s odkazem na
princip nekonečnosti je kontinuálně regresivním pohybem (např. „poslední“ axiomy klasické
geometrie poukazují k obecnějším principům, z nichž se pak vyvinou neeuklidovské
geometrie, mechanický výklad světa spěje k elektrodynamickému atd.). Tento proces má svůj
120
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logický základ a opírá se o samostatnou metodu. Infinitesimální metoda znamená „závislost
konkrétního myšlení a bytí na nekonečně malém“;121 neplatí jen v matematice a fyzice, ale i
v myšlení o sobě a pro sebe. Není to matematická metoda, ale čistě logická. Stálý průběh
myšlení je garantován zákonem kontinuity, který zajišťuje spojitost myšlení. Původ tento
proces předpokládá a utváří metodický charakter myšlení, tj. používá i metody, které se teprve
rozvinou. To není protimluv, protože podstatou původu je anticipace směru myšlení.
Antinomie vědeckého idealismu – počátek myšlení versus jeho zákonitost, která spočívá na
dedukci – se tedy řeší pojmem nekonečného (spojení diskrétní substance s kontinuálním
prostorem apod.).
2. Otázka po zákonitém odvíjení myšlení. Co určuje směr myšlení?
Prvotním činem myšlení je otázka. Proti myšlení stojí relativní nic (nic myšlení cizího,
daného!), problém X, po kterém se myšlení táže. Neptáme se po počátku, kde by nám pomohl
princip nekonečnosti, ale po metodickém základu; odpovědí je otázka. Myšlení si konstituuje
problémový předmět, netáže se po ničem vně myšlení.
3. Řešení problému objektivity.
V tomto případě je princip původu blízko transcendentální metodě. Ta zakládá objektivitu
myšlení v sobě samém, v jeho jednotě a zákonitosti jako konstruktivních principech
zkušenosti. Skrze transcendentální činnost apercepce nebo syntézy zakouší svou jednotu
formální vědomí, což je jednota myšlení samého. Pro Kanta není vědomí nějaké já, ale
jednota myšlení o sobě a pro sebe. Transcendentální apercepce je to, co Cohen nazývá
původem. Ten je jednak zákonitým, přísně deduktivním odvíjením myšlení, jednak
vzájemnou podmíněností metod nebo kategorií, organickou podmíněností části (členu) a
systému.
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Kant neřeší problém původu této jednoty, Cohen svým pojmem původu doplňuje
transcendentální metodu. Myšlení je proto jednotné a zákonité, protože je odvozeno ze
společného kořene, původu.
4. Problém identity.
Není to problém identity ve smyslu časovém, ale bezčasové totožnosti myšlení se sebou
samým. Neznamená to však už jednotu myšlení, založenou na kontinuitě? Podle Cohena
kontinuita zajišťuje souvislost prvků s původem, zatímco identita soudržnost prvků v sobě
samých. Jednota je zaměřena na myšlení jako proces, identita na prvek myšlení o sobě a pro
sebe (přesto je obecně na procesuálnost myšlení zaměřena). Není to psychická identita, ta
patří jinam; vynořuje se až později. Znamená vlastně neproměnlivost souzení a hodnot, které
jsou nezávislé na proměnlivosti představ. Identita tak vlastně znamená tautologii: totiž tím, že
skrze sebe samo se myšlení stává logem. A logos je nejvnitřnější podstatou čistého
myšlení.122
Popis identity v logické sféře je paralelní k popisu identity v psychologické sféře. Identita
může být materiální (obsah) a formální (forma). Je to činnost myšlení s jeho konkrétními
obsahy, ale vždy vztažená na jistý druh vědomí, který průběhy myšlení orientuje
k identickému já. U Cohena toto já chybí. K čemu se tedy vztahuje? Není procesuální
charakter myšlení v protikladu k identitě?
Identita v proudu myšlení může být jen formální, nikoli obsahová. Je to svébytný princip,
nebo spíše metodická funkce, identický rámec, ve kterém se odehrává celý proces myšlení.
Tímto principem je princip původu. Logika je učením o původu,123 logika původu se stává
logikou čistého poznání.124 Princip původu je jistým způsobem „jednotný a identický nositel
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celého procesu, stálý faktor a trvalá vrstva myšlení“.125 Tento nositel je pouze formální, je to
schéma, „ale identitu zajišťuje právě tento schematický princip“.126
I u personální identity jde o formální princip, který příjmem různých obsahů ztrácí svou
absolutnost; Cohen však chce zajistit absolutní identitu. Z této relativity vyplývá antinomie:
jednak se vnímáme jako identické já, ale zároveň v průběhu času na sebe pohlížíme jako na
neidentický subjekt. Sebe-vědomí je tedy prázdné schéma, ve kterém plyne proud vědomí,
které se plní obsahy; ty se vztahují na identického nositele. Toho můžeme explikovat jen na
základě abstrakce.
U čistého myšlení je to podobné. Myšlení je proces, který se vztahuje na formální princip
původu. Obsahově se tento princip proměňuje (podle fáze poznávání), skrze obsahy je tento
princip pochopitelný. Podle Solovějčika má Cohen sklon absolutizovat tento princip i
obsahově – infinitesimální metoda vystupuje jako metoda metod, což je v rozporu se
základním Cohenovým postulátem, že jednota myšlení se zakládá v samém procesuálním
charakteru myšlení. Infinitesimální metoda identitu myšlení relativizuje, protože je tomuto
procesu podřízena.
U Cohena se nenachází žádný pojem subjektu jako nositele identity. Konstantním
metodickým principem zajištění identity je samotný proces; proměny konkrétního myšlení
jsou jen manifestacemi tohoto identického principu. Je to původní jednota, která se nerozpadá
na prvky, metodické se prolíná s obsahovým a jsou identické. O subjektu nelze mluvit už
proto, že čisté myšlení se zaměřuje na stranu předmětu, nikdy se nevztahuje na sebe.
V marburském pojetí lze založit jednotu myšlení dvěma způsoby:
1. od periférie (takto postupují nejrůznější vědecké disciplíny, které konvergují ke středu),
rekonstruktivně (Natorp);
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2. od středu, tedy myšlení samotného, které se od něho odvíjí a konstituuje ve smyslu
nekonečné matematické řady na základě anticipace. Je to nekonečná cesta nejen co do konce a
počátku, ale i mezi jednotlivými prvky (fázemi myšlení) je nekonečná vzdálenost. Zázrak
možnosti procházet tuto nekonečnou cestu tkví v infinitesimální metodě, kontinuitu myšlení
zajišťuje prvek původu. Pouze sjednocení nekonečného počtu bodů se středem zajišťuje
jednotu myšlení (Cohen).
Cohen klade anticipaci do času, protože čas je základní formou řady, Natorp do otázky –
problém je základem, původem myšlenkového procesu. Cohen vidí původ procesu jako
objektivující založení myšlení.
Co to tedy je čisté myšlení? Cohen nevychází od vědomí, ani subjekt-objektového vztahu
(jsou to produkty myšlení), ale z matematicko-přírodovědné reflexe. Čisté myšlení nemá
psychický nebo subjektivní charakter; je to čistá aktualita. Čisté je myšlení ve čtverém
smyslu: 1. je svébytné ve svých metodách poznání; 2. není vázáno na psychično; 3. má
apriorní charakter; 4. nemá charakter subjektu. Je to čistá činnost, vztažená na sebe sama,
nikoli na nějaký poznávající subjekt. Logos je činnost, poznávající akt; souzení je funkce,
která se nedá logicky z ničeho odvodit.
Vědomí ve spojení s myšlením je hlavní princip konstituce bytí. Myšlení je první a
poslední postulát, vědomí je kritická kategorie. Vědomí říká, že se myšlení může postavit
samo před sebe. Vědomí má empiricky, na základě vnímání, a logicky (vnitřně) legitimovat
čisté myšlení. Kant rozlišuje mezi syntézou (jednotou apriorního myšlení) a formálním
vědomím (legitimuje objektivní platnost kategorií). Cohen chce toto formální „já“ vidět ve
smyslu pouhého logického principu. Pro Kanta není svébytná jednota čistého myšlení, ale
jednota vědomí, já. Je to jednota subjektu. Když reflektujeme empirické vědomí, docházíme
k formálnímu já. Teoretická filosofie je nemůže poznat, praktická je zkoumá z normativního
hlediska. Pokud jde o skutečnost, ta je možná v rámci názoru, který přísluší poznávajícímu
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subjektu, to znamená, že tu máme spojení skutečnosti se subjektem. Cohen ale mluví o
postupu od bezsubjektového myšlení a poznávání ke skutečnosti, od pravdy ke skutečnosti.
Kant naproti tomu držel tradiční pojetí pravdy jako shody se skutečností. Je stoupencem
subjektivního idealismu: od já myslícího (Descartes) k transcendentálnímu subjektu myšlení.
Vnímané předměty nekonstituuje logicky hypostazované myšlení, ale myšlení
transcendentálního subjektu. Pro Cohena je však jednota myšlení čistě logicko-předmětnou
jednotou. K čemu potřebuje pojem vědomí?
Myšlení se samo podrobuje kritice: hodnotí kriticky své naivní kategorie. Dochází tedy
k rozštěpení myšlení na subjekt a objekt. Jednotu naivního a kritického myšlení pak zajišťuje
právě vědomí. Je to jakési vykročení myšlení mimo svou oblast směrem k vnímání; je to
vědomé bytí myšlení, které je blízké sebe-vědomí. V psychické sféře patří objekt a subjekt
k mé osobě.
Cohen neuznává sebe-vědomí, ale vědomí myšlených předmětů. Tím se k němu vplíží
motiv imanentní filosofie, která tvrdí, že vědomí se vztahuje buď na své vlastní já, nebo na
předměty vnějšího světa. Čisté vědomí předmětů by teoreticky nemělo mít ponětí o sobě. Ale
dochází tu k záměně představy s předmětem představy. Vnější fyzický svět nám není dán
přímo, ale v představě, tedy v psychickém světě; fyzický s vědomím nemá co do činění. Proto
vědomí bez sebe-vědomí je nepochopitelné. Proto je podle Solovějčika i Cohenovo pojetí
nesrozumitelné.
Kant jde od vědomí k myšlení, Cohen od myšlení k vědomí: vědomí je stejně jako bytí
produktem myšlení.
Jak se vztahuje bezčasový proces myšlení k jednotlivým poznávacím aktům? Klasické
idealistické pojetí závislosti bytí na myšlení uniká solipsismu přiřčením ustavování bytí
všeobecnému myšlení, které je identické s Bohem (např. Berkeley). Konečné lidské myšlení
je odrazem božského rozumu. Kant chápe transcendentální (nadosobní) vědomí jako rodový
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pojem, kterému se přiřazuje jednotlivé vědomí. Proti tomuto idealismu Solovějčik uvádí dvě
námitky svého učitele Heinricha Maiera:
1. Všeobecné myšlení je pojmově obecné, tedy potenciální; pojmové obsahy se
aktualizují v jednotlivých věcech. Jak může potenciální myšlení konstruovat aktuální
skutečnost?
2. Vztah mezi individuálně lidským a hypostazovaným obecným myšlením se rovná
vztahu mezi rodovým pojmem a jednotlivými druhy. Obecné myšlení si tvoří ve své
transcendentní sféře skutečnost, která se nám jeví cizí a musíme si ji nějak
přivlastňovat. Jak se dostaneme k tomuto transcendentně skutečnému?
Cohen nevychází z vědomí obecné platnosti, ale z matematicko-přírodovědné zkušenosti.
Nevychází však z jednotlivého soudu (kde nastává problém obecné platnosti), ale ze soudu
logu. Logika je zaměřena na vědecké myšlení; myšlení není transcendentální, universální, ale
matematicko-přírodovědné. Není to soubor jednotlivých poznávacích úkonů, ale jednotně se
odvíjející poznávací systém.
Matematicko-přírodovědná zkušenost je pro Cohena vodítkem při kritické reflexi, která je
zaměřena na legitimaci zkušenosti. Zkušenost poukazuje k vědeckému myšlení, jemuž
přísluší role konstituce skutečnosti. Ta je dvojího druhu: pozitivní vědecké myšlení, které
konstituuje předměty, a reflektující, zpětně zaměřené myšlení, vyčleňující základní
konstitutivní logické principy, které působí při pozitivním zkoumání a podílejí se na
konstituci vědeckého předmětu. Myšlení není tedy transcendentní, ale je to jednota
současného přírodovědného myšlení. Solovějčik to nazývá sumarizujícím shrnutím.127
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„Summarische Zusammenfassung“, tamt., s. 60. Solovějčik tento termín používá pouze pro vyjádření

netranscendentního charakteru myšlení a je si vědom, že jde proti Cohenovu požadavku původní jednoty
myšlení.
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Není dvojí konstituce bytí, založené jednak na obecném, jednak na individuálním myšlení,
ale konstituce jediná, založená na myšlení vědeckém. Na konstituci bytí se podílejí jednotlivé
subjekty. To se opírá o Cohenovo pojetí pojmu. Mezi obecným pojmem a konkrétní věcí není
vztah podřízenosti, ale vztah systému a členu (části). Myšlení operuje s obecným, skrze něž se
dostává k jednotlivým věcem, jednotlivou věc lze myslet jen v rámci systému. „Obecné
myšlení se rozkládá na jednotlivé subjekty, které jsou mu imanentní.“128 Obecný pojem
neobsahuje nic potenciálního; jednotliviny dostávají bytí ze skutečnosti (aktuality) pojmu.
Z jednoty myšlení vyplývá, že samo produkování je produkt; myšlení samo je cíl a
předmět své činnosti.
Klasická logika rozlišuje mezi
• funkcí souzení: to je logicky relevantní jádro celého aktu souzení;
• obsahem souzení: to je funkcionální stránka souzení – myšlený předmět v subjektivní sféře
myšlení;
• předmětem souzení: předmětná stránka souzení – ve vnějším a vnitřním světě skutečně
ustavený předmět.
Cohen to na základě svých hlavních postulátů (jednota a identita) odmítá. Myšlení je
funkcionální proces, který zajišťuje vztahy závislosti mezi jednotlivými akty (obsahy)
myšlení, které jsou jinak od sebe izolovány a není mezi nimi žádná kontinuita. Vlastně obsahy
myšlení neexistují, jen funkce myšlení, tedy „vnější“ předmět poznání je vyloučen. Neexistují
dvě sféry, bytí a myšlení, ale jen jedna sféra, kde je bytí i myšlení. Tím ale není popřena
existence předmětu v cohenovském myšlení: pouze jako pro myšlení cizího předmětu.
Konstituce předmětu neznamená syntetickou jednotu, které by v základu ležela danost,
ale objektivaci myšlení v bytí nebo předmět (předmět = bytí). Pomocí principu zachování
(Erhaltung) je zajištěna jednota, proti rozpadu se staví myšlení při tomto procesu. Je-li
128
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zachování vztaženo na nějakou věc, je možné ji považovat za stojící proti myšlení: věc se
stává předmětem. Tento princip je primárně ochranou proti dualismu (pokud jde o metodu) a
poté zajištěním pojmu předmětu.
Zachování zajišťuje bezprostřední souvztažnost jednoty a mnohosti, syntetické a
analytické metody. Logicky je pojem zachování jištěn pojmem úkolu, který je typickým
pojmem marburské školy. Východiskem úkolu je zachování, které směřuje k anticipaci. Úkol
je možno vymezit takto: Neexistují úplné poznatky, které by splnily svůj úkol; myšlení je
nekonečné. S rostoucím poznáním se úkol rozšiřuje. Poznání není poznáním něčeho vnějšího,
stupňování objektivity a blížení se k pravdě, protože není žádné transcendence. Myšlení
produkuje spontánně samo sebe a postupně konstituuje sebe i svůj předmět. V každém stádiu
poznávání je stupeň jeho objektivity stejný. Úkol si myšlení samo zadává. Proč si jej však
klade, je-li vždy objektivní a nutné?
Vysvětlení tkví v pojmech anticipace a času. Na anticipovanou budoucnost, která je
první, se teprve váže minulost. Čas je kategorie, tedy metoda čistého myšlení. Aby se myšlení
mohlo produkovat, musí se předpokládat. Přechod od A k B by nebyl možný, nebylo-li by B
anticipováno. Poznávací proces je retrospektivní, je to pohled od vrcholu ke kořenům. „Proces
poznání však nemůžeme chápat jako postupnou následnost, ale jako nekonečnou řadu, která je
předem anticipována.“129 Kdyby nebyla nekonečná řada anticipována, nemohlo by myšlení
jednat: nemůže mít předem (nekonečné) množství předmětů poznání, je jednotné a identické.
Úkol je tedy věčný, protože každý následující prvek je anticipován, poznání není nikdy
uzavřeno. „(...) Úkol není nic jiného než vztah myšlení k anticipovanému procesu…“130
Možnost anticipace je založena ve svébytnosti myšlení; jakékoli vnímání ruší jednotu a
čistotu myšlení. Jednota myšlení je závislá na jeho čistotě. Myšlení je pravidelný nutný
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proces, kde A se řadí k B a je jím poměřováno. Úkol není nedostatkem objektivity nebo nižší
stupeň pravdy, kterých je třeba dosáhnout, ale vztah mezi dosaženým (uskutečněným)
stupněm poznání a dalším procesem. Proto existuje i jednota obou metod: analýza
uskutečněného kroku je pro následující stádium syntézou. Jednota procesu poznání je
založena na věčném úkolu, který nelze nikdy naplnit.
I objektivace je logicky legitimována skrze věčný úkol. Jakákoli objektivace by porušila
jednotu myšlení; proto je každý prvek dosaženého poznání na jedné straně objektivovaným
prvkem bytí, na druhé (z hlediska následující fáze) je to čistá činnost myšlení. Absolutní
jednota obsahu a činnosti, činnosti a předmětu, je ideálem myšlení, který nemůže nikdy dojít
naplnění.
Cohen zná nejen perspektivu, ale i retrospektivu, tedy reflektující myšlení (filosofii),
které zpětným pohledem zajišťuje metodickou jednotu myšlení. Perspektiva má dvě stránky:
je to nekonečná řada objektivací, předmětů (na tuto stránku klade převážně důraz Cohen); je
to nekonečný problém (Natorp).
Natorp říká: Postavíme-li se do procesu myšlení a podíváme se zpět, vidíme lpět na
nižších stádiích stopy subjektivity. Stojíme-li vně procesu, vidíme řadu čistých objektivací.
Máme dvě hlediska, aplikovatelná dopředu i dozadu: jednak aspekt objektivace – perspektiva
jako anticipovaný předmět (nekonečný objektivující proces), retrospektiva jako nižší etapy,
pojímané jako samostatné fáze bez vztahu k vyšším, jednak aspekt kladení problému –
perspektiva jako anticipovaný problémový předmět (nekonečný úkol), retrospektiva jako
uskutečněné etapy vztažené k vyšším fázím, vnímané jako subjektivní data. Proto máme dva
úkoly: 1. subjektivní, což je retrospektiva, rekonstrukce; 2. objektivní, tj. perspektiva,
konstrukce.
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Subjektivní a objektivní nejsou dvě odlišné sféry, ale dva směry myšlení: „dopředu se
nám jeví každá fáze jako subjektivní, dozadu jako objektivní“.131 Subjektivita znamená negaci
objektivace, „nezpředmětnění“ procesu myšlení. Subjektivní, které je původní, tkví ve
vědomí. Cohen chápe vědomí jako imanentní pojem objektivovaných dat, ve směru
perspektivy (Plusrichtung), Natorp retrospektivně (Minusrichtung). Podle Natorpa je
subjektivita na jedné straně nekonečný ideál, na straně druhé zcela určený předmět jako
nekonečný cíl; mezi nimi probíhá myšlení. Čistá subjektivita leží v základu myšlení,
objektivující proces převádí subjektivní v objektivní data. K subjektivnímu se ale dostaneme
pouze od objektivního (rekonstrukcí). Původně je tedy všechno myšlení, nic není mimo. Je
všemu nadřazeno, protože „teprve myšlení otvírá brány k subjektivnímu“.132
Úkol se tak stává subjektivní „látkou“ (při rekonstrukci je třeba metodicky vyjít za
myšlení), na které probíhá forma objektivace. Z toho plynou dva pojmy úkolu, jednak ve sféře
logiky, jednak ve sféře psychologie. Subjektivní je pak možno určit ze strany objektivního
jako dynamis, potenci (Aristotelés); není pouze negativní, jako pouhá možnost, ale zahrnuje
v sobě pozitivitu možnosti a úkolu. Je možné určení bezprostředního ve vědomí jakožto
daného, i když ještě neurčeného, ale určitelného. Zatímco Cohen odvozuje proces myšlení
z anticipace nekonečné řady objektivací, Natorp je hledá v nějakém prasubjektivnu, potenci.
Zatímco u Cohena myšlení zakládá samo sebe, Natorp hledá jeho původ v nějakém základu,
se kterým je spojena koncepce danosti: dochází k posunu od kritického idealismu
k metafyzice.
Konečně se dostáváme k problému bytí. Bytí je pro Cohena matematicko-přírodovědné
bytí. Není předvědeckých prvků myšlení a bytí: „Nejprve poznání, pak předmět poznání.“133
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Zároveň s vědou povstává myšlení, realita a skutečnost. Svět abstrakcí a přírodovědných
konstrukcí je skutečný. Cohen má trojí pojem skutečnosti:
1. realita (Realität): první hraniční bod, etapa, východisko, ze kterého vyrůstá předmět;
2. skutečnost (Wirklichkeit): druhý hraniční bod, do kterého předmět roste – jeho
konkretizace;
3. bytí (Sein) neboli předmět (Gegenstand; konstituce bytí se rovná konstituci předmětu).
Není to zvláštní kategorie, ale předpoklad logiky. Předmět je paralelní myšlení.
Problémem je jeho konstituce, tedy objektivace myšlení.
Objektivace (konstituce bytí) začíná v matematické sféře, když myšlení překročí sféru
kvality; ta však není oblastí vlastností předmětů atd., ale myšlení, jeho metodických průběhů.
První soudící akty jsou soudy zákonů myšlení, kvalitativní soudy. Kvalita je základem
myšlení (původ, identita, rozpor), nebo spíše čistým zakládáním. Tím jaksi myšlení předchází
bytí; jak je to s tvrzením jejich identity?
Nasazení k předmětu je v soudu reality, v níž je předmět zakotven. Ve sféře myšlení nemá
identita myšlení a bytí žádnou platnost; první objektivující akt myšlení probíhá
v matematickém systému.134 Cohen neuznává zvláštní neskutečný svět matematických útvarů.
I jim přísluší bytí jakožto předmětům poznání. Soud skutečnosti vykonává skok od myšlení
k předmětu. Mezi matematikou a matematickými přírodovědami je jen rozdíl stupně
(kvantitativní). Matematika tvoří prapůvod předmětu. První objektivující akt probíhá ve sféře
matematiky; matematicky se konstituuje předmět, který jako vnější svět stojí proti myšlení.
Jak ale probíhá přechod od zákonů myšlení k matematice?
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Klasický paralelismus předmětu ve vědomí a ve vnějším světě Cohen odmítá: existuje jen jeden svět

skutečnosti – svět matematických přírodověd. Snaha absolutistů vytvořit skutečnosti prostý svět matematických
útvarů se opírá o tyto motivy: 1. apriorní charakter matematických axiomů; 2. vyřazení názorných prvků a
proměna v systém kvantitativních vztahů.
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Přes propast nebytí přenáší myšlení tajemná síla původu (Ur-Sprung), který zajišťuje
kontinuální pohyb přes nebytí. Původ má dvojí roli: je to první ze zákonů myšlení a zároveň
otevírá matematickou řadu.
Myšlení a bytí nejsou dány, ale konstruovány, proto nelze mluvit o nějakém počátku, ale
nekonečnosti, která se kryje s původem, tedy nekonečném procesu. V matematice tento
princip nabývá vědecké formulace jako infinitesimální metoda; konečné číslo lze získat
integrací z nekonečně malého.135 Bytí je zcela kvantifikováno, jeho esenci určují čísla.
Diferenciální a integrální metoda konstruují předměty matematického světa. Konstituci bytí
umožňuje kontinuita. Soud skutečnosti se kryje s původem v prvním smyslu (danost) a
čtvrtém smyslu (identita);136 nekonečně malé hraje roli nositele identity. Zároveň je Cohen
nazývá absolutnem, protože umožňuje nejen přechod od myšlení k bytí, ale i od jedné fáze
myšlení k druhé. Tuto absolutnost (bodu) označuje jako realitu. Absolutnost ne ve smyslu
svébytnosti, neboť nekonečně malé je produkt a jedinečné zakládání myšlení, ale ve smyslu
identického principu. Svébytnost bytí je tedy odrazem identity myšlení.
Soud reality nachází svůj obsahový výraz v infinitesimální metodě, která si zachovává
svou identitu, na rozdíl od ostatních způsobů myšlení, které jsou zaměřeny na stávání se.
Kvantifikace přírody podmiňuje a utváří její plynulý, uplývající, stávající se charakter.
Matematicko-přírodovědné myšlení je myšlením stávání se (Werden), ale bytí a stávání se
jsou dvěma stranami téhož principu. „Nekonečně malé je bytí, které ze stávání vytváří prvek
poznání. Infinitesimálno je absolutno, tj. princip identity a jednoty na předmětné straně. Je to
korelát identity myšlení.“137
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Důvody tohoto důrazu na nekonečně malé jsou v zaměření jednak proti tvrzení empirismu
a sensualismu, že číslo je odvozeno z vnímání (vztah mezi věcmi, srovnání atd.), jednak proti
kantovskému pojetí substance, které je podle marburské školy přepracováním tradiční
kategorie substance jakožto předběžné podmínky vztahů, která konstituuje kauzalitu. Tím by
se dostala před matematické poznání a upadli bychom do dogmatismu. Pojem substance tak
náleží až pozdější fázi (fyzika), po matematice. Matematickou předběžnou podmínkou vzniku
matematických veličin a jejich vztahů je infinitesimální metoda.
Pro Solovějčika je stěží pochopitelné, jak Cohen, který posunul do popředí ontologický
problém, nechal bytí rozplynout v jiných pojmech. Je možno říci, že se u Cohena vůbec
nenachází výklad bytí! Jak je to s rovností bytí a předmětu? Lze to chápat dvojím způsobem:
1.

Bytí přísluší jen předmětům souzení, ale charakteristické pro toto souzení je, že
ustavuje skutečnost (předmětu), tedy musí už předem mít kategorii bytí. Nejen
poznávací akty, ale všechny duševní (sic!) funkce jsou intencionální akty, zaměřené
na předmět. Bytí musí tedy být původním datem myšlení; jeho srovnání
s předmětem je degraduje a zbavuje vlastního obsahu a smyslu.

2.

Předmět je výsledkem kategoriální objektivace, tedy jeho formování nemá nic do
činění s bytím. Věcné kategorie tvoří věc jako takovou, nikoli jsoucí věc.

Předmět vzniká z kategorií, které mají kořeny v bytí. Proto jsou kategoriální výkony jako
číslo, čas, prostor, substance myšleny jako jsoucí data. To vychází z toho, že kategorie jsou
pouhými momenty bytí. Bytí zahrnuje prostorovou, substanciální a pojmovou realitu. Bez bytí
by nebyly žádné kategoriální formy. Cohen se snaží převést všechny kategorie na
infinitesimální princip. Solovějčik se domnívá, že se tady dopouští filosofické chyby, která
v tradici vedla k ontologickému důkazu Boha: bytí jako obsahové prvky substance, tzn.
zahlédnutí existence v subsistenci. Po Kantovi, podle něhož bytí pouze určuje vztah mezi
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poznávajícím subjektem a poznávaným objektem, není toto spojení substance-existence
možné. V Cohenově myšlení tak nalézáme stopy scholasticko-dogmatického myšlení.
V tradičním pojetí jde o ztotožnění bytí s jeho nositelem. Jsoucí je vždy něco, což je
předmět a to, co k němu přísluší – substance. Cohen nahradil substanci nekonečně malým,
které je rovněž totožné s bytím; přitom je to jen nositel bytí, nikoli bytí samo! Je to
modifikace Spinozovy identifikace substance a bytí, proti které vystupoval. Místo substance
nastupuje číslo. Důvodem tohoto ztotožnění je naprosté vyřazení pojmu transcendence. Bytí
je produktem ne-transcendentního myšlení, které se samo konstituuje. Je to pouhý proces
obecné objektivace – odskutečnění bytí.
Čisté myšlení úzce souvisí s prvky bytí; bytí je jakýmsi předpokladem myšlení a naopak.
Ale bytí je pouze objektivující myšlení. Proti absolutistům, kteří hlásají transcendentní svět
věčných, neskutečných pravd, staví Cohen neskutečné bytí, čímž se jim blíží. Kritické a
naivní myšlení tvoří jednotu, která zajišťuje jednotu předmětu, a to jak jsoucího, tak i
skutečného. Ztotožnění myšlení s bytím přivádí takto bytí do vztahu se skutečností: každý
předmět myšlení je postaven do kritické sféry jako skutečný. Cohen odmítá pravdy o sobě,
čisté myšlení není o sobě, ale opírá se o bytí, které ústí ve skutečnost. Nejen bytí je tak
paralelní k myšlení, ale i skutečnost; ta je konkrétním cílem poznání. Proto by se měl výrok
identity vztahovat i na skutečnost, tedy myšlení = bytí = skutečnost, ale to není u Cohena
jasně řečeno. Jaké je tedy Cohenovo pojetí skutečnosti?
Proces myšlení má podle Cohena dvě základní části: teorii a kritiku. Co znamená toto
dělení?
Jde o problém vztahu vnímání k předmětu, konstituovanému čistým myšlením. Kant to
formuloval otázkou, „jak je možné apriorní poznání skutečnosti?“138 Nabízí řešení pomocí
apriorních kategorií, ale podle Solovějčika jistota objektivnosti je v jejich adekvátním užití na
138
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danosti. Cohen sice neuznává transcendenci, ale apriorní nutnost mu stejně nestačí. Problém
vztahu čistého myšlení a empirické skutečnosti (aporie přísného idealismu) však nemůže řešit
teorie, naivní kategorie, ale jiný způsob myšlení: kritika.139 Ta prověřuje a legitimuje naivní
myšlení. Totálním problémem myšlení je předmět zkušenosti. Kategorie modality tedy musí
přinejmenším být paralelní s myšlením, pokud mu vůbec nepředchází. Každý výkon myšlení
musí být poměřován na jeho konkrétním korelátu v kritické sféře (možnost konkretizace).
Cohenovy naivní kategorie však vznikají bez ohledu na konkrétní zkušenost.140 Aporii Cohen
odstraňuje pomocí anticipace: anticipuje se nejen naivní, ale i kritický proces. Konkretizující
metoda je již anticipována, cílem je ustavení předmětu zkušenosti. Kategorie modality
ustavují empirii. Čisté poznání se tedy rovná teorii, zkoumání se rovná (čisté) empirii: to jsou
dva základní prvky zkušenosti. Kritika musí brát ohled na vnímání; jak se však dostává čisté
myšlení k vnímání?
Podle marburské školy je ve vnímání psychologická a logická vrstva. Logická vrstva je
v tom, že cesta k poznání vede přes úkol. Vnímání není samostatným zdrojem poznání, ale
úkolem poznání; proto u ostatních marburských je vnímání totožné s úkolem. Cohen ovšem
říká, že pojem úkolu můžeme používat, je-li to anticipovaná fáze myšlení. Vnímání ale není
žádné myšlení, nelze tedy anticipovat. Cohen tedy neztotožňuje vnímání s úkolem, mluví
opatrně o poukazu na úkol, který si kritické myšlení ukládá, aby uspokojilo nároky vnímání;
vnímání je tedy poukaz k úkolu myšlení.141 Kritické myšlení dělá z naivních kategorií korelát
k vnímání, je to fixace a výklad naivních kategorií matematicko-přírodovědnými metodami:
139
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substance – hmota, kauzalita – síla, prostor – silový prostor atd. Matematicko-fyzikální
postup má zakládající kategoriální význam a jemu přísluší poslání kritiky. K tomu slouží
pojem hypotézy: přechod kategorií do matematicko-fyzikální zkušenosti, kvantifikace
kvalitativních obsahů, převod nečistých dat vnímání na čisté prvky myšlení. Empirická
legitimace nemá však nic do činění s vnímáním. Stále zůstává nepochopitelné, jak vzniká
vztah mezi logickým myšlením a vnímáním.
Vnímání je v poznávacím procesu cizí prvek. Kvalitativní obsahy vnímání normálně patří
psycho-fyzickému subjektu, ale ten Cohen z logiky vyhání. Při rozdělení vnímání na
psychologickou a logickou vrstvu logická patří do spontánního procesu myšlení: „Vnímání
jako zdroj poznání je čistá spontaneita myšlení.“142 Jak? Pomocí pojmu relativního nic:
vnímání je problém, je to „jinobytí“ (Anderssein) myšlení, iracionálno, ale ne negativně
absolutní, nýbrž jako µη ον rozumu (Ratio), jako nebytí ve smyslu korelativního protipojmu,
ke kterému věčně směřuje myšlení. Relativní nic má kořen v myšlení samotném; jak si však
myšlení nastoluje problém, který je mu svou podstatou cizí? Podle marburských je to problém
převodu kvalitativního na kvantitativní, iracionálního na racionální; vnímání je relativní
iracionálno. Cohen však staví ne na problému, ale na anticipaci, vnímání jako µη ον.
Pokouší se dostat vnímání do logiky skrze vědomí. Vnímání je vztah vědomí k nějakému
obsahu, který si však samo klade. Vnímání znamená projekci tohoto obsahu navenek, je to
tedy vnější vědomí, stojící (či působící) jako cizí proti vnitřnímu vědomí. „Vnímání je
zvláštní způsob vědomí, který je založen v tom, že proti vnitřnímu vědomí staví danost ve
vnějším vědomí a požaduje objektivaci jeho obsahu [tedy vnitřního vědomí - ML].“143 Nejsou
to dvě vědomí, ale dva směry či orientace vědomí. A to je vždy vědecké, tedy matematickopřírodovědné vědomí (nikoli psychologické), jehož obsahy jsou kvantitativní – to odporuje
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obsahům vnímání, které jsou vždy kvalitativní. Solovějčik tedy namítá, že nelze chápat
obsahy vnímání jako kvantitativní (např. matematické veličiny), protože těch se dosahuje
pouze metodou abstrakce (sic!): pomocí kategorií převádíme bezprostřední kvalitativní
obsahy na čistě fyzikální abstrakce. Ve starší fázi Cohen ještě uznával receptivní stránku
čistého poznání, názor; proto mohlo být i receptivní vědomí. Později, ve vlastním systému,
není už vědomí receptivní (trpné), ale spontánně produkující. Empirický obsah zkušenosti tak
zůstává záhadou.
Natorp naproti tomu, ve smyslu svého pojetí úkolu jako perspektivy a retrospektivy,
vykládá vědomí z těchto dvou hledisek:
1. jako perspektivně relativní nic, iracionálno, X;
2. jako retrospektivně relativní subjektivno.
Vnímání tvoří „subjektivní“ materiál, který vědomí objektivuje. Jsou to bezprostřední data
subjektivity; avšak prasubjektivita je věčný, nenaplnitelný ideál. Každý obsah vědomí má už
objektivizovaná data, jako něco předem „daného“, ale ne určeného, spíše v možnosti určení; o
ní však vnímání nic neví. Natorp uvádí do vědomí jak subjektivní, neformované, tak i
objektivní, určené, ale také „restauruje starý metafyzický pojem pralátky“.144 Cohen však
uznává jako obsah vědomí pouze objektivovaná data.
Cohen rozlišuje mezi pojmy bytí (Sein) a pobytu (Dasein), a skutečnosti (Wirklichkeit) a
reality (Realität) – jsou to určení myšlení. Realita a bytí jsou určení in abstracto (metodická
objektivace myšlení), skutečnost in concreto. Kritické kategorie (modality) produkují plnou
určenost zkušenosti, konkretizují abstraktní vztahy bytí: zatímco pohyb je v teorii metodou
zrušení prostoru v čase, z kritické kategorie získává své plné určení – je to cesta. Pouhé
metodické funkce se mění v konkrétní formy zkušenosti. Kritické kategorie jakožto produkt
myšlení se nepodílejí na strukturní výstavbě předmětu poznání, ale mají jej přivést ke shodě
144
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s vnímáním. Bytí je možnost určení (nemá žádnou pevnou bázi), skutečnost je konkrétní
určenost zkušenosti. Tento dualismus má kořeny v Kantovi; u něho jsou dva aspekty bytí:
1.

třída kvalit jako realita; Solovějčik ovšem upozorňuje, že nikoli v ontologickém
smyslu, ale jako formy předjímání (Apprehensionsformen), jako apriorní, formální
prvky obsahů vnímání;

2.

skupina modalit jako pobyt (Dasein).

Cohen neuznává apriorní formy vnímání, bytí rozkládá na realitu a skutečnost. Přeznačuje
anticipaci vnímání a vnáší do ní myšlenku infinitesimálního; intenzita není kvalitativním
datem vnímání, ale představuje matematicky nekonečně malé. Skutečnost nepřipisuje
bezprostředním datům vnímání, ale jejich matematicko-přírodovědným korelátům. Podle
Solovějčika však stejně není jasný vztah mezi vnímáním a skutečností, protože ta je soudem
myšlení, „který spočívá na transcendenci“.145 Zároveň však ztotožňuje (jako u bytí)
skutečnost s jejím nositelem: ta se vztahuje na vnímání, které je případem jednotlivého. Tím
se konstituuje kategorie jednotlivého, která je totožná se skutečností. Naivní kategorie neznají
jednotliviny, pouze předmět vůbec.
Jak lze určit jednotlivé? Cohen vychází od kantovského motivu veličiny, odhlíží od jejího
kvalitativního obsahu (intenzívní veličiny), přiřazovaného vnímání, a uznává jen extenzívní
veličinu. Vytváří tak zajímavou rovnici:
skutečnost = veličina = pojem jednotlivého = cesta (postup).
Jednotlivé znamená zcela určené, a jako takové je nekonečným cílem myšlení; totéž platí pro
skutečnost jako totální, absolutní určení: je to nekonečný úkol. Každá skutečnost platí jen pro
dané stádium, pro vyšší fáze je to úkol.
Teoretické myšlení se svými naivními kategoriemi je syntetické, shrnuje v jednotu prvky
procesu myšlení; má pouze obecný charakter. Kritické myšlení je analytické, rozkládá systém
145
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podle postupů (cest): kategorie substance, která byla v teorii základní řadou vztahů, se stává
hmotou, komplexem atomů, kvant energie. Je to tedy metoda aplikace obecných pojmů, jen
opačným směrem než klasická logika: od obecného k jednotlivému. Tvoření pojmů se nekoná
abstrahující metodou, ale čistě konkretizující. Nejde ale až k věcem samým, nýbrž od vyšších
pojmů k nižším (veličina atd. jsou pojmy fyziky). Pro věci by Cohen potřeboval názor.
Vnímání se také nezkoumá o sobě, zkoumají se jeho pojmové koreláty, které jsou uznány za
jsoucí. Jsoucí jsou extenzívní veličiny, které odpovídají intenzívním veličinám vnímání.
Skutečný není svět barev, tónů atd., ale svět atomů, energetických kvant atd. Fyzikální realisté
považují tento fyzikální svět za odraz absolutně skutečného, Cohen za pouhý korelát procesu
poznání. A protože není fixovaného poznání, ale jen nekonečný proces poznání, není ani fixní
skutečnosti, ale nekonečné kladení skutečnosti – stávání se (Werden). Skutečnost je tak
nesamostatný, neurčený předmět poznání; objektivovaná stránka myšlení, které není
subjektivní, ale čisté a samo se produkující. Podstata skutečnosti tkví v nekonečném plynutí.
Obecná východiska Cohenova myšlení a jeho modifikace vztahu vědeckého idealismu
k pozitivním vědám jsou podle Solovějčika následující:
Myšlení konstituuje veškerý svět, skutečnost. Pozitivní (přírodní) vědy mají tuto
skutečnost pojmout, určit z mnoha hledisek původní formy myšlení a názoru, zatímco
filosofie, která má svébytnou metodu, má určit formy poznání v jejich prapůvodním tvaru.
Cohen tedy říká, že logická a vědecká práce spadají vjedno. Myšlení, které utváří
skutečnost, je matematicko-přírodovědné myšlení. Filosofie má odhalit čisté principy, které
leží v základu matematických přírodověd. „Logické schéma skutečnosti se kryje se
schématem pozitivních věd.“146
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Odmyslíme-li si fakt, že Solovějčik chtěl původně psát zcela jinou disertační práci147 a jeho
analýza Cohenovy Logiky čistého poznání je jistým způsobem náhradní řešení, nelze si
nevšimnout, že jisté aspekty Cohenova založení filosofie Solovějčika velmi oslovily a
zásadním způsobem ovlivnily jeho vlastní filosofování. Stejně jako pro Cohena bylo i pro
Solovějčika východiskem veškeré filosofické reflexe vědecké, tedy matematickopřírodovědné myšlení, které ho fascinovalo svou vnitřní koherencí a přesnou metodologií.
Solovějčikovi poskytlo vzor veškerého teoretického uchopování světa, které by se mělo opírat
o „božský“ prvek v člověku, jeho rozum, a být tak protilátkou vůči každému iracionálnímu
vábení a mystickým svodům. Cohenův koncept jednoty myšlení a jeho založení v původu
jakožto vládnoucím principu (arché) byl Solovějčikovi inspirací pro jeho vlastní pojetí
autonomie myšlení, které vykazuje vysoký stupeň nezávislosti na transcendentní
skutečnosti148, dokonce ji v jistém smyslu spoluvytváří.149 Na druhé straně Solovějčik odmítl
Cohenovu absolutizaci myšlení jako zdroje bytí150 a trvá na myšlení jako myšlení předmětné
reality, která je vůči myšlení transcendentní a v jistém smyslu předchůdná. Spíše se vrací ke
Kantovu rozlišení mezi čistým a empirickým poznáním, které ovšem, jak ještě uvidíme,
zvláštním způsobem modifikuje: Apriorita poznávacích mohutností je založena v aprioritě
halachického systému, který je autonomní a existuje „o sobě“, tudíž předchází veškeré
skutečnosti, a proto každá aposteriorní zkušenost nejen „probouzí k činnosti“151 tyto
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poznávací mohutnosti, ale je jimi spolukonstituována.152 Solovějčik však uznává, že Cohen se
vědomě ubránil přechodu svého systému ve spiritualismus berkeleyovského ražení (bytí se
rovná percipi, je tedy duchovní povahy), a to tak, že pozměnil význam a postavení některých
tradičních gnoseologických a ontologických konceptů.153 To však jen znamená, že přeznačil
smysl tradičních ontologických otázek, na které vlastně neodpovídá; Solovějčik je však tady
konzervativní a na odpovědích trvá.
Druhým polem zájmu, které se v analýze Cohenovy práce objevuje a vykazuje
kontinuální vliv na pozdější Solovějčikovy filosofické postoje, je vztah kvalitativního a
kvantitativního, resp. jednotlivého a obecného, a s tím související problém subjektivity a
objektivity. Týká se to nejen konstituce předmětu poznání, ale i vytváření metody. Solovějčik
sice na rozdíl od Cohena uznává svébytnost vnímání a jeho individuálních a kvalitativních
obsahů, ale ve svém sklonu k absolutizaci matematicko-přírodovědného myšlení pravdivost a
adekvátnost poznání zakládá zcela po cohenovsku v jejich matematicko-přírodovědných
korelátech. Skutečné poznání se nemůže opírat o intenzívní veličiny (kvality), ale jen o
veličiny extenzívní. Metodickou možností kvantifikace jinak vědecky neuchopitelných kvalit
je infinitesimální metoda; Solovějčik tu opět nesouhlasí s Cohenovou redukcí kvality vnímání
na matematicky nekonečně malé, ale infinitesimální metodu chápe jako nástroj přechodu od
kvality ke kvantitě.154 Receptorem kvalitativních obsahů vnímání je každopádně jedinec,
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osoba – Solovějčik zásadně odmítá principiální asubjektivnost cohenovského myšlení. Tím se
mu ovšem k řešení vrací problém vztahu subjektivního prožívání a objektivní platnosti,
kterému se Cohen vyhnul zrušením subjektu jakožto nositele myšlení (a tím méně vnímání).
Solovějčik tady volí svou vlastní cestu, která se však opět opírá o matematicko-přírodovědné
myšlení, zejména moderní fyziku: metodu rekonstrukce, která pracuje se dvěma subjektivními
řády, mezi nimiž zprostředkovává řád objektivní; Solovějčik každopádně odmítá kauzální
závislost mezi objektivním a subjektivním.155
Pokud jde o vztah jednotlivého a obecného, Solovějčik na rozdíl od Cohena trvá na
svébytnosti individuálního a obecného a nemožnosti absolutního převodu jednoho na druhé.
Základem poznání (tím je samozřejmě myšleno opět vědecké poznání) je sice abstrakce, ale je
to individualizující abstrakce, což znamená, že jednotlivinu je možné zařadit pod obecninu
právě jako takovou a zároveň jako takovou je ji třeba ustavit. Solovějčik tak svým způsobem
volí řešení, které by mu později umožnilo prostředkovat mezi platností obecných
halachických norem a jejich vždy individuální aplikací. V tom se jeho úsilí opírá i o druhý
zdroj jeho filosofického myšlení, a to specifickou reflexi tradičního rabínského myšlení a
hledání svébytné metody zkoumání vztahu halachy jakožto ideálního (apriorního) systému a
empirické zkušenosti, jak se o ni pokoušela analytická škola jeho děda Chajima Solovějčika.

155

Viz dále s. 111 – 112.
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V. Rabínské „analytické hnutí“

1. Historické souvislosti

V polovině 17. století zažilo východoevropské židovstvo, reprezentované z větší části
židovstvem polským, šok v podobě povstání ukrajinských kozáků, vedených Bohdanem
Chmielnickým. Tento ukrajinský národní hrdina vyhlásil vyhlazovací válku „[polské] šlechtě,
kléru (katolickému) a Židům“.156 Následné tatarské, ruské a švédské vpády zcela zničily
polsko-litevský stát, v němž v předchozích dvou staletích hrály židovské komunity
významnou ekonomickou roli.157 Spolu s destrukcí politického útvaru, který dosud zajišťoval
Židům velmi příznivé životní podmínky, a následnými antižidovskými pogromy, jimž padly
za oběť stovky tradičních židovských sídlišť, přišlo období sociálního a kulturního vykořenění
východoevropských Židů s katastrofálními dopady na jejich celkovou vzdělanostní úroveň.
Přesun valné části židovského obyvatelstva na venkov a život v chudých izolovaných
vesnicích (štetlech) neumožňoval ani plnohodnotný náboženský život (stavba a udržování
synagog a jiných komunálních institucí), natož zajišťění dostatečného vzdělání (najímání a
placení učitelů a rabínů). Jen málokdy v židovských dějinách došlo k tak razantnímu a
tragickému úpadku celkové duchovní a sociální úrovně.
Prvotní reakcí na tragické události roku 1648 byl vzmach mystických učení, která se
snažila v různých podobách představit bolestnou historickou zkušenost jako nástup

156

Israel Halpern, The Jews in Eastern Europe. From Ancient Times until the Partitions of Poland, 1772-1795.

In: Louis Finkelstein (ed.), The Jews. Their History. Schocken Books, New York 1974, s. 335.
157

„Anglický vyslanec v Polsku ve zprávě své vládě v roce 1598 tvrdil, že téměř veškerý polský obchod byl

v rukou Židů.“ Tamt., s. 329.
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mesiášského věku, jako jeho „porodní bolesti“.158 V tomto smyslu převládal mezi židovskými
masami duch rezignace, ba jistého historického optimismu: toto je sice obtížná cesta, ale vede
ke konečnému vykoupení. Ne všichni se však s daným stavem věcí smířili. Mezi těmi, kdo se
snažili pozvednout ducha tradičního židovství, vynikají dvě jména, která reprezentují dva
odlišné, ale komplementární aspekty židovské renesance ve východní Evropě v 18. století:
rabi Jisrael ben Eliezer z Mesbiže (Miedzyboźe), zvaný Baal Šem Tov („Pán dobrého jména“;
akronym Bešt) (1700-1760), zakladatel východoevropského chasidismu, a rabi Elijahu ben
Šlomo z litevského Vilniusu, známý jako Gaon z Vilna (1720-1797), obnovitel tradičního
talmudického judaismu v opozici právě proti mysticky orientovanému chasidismu.159 Oba
byli ve své době označování jako chasidim, zbožní; zatímco však Bešt vsadil na přirozenou
zbožnost lidových vrstev s jejím mystickým laděním a rozvinul ji směrem k spontaneitě
výrazu s důrazem na radost z prosté pozemské existence, Gaon z Vilna hlásal návrat
k tradiční, disciplinované formě rabínské učenosti s důrazem na studium textů a jejich
aplikovaný výklad. Bylo by však chybou striktně oba tyto proudy od sebe oddělovat. Přes
svůj historicky podmíněný antagonismus na sebe vzájemně působily a ovlivňovaly se a ve

158

Velký vliv mělo zejména tzv. sabateánství, učení falešného mesiáše Šabetaje Cviho (1625-1676), který

v polovině 17. století vyvolal vlnu mesiášského očekávání ve Středomoří, v oblastech ovládaných Tureckem i
jim přiléhajícím (např. Podolsko). Přestože se hnutí v letech 1665-1666 totálně zhroutilo (Šabetaj Cvi pod
tlakem osmanských úřadů konvertoval k islámu), jeho myšlenky přežívaly mezi jeho učedníky, kteří mu zůstali
věrní a šířili je dále na sever a východ Evropy, často v modifikovaných a ještě bizarnějších podobách
(frankismus).
159

Stoupenci Gaona z Vilna a propagátoři jeho učení jsou označování jako „odpůrci“ (chasidismu), hebrejsky

mitnagdim. Hebrejský výraz se stal technickým termínem, označujícím toto hnutí ve všech jeho aspektech.
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všech následných podobách židovského náboženského myšlení je možné sledovat vlivy obou
těchto proudů.160
V 19. století se v některých „vysokých“ talmudických školách (ješivot) ve východní
Evropě vystupňoval odpor proti mystickým formám judaismu do té míry, že se jejich záběr
zužoval na výhradně legalistické (halachické) prvky židovské tradice při potlačování jejich
historického a existenciálního kontextu.161 Tento „kabbalaangst“162 se nejvýrazněji projevil
v tzv. analytickém hnutí, jehož zakladatelem byl Chajim Solovějčik (1853-1918).163 Oproti

160

Pokusem o explicitní syntézu obou proudů je hnutí chabad (akronym založený na prvních písmenech

hebrejských slov chochma /moudrost/, bina /rozum/ a da´at /vědění/); v obou se inspiruje i hnutí musar
(„etika“).
161

„Velcí židovští učenci minulého [19.] století, jejichž koncepce židovských dějin ještě dnes převládá, muži

jako Graetz, Zunz, Geiger, Luzzatto a Steinschneider, měli jen málo pochopení – mírně řečeno – pro kabalu.
Podivná i odpudivá, ztělesňovala všechno to, co bylo v protikladu k jejich vlastním představám a výrazu, o
kterém doufali, že se prosadí v moderním judaismu.“ Gershom Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism.
Schocken Books, New York 1954, s. 1. Scholem mluví o představitelích moderního (západoevropského)
židovského myšlení, které se snažilo zasadit judaismus do kontextu moderních dějin a obecného myšlení. Jejich
odpor vůči mystice pramení z jejich přitakání racionalistickým idejím židovského osvícenství (haskala).
162

Viz Norman Solomon, The Analytic Movement, s. 1.
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Zatím jedinou syntetickou prací o analytickém hnutí je zmíněná práce Normana Solomona. Ten k tomuto

hnutí řadí, vedle jeho zakladatele Chajima Solovějčika, tyto rabínské učence: Jákob Izák Rabbinowitz (18541918), Šimon Jehuda ha-Kohen Škop (1860-1939), Josef Lejb Bloch (1860-1929), Moše Mordechaj Epstein
(1860-1933), Baruch Dov Leibowitz (1867-1939), Isser Zalman Meltzer (1870-1953), Naftali Trop (1871-1928),
Elchanan Bunem Wasserman (1974/5-1941), Chajim Rabbinowitz (1877-1931), Moše Avigdor Amiel (18831946) a Abraham Izák Bloch (1891-1941). Některá z těchto jmen se od sedmdesátých let minulého století
jednotlivě objevují ve standardních příručkách a encyklopediích, jako je např. Encyclopaedia Judaica, nicméně
jako příslušníky jedné zvláštní školy je uvádí pouze N. Solomon. Jednou z příčin malého povědomí o tomto
hnutí je obtížná dostupnost původních textů, z nichž řada ještě nebyla vydána tiskem; určitou roli sehrála i
značná neochota některých autorů zachycovat své myšlenky a argumentační postupy písemně. Zejména Chajim
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západoevropskému židovskému myšlení, které se v 19. století snažilo sladit s pohybem ducha
Evropy jako takového, se východoevropské židovské myšlení vyznačovalo navíc odporem
k osvícenství, ve kterém vidělo ohrožení nejen tradičních forem života a židovské identity, ale
i židovského ducha, tedy specifického židovského myšlení. Je to zdánlivě paradox; rabínské
židovství, jemuž se z křesťanské strany často dostávalo nálepky suchého legalismu a
rigorismu, které od středověku rozvíjelo komplikované formy dialektické argumentace
(pilpul), se náhle ocitá jakoby v antiracionalistickém táboře, tedy ve spolku s chasidismem,
proti němuž se tak zásadně vyhrazuje. Vskutku, odpor proti osvícenství oba tyto proudy
spojuje; zatímco však chasidismus stojí v opozici proti racionalismu jako takovému,
talmudický judaismus, jak ho představuje právě analytické hnutí, se staví proti určité formě
racionalismu: té, kterou nejlépe vyjadřuje vývoj evropské filosofie od 17. století, a která Židy
odsuzuje k asimilaci a ztrátě svébytnosti. Tradicionalisticky orientované rabínské autority se
tedy snaží rozvinout vlastní druh racionality, stavějící na základě vlastní myšlenkové tradice.

2. Hledání původní metody

Rabínská tradice je ve své podstatě interpretativní. Nejstarší formou výkladu písemně
zachyceného Bohem zjeveného učení, jak ho předkládá kanonický text hebrejské Bible, je
midraš, podle charakteru interpretovaného materiálu jednak halachický, jednak agadický
(hagadický). Už ve starověku se objevily pokusy stanovit určitá pravidla (midot), kterými by
se měl proces výkladu řídit, např. 7 pravidel Hilelových, 13 pravidel rabiho Jišmaele nebo 32

Solovějčik, který se vyznačoval doslova odporem k vynášení jednotlivých rabínských rozhodnutí s praktickým
dopadem, vždy velmi váhal, než svěřil své myšlenky papíru. Jeho vnuk Josef Solovějčik v tom svého děda
nezapřel.
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pravidel rabiho Eliezera.164 Už vzhledem k tomu, že se počty a charakter těchto
hermeneutických pravidel liší a jejich užívání není závazné, jedná se jen o neúplné pokusy o
obecnější reflexi výkladových postupů. Rovněž z hlediska logické struktury se jedná jen o
vystižení některých základních pravidel lidského myšlení a některé z midot jsou jen variacemi
na základní logické figury, zejména sylogismus. Nelze tedy v pravém smyslu mluvit o
systematickém postižení principů rabínského výkladu, nanejvýš o jistém nakročení k němu.
Problém není v tom, že by rabínští učenci nebyli obeznámeni se zákonitostmi logického
myšlení, jak je vypracovala řecká filosofická tradice, ale spíše naopak, právě proto. Výlučnost
židovství nespočívala jen v teologické sebereflexi jedinečného „vertikálního“ vztahu k Bohu a
s tím související sociální „horizontální“ vydělenosti, ale odrážela se i ve specifičnosti
„teoretického“ myšlení a jeho vazby na „přirozený svět“ našeho pozemského bytí. Mluvit o
rabínské metodologii lze jen cum grano salis. Jistě lze zvnějšku rabínské myšlení popsat a
vystihnout jeho základní postupy ve smyslu metody (µέθοδος), ale sama rabínská tradice na
tuto reflexi většinou (záměrně) rezignovala.165 A pokud se o to později, zejména v 19. století,
pokusila, „většinu práce, která se vskutku věnovala výkladu talmudické a rabínské metody,
pokazila v podstatě apologetická snaha ukázat shodu rabínské metody a právnictví se
západními modely.“166
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Viz např. Günther Stemberger, Talmud a midraš. Úvod do rabínské literatury. Přel. Petr Sláma.Vyšehrad,

Praha 1999, s. 35-52; Hermann L. Strack, Introduction to the Talmud and Midrash. Harper & Row, Publishers,
New York 1965, s. 93-98.
165

Výjimkou jsou pokusy o systematizaci tradičního učení v kodexech některých středověkých rabínů, jako byl

např. Jicchak ben Jaakov Alfazi (1013-1103), Ašer ben Jechiel (1250-1327) či jeho syn Jaakov ben Ašer (12831340). Nejznámějším takovým kodexem je Mišne tora Mojžíše Maimonida, trochu jiného charakteru, ale v praxi
dodnes nejužívanějším je Šulchan aruch Josefa Kara (1488-1575).
166

N. Solomon, The Analytic Movement, s. 2.
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Vedle původně písemně zachycené tradice (psaná tóra, tora še-bi-chtav) hrála
v rabínském pojetí nezastupitelnou roli i tóra ústní (tora še-be-al-pe), tedy korpus sebraných
rabínských rozhodnutí (takanot), který byl později v písemné podobě zapracován do textů
zvaných mišna, resp. talmud. Napětí, které případně vznikalo při interpretaci obou tór, řešili
rabíni jednak rozlišením dvou základních typů významu textu, doslovného (pešat) a „užitého“
(deraš), jednak použitím různých přístupů k textu („metod“ výkladu), např. allégorésis či
eiségésis („včítání“167, tedy významu do textu). Rabínský důraz na právní (halachický) rozměr
judaismu vedl k oslabení významu klasického midraše a k posílení samostatného postavení
legalistické tradice (aramejsky de-rabanan, rabínských rozhodnutí), která se nadále vykládala
jakoby z vlastních zdrojů, tedy relativně nezávisle na biblickém textu (aramejsky de-orajta,
z tóry). V talmudu se tak prosadil koncept asmachta (podpora, tedy rabínského rozhodnutí
místem z Písma); prvotním se tedy stal „zákon“, biblický text sloužil jako ilustrace a autorita.
Zákonná stránka židovské tradice však neměla nikdy charakter systému, jak to
většinou známe ze západoevropské jurisprudence, např. lex Romana. Židovská legislativa má
kazuistický charakter; jednotlivá přikázání nejsou nutně mezi sebou vnitřně propojena,
jednotlivá rabínská rozhodnutí se přijímají ad hoc a opírají se o precedenty. V pozadí není
žádná čistá konceptuální struktura (např. abstraktní rovnost všech před zákonem, „padni komu
padni“), ale soudní rozhodnutí jsou „znečištěna“ sociálními a etickými ohledy (např. zvláštní
status vdov a sirotků168). „Zatímco například v západním právu takové pojmy jako právo a
povinnost, osoba, vlastnictví, držba jsou podstatnými právními pojmy v tom smyslu, že
vytvářejí základní rámec pro porozumění celému právnímu systému, uzlové body, a tak i celá
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„Reading in“ v podání D. W. Halivniho; viz David Weiss Halivni, Peshat and Derash. Plain and Applied

Meaning in Rabbinic Exegesis. Oxford University Press, New York – Oxford 1991, s. 3.
168

„Vždyť Hospodin, váš Bůh, je Bůh bohů a Pán pánů, Bůh veliký, všemocný a vzbuzující bázeň, který nebere

ohled na osobu a nepřijímá úplatek, ale zjednává právo sirotku a vdově...“ Dt 10,18.
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základní struktura židovského práva jsou odlišné, i když třeba příbuzné.“169 Pokusy o
vystižení takové uzlové struktury, a tedy charakterizaci rabínské metodologie, nebyly dosud
příliš úspěšné. Buď šlo opět o redukci na myšlenkové postupy židovství cizí, nebo o
vnucování nežidovských legalistických konceptů.170 Otázka původní rabínské metody tak
zůstává do značné míra stále otevřená: Buď žádná taková metoda neexistuje a všechny
rabínské argumentační postupy jsou jen fragmentárními variacemi na zákonitosti obecného
lidského myšlení, nebo existuje, ale nám dosud chybí náležitý instrument k jejímu
rozklíčování.

3. Právo v pojetí analytické školy

Podle N. Solomona existuje přinejmenším jedna myšlenková větev tradičního rabínského
myšlení, která většinou implicitně171 používá určitou metodu a opírá se o specifický
konceptuální systém: tzv. analytické hnutí. Termín „analytický“ Solomon používá jako
paralelu k západní právní škole, zvané někdy „analytická“, někdy „positivistická“, případně
169

N. Solomon, The Analytic Movement, s. 3.
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Zvláštní kapitolu tvoří aplikace moderních literárně-exegetických postupů na rabínské texty, ke kterým se

uchylují často i moderní orthodoxní autoři; viz např. Louis Jacobs, Structure and form in the Babylonian
Talmud. Cambridge University Press, Cambridge – New York 1991; Hyam Maccoby, Early Rabbinic Writings.
Cambridge University Press, Cambridge – New York 1988; David Kraemer, Reading the Rabbis. The Talmud as
Literature. Cambridge University Press, Cambridge – New York 1996; nebo už zmíněný David Weiss Halivni,
Peshat and Derash. Plain and Applied Meaning in Rabbinic Exegesis.
171

V podání představitelů analytické školy jde jen o rozvíjení postupů, posvěcených tradicí, a proto je nepatřičné

zabývat se jejich rozborem. I v případě, že se o to některý z protagonistů výjimečně pokusí, jako např. Moše
Avigdor Amiel ve své práci Ha-midot le-cheker ha-halacha (Pravidla pro zkoumání halachy), výsledek je
neuspokojující, neboť jde spíše o explikaci postupů dřívějších vykladačů. Viz N. Solomon, The Analytic
Movement, s. 92.
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„analyticko-positivistická“, založené a rozvíjené Johnem Austinem a jeho následovníky.
Základní charakteristiky této školy, jako je představa právního systému jako „uzavřeného
právního systému“, oddělenost práva a morálky a nutnost analyzovat právní pojmy bez ohledu
na jejich historický původ, sociální aplikaci či morální konotace, je možné najít i
v analytickém hnutí Chajima Solovějčika, „i když metafyzické předpoklady tohoto programu
jsou v nejostřejším kontrastu k předpokladům Solovějčikovy školy“.172 Tento paralelismus je
zřejmě zcela „čistý“, tj. nelze prokázat žádnou historicko-kauzální vazbu mezi oběma
„analytickými hnutími“. Solomon ho shrnuje do několika bodů:

1. Hledat morální či etické základy zákonů není k ničemu: Podle západních právníků
jsou to arbitrární rozhodnutí člověka-vladaře, podle Solovějčika jsou božsky
sankcionovány a mimo naše chápání. „Zkrátka, ať je legislativa sub-racionální
(Austin) nebo supra-racionální (Solovějčik), mimoprávní argumentace nám nepomůže
ze souboru právních formulí vyvodit správné závěry.“173
2. Protože zákon je tedy iracionální, resp. transcenduje rozum, neexistuje žádné nutné
spojení mezi ním a morálkou, ani nemůže být totožný s nějakou racionální teorií etiky
či morálky.
3. Protože zákon a morálka jsou oddělené entity, nemá smysl zkoumat soubory zákonů
historicky, sociologicky apod. Právník má k dispozici vždy už zformulovaný, tedy
daný soubor zákonů, pouze v jehož rámci je možné analyzovat jednotlivé právní
koncepty.
4. Z uzavřenosti, a tedy relativní úplnosti souboru zákonů vyplývá i nutnost vyvozovat
právní aplikace na jednotlivé konkrétní situace z tohoto souboru. Zatímco však
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N. Solomon, The Analytic Movement, s. 87.
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Tamt., s. 87.
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západní judikatura chápe tento soubor jako obecnější strukturu, která je v daném
historickém kontextu specifikována, a tím dochází k novým precedentům („tvůrčí
interpretace“), rabínská tradice chápe tento soubor nutně jako úplný (je božského
původu) a každou aplikaci chápe jako výsledek lepšího porozumění tomu, co je už ve
svém celku dáno, ale co v důsledku nedokonalosti našeho rozumu a chybám
v předávání nikdy v jeho úplnosti nepochopíme. Rabínské rozhodnutí tak není nic
nového, ale explikace toho, co už tu v „zavinuté“ podobě je.
5. Morálka nemůže být podepřena žádnou racionální argumentací („non-kognitivismus“
v etice). Zatímco západní právníci pohrdají etickými soudy, rabíni mají za to, že lidé
nejsou schopni správného morálního souzení bez pomoci shůry.

Shrneme-li Solomonova srovnání, vychází nám jako základní charakteristiky analytického
hnutí jeho ahistoričnost ve vztahu ke konceptu halacha (čistě synchronní přístup ke studiu
tradice), logický purismus (dedukce právních rozhodnutí z premis obsažených v uzavřeném
systému), analytičnost souzení (pouhá explikace tradovaných právních „pojmů“) a důraz na
výlučnost halachy v sociálním a etickém kontextu.

4. Myšlenkové postupy analytické školy

Podle Normana Solomona se myšlení stoupenců analytického hnutí v zásadě neodlišuje od
tradičních postupů rabínské argumentace, jen dochází k jejich specifickému vývoji na jedné
straně a častějšímu výskytu některých postupů na straně druhé. Odhlédneme-li od společné
nechuti k osvícenskému racionalismu a s ním spojené filosofické spekulaci, analytické hnutí
organicky navazuje na talmudickou učenost v té podobě, jakou jí vtiskli mitnagdim, ale
s určitými důrazy, které mu jednak zajišťují zvláštní místo v rabínském judaismu, jednak mají
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za následek rozvinutí jistých rysů myšlení, které jsou v dřívější tradici jen naznačeny, ale
v novém pojetí znamenají překročení této tradice. Ať by se to stoupencům analytického hnutí
líbilo nebo ne, je tu znatelný vnější vliv a myšlení analytické školy předznačuje určitou
syntézu, která se později v plnosti rozvinula u Josefa Solovějčika.
Obecně lze myšlení analytické školy charakterizovat jako prohloubení či „zostření“
(charifut) středověké rabínské dialektiky (pilpul), které spočívá především v důrazu na čistotu
pojmů, se kterými operuje (konceptualismus), a s tím spojenou důležitost vnějšího
vymezování (definice) a zkoumání vnitřní struktury daného pojmu.174 Tato analýza (chakira)
znamená na jedné straně téměř rezignaci na praktickou aplikaci, na straně druhé vede
k zobecňování a abstraktní systematizaci, která je „nechtěným“ přiblížením k paradigmatům
západního právního a filosofického myšlení. Evidentní je to ze Solomonova rozboru
základních pojmů, se kterými analytická škola pracuje; ne, že by se v dřívějších rabínských
disputacích tyto myšlenkové figury nevyskytovaly, ale až analytikové Solovějčikovy školy
jim dodali patřičnou míru obecnosti a abstrakce. Solomon rozřazuje tyto pojmy do skupin po
dvojicích, které tvoří vždy v určitém ohledu protivy:175

1. pozitivní / negativní
2. osoba / věc

174

Solomon sleduje posun od tradičního postupu chiluk (zkoumání odlišností zdánlivě podobných pojmů)

k novějšímu chakira (obecně zkoumání ve smyslu vhledu do problému), které se vyznačuje vyšším stupněm
abstrakce a jemnějším rozlišováním. Podle Solomona se v tomto posunu odráží právě neuvědoměný vliv haskaly
a přechod na pojmově a metodicky srovnatelnou rovinu.
175

V tradičním rabínském myšlení jsou protiklady vždy komplementární, „neruší se navzájem, ale působí na

sebe a vytvářejí syntézu“ (Hyam Maccoby, Early Rabbinic Writings, s. 21). Tato zásada rabínské „dialektiky“ se
projevovala i v nejstarších výkladech Písma (midraš): ke dvěma zdánlivě si protiřečícím veršům bylo vždy třeba
najít verš třetí, „zprostředkující“.
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3. příčina / účinek
4. de facto / de jure
5. podstata (esence) / případek (akcidencie)
6. vlastní / odvozený
7. skutečný (aktuální) / možný (potenciální)

Z tohoto přehledu vyplývá, že se jedná o právně-filosofické termíny, které analytikové
Solovějčikovy školy používali při studiu tradičního nábožensko-právního (halachického)
materiálu, ale ne pro dosažení nějakého prakticky aplikovatelného závěru, nýbrž pro
projasnění jeho vnitřní struktury, v procesu jeho „teoretické reflexe“. V nové podobě se tu
objevuje základní rabínská maxima, že tóru je třeba studovat nikoli pro nějaký vnější užitek
(praktickou aplikaci), ale pro ni samu (tora li-šmah). Pro účely této práce není třeba uvádět
příklady použití výše uvedených termínů, jichž Solomon přináší celou řadu, spíše je nutno si
všimnout některých závěrů, které z těchto příkladů vyvozuje a které podstatně charakterizují
orientaci celé analytické školy. Např. při rozboru vztahu podstata – případek analytikové
opuštějí sémantickou rovinu a „jdou do extrému tím, že považují své právní pojmy za věci o
sobě ve smyslu platónských idejí, a otázka správného rozhodnutí je pro ně objektivní
záležitostí toho, jak přesně odhalit, co je onou konkrétní právní ‚podstatou‛.“176 Chajim
Solovějčik se třeba pokoušel postihnout povahu modlitby jako takové a jeho analýza
fenoménu židovské modlitby „oplývá výrazy jako ha-tefila be-acmutah [modlitba o sobě] a

176

N. Solomon, The Analytic Movement, s. 138.
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ecem ha-tefila [podstata modlitby], v nichž mluví o modlitbě Šemone esre177 jako o jakémsi
druhu metafyzického jsoucna se svébytnými vlastnostmi a charakteristikami.“178
Analytická škola tedy přetváří nábožensko-právní tradici (halachu) v jakýsi
samostatný region bytí, nezávislý jak na empirickém světě lidské existence, tak i na výkonu
lidského ducha ve smyslu reflexe tohoto světa. Jeho výhradním zdrojem je božský tvůrčí čin a
jediným pramenem informací o něm je zjevení, jak bylo předáno Mojžíšovi na hoře Sinaj ve
formě psané a ústní tóry. Lidská aktivita se omezuje jen na stále detailnější rozkrývání tohoto
předem daného a uzavřeného celku a snahu o jeho lepší pochopení, ne však pro využití
v praxi, nýbrž pro dokonalejší souznění se záměrem jeho Tvůrce.

5. Panhalachismus

Na rozdíl od západoevropského židovstva, které v poosvícenské době tíhlo k tomu, vidět
halachu v historickém kontextu, tj. v závislosti na měnícím se kulturním prostředí, ve kterém
se židovská diaspora vyskytovala,179 převážná většina východoevropských Židů dávala
přednost životu v jakémsi virtuálním ghettu, které pro ně bylo zárukou uchování jejich
zvláštní identity. To ve svém důsledku vedlo nejen ke zpomalení sociální integrace Židů do
většinové společnosti, ale vedlo i k vytvoření zvláštní duchovní reality, ve které se Židé
pohybovali a v níž vyrůstali. Důraz na tradiční formy vzdělání, založené na studiu hebrejské
Bible, Mišny a Talmudu, vedl nejen k neupotřebitelnosti takovéhoto vzdělání v praktické
177

Jedna ze základních kodifikovaných židovských modliteb, nazývaná někdy ha-tefila, tedy modlitba par

excellence.
178

N. Solomon, The Analytic Movement, s. 140.

179

Extrémním důsledkem přizpůsobení náboženské tradice vnějšímu prostředí v Evropě je vznik sekulárního

judaismu, v mírnější podobě judaismu reformního či liberálního. Snaha o sloučení tradice a moderní západní
kultury vedla k založení moderní orthodoxie či neoorthodoxie.

90

sféře, ale i k podivuhodnému sloučení historické a literárně fixované skutečnosti se
specifickou každodenní zkušeností života ve štetlu v jakousi kvasi-skutečnost, v níž se ale
východoevropští Židé vcelku samozřejmě a bez problémů orientovali a pohybovali. Odraz
této zvláštní situace lze najít i v různých podobách místního židovského jazyka (jidiš), který
často bohatě reflektuje např. biblické reálie, zatímco mu chybí výrazy pro popis každodenní
zkušenosti běžného života.
Analytické hnutí je svým způsobem reflektivní vrstvou této zvláštní situace. Realita,
zvláště ve formě proměňujícího se kulturního prostředí, musí ustoupit tradičně fixované formě
existence, která tak vytváří paralelní svět o sobě. Halacha má přednost před empirickou
skutečností, znamená vše. Analytické pojetí panhalachismu se liší od tradičního rabínského
pojetí jednak tím, že je striktnější (abstraktní koncept práva je zcela nezávislý na dějinném
kontextu), jednak tím, že zcela degraduje nezávislý lidský rozum a klade do přísného
protikladu rozum a zjevení.180 Dokladem je jednak nezávislost halachického systému na
jakýchkoli mimohalachických zdrojích (dějiny, etika), jednak absence argumentů filosofické,
sociologické či historické povahy. Zvláštním rysem je věcná neutrálnost, až lhostejnost, a
emoční chlad, pokud jde o pojednávané existenciální problémy (hřích, utrpení, smrt apod.);181
vášně dokáže vzbudit jen argumentace samotná, nikoli její obsah.

180

Viz N. Solomon, tamt., s. 228.

181

Josef Solovějčik uvádí mnohokrát příklady takové emoční lhostejnosti. Např. o svém otci Mošem vypráví, jak

vytýkal zbožnému chasidovi, že se rozplakal v předvečer židovského Nového roku (Roš ha-šana), když troubil
na šofar (zvířecí roh): „Pláčeš, když máváš lulavem [palmová ratolest, používaná při oslavách svátku sukot,
„podzelenou“]? Proč tedy pláčeš při troubení na šofar? Nejsou to obě přikázání Hospodinova?“ (J. Solovějčik, Iš
ha-halacha, s. 58). Na druhé straně, a to už souvisí se zvláštním „existenciálním“ laděním dědictví analytické
školy, J. Solovějčik vypráví, jak jeho strýc rabi Meir Berlin (Bar Ilan) jednou, když byl v jakémsi hotelu u
Baltského moře, vyšel při východu slunce na balkón a našel tam Chajima Solovějčika, jak tam sedí, „hlavu v
dlaních, pohled upřený na vycházející slunce, zcela pohlcený estetickým prožitkem toho úžasného kosmického
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Ústředním pojmem analytického hnutí je tedy halacha jakožto reflektovaná
nábožensko-právní tradice, která v souladu s klasickým rabínským pojetím má „apriorní“
charakter, je dokonalá a definitivní. Úkolem člověka není k ní něco nového přidávat, neboť
z povahy věci to ani není možné, ale jen postupně jí lépe rozumět182 a v souladu s dosaženým
stupněm pochopení podle ní žít. Existenciální rozměr tohoto postoje tkví v zásadním
rozhodnutí přijmout na sebe „jho tóry“, stát se „halachickým“ člověkem, resp. „halachickým
hrdinou“, jak to formuloval David Hartman,183 jehož klasickou podobu známe právě z díla
Josefa Solovějčika.

jevu a hroutící se pod tíhou melancholie, rozdírající srdce, a temného smutku. Rabi Berlin vzal rabiho Chajima
za rameno a zatřásl s ním: ‚Proč jsi tak smutný a neklidný, můj mistře a učiteli? Něco tě uvedlo ve zmatek?‛
‚Ano,‛ odpověděl rabi Chajim, halachický člověk, ‚přemýšlím o konci každého člověka – smrti.‛“ (Iš hahalacha, s. 40). Přestože celá situace dýchá pocity a dojmy, důraz je na onom „přemýšlení“, reflexi; to, co je u
„normálního“ člověka spontánní emocí, u člověka „halachického“ je rozumově přetaveno ve zvláštní stav,
racionálně zvladatelný.
182

Chajim Solovějčik údajně řekl: „Mechadeš sein chidušim is nit far uns; dos hoben nur gehot be-koach die

rišonim z“l. Unser arbeit is blaus zu verstehen wos es steht.“ („Vytvářet chidušim [nové výklady] není nic pro
nás; toho byli schopni jen rišonim [vykladači před Josefem Karo]. Na nás je, abychom pochopili, jak to je.“)
Citováno podle N. Solomon, tamt., s. 91.
183

David Hartman, The Halakhic Hero: Rabbi Joseph Soloveitchik, Halakhic Man. In: Love and Terror in the

God Encounter. The Theological Legacy of Rabbi Joseph B. Soloveitchik. Volume I. Jewish Light Publishing,
Woodstock, Vermont, 2001, s. 23 – 62.
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VI. Halachická mysl

1. „Epistemologický prolog“

Josef Solovějčik napsal v roce 1944 anglicky filosofický esej Halachická mysl,184 který lze
označit za teoretický základ jeho nejznámějšího díla Iš ha-halacha (Halachický člověk), které
napsal a vydal v témže roce hebrejsky, a práce U-vikaštem mi-šam („Odtamtud budete hledat
[Hospodina, svého Boha – Dt 4,29]“), která Halachického člověka doplňuje, ale vyšla
později, v roce 1979. Z blíže nespecifikovaných důvodů Solovějčik Halachickou mysl léta
nepublikoval, vyšla až 42 let po svém sepsání.185 Jonathan Sacks, který v roce 1988 napsal
recenzi Halachické mysli, ji označil za „epistemologický prolog“ k těmto následným
pracem.186 Tato charakterizace je oprávněná ze dvou hledisek: Solovějčik jednak podává
přehled možných gnoseologických pohledů na problematiku moderní vědy a filosofie, jednak
si vytváří gnoseologickou bázi pro svůj projekt filosofie na základě halachy. Přitom prokazuje

184

Joseph B. Soloveitchik, The Halakhic Mind. An Essay on Jewish Tradition and Modern Thought. Seth Press,

New York 1986.
185

V poznámce na začátku knihy Solovějčik uvádí: „Tento esej byl napsán v roce 1944 a je publikován poprvé,

bez jakýchkoli oprav či dodatků.“
186

„Program Halachické mysli zásadně předchází obě tyto práce. Rabi Solovějčik v něm nárokuje kognitivní

status náboženství, metodologickou autonomii filosofie náboženství a primát halachy jakožto základní danosti,
na níž se má zakládat filosofie judaismu. To věru vypadá jako epistemologický prolog k těm dalším pracem.“
Jonathan Sacks, Rabbi Joseph B. Soloveitchik´s Early Epistemology. A Review of The Halakhic Mind. In: Marc
D. Angel (ed.), Exploring the Thought of Rabbi Joseph B. Soloveitchik. KTAV Publishing House, Inc., Hoboken,
New Jersey, 1997, s. 212.
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ohromující znalost „sekulární“ filosofie a schopnost zařadit tvůrčím způsobem své znalosti do
původní perspektivy.187

2. Homo religiosus mezi vědou a filosofií

Východiskem hledání gnoseologického konceptu, který by byl aplikovatelný na
„náboženství“, je vztah náboženského člověka k vědě a filosofii v moderní době. Solovějčik
má za to, že mezi matematickou přírodovědou a filosofií existuje schisma, které v zásadě
odráží rozdíl mezi „místním hlediskem empirika a universální vizí metafyzika“. Náboženský
člověk je tak konfrontován s různými druhy racionality, vůči nimž vztahuje svou „poslední
zkušenost“: Přijme-li racionalitu jako výlučný prostředek formulace náboženské zkušenosti,
končí v apologetické scholastice, rezignuje-li na možnost vůbec racionálně postihnout
tajemství stvoření a světa, stává se agnostikem a jeho náboženské postoje charakterizují
prohlášení typu credo quia absurdum est. A vzbouří-li se proti hegemonii rozumu, stává se
mystikem. Žádná z těchto cest však nevede k cíli, tedy nedokáže poskytnout uspokojující
odpovědi na nejzásadnější otázky po smyslu bytí. Ale právě rozkol mezi vědou a filosofií
otevírá nové možnosti reflexe náboženské zkušenosti, která není závislá pojmově či
metodologicky ani na vědě, ani na filosofii. Náboženská zkušenost jakožto zkušenost sui
generis odhaluje své vlastní možnosti formulace, a tak umožňuje zcela nové založení filosofie
náboženství.188
187

„Halachická mysl je hluboce působivá práce, přinášející nové doklady o tom, jak skvěle znal rabi Solovějčik

sekulární zdroje, a nechávající rozeznít hlas, který jsme ještě neslyšeli, spíše hlas dr. Solovějčika z Berlína než
Rava z Yeshiva University.“ J. Sacks, Rabbi Joseph B. Soloveitchik´s Early Epistemology, s. 219.
188

Je třeba hned zpočátku upozornit na fakt, že Solovějčik vychází z obecného popisu lidské situace vůbec, aby

posléze dospěl k řešení „partikulárnímu“, ale s universální platností, tedy k židovské náboženské zkušenosti,
zformulované v halachické tradici rabínského judaismu. „Je Halachická mysl o náboženství, nebo o judaismu? Je
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Rozpor mezi vědou a filosofií není podle Solovějčika v tom, že by se navzájem
vylučovaly nebo popíraly. Filosofie nemůže nebrat ohled na skutečnosti a data, které
poskytují moderní přírodní vědy; na základě své kritiky novokantovství a vyrovnání se
s Hermannem Cohenem dospívá Solovějčik k závěru, že „je nemožné odvozovat vědecká
data z nějakého apriorního procesu poznávání“.189 Spor je o tom, jak tato data intrepretovat, a
zejména jde o to, zda i filosofie má vycházet primárně z interpretace vědecké, tj. zda má být
vědecká interpretace výlučná, a tedy popírat jiné možné přístupy ke skutečnosti. Je tedy
osudem filosofa reflektovat už „vědecky ustavený vesmír“, nebo má možnost jiného,
původního přístupu ke skutečnosti?
Prioritu vědeckého přístupu lze v dějinách myšlení zahlédnout dvakrát: V antice a
středověku hrála prim aristotelsko-scholastická věda a metafyzika, v moderní době (do
počátku 20. století) galileo-newtonovská matematická fyzika, jejíž reflexí byla moderní
filosofie „od Descarta po vědecký pozitivismus a novokantovství“.190 Společným rysem
těchto epoch je postulace světa abstraktních pojmů a funkčních závislostí jako jediného
východiska hodného noesis. Poznávat lze jen věčné, kvantifikované podstaty, tedy
matematizované veličiny moderní vědy, nikoli efemérní kvalitativní skutečnosti „naivního“
přístupu ke světu. Solovějčik však rozlišuje mezi umírněným realisticko-pozitivistickým
hlediskem, které sice možnost poznávání přiznává pouze skutečnostem „veřejné“ vědecké
sféry, ale připouští i existenci jakési „absolutní reality, nesouvztažné k žádné formě
poznání“,191 tedy „soukromou“, naivní víru v existenci fenomenálního, kvalitativního světa, a

homo religiosus, vylíčený na jeho stránkách, člověk vůbec, nebo Žid?“ ptá se Jonathan Sacks a po něm další. Viz
J. Sacks, Rabbi Joseph B. Soloveitchik´s Early Epistemology, s. 220.
189

The Halakhic Mind, s. 5.

190

Tamt., s. 6.

191

Tamt., s. 7.
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absolutně idealistickým pojetím, které se drží monistického konceptu světa, a nakonec tedy
ztotožňuje bytí s myšlením.192
Napětí mezi vědou a filosofií začalo narůstat koncem 19. století a vyhrotilo se s objevy
moderní fyziky na počátku století dvacátého. Solovějčik připisuje hlavní vliv bergsonovské
kritice filosofie reflektující výhradně karteziánský mechanismus a newtonovskou fyziku a
opomíjející psychické a biologické jevy.193 Nicméně Bergsonův pokus o překlenutí tohoto
rozporu jakousi „kritikou biologického rozumu“ nenašel patřičnou odezvu, a z hlediska
Solovějčikova byl svým „antiracionalismem“ předem odsouzen k nezdaru; klasické
filosofické myšlení ve službě vědě bylo otřeseno ve svých základech vědou samotnou, tedy
moderní matematickou přírodovědou, kde „nové aspekty jako neeuklidovská geometrie,
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„Hermann Cohen, s fanatickou oddaností nadřazenosti matematicko-vědeckého procesu poznání, je

považoval za poslední základ skutečnosti; připisoval vědeckému rozumu téměř ‚božské‛ atributy.“ Tamt., pozn.
4, s. 106.
193

Zajímavé je, že Solovějčik se vůbec nezmiňuje o napětí mezi Naturwissenschaften a Geisteswissenschaften,

jak se vyvinulo v druhé polovině 19. století pod vlivem romantismu a hledání autentické metody pro zkoumání
výkonů lidského ducha, např. u Diltheye či Schleiermachera. Tento dualismus připouští až pro situaci moderní
přírodovědy a humanitních věd, jak uvidíme dále. Projevuje se v tom základní Solovějčikův scientismus, který se
orientuje vždy na objektivacích ducha (a tady je otázka metody legitimní), nepřipouští však vůbec vhled do
činnosti ducha. Jakýkoli pokus o ponor do sféry subjektivního jako takové Solovějčik kvalifikuje jako opuštění
sféry ratio a podrobení se iracionálnu; ústí tedy v mystice. V Halachickém člověku nabývá jeho odpor vůči
filosofickému iracionalismu dramatické podoby, když tvrdí, že „všechny romantické snahy uniknout z říše
poznání a odmítnout autoritu objektivního, vědeckého myšlení, které nalezly výraz v biologistické filosofii
Bergsona, Nietzscheho, Klagese, Spenglera a jejich stoupenců a v nevědecké fenomenologické a
existencialistické škole Heideggera a jeho žáků, z nichž vzešly různé podoby posvěcování vitality a intuice,
uctívání instinktu a vůle k moci, velebení emocionálního, afektivního života a rozplizlé a zahlcující subjektivity,
oslava faustovského typu a dionýské osobnosti atd. atd., vnesly do světa zmatek a lidskou zkaženost“ (Iš hahalacha, pozn. 4., s. 13).
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relativita a kvantová mechanika zásadně změnily celkový vědecký způsob myšlení.“194
V tomto případě však „nová věda“ nabízí smysluplná řešení, protože zůstává v racionálním
rámci, jen se hroutí tradiční svět evidencí a před filosofií povstává úkol redefinovat kategorie,
pomocí nichž dosud svět vědeckých daností reflektovala. „Klasické pojmy času, prostoru,
příčinnosti, veličiny, substance atd. jsou už nepoužitelné k interpretaci nových cest,
otevřených matematickými vědami.“195 Věda je tu jaksi napřed; vytváří symbolické
konstrukty, které jdou mimo rámec lidské smyslovosti, a proto si vyžadují filosofickou
interpretaci. Ta však potřebuje nové filosofické založení, které v době, kdy Solovějčik psal
svůj esej, nebylo ještě k dispozici. „Newtonovská fyzika si našla svého filosofického apoštola
v Kantovi; moderní fyzika stále na svého filosofického vykladače čeká.“196

3. Poznávací pluralismus

Jako základní problém se tedy rýsuje otázka filosofické metody ve vztahu k metodě moderní
matematické přírodovědy. Je možné rezignovat na pochopení „nové ontologické struktury“ a
omezit se na analýzu vědeckých pojmů; tímto směrem se vydali „takzvaní logičtí pozitivisté,
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The Halakhic Mind, s. 9.

195

Tamt., s. 10.

196

Tamt., s. 12. Vzhledem k tomu, že kniha vyšla v roce 1986, zní tento výrok poněkud anachronicky,

v některých ohledech podobně i následující volání po poznávacím pluralismu. „Pro ty, kdo vyrostli v atmosféře
Wittgensteinových Filosofických zkoumání, filosofický pluralismus není takovým koperníkovským obratem, jak
se mohlo zdát před čtyřiceti lety. Po Kuhnově Struktuře vědeckých revolucí (1962) ani věda už není tím starým
paradigmatem vědění, jímž kdysi byla.“ J. Sacks, Rabbi Joseph B. Soloveitchik´s Early Epistemology, s. 218.
Nelze však ani tuto část Solovějčikovy knihy šmahem odsoudit jako zastaralou, neboť Solovějčik pouze
konstatuje daný stav své doby, aby se vydal zcela jiným směrem, než např. právě Wittgenstein.
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empiricisté a fyzikální realisté“.197 To však znamená rezignovat i na autonomii filosofického
bádání a filosofie se opět stává služkou. Je ale také možné vydat se cestou hledání svébytné
filosofické metody, což činí ti, kteří se nepoddali diktátu vědy a jeho kvantifikovaného
universa, ale berou vážně „privátní“ svět našeho každodenního života. Věda může postihnout
jen určité aspekty naší existence: ty, které lze kvantifikovat. Vedle toho však existuje doména
smyslových a jiných kvalit, fenomenální svět naší běžné zkušenosti, který nelze postihnout
„vědecky“ v tradičním smyslu tohoto slova, ale vyžaduje si zaujetí zvláštního přístupu,
vypracování specifické metodologie, kterou se vyznačují moderní humanitní vědy. Existence
svébytných metod v humanitních vědách však není pro Solovějčika řešením dilematu věda či
filosofie, ale východiskem k daleko širšímu metodologickému pojetí, které je pro celou
Halachickou mysl ústřední: poznávacímu pluralismu. Dojde-li např. psycholog k závěru, že
mechanistické vědecké kategorie se nehodí k použití ve sféře psyché, říká tím jen, že nejsou
universální. Jestliže chápe např. čas jako živý a tvořivý, na rozdíl od času fyzikálního,
„zamrzlého v geometrickém prostoru“, vytváří možný koncept času, odlišný od vědeckého,
ale nevyčerpává tím všechny možnosti chápání času: „...proč by si neměl filosof vytvořit
princip času, který by vyhovoval jeho vlastním potřebám a povaze?“198 Ontický dualismus
skutečnosti (extensio a cogitatio, resp. vnějšnost a niternost, objektivita a subjektivita), který
se odráží i v metodologickém dualismu, vyjadřuje jen omezenou část celého spektra aspektů
reality. „Stará spinozovská vize nekonečné substance, která se zjevuje skrze nekonečné
množství atributů, z nichž extensio a cogitatio jsou jediné, ke kterým má naše mysl přístup,
nebyl jalový sen. Tato ontologická heterogennost nám zaručuje možnost pluralistického
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Tamt., s. 12. Mezi nejvlivnější stoupence těchto směrů Solovějčik počítá Poincarého, Macha, Avenaria,

Russella a Whiteheada.
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Tamt., s. 14.
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poznávacího přístupu...“199 Poznávací pluralismus však nemá nic společného s funkcionálním
pragmatismem, který je ve své podstatě pozitivistický a popírá absolutní charakter Bytí;
v gnoseologickém pluralismu hraje absolutní realita ústřední roli. „Pluralismus jen říká, že
objekt se zjevuje subjektu mnohými způsoby a že každé z těchto ontických manifestací
odpovídá jistý telos.“200 Metodologie musí tedy odpovídat účelu, k němuž je zvolena; cíl,
který si filosof, vědec či kdokoli jiný vytýčí, si vyžaduje adekvátní přístup.201
Tady je třeba si všimnout jedné úvahy, kterou Solovějčik umisťuje do poznámky, jako
by chtěl jen osvětlit gnoseologický pluralismus v historickém kontextu, ale která se ve světle
jeho vlastního filosofického„systému“ jeví jako krajně důležitá. Uvádí konkrétní příklady
pluralismu poznání u Platóna, Aristotela, Saadji, Maimonida, Spinozy či Schellinga, ale
s výhradou, že všechny tyto poznávací postupy vedou koneckonců k jednomu poznání. To, co
se snad jeví jako mnohotvárnost, je vlastně hierarchií poznání: existuje poznání nižšího a
vyššího stupně. Moderní pluralismus však takovou hierarchii neuznává; existuje pluralita
poznání v závislosti „na bohatství aspektů ve skutečnosti samé; nebo na množství zájmů,
skrytých v poznávacím aktu, ať čistě náhodného, pragmatického, či absolutního řádu.“202
Každý poznávací akt tak předchází akt hodnotící, souhlas či nesouhlas. Člověk si volí svůj
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Tamt., s. 16.
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Tamt., s. 16.
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„Co jsou koneckonců všecka naše ověřování, co jiného než zkušenosti, shodující se s více nebo méně

osamocenými soustavami názorů, (myšlenkovými soustavami), které vytvořil náš duch? Ale proč se ve jménu
zdravého rozumu potřebujeme domýšleti, že jenom jedna taková soustava názorů jest pravdivá? Zřejmý
výsledek veškeré naší zkušenosti jest, že svět lze chápati podle mnohých soustav myšlenkových, a různí lidé
opravdu jej tak pojímají, a svět každou chvíli poskytne pozorovateli nějakého charakteristického užitku, který se
mu dobře hodí, zatím co současně je třeba jiný užitek pominouti nebo odložiti.“ Tak otec pragmatismu William
James. Viz W. James, Druhy náboženské zkušenosti (přel. Josef Hrůša). Melantrich, Praha 1930, s. 99-100.
202

Tamt., pozn. 15, s. 108.
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region skutečnosti, který „zkoumá“, a tím i způsob, jakým k němu přistupuje.203 „Rozum je
nástrojem vůle a teoretický akt je podřízen volnímu.“204 Volní rozhodnutí však není svévolný
emocionální akt, ale je řízen „řádem srdce“;205 „to není pouhá metafora, označující
bezprostřední racionální vědění (aristotelského a karteziánského rodu), neboť tento typ
poznání následuje po volním rozhodnutí a vůli nepředchází; ale spíše představuje zvláštní
poznávací rozvrhy, které řídí volní a emoční život člověka.“206
Solovějčik si tedy připravuje půdu, aby mohl prokázat svébytnost regionu náboženství
(náboženství není funkcí něčeho jiného), včetně jeho noetického nároku, opírajícího se o
vlastní metodologii. Na počátku je rozhodnutí pro náboženství jako náboženství; to se stává
existenciálním a zároveň noetickým rozvrhem, skrze nějž náboženský člověk přistupuje ke
světu. Úkolem filosofa je pak tento rozvrh reflektovat a vypracovat autentickou filosofii
náboženství, kterou umožňuje právě poznávací pluralismus.207
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Neboť telos poznávacího aktu si vyžaduje odpovídající metodu. Viz výše.
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Tamt., s. 109.
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„Srdce má své důvody, o kterých rozum vůbec neví...“ Blaise Pascal, Myšlenky. Vybral a přeložil Miloslav

Žilina. Odeon, Praha 1973, s. 58.
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The Halakhic Mind, s. 110. Jako důležitý doklad podmíněnosti poznávacího aktu hodnotícím či volním aktem

Solovějčik uvádí fragment 99 (Brunschvicgova vydání) Pascalových Pensées: „Vůle je jeden z hlavních orgánů
smýšlení; ne proto, že by sama smýšlení vytvářela, ale proto, že věci jsou pravdivé nebo nepravdivé podle toho,
z které strany se na ně díváme. Vůle, která má zálibu víc v jedné straně než v druhé, odvede mysl, aby si
neuvědomovala vlastnosti té strany, kterou sama nerada vidí; a tak mysl, jdoucí ruku v ruce s vůlí, spočine
pohledem na té straně, kterou ona má ráda, a podle toho, co na ní vidí, o ní pak soudí.“ Citováno podle Žilinova
překladu, Myšlenky, s. 52.
207

Podle Solovějčika se moderní trendy ve filosofii a matematické přírodovědě nedokázaly s výzvou

poznávacího pluralismu adekvátně vypořádat. Moderní fyzika, která opustila svět smyslových evidencí,
nahrazuje metafyzickou představu absolutní kontinuální jednoty relační komplexitou. Věda se ptá proč a jak,
studuje vztahy mezi prvky, ale neptá se, co jsou tyto prvky samy. Vědecká metoda je založena na atomizaci a
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4. Náboženská zkušenost jako noesis

Náboženský člověk nežije ve světě abstrakt a logických konstrukcí, ale v bezprostředně
zakoušeném kvalitativním prostředí, „v konkrétním světě plném barev a zvuků“.208 Všechny
historické pokusy o racionalizaci náboženství se proto vždy setkaly s odporem a byly
odsouzeny k nezdaru.209 Bylo by však chybou pokládat náboženského člověka za bytost
zmítanou emocemi a temnými pudy, či za moralistu hlásajícího etické ideály, které nejsou
z tohoto světa. Náboženská zkušenost jako emocionální a etická je zakotvena v noetické sféře.
Homo religiosus je „kognitivní typ, který se snaží porozumět i interpretovat“.210 Poznání není
vyhrazeno jen vědci nebo filosofovi,211 i náboženství má svůj poznávací aspekt, svůj noetický

sumaci: vědec chápe neznámé (předmět poznání) jako sumu elementů, jako integraci ideálních infinitesimálních
prvků. Moderní metafyzika zase staví na postupech humanitních věd, vycházejích z představy primárního celku,
který předpokládá nutnost metafyzického kontinua, daného a priori. Humanitní vědy se snaží postihnout povahu
světa v jeho původní jednotě, překonat subjekt-objektovou rozpolcenost a otevřít přístup k primordiálnímu
kvalitativnímu světu v jeho jedinečnosti. Důraz je na konkrétní jednotlivinu, nikoli na universální pojem.
Moderní metafyzika se tak sice nominálně hlásí k poznávacímu pluralismu, ale v podstatě razí gnoseologický
dualismus: vědecký přístup s ohledem na fenomény, filosofický s ohledem na noumena. Důvodem je, že
gnoseologickému pluralismu podle ní neodpovídá ontický pluralismus; odmítá přijmout „existenci“ jakéhosi
záhadného, pluralistického Absolutna, které by bylo uchopitelné výhradně autonomní ne-vědeckou metodou.
208

The Halakhic Mind, s. 40.
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Jako příklady uvádí Solovějčik Maimonidovy pokusy o vytvoření jakési „filosofické“ liturgie nebo definice

„víry“, zejména jeho striktní odmítání veškerých antropomorfismů. Sem patří i neschopnost negativních
theologií vystihnout podstatu náboženské zkušenosti.
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Je třeba rozlišovat mezi „filosofem náboženství“, za kterého se Solovějčik implicitně pokládá, a „filosofem

vůbec“ (general philosopher).
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přístup ke skutečnosti;212 na rozdíl od vědce či filosofa však náboženský člověk nežije
v rozdvojeném světě: „svět, který zná, je totožný se světem, který zakouší.“213 Oprávněnost
tohoto noetického nároku (quid juris) byla prokázána gnoseologickým pluralismem. Nicméně
z možnosti pluralistického přístupu ke světu ještě logicky nevyplývá bytostně noetický
charakter náboženství. Ten je třeba prokázat pozitivně (quid facti), tj. „eidetickou analýzou“
rozeznat noetické prvky v náboženské zkušenosti, a tím podpořit nárok náboženství na jeho
poznávací funkci.
Odpověď na otázku po noetické struktuře náboženské zkušenosti dává podle
Solovějčika moderní teorie intencionality. Každý psychický akt je intencionální, vztahuje se
na (svůj) předmět. Nikoli jen souzení, logický akt, ale i emocionální a volní akty, i když byly
často považovány za zmatené rozumové ideje (idea confusa) a jako takové za nehodny být
podrobeny intencionální analýze. „Existence“ předmětu jakéhokoli psychického aktu je
zajišťována tímto aktem samotným. Neznamená to ovšem automaticky, že tento akt musí být
poznávací; jak Solovějčik poznamenává, sám „otec intencionálního aktu“ Brentano mu
poznávací povahu upíral. Moderní antiintelektualismus ovšem navazuje na Pascalův „řád
srdce“ a uznává poznávací aspekt ve všech psychických aktech, bez ohledu na to, zda mají
svůj původ v rozumu, vůli či smyslové zkušenosti. Každý psychický akt má tři vrstvy:

212

„Je tedy zřejmo, že i věda i náboženství jsou přirozené klíče, které otevírají pokladnici světa tomu, kdo

dovede jednoho nebo druhého z nich užíti prakticky (kursíva M.L.). Právě tak jest také zřejmo, že žádný z nich
ani nevyčerpává té pokladnice až na dno, ani nevylučuje současného užití klíče druhého.“ W. James, Druhy
náboženské zkušenosti, s. 100. James klade důraz na praktické sladění určitého přístupu k určitému aspektu
povahy světa, Solovějčik však pro náboženství (stejně jako pro vědu) nárokuje teoretický zájem.
213

The Halakhic Mind, s. 40.
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1. čistě logická funkce (predikace); je to vlastně přiřazení předmětu (objektu) souzení
podmětu (subjektu) souzení, poskytnutí určité „reality“ předmětu (existuje nějaká
země, má vlast);
2. hodnocení (má vlast je hodna mé lásky);
3. dovršení, resp. provedení či vykonání aktu (miluji svou vlast).214

Na této struktuře psychického aktu Solovějčik dokazuje jeho noetický, poznávací charakter;
bez svého noetického aspektu by nemohl proběhnout.
Náboženský akt je svou povahou akt psychický, tedy intencionální, a tedy poznávací,
neboť poznání leží v základu každého psychického aktu. Poznávací autonomii náboženství
znala už scholastika, která ji formulovala v konceptu dvojí pravdy, ale zatímco ve středověku
mohla být náboženská pravda v protikladu s pravdou vědeckou a fakticky ji popírat,
v moderním pluralistickém myšlení je možno obě pravdy nahlížet jako komplementární. Ale
moderní filosofie, uznávající náboženskou noesis, ji vykázala z fenomenální skutečnosti, která
údajně patří vědci, do oblasti absolutna, světa ontologického a axiologického tajemství. Avšak
náboženství se musí zabývat bezprostřední, fenomenální realitou. Nekonečnost se zračí
v konečnosti; abychom mohli odkrýt poslední základy, musíme vyjít od empirického,
smyslového světa. Žádný náboženský člověk se neklaní absolutně transcendentnímu „Bohu
na výsostech“, ale do své adorace vždy spoluzahrnuje sám sebe a prostředí, ve kterém žije.
Náboženský člověk není jen theocentrický, jak se domnívají „agnostikové“,215 ale i
214
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V Halachickém člověku ovšem Solovějčik charakterizuje náboženského člověka (homo religiosus) jako od

světa se odvracejícího pietistu, který hledá spásu v zásvětí, v onom světě. Zatímco v Halachické mysli slouží
výraz homo religiosus k označení náboženského člověka vůbec (tj. včetně člověka halachického), v Halachickém
člověku Solovějčik používá název homo religiosus pro označení jednoho ze dvou ideálních typů (vedle člověka
vědeckého), které mu slouží jako východisko k utvoření „syntetického“ typu halachického člověka.
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ontocentrický: nechce vysvětlovat Boha skrze svět, ale chápat svět skrze Boha, sub specie
aeternitatis. Náboženská zkušenost nevzniká skrze nějaké nadpřirozené osvícení či zjevení,
ale je to složitý fenomén, zahrnující interakci Boha s lidským ego a empirickým světem, ve
kterém člověk žije. „Nejvnitřnější podstatou náboženské zkušenosti je poznání tohoto
světa.“216

5. Filosofická reflexe náboženské noesis

Vážně míněná filosofie náboženství si vyžaduje nového gnoseologického založení. Nelze
přejímat pojmy a postupy moderní vědy a metafyziky; pokusy přeložit „transcendentální“
postoje do jazyka vědy nebo pojmů metafyziky se míjejí s jádrem náboženské zkušenosti. Je
zapotřebí nové metodologie, která by se vyhnula pozitivismu a naturalismu na jedné straně a
216

Solovějčik si velmi cení analýzy posvátna, jak ji provedl Rudolf Otto, ale považuje ji za neúplnou a nabízí

doplnění. Otto podle Solovějčika zbavuje náboženský akt jeho komplexnosti tím, že z něho vyextrahuje jeho
numinózní komponent a učiní ho základem veškeré náboženské zkušenosti. „Nevidí základní náboženskou
zkušenost jako všezahrnující akt, ale jako akt zaměřený výhradně na absolutní transcendenci a jinakost Boží“
(The Halakhic Mind, pozn. 61, s. 120). Je-li náboženská zkušenost redukována na svůj numinózní (iracionální)
aspekt, je vyloučena jakákoli poznávací (racionální) aktivita. Numen jako mysterium však nepůsobí jen přitažlivě
(fascinans) či odpudivě (tremendum), ale vyvolává v člověku touhu po poznání (mysterium magnum). „Homo
religiosus cítí neproniknutelnost toho tajemství, nicméně podléhá neodolatelnému pokušení, aby ho pochopil“
(tamt., s. 120). Dlužno říci, že Otto problém poznatelnosti numinózního aspektu posvátna výslovně téměř
netematizuje, ale provádí jeho racionální reflexi. Opírá se při tom o „čistý rozum (či rozmysl)“ „v nejhlubším
smyslu, který vzhledem k obsažnosti jeho náplně musíme rozlišovat od Kantova teoretického i čistého
praktického rozmyslu jako rozmysl vyšší a hlubší“ (R. Otto, Posvátno, s. 111) a mimopojmové výrazové
prostředky, „nápovědi, náznaky a analogie“, které sice nejsou „adekvátní, s tímto omezením jsou však pravdivé a
jsou to i (...) poznatky (kurzíva M.L.), ovšem poznatky intuitivně pocitové, nikoli reflexivní“ (tamt., s. 136).
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mystice na straně druhé. Osten Solovějčikovy kritiky moderního myšlení není zaměřen ani
tolik proti „filosofii vědy“, kulhající v závěsu za objevy moderní fyziky a jiných
matematizovaných přírodních věd a snažící se dodat jim „metafyzický“ rámec, ale spíše proti
„antiintelektualistickým“ trendům, které podle něj opouštějí vyšlapané cesty racionálních
analýz a syntéz a snaží se rázem uchopit celek a jeho smysl jakýmsi emocionálním
nazřením.217 Základním úkolem filosofie náboženství je najít metodické řešení problému
subjektivního a objektivního, kvalitativního a kvantitativního. Náboženského člověka
neuspokojuje objektivizovaný, abstraktní svět vědy; uzavřít se do privátního světa svého já
však znamená rezignovat na objektivně ověřitelné poznání, a tím koneckonců i na
smysluplnou, totiž intersubjektivní lidskou existenci. Tradiční kvantifikující vědecká metoda
nedostačuje; celostní uchopení světa kvalit vede do příšeří mystiky. Jaké jsou tedy možnosti
náboženského poznání reality?
Podle Solovějčika je to možné dvojím způsobem:

1. koordinací obou sfér, subjektivní a objektivní (resp. kvalitativní a kvantitativní);
2. rekonstrukcí subjektivní sféry z objektivní.

Solovějčikova reakce je pochopitelná, neboť „intuitivně pocitový“, nereflexivní poznatek pro něho žádným
poznatkem není.
217

Mezi tyto mysticizující proudy, které se snaží „vymanit filosofické myšlení zpod jha rozumu“, Solovějčik

řadí „Bergsonův biologismus a intuicionismus, fenomenologický emocionalismus, takzvanou humanitní
hermeneutiku a moderní existenciální filosofii“. Většina těchto směrů a filosofických škol má své kořeny
v Husserlově konceptu intuitivního zření podstat (Wesensschau), i když pro Husserla samotného má Solovějčik
slova pochopení, když uznává, že se je (zření podstat) „Husserl, školený matematik, snažil udržet na úrovni
matematické intuice“. Viz The Halakhic Mind, s. 53.
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Klasická fyzika zná dvě sféry, subjektivně kvalitativní, přístupnou skrze smyslovou
zkušenost, a objektivně kvantitativní, stanovenou vědeckou metodologií. Moderní fyzika
přidala ještě sféru třetí, subjektivně strukturální řád, který je rekonstrukcí z řádu sumativně
objektivního. Jak klasická, tak i moderní fyzika vědí, že prvotně subjektivní řád je mimo
dosah vědy; existuje de facto a o sobě nepotřebuje logickou legitimaci. Věda vytváří
kvantitativní korelát, který nepochopitelným způsobem odpovídá kvalitativním fenoménům;
mezi sférou objektivní a subjektivní není žádná kauzální závislost. „Quanta nikdy neobjasňují
qualia.“218 Metoda, kterou používá vědec, je výkladová, zjišťuje vztahy a následnosti fází
v objektivním řádu. Zajímá ho otázka „jak“. Existence fenoménu je pro něj totožná s ontickou
nutností, tj. existencí podmíněnou vnější příčinou; nezabývá se existencí de facto, která
nepotřebuje žádnou kauzální interpretaci, ale pro sebe se ji snaží legitimovat de jure, tj. určit
kauzální závislosti. Snaží se proto eliminovat kontingentní charakter přírody, aby mohl
postulovat racionální nutnost.
Tato dualita řádů však vede k otázce po průběhu procesu poznávání: vycházíme od
smyslové zkušenosti k postulovanému světu nebo naopak? Je třeba objektivitu konstruovat ze
subjektivity, nebo opačně?
Kant měl za to, že lidské poznání je založeno na podvojnosti receptivity a spontaneity.
V první fázi, receptivní, na nás působí něco transcendentního, původního, hylé; v druhé,
spontánní fázi, užitím kategorického vybavení formujeme tuto matérii v pojmy a ideje. Pohyb
je tedy od kvalitativního ke kvantitativnímu. Naproti tomu novokantovci, pod vlivem
panlogických hegeliánských tendencí, postupovali opačně, od postulovaných „ideálních“
veličin k formám „konkrétní reality“. Čistá receptivní zkušenost ve smyslu kvalitativní,
smyslové danosti pro ně neexistuje; je vždy spoluvytvářena kategoriemi, které nejsou rámcem

218

Tamt., s. 63.
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receptivity, ale spontánními výtvory čistého myšlení. Objektivní řád umožňuje, aby se
vynořily subjektivní „danosti“. Postup je tedy od objektivního k subjektivnímu.
Celý tento spor je podle Solovějčika teoretický. Neexistuje ani čistá subjektivita, ani
čistá objektivita, vždy máme jednotný fenomén. Nicméně z praktického hlediska nikdy nelze
vyjít od subjektivních daností, neboť k nějaké čisté, primordiální smyslové zkušenosti
nemáme přímý přístup. Vždy musíme začít od objektivovaných fenoménů a metodou
rekonstrukce postupně zbavovat naši zkušenost objektivních aspektů jako je čas, prostor,
kvalita atd. To platí nejen pro svět vnější, ale i naše nitro, tj. nejen svět časoprostorový, ale i
svět utvářený časovostí a vědomím. I v druhém případě vždy mluvíme už o objektivovaných
fenoménech. Nicméně míra kvantifikovatelnosti, resp. objektivace, je v obou řádech (přírody
a ducha) odlišná, neboť jejím předpokladem je extensio; i fyzikální čas lze kvantifikovat,
protože je spatializovaný, obtížně však niterné prožívání času. Přesto se niternost nabízí
v objektivované podobě: etických normách, uměleckých dílech, rituálech, dogmatech atd.
Duch má vždy tendenci k sebetranscendenci, tj. snaží se vyjít ze sebe, ze své
niternosti, „seberealizovat se“. Sebeobjektivující se pohyb ducha má podle Solovějčika dvě
nesouhlasné části. V té první objektivní i subjektivní aspekt zůstávají vězet v čistě kvalitativní
vrstvě, jen jsou zřetelnější a blíže hranici mezi psychickým a fyzickým. Druhá část
představuje „vnější“ objektivaci ducha, ve vnímatelných a sdělitelných formách. Oba typy
objektivace odpovídají svému subjektivnímu korelátu ve vnitřním světě, jsou s ním
„koordinovány“, v případě „vnitřní“ objektivace je tímto korelátem jakási ještě prvotnější
subjektivita. V náboženské zkušenosti lze tento pohyb ukázat na třech fázích vztahu mezi
Bohem a člověkem:

1. prvotní subjektivní (soukromé) napětí mezi konečností a nekonečností: láska a hněv,
blízkost a vzdálenost, odpuzování a fascinace atd.;
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2. objektivní normativní výraz – logicko-poznávací soudy nebo eticko-náboženské
normy: Bůh existuje, je všemohoucí, je laskavý atd.; budeš milovat svého Boha, budeš
milovat svého bližního atd.;
3. konkrétní realizace ve vnějším psycho-fyzickém aktu: vyznání víry, modlitba, rituál
atd.219

Religionistika se může při rozlišování různých typů náboženství opřít spolehlivě jen o
objektivace druhého typu, tedy konkrétní vyjádření subjektivní náboženské zkušenosti v kultu
a rituálu; ty zajišťují danému náboženství jeho jedinečnost. Ve formě objektivní normativity
vystupuje tato subjektivní zkušenost jako ethos; podle Solovějčika jsou etické normy
společným jmenovatelem všech náboženských systémů. Nicméně i u nich je třeba rozlišit
mezi jejich objektivní formou a subjektivním (náboženským) obsahem: Jestliže se forma
osamostatní, zůstává nám sekulární etika a její náboženské kořeny zůstávají skryty –
výsledkem je světská morální kultura. Zrušení morálky (etických norem) v náboženství vede
k barbarství a pohanství. V náboženském aktu jako takovém jsou však vždy oba aspekty
neoddělitelně přítomny.
Tady je třeba si všimnout rozdílu mezi Kantovým a Solovějčikovým pojetím etiky.
Nestačí rozumově formulovat etické maximy a rozhodnout se pro ně na základě svobodné
vůle; je třeba je uskutečnit na základě víry. Solovějčik tady stojí pevně v židovské rabínské
tradici, která klade primární důraz na splnění Božího příkazu (micvy); jestli je záměr (kavana)
součástí splnění příkazu nebo jen k němu vede, není prvotně důležité a spíše slouží k určitému

219

V této triádě subjektivní – objektivní – konkrétní je slyšet ozvěnu Cohenovy gnoseologie, jejíž základní

kontury přes veškerou kritiku a reinterpretace Solovějčik přejal. V souhlasu s Cohenem je tedy východiskem
poznání sféra objektivního (kvantitativního), z níž lze rekonstruovat sféru subjektivního (kvalitativního);
předmět poznání se pak konkretizuje ve sféře skutečnosti (Wirklichkeit).
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„teoretickému“ rozlišení, klasifikaci různých typů micvot.220 „V protikladu ke kantovské etice
židovské hledisko upřednostňuje vnější akt a uskutečnění normy v hmotném světě. Motivace
hraje menší roli a samo rozhodnutí má jen druhotný význam.“221 Solovějčik vidí slabost
Kantovy etiky právě v tom, že nedává návod k objektivaci niterného. „Etická osobnost chce
svým subjektivním vědomím povinnosti nejen vytvořit jasnou normu, ale i uskutečnit tuto
normu v konkrétním životě.“222
Věda v objektivovaném řádu zjišťuje kauzální závislosti bez ohledu k jejich
subjektivním korelátům, neboť mezi nimi není zjistitelný vztah.223 Pokud však jde o duchovní
skutečnost, vztahy mezi prvky v objektivním řádu se musí vždy posuzovat s ohledem na
jejich subjektivní korelát. Neboť mezi prvky v objektivním řádu samotném neexistuje přímá
kauzální závislost, protože mezi nimi není přímý kontakt; souvisejí spolu nepřímo, jen přes
své subjektivní protějšky. Pokud je zkoumáme a chceme je pochopit, musíme je na ně zpětně
převést, protože to nejsou autonomní fenomény, ale konečné výsledky dlouhého procesu
objektivace. Přírodní věda se tedy zabývá konstrukcí, humanitní vědy včetně filosofie
náboženství rekonstrukcí. V oblasti náboženství nemůžeme nikdy hodnotit žádnou řadu
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Už od starověku se mezi rabíny s různou intenzitou vedly diskuse o vztahu úkonu (aktu) a záměru (intence).

Jak uvádí Ephraim Urbach, „názor, že akt – a pouze on – je rozhodujícím faktorem, se popisuje jako nějaká raná
filosofie, ba dokonce jako primitivní. Avšak nechybí argumenty, které tvrdí opak a mají za to, že názor, že
intence je hlavní faktor, je staré pojetí a ‚zákon proroků‛, zatímco zákonný systém, který bere v úvahu jen
samotný akt, odpovídá ‚zákonu království‛, a tak činí pozdější talmudická halacha.“ (E. E. Urbach, The
Halakhah. Its Sources and Development. Modan Publishing House, Tel Aviv 1996, s. 190).
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The Halakhic Mind, pozn. 80, s. 127.
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Tamt., s. 70.
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S výjimkou moderní fyziky, která rekonstruuje „subjektivní“ strukturální aspekty. „Čistá“ objektivita

neexistuje, moderní věda musí brát v úvahu „fyzikální“ působení subjektu poznání na svůj předmět, např.
ovlivňování měřeného měřícím apod.
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(událostí atd.) o sobě, ale vždy ve vztahu k jejímu subjektivnímu korelátu; totožné objektivní
konstrukty mohou reprezentovat protikladné subjektivní aspekty.224
Jak konstrukce, tak rekonstrukce jsou nekonečnými procesy: přírodovědec tíhne ke
stále dokonalejší (progresivní) objektivaci (směr „plus“), filosof náboženství či jiný humanitní
vědec ke stále hlubší (regresivní) „subjektivaci“ (směr „mínus“). Posledních důvodů však
nikdy nedosáhne; „můžeme jít pořád dále a odhalovat jen stále hlubší vrstvy subjektivity.“225
Metodou je tedy retrospekce, východiskem vždy objektivní řád. Náboženství vykazuje obě
sféry, subjektivní a objektivní, které od sebe nelze oddělovat.226 Ani v náboženství není přímý
přístup k subjektivní sféře, dostat se k ní můžeme jen metodou rekonstrukce, vyjdeme-li od
objektivních forem. Co však je objektivní náboženská forma či objektivní náboženský řád? Je
to psychofyzický akt, v němž se vyjadřuje živé historické náboženské vědomí. A referenčním
standardem je „materializované“ slovo Boží – Písmo. „Jediným objektivním zdrojem každého
zjeveného náboženství je Deus dixit.“227
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Solovějčik rozebírá tento problém na příkladu vztahu mezi Maimonidem a Tomášem Akvinským. I když lze

mezi Maimonidovým Průvodcem zbloudilých a Tomášovou Summou vysledovat jisté korelace, nemůžeme
mluvit o jejich kauzální závislosti; vyextrahujeme-li z obou děl příslušné theologicko-filosofické systémy, které
vykazují jisté shodné rysy, nemůžeme pořád mluvit o kauzálních závislostech mezi těmito systémy. Při dalším
postupu můžeme dospět ke korelacím v metodologii, pak ve způsobu filosofování atd., tedy pronikáme stále
hlouběji do subjektivních vrstev, aniž bychom zahlédli jakoukoli objektivní kauzální závislost.
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Solovějčik ostře kritizuje fideismus a všechny formy náboženského subjektivismu; podle něho ani jejich

stoupence není možné zcela uspokojit pouhou vnitřní religiozitou. Zjevené náboženství je svou povahou
exoterické, jeho nejvyšší dobra (spása atd.) patří všem; náboženský člověk je normativní, zaměřený na konkrétní
akci, vtělení „víry“ v solidární čin, zapojený v obci, která se celá setkává s Bohem.
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6. Halacha jako vyvrcholení objektivace

Rabínský „legalismus“ je přísnou metodou objektivace, jejímž výsledkem je halacha jako
objektivující nástroj náboženského vědomí.228 Objektivace v tomto případě však výslovně
znamená i kvantifikaci: „Klíčovým principem v halacha je měření a náboženská zkušenost se
často kvantifikuje a matematicky určuje.“229 To však dále komplikuje proces rekonstrukce
subjektivních aspektů a činí jej daleko obtížnější, než je tomu u „běžného náboženského
aktu“. Na druhé straně, a to je pro vyznění celé Solovějčikovy gnoseologické analýzy
podstatné, právě tento „vědecký“, kvantifikativní, matematický charakter objektivace
náboženského vědomí v halacha „otevírá filosofu náboženství nové obzory. Moderní filosofie
náboženství není ani apologetická, agnostická či mystická. Nárokuje si poznání a vlastní
metodologii.“230 Solovějčik odmítá kauzální, historicko-evoluční přístup k náboženství, který
se zajímá o „genezi“ náboženského aktu. Razí přístup, který má charakter moderní
fenomenologické deskripce: „Co je náboženský akt? Jaká je jeho struktura, kontext a smysl
(kurzíva M.L.)?“231
K určení adekvátní metody reflexe náboženství mu slouží odkaz na postupy moderní
fyziky na základě metody rekonstrukce s výhradou, že pro filosofii náboženství jsou
aplikovatelné jen částečně. Jak už bylo zmíněno výše, moderní fyzik má co do činění se
dvěma subjektivními „řády“: smyslovou rozmanitostí A1 a rekonstruovaným aspektem A2.
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Solovějčik tu mluví o „našem“ náboženském vědomí, což s ohledem na výrazy „halacha“ a „rabínský“ může

znamenat židovské náboženské vědomí, ale s ohledem na universální vyznění celé práce vyjadřuje spíše
náboženské vědomí vůbec.
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Mezi těmito dvěma „řády“ se nachází „objektivní přídavný řád“ A. Vztah mezi všemi těmito
řády lze vyjádřit tímto schématem:

A1 ― A ← A2

Mezi objektivním řádem A a jeho subjektivním „antecedentem“ A1 není žádné kauzální
spojení, jsou souřadné, zatímco mezi objektivním A a rekonstruovaným A2 je, jak se ukazuje
v kvantové mechanice, kde „celek A2 určuje částice A“.232 Filosof náboženství musí při
rekonstrukci přijmout nejen nekauzální paralelismus „primordiálního A1 a postulovaného A“,
ale musí odmítnout jakýkoli kauzální vztah mezi objektivní a subjektivní sférou: „Subjektivní
korelát neinterpretuje objektivní přikázání.“233
Základní otázka filosofie náboženství, co je náboženský akt, je otázkou po jeho
platnosti a pravdivosti, bez ohledu na to, jak vzniká. Jak Solovějčik uvedl dříve, náboženský
akt je svou povahou psychický, to jest pramení v lidské duši, ale toto jeho aktuální „vznikání“
nemá nic do činění s jeho vnitřní koherencí a platností. „Logická norma se nikdy nepokládala
za funkci předcházejících psychologických faktorů.“234
Smysl této argumentace je zřejmý. Solovějčik dokazuje, že sféra náboženského nemá
primárně nic společného s lidskou duší, emocemi, volními rozhodnutími atd. Je to autonomní
oblast hodnot a norem, která však neexistuje jako jakýsi svět idejí odděleně od světa našeho
empirického života, ale neustále vzniká v jeho průběhu. Má tedy apriorní charakter, ne ve
smyslu hotových vrozených idejí,235 ale jako jakási potencialita neustále aktualizovaná během
232

Tamt., s. 86.
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Solovějčik staví do protikladu scholastické pojetí vrozených idejí a kantovské a priori, ke kterému se hlásí:

„Kantovský apriorismus ve spojení s transcendentální metodou nechce opomíjet vznik poznání a nárokovat si
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nikdy nekončícího interpretačního procesu. Aby dostál svému poslání, filosof náboženství se
tedy musí osvobodit od své závislosti na historicko-kauzálním studiu náboženských fenoménů
a obrátit svou pozornost k normativně-deskriptivnímu přístupu; od otázky jak (náboženství
vzniká, působí atd.) musí přejít k otázce co (je náboženství).236
Moderní náboženské myšlení („náboženský liberalismus“) a zejména jeho reflexe
chybují v tom, že se snaží vyjít od subjektivního k objektivnímu: ponorem do hlubin lidské
subjektivity chtějí odůvodnit a vysvětlit náboženské objektivace. Chyba je tedy
v metodologii; jdou opačným směrem. Podléhá-li ovšem subjektivní náboženskost času a je
podřízena zákonu změny a je-li objektivní sféra odvozena ze subjektivní, pak nemůže
existovat žádný definitivní soubor přikázání a norem. Každý náboženský systém se tak mění
v čase a nemůže nabídnout onu absolutní jistotu, po které prahne náboženský člověk. Projekcí
subjektivního proudu vědomí navenek se vytváří umělý objektivní „řád“, který je ovšem
věrným odrazem neuspořádaného vědomí subjektivní sféry. A to má fatální důsledky pro
moderní náboženskou orientaci. „Z takové hyletické hmoty se liberalismus pokouší zformovat
nové božstvo, které je napůl pantheistické, napůl moralistické. Ultramoderní Bůh je jak
metafyzický élan vital, tak i kosmický morální telos.“237
V protikladu k těmto moderním „liberálním“ tendencím stojí podle Solovějčika
tradiční koncept židovského (rabínského) náboženství. To, podobně jako věda, vychází
z objektivních daností, jako jsou texty Písma, eticko-náboženské normy, různé formy liturgie,
mystiky, nebo náboženské filosofie atd., z nichž (a pouze z nichž) může rekonstruovat

pro jeho základní postupy zázračný původ. Pouze odděluje psychologické genetické hledisko od logického
normativního aspektu“ (tamt., s. 87).
236

„...jestliže je pro filosofii vědy nepodstatná sociologická a psychologická genetika, není ani důvod, aby filosof

náboženství omezoval své výklady na kauzální vzorce. Zatímco však ani matematik, ani fyzik si nedělají hlavu
s dějinami svých oborů, filosof náboženství je naneštěstí pořád otrokem genetiky“ (tamt., s. 88).
237
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židovské náboženské vědomí. „Náboženská subjektivita je synonymní se subjektivním
‚řádem‘, nahlíženým z oblasti objektivity.“238 Náboženské akty nejsou jen prostředky, jimiž
se objektivuje subjektivní náboženská „potřeba“ a jež vedou k nějakému vyššímu cíli. Pokusy
reflektovat tyto akty z hlediska jejich funkce, tzn. ptát se „proč“ a „jak“, vedou ke
kauzalistickým vysvětlením a z náboženství se stává techné. Náboženské akty se pak
nechápou z vlastních („náboženských“) zdrojů, ale jsou pouhou funkcí něčeho jiného. Např.
dodržování šabatu lze chápat jako prostředek k udržení sociálního souladu či jako formu
psycho-fyzické hygieny (odpočinek), ale vlastní smysl šabatu je v symbolické rovině: je
poukazem k tajemství Stvoření. Vysvětlovat „technickým“ způsobem přikázání (micvot)
znamená porušení halachické maximy, která vidí hodnotu micvot jakožto výrazu Boží vůle
v nich samých a odměnu za jejich dodržování v tomto dodržování samém.
Metoda rekonstrukce, která vychází od objektivního k subjektivnímu a vede
k nekauzálnímu chápání „eidetické substance“ náboženského jednání, je podle Solovějčika
použitelná na každé theistické náboženství, ale v její nejzřetelnější podobě se s ní můžeme
setkat zejména v židovství. Východiskem je unikátní objektivovaný systém halacha, z něhož
vychází a na základě něhož se formuje židovský světonázor. Solovějčik nepopírá nežidovské
vlivy na utváření halachického universa, a už vůbec nemá v úmyslu je vylučovat.239
Historicky podmíněné interakce s nežidovskými zdroji je naopak třeba integrovat do celku
židovského náboženského vědomí. Je však rovněž třeba je vždy jasně odlišovat od základní
halachické struktury, která tvoří páteř židovského náboženského myšlení. Proměnlivé
historické podoby náboženského vědomí je třeba vždy promítat na „fixní objektivní
plátno.“240
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„...vždyť směs řeckého a židovského myšlení je často vskutku velkolepá.“ Tamt., s. 102.
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114

VII. Halachický člověk jako typ lidské existenciální situace241

Na rozdíl od striktně filosofické práce, jakou byla Solovějčikova disertace, a převážně
gnoseologické studie, kterou byla Halachická mysl, se v mnoha dalších esejích Solovějčik
snaží jakoby aplikovat svá teoretická východiska na zkoumání lidské situace ve světě a vztah
člověka ke Stvoření a jeho původci. Vlastně to je jeho původní a bytostný zájem, vůči němuž
předchozí filosofické práce znamenají přípravnou fázi. Obecně lze následnou Solovějčikovu
reflexi charakterizovat jako vytváření určitých typologií lidské existenciální situace, které se
od sebe v určitých ohledech liší, ale také překrývají. Různost těchto typů lidské situace je
možno na jedné straně přičíst povaze této situace samé; člověk se nachází ve významově
mnohovrstevném světě, překypujícím protiklady a antinomiemi, plným neřešitelných
paradoxů. Právě pomocí různých lidských typů se Solovějčik postupně snaží metodicky
dobrat povahy světa a tajemství jeho původu. Na straně druhé lze Solovějčikovy interpretační
posuny přičíst i proměnám jeho vlastní osobní existence, v níž se zračí jak jeho intimní pocity
a nálady, tak i změny, často dramatické, v průběhu jeho života, a to jak čistě v privátní sféře
(smrt milované manželky), tak i ve světě kolem něj (holokaust – šoa, vznik státu Izrael).
V jeho pracích z různých období je vždy možno zaslechnout jistou ozvěnu těchto změn, která
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Části této kapitoly pocházejí z přednášky „Human Typology in Works of Rabbi Joseph B. Soloveitchik“,

kterou jsem přednesl v President’s Seminar v Selly Oak Colleges v britském Birminghamu 9. června 1994 a
která byla publikována v Listech filologických, Vol. 118 (1995), No. 3 – 4, s. 267 – 283. Český text jsem
s mírnými úpravami a zkráceně převzal z mnou autorizovaného překladu Jiřího Svobody, který vyšel
v Teologickém sborníku 1/97, vydaném Centrem pro studium demokracie a kultury (CDK) v Brně v roce 1997,
s. 43 – 55.

115

se často podepisuje i na celkové náladě a vyznění jeho děl.242 Někteří autoři proto řadí
Solovějčika mezi moderní filosofy existenciálního ladění, byť zvláštního druhu.243
Solovějčikovy typologie lidské existence je tedy třeba chápat z tohoto dvojího
hlediska. Jednak jde z jeho strany o pokus o „vědecké“, objektivní postižení paradoxní
povahy světa, v němž žijeme, jednak v nich jde o určitou projekci Solovějčikových životních
ideálů, které mají původ v jeho rodinné a náboženské tradici a jsou ryze subjektivní. Pokud
jde o metodu, Solovějčik se opírá jak o obecné filosofické koncepty, které přizpůsobuje svým
záměrům, tak i o bohaté písemné dědictví židovské rabínské tradice, především hebrejské
Bible a jejich interpretací, které opět vykládá velmi tvůrčím a často neobvyklým způsobem
v souladu se svými představami.244
Ústředním a také nejznámějším Solovějčikovým dílem je Halachický člověk, který
vyšel původně hebrejsky v roce 1944 v časopise Talpijot (vol. 1, nos. 3-4, s. 651-735), dalších
vydání se však dočkal až v sedmdesátých letech minulého století, kdy začal stoupat zájem o
Solovějčikovo myšlení (v roce 1976 je vydal Pinchas Peli ve svazku Be-sod ha-jachid ve-hajachad. Orot, Jeruzalém; v roce 1979 je v jednom svazku spolu se studiemi U-vikaštem mišam a Ra’jonot al ha-tefila vydala v Jeruzalémě Světová sionistická organizace245). Práce se
záhy dočkala i překladů do některých jazyků; francouzsky (v komentovaném překladu
242

Nejvýrazněji je to vidět například v posunu pojetí ideálu halachického člověka rané fáze jakožto halachického

hrdiny, „syntézy protikladů“, „harmonizujícího třetího verše“, v němž se jakoby odráží určitý Solovějčikův
dějinně-existenciální optimismus, k pojetí halachického člověka jako „osamělého člověka víry“, který už není
schopen smiřovat protiklady, ale stává se sám výslovným vyjádřením jejich bytostné nesmiřitelnosti. A tento typ
existence se napříště stává ideálem!
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Např. Zvi Kolitz, Confrontation. The Existential Thought of Rabbi J. B. Soloveitchik. Ktav Publishing House,

Hoboken, New Jersey 1993
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Jeho metodu zacházení s texty bych se odvážil charakterizovat jako eisegetický midraš.
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Benjamina Grosse) vyšla spolu s dalšími esejemi (La méthode d’enseignement de Rabbi
Hayim de Brisk, Le sacré et le profane, Catharsis dans la perspective de la Halakhah) roku
1981,246 v překladu Lawrence Kaplana vyšla anglicky v roce 1983.247
V této práci Solovějčik vyjádřil svou představu o „člověku víry“,248 který se na jedné
straně liší od mysticky orientovaného „náboženského člověka“,249 libujícího si v iracionalitě
subjektivní náboženské zkušenosti, na straně druhé i od sekulárního vědce, který se snaží o
racionální vysvětlení skutečnosti beze zbytku, aniž by v ní ponechal místo pro vposledku
nevysvětlitelná tajemství bytí a existence. Přestože se i zde objevují obecné filosofické úvahy
o povaze světa a možnostech jeho poznání, jako tomu bylo zejména v Halachické mysli, v této
práci slouží spíše jako určité pozadí, na kterém se Solovějčik snaží vykreslit základní typy
lidské existence, které nacházejí svou vrcholnou syntézu v halachickém člověku. „V tomto
pojednání je naším záměrem proniknout do tajemství mysli halachického člověka a pochopit
podstatu toho ‚zvláštního a podivného typu’, který se ukazuje světu ze svého ‚smrštěného’

245

Ha-rav Josef Dov ha-Levi Solovějčik, Iš ha-halacha – galuj ve-nistar. Ha-histadrut ha-cijonit ha-olamit,

Jerušalajim 5739 – 1979.
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L’Homme de la Halakhah. Traduction, Notes et Postface par Dr. Benjamin Gross. Organisation Sioniste

Mondiale, Département de l’Education et de la Culture par la Torah dans la Diaspora, Jérusalem 5741 – 1981.
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Halakhic Man. Translated from the Hebrew by Lawrence Kaplan. The Jewish Publication Society of

America, Philadelphia 5743 – 1983.
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Výraz „víra“ se v židovském kontextu běžně neužívá, svého specifického významu nabyl v křesťanství,

Solovějčik se však k němu občas uchyluje, zejména chce-li zdůraznit vykořeněnost a „osamělost“ stoupence
nějakého náboženství v moderní industrializované společnosti; srv. např. jeho esej Osamělý člověk víry (The
Lonely Man of Faith).
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Tím má na mysli nejen explicitní mystiky, za jaké považoval v židovství zejména východoevropské chasidy,

ale i moderní náboženské „liberály“, kteří často odmítají institucionalizované formy náboženství a utíkají se k
„soukromým“ náboženským prožitkům. K nim řadí především různá charismatická hnutí v křesťanství, ale často
kritizuje i liberální judaismus.
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prostoru čtyř loktů [teoretické halachy], přičemž jeho ruce jsou znečištěny stykem s realitou
[praktickou halachou, doslova ‚zárodečnou blánou a placentou’].“250 Primární důraz je tedy
na kritickém vyjádření povahy halachického pobývání ve světě; tím se zabývá první část
eseje, nazvaná Halachický člověk: Jeho světový názor a jeho život (Iš ha-halacha: Haškafat
olamo ve-chajav). V druhé části, Halachický člověk: Jeho tvořivá moc (Iš ha-halacha: Koach
ha-jocer še-bo), se Solovějčik pokouší pozitivně vymezit, v čem jsou přednosti tohoto typu
existence.

1. Náboženský člověk versus vědec

Jako východisko k popisu halachické osobnosti Solovějčik vytváří kontrastní typologii dvou
druhů lidského vztahu ke světu: člověka náboženského (homo religiosus) a člověka
vědeckého (kognitivního).251
Náboženský člověk je okouzlen tajemstvím kosmu a bytí. Pokorně stojí a chvěje se
před neproniknutelnými hlubinami vesmíru a lidské duše, aniž by je chtěl objasnit. Jeho
království není z tohoto světa. Neustále se snaží utéci z tohoto slzavého údolí a vznést se ke
vzdáleným nebesům. Jeho náboženským a etickým ideálem je transcendentní existence, která
vyzařuje shůry, ze vzdálených říší věčných podstat. Tento svět je pouze bledým odleskem
oněch ideálních světů. Nauka tohoto typu musí nevyhnutelně vést k asketickým a
sebeponižujícím tendencím. Hlavním úkolem náboženství je vysvobodit lidskou existenci
z vězení zkaženého světa a uvést ji v odpočinek na věčných „travnatých nivách“ (Ž 23,2).
250

Iš ha-halacha, s. 15. Solovějčik tím chce říci, že halachický člověk se sice bezvýhradně opírá o Boží

přikázání, přitom však je zcela zpojen do dění vezdejšího světa.
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Solovějčik zdůrazňuje předem, že se jedná o typy, nikoli o popis reálných existencí: „Je jasné, že popis

halachického člověka odkazuje k čistému ideálnímu typu, jak je tomu s ostatními typy, kterými se zabývají
humanitní vědy“ (tamt., pozn. 1, s. 11).
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Téměř nemůže být pochyb, že Solovějčik měl na mysli typ zbožného křesťana, s nímž se
mohl v americké společnosti setkat téměř na každém kroku. Jeho často tvrdá slova o mystice
a mysticích jsou též namířena tímto směrem, přestože tyto kritické poznámky byly určeny i
chasidskému judaismu.
Vědecký člověk reprezentuje opačný pól lidské povahy. Je obdařen schopností
pronikavé teoretické analýzy a snaží se odhalit strukturu a uspořádání světa. Pro něj jsou
„alfou a omegou bytí jeho zákonitosti“.252 Je to člověk vědy a logického řádu. Chce
objevovat, třídit a chápat v jasných a přesných pojmech (clare et distincte). Nezabývá se
tajemstvím existence, protože není žádného skutečného tajemství, které by nakonec nemohlo
být vysvětleno. Tento lidský typ v sobě zrcadlí Solovějčikův obdiv k vědcům a odráží jeho
zájem o novokantovskou filosofii.
Tento dvojí přístup ke skutečnosti, postoj člověka náboženského a člověka vědeckého,
je v podstatě důsledkem dvojí povahy bytí samotného: „Ontologický dualismus je odrazem
ontického dualismu.“253 Skutečnost se člověku odhaluje, ale někdy (řekněme mnohem
přesněji s Heideggerem: v témže okamžiku) se opět zamlžuje a mizí pozorovateli z dohledu.
Ani jeden z výše popsaných přístupů není schopen obsáhnout skutečnost jako celek. Ale
nezapomínejme na fakt, že Solovějčik se zabývá typy a tyto typy jako takové neexistují v čisté
formě, ale jsou společně zastoupeny v konkrétní, skutečné osobě.
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Iš ha-halacha, s. 16.
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Tamt., s. 18.
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2. Halachický člověk

Tato protikladná já jsou přítomna v halachickém člověku. Halachický člověk však jimi není
rozpolcen, jak je tomu v případě ne-halachických lidí, ale nalézá „třetí harmonizující verš“,254
kterým je halacha – halacha jako apriorní systém, skrze nějž může přistupovat ke světu a
luštit všechna jeho kouzla a hádanky. Halachický člověk ztělesňuje oba zmíněné typy a
zároveň se od nich naprosto liší, ale ve skutečnosti má mnohem více společného s vědeckým,
racionálním člověkem. Halachický člověk se v prvé řadě zaobírá ideálním halachickým
světem pravidel a přikázání, který připomíná ideální svět matematických pojmů moderní
vědy. Od samotného počátku ho nezajímají otázky transcendence, ale soustřeďuje se
výhradně na to, jak přenést ideální halachický systém do reálného světa a života. Stejně jako
matematik chce vidět, jak se ideální pojmy chovají ve skutečnosti. Jeho cílem je skutečnost
pod jhem halachy.
Na druhé straně si halachický člověk vždy uvědomuje božský původ apriorního
halachického systému, a tak si v sobě zachovává něco z podstaty náboženského člověka. Není
však zahlcen problémy bytí a paradoxy svého vztahu k Bohu. Skutečný, „objektivní“ svět
považuje za zjevení svrchované Boží vůle, stvoření pro něj není vyjádřením Boží milosti a
dobroty. Navíc, Bůh sám stvoření světa nedokončil a dal prostor tvořivým silám člověka.
Člověk se má stát společníkem Boha a stvořitelem světů. Hlavním projevem tohoto poslání
člověka je jeho aktivita na poli halachy. Bůh se vzdal své autority v této oblasti255 a
halachický člověk se stal plně odpovědným za svůj tvůrčí výklad a rozvoj halachy. Tento
254

Tamt., s. 43.
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Srv. slavnou pasáž TB (Babylónského talmudu) Bava mecia 58b: Když Boží hlas zasáhl do sporu rabínů ve
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tvořivý přístup ke světu skrze halachu je ve skutečnosti oním „třetím harmonizujícím
veršem“, který mu umožňuje překonat vnitřní rozpory náboženského člověka. Všechny
subjektivní problémy, pocity a krize jsou objektivizovány, stávají se předmětem „neutrálního“
pozorování a hodnocení ve světle halachických principů. Jakýkoli existenciální strach,
jakákoli subjektivní bolest proto mizí a jejich místo zaujímá pocit naprostého uvolnění a
radosti. Halachický člověk není světským vědcem, který považuje autonomní svět za pouhý
předmět svých chladných teoretických zkoumání. Jeho přístup k Bohem stvořenému světu
není pouze kognitivní, ale také normativní. Usilovně se snaží přenést Boží zákony do
skutečného světa dodržováním micvot, Božích přikázání. Nepřeje si přenést se z tohoto světa
do nějakých transcendentálních říší, jako o to usiluje univerzální náboženský člověk, ale
naopak chce snést transcendenci dolů, doprostřed imanence, věrným dodržováním
halachických zákonů. Miluje Boha, ale není zmítán mezi pocity bázně a strachu na straně
jedné a výbuchy nezvladatelného nadšení na straně druhé. Jeho láska je amor Dei
intellectualis, intelektuální láska k Bohu.
Halachický člověk by mohl být psychologicky popsán jako vyrovnaná osobnost,
ovládající se a vznešená, které však nechybí spontánnost. Je vášnivým milovníkem pravdy,
tvořivým vykladačem Božích zákonů, a tedy i stvořitelem světů. Je obrácen k tomuto světu,
není ani skromný či pokorný, je si velmi dobře vědom síly své mysli, intelektuálních
schopností a tvořivosti. To není v protikladu s jeho hlubokou zbožností a vroucí láskou
k Bohu. Tento harmonický obraz „svatého učence“ samozřejmě vychází ze Solovějčikových
vlastních setkání s velkými osobnostmi východoevropských Židů, s rabíny, znalci talmudu a
předsatviteli slavných litevských ješivot. Úcta, kterou jim lidé prokazovali, nebyla formální,
nevycházela z jejich formálního společenského postavení. Bylo tu něco nedefinovatelného, co
vyzařovalo jako světlo z jejich tváří, něco vznešeného ve způsobu, jakým se chovali a mluvili.
I ve svých vnějších vyjádřeních emocí ve vztahu ke členům svých vlastních rodin byli velmi
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zdrženliví a ovládali se. Solovějčik o svém otci říká: „Nikdy se mi nedostalo té cti, aby mě
políbil.“

3. Halachický hrdina

Na rozdíl od střízlivého „epistemologického prologu“ Halachické mysli je Halachický člověk
vášnivou projekcí Solovějčikovy představy o ideální náboženské osobnosti. Zaujetí, s nímž
představuje svého „halachického hrdinu“, jak halachického člověka nazval Solovějčikův žák a
komentátor David Hartman,256 a barvitost líčení, dokreslená mnoha příklady jak z rabínských,
tak i obecně filosofických a vědeckých zdrojů, značně přispěly k popularitě této práce, na
druhé straně vyvolaly i vlnu kritiky, zejména co se týče metody prezentace. Někteří autoři mu
vytýkají jak pojmové nepřesnosti, tak i svévolné nakládání s biblickými rabínskými texty,
zejména selektivní používání takových pramenů, které se k dané koncepci hodí, a opomíjení
těch, které by mohly být s ní v rozporu.257 Část těchto výtek pochází z nedorozumění:
Solovějčik skutečně konstruuje abstraktní typ, který má sloužit k metodickému postižení
různorodosti konkrétních náboženských vědomí, přestože se často uchyluje ke konkrétním
ilustracím. Halachický člověk je, jak uvidíme dále, nakonec jen jedním z typů, které
Solovějčik vytváří, aby s jejich pomocí charakterizoval existenciální situaci moderního
člověka, zvláště „člověka víry“. Nicméně je to typ ústřední; v něm krystalizují oba základní
zájmy, z nichž se celé Solovějčikovo úsilí odvíjí: okouzlení ideálním světem vědy, zvláště
moderní fyziky, a hluboká zakořeněnost v náboženské tradici svého lidu. Jak už bylo řečeno
256
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výše, halachický člověk vykazuje větší příchylnost k vědeckému typu; to však o sobě
neznamená nutně emocionální chudobu, nýbrž důraz na sebeovládání, téměř „vědecky“
podloženou disciplínu.
Jak uvádí David Hartman, Halachický člověk není prost určitých apologetických tónů.
Je nepochybné, že Solovějčik počítal s tím, že ho budou číst vedle zejména liberálních Židů i
Nežidé. Koneckonců sám pokus o syntézu filosofie a moderní vědy s tradičním,
„obstarožním“ orthodoxním rabínským učením nemohl být primárně určen talmudickým
učencům klasického typu, neboť ti by o něj v podstatě neměli zájem. Solovějčik chtěl učinit
židovství atraktivním především liberalizovaným a sekularizovaným příslušníkům jeho
vlastní komunity, kteří jsou podle jeho názoru na scestí – tedy na cestě k asimilaci, ke ztrátě
vlastní židovské identity – a strhávají s sebou velkou část svých soukmenovců; Židům tak
hrozí, v dějinách už pokolikáté, fyzický zánik. Na druhé straně měl Solovějčik zájem i o
„vylepšení“ obrazu orthodoxního židovství v očích moderně smýšlejících Nežidů, kteří jsou
otevřeni dialogu s jinými kulturami a jsou s nimi ochotni spolupracovat na naplňování těch
ideálů, které lze označit za všelidské.258 V tom vlastně, ať vědomě či nevědomě, následoval
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židovské historiky 19. století, zakladatele tzv. „vědy o židovství“ (Wissenschaft des
Judentums) v Německu, kteří se rovněž pokoušeli „zrovnoprávnit“ židovskou tradici
poukazem na hodnoty, které jsou společné židovství i křesťanství. Solovějčik se snaží
poukázat zejména na kognitivní hodnotu halachického judaismu, ba jeho „nadřazenost“ nad
jinými poznávacími přístupy ke světu: „Halachický člověk vládne nade vším a je nade vše
obdivován. Je mocný, je to hrdina. Žádná jiná z poznávacích disciplín neověnčila slávou své
hrdiny tak, jako halacha. Na žádném jiném poli vědy nezískal člověk korunu absolutní
nadvlády jako v tóře. Oslavení člověka tu dosáhlo svého nejúžasnějšího vrcholu.“259 Tento
hymnus na halachu jako „vědu“ má bezpochyby i svou apologetickou roli. Nicméně to zcela
určitě není hlavní motiv Solovějčikova úsilí.
To hlavní je jeho fascinace teoretickým studiem. Vědění a logické uvažování se stává
vůdčím principem života halachického člověka. Poznání je klíčem k ovládání světa i vlastní
osobnosti. Halacha určuje normy chování a jednání každého Žida od kolébky do hrobu; každý
věřící se jim podřizuje, protože jsou výrazem vůle Boží. Halachický člověk chce více; chce
rozumět, a na základě tohoto porozumění „spoluutvářet“ halachické normy, a to nejen ve
vztahu k obci, společnosti, ale i přírodě, kosmu. Jeho nárok je absolutní: „Solovějčik
konstruuje lidský typ, jehož celkové vnímání skutečnosti je normatizované“.260 Halachický
člověk je sám zákon, „je to prométheovská postava, která vnucuje normativní rámec veškeré
skutečnosti.“261 To však není v rozporu s tvůrčí spontaneitou halachického člověka; ta se jen
odvíjí v normativním rámci. Právě proto, že halachický člověk je ochoten podřídit i své
emoce svrchovanosti apriorního halachického systému, je schopen nejvyšších tvůrčích
výkonů v oblasti ducha. Sebeovládání vede k uvolnění tvůrčích sil. Podřízení se nejvyšší
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autoritě vede ke svobodě. „Existencialistický zájem o spontaneitu a autenticitu jedince se zdá
být něčím zcela odlišným od halachického zájmu o uniformitu praxe ve svatém společenství.
Nicméně Solovějčik se snaží zkonstruovat halachickou osobnost, která má i některé hrdinské
rysy, které hlásali Nietzsche a Kierkegaard, aniž by byla ohrožena nebezpečným
subjektivismem moderní filosofie.“262

4. Adam I. a Adam II.

V eseji Osamělý člověk víry se Solovějčik znovu pokouší popsat a vysvětlit lidskou existenci,
zmítanou vnitřními rozpory, napětími a konflikty. Ve skutečnosti se hlavně zabývá
existenciálním postavením věřícího, „člověka víry“, v moderní, světské společnosti. Aby
mohl popsat povahu současného člověka, jež je plná paradoxů, vytváří typologii člověka,
založenou na dvojím vyprávění o stvoření člověka v Bibli.
První biblické podání stvoření člověka pochází z Genesis 1: „Bůh (Elohim) stvořil
člověka (Adama), aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a
ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim: ‚Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte
ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi
hýbe.‘“263
Druhé je obsaženo v Genesis 2: „I vytvořil Hospodin Bůh (JHVH Elohim) člověka
(Adama), prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem.
A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě (...) Hospodin Bůh vzal člověka a
postavil ho do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil.“264
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Obě tato biblická vyprávění se od sebe výrazně liší. Na rozdíl od biblické kritiky, která
tato dvě nestejná podání vysvětluje na základě toho, že vycházejí z různých zdrojů či byla
napsána dvěma různými autory, Solovějčik přichází s teorií o stvoření dvou odlišných lidí,
dvou Adamů. Nachází čtyři základní rozdíly:

1. „V příběhu o stvoření Adama I. se říká, že byl stvořen k obrazu Božímu (...), ale už se
tu neuvádí, jak bylo vytvořeno jeho tělo. Ve vyprávění o stvoření Adama II. se praví,
že byl vytvořen z prachu země a Bůh mu do chřípí vdechl dech života.
2. Adam I. dostal od Všemohoucího pravomoc k tomu, aby zaplnil zemi a podmanil si ji
(...) Adam II. byl pověřen úkolem obdělávat zahradu a pěstovat ji (...).
3. V příběhu o Adamovi I. byli muž a žena stvořeni současně, zatímco Adam II. byl
stvořen samotný a Eva vznikla až následně jako jeho pomocnice a družka.
4. A konečně, a to je rozpor, kterým se biblická kritíka tak důkladně zabývala, v prvním
vyprávění se objevuje pouze jméno Elohim, kdežto ve druhém je jméno Elohim užito
ve spojení s tetragramem.“265

Oba Adamové ztělesňují dva rozdílné, vlastně protikladné, lidské typy. Adam I. byl
stvořen, aby byl obrazem Božím. Je to tvůrčí bytost, obdařená praktickým a funkčním
intelektem, která k realitě přistupuje s otázkou Jak? (Jak vesmír funguje?), ne s otázkami
Proč? či Co? Místo o qualis se zajímá o quantus, nahrazuje kvalitu kvantitou, kvalitativní data
veličinami, aby s nimi mohl manipulovat a vykonávat dohled nad svým okolím. Je agresivní,
utilitářský, soustřeďuje se na svět a ovládá ho touha si ho podmanit. Jeho hlavním úkolem,
který musí splnit, je být plně lidský, být vznešenou bytostí, usilující o úspěch, o triumf nad
stvořeným světem a o jeho ovládnutí. Touží pouze po vítězství, nepřijímá porážku. Není
265
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etickou bytostí, která by uznávala normy přicházející zvenčí, je tvůrcem svých vlastních
zákonů. Není veden myšlenkou dobra, ale krásy. Je tvořivým estétem, který nehledá to, co je
pravdivé, ale spíše to, co je příjemné a užitečné. Svobodně koná a svobodně se rozhoduje. Je
soustředěn sám na sebe. Všechny tyto jeho vlastnosti však nejsou známkou vzpoury proti
Bohu, svědčí spíše o věrné poslušnosti. Adam I. jedná v souladu se svou vlastní povahou,
kterou mu dal Bůh. Lidství pro něj znamená důstojnost, odpovědnost a vznešenost.
Adam I. byl stvořen současně s Evou, svou podstatou je tedy společenskou bytostí.
Eva je mu v jeho práci schopnou pomocnicí, s níž se může dohovořit – nepatří však jeden
druhému. Nemohou si patřit, protože každý z nich je sám o sobě ontologicky dokonalý,
existenciálně úplný a nepotřebuje dotvořit. Jediné, co každý z nich potřebuje, je spolupráce.
Adam a Eva vytvářejí přirozené společenství, založené na pocitu, že každý z nich je sám o
sobě bezmocný. Je to takový druh společenství či pospolitosti, který osvícenští filosofové
vysvětlují na základě teorie společenské smlouvy. Členové této společnosti jednají
inteligentně a účelně. Jsou tvůrci civilizace založené na výrobě, rozdělování a spotřebě.
Vytvářejí společenství zájmů, které se soustřeďuje na úspěšné přežití.
Adam a Eva nesdílejí tentýž existenciální osud. Komunikují spolu. Být pro ně
znamená pracovat a myslet. Promlouvají jeden k druhému vznešenými slovy, předávají jeden
druhému informace. Sdílejí spolu své úspěchy, nikoli však své pocity. Jejich vztahy zůstávají
jen na rovině povrchního společenského kontaktu, jsou spolupracovníci, nikoli přátelé. Byli
stvořeni společně, takže ve skutečnosti nemohou být osamělí. Mohou se na okamžik cítit
ochuzeni o přítomnost druhého, mohou být sami, ale nikdy se necítí osamělí. Osamělost
znamená klást si otázku po vlastní ontologické legitimitě. Oni si nikdy takovou otázku
nepoloží.
Ontologické vědomí je hlavní vlastností Adama II. Neustále si uvědomuje svou
výjimečnost a svou ontologickou nesourodost s kterýmkoliv dalším tvorem. Byl stvořen jako
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ojedinělá bytost a tváří v tvář dalším živočichům bolestně pocítil svou osamělou jedinečnost:
„Člověk tedy pojmenoval všechna zvířata a nebeské ptactvo i všechnu polní zvěř. Ale pro
člověka se nenašla pomoc jemu rovná.“266 Být jediný znamená být ontologicky neúplný. „I
uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber a uzavřel to místo
masem. A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu...“267
Zrodilo se existenciální společenství. Eva není schopnou pomocnicí, ale oddanou
existenciální družkou. Společenství, které oba vytvářejí, je jedinečné společenství, lišící se od
sociálního společenství Adama I.:

1. Je to existenciální společenství. Lidé sdílejí prostřednictvím přátelství, solidarity,
soucitu a lásky jedinečný a nesdělitelný modus existentiae, jenž se v zásadě nedá ani
předat, ani popsat. Jakýkoli pokus převést soukromý jazyk osobní existenciální
zkušenosti do jazykové formy, která stírá rozdíly a zobecňuje, končí neúspěchem.
Lidé jsou k sobě poutáni ontologickým vztahem.
2. Je to věřící společenství, založené na oběti a porážce. Muž byl přemožen Bohem, aby
dostal společnici: „I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul...“ Člověk byl
pokořen Bohem a paradoxně se musel vzdát části svého těla, aby se stal ontologicky
úplnějším.
3. Je to smluvní věřící společenství. Adam II. se osobně setkal s Bohem, jak se říká,
„tváří v tvář“. Zatímco pro Adama I. je Bůh hybatelem veškerého kosmu, Elohim,
Adam II. je s Bohem v osobním, blízkém vztahu. Zná ho jako Pána, Hospodina, jako
nevyslovitelné Jméno, vyjádřené tetragramem. Zatímco Adam I. se setkal s Evou sám,
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Adama II. s Evou seznámil Bůh. Struktura tohoto společenství není tedy pouze já – ty,
ale já – ty – On. Bůh je v tomto společenství nepostradatelným společníkem lidí.
4. Je to smluvní společenství modlitby. Člověk rozmlouvá s Bohem, uvědomuje si Boží
přítomnost v modlitbě. Prorocké společenství, v němž Bůh hovořil o člověku, bylo
vystřídáno společenstvím modlitby. Modlitba je pokračováním proroctví. Židovská
modlitba odráží společenskou strukturu já – ty – On a v zásadě má plurálovou formu.
Toto společenství není egocentrické, není sobecké.
5. Je to židovské masoretické společenství.268 Tato vlastnost společenství je založena na
kvalitativním pojetí času. Pro Adama I. je čas nezbytnou podmínkou pouze pro jeho
tvůrčí činnost, jeho vztah k času je čistě účelový. Naproti tomu pro Adama II.
znamená čas osobní zkušenost. Je si vědom konečnosti a náhodnosti svého bytí
(existencialismus tomu říká bytí k smrti) a má děsivé vědomí času. Čas se ho velmi
úzce dotýká, a to jak na osobní, tak na společenské úrovni. Čas je tvořivý – zjevení je
vázáno na čas, zjevení je historická zkušenost. Judaismus je historické náboženství,
Židé mají povinnost převzít odpovědnost za velké události minulosti. Ale smluvní
zkušenost času není obrácena pouze zpět proti toku času, ale i vpřed, do budoucnosti,
ukazuje k eschatonu.

Adam II. je v zásadě vnímavá bytost. Čelí světu, do něhož byl vložen (nebo uvržen),
prožívá ho v jeho původních, kvalitativních dimenzích. Neustále je konfrontován s velkým
tajemstvím (mysterium magnum) Bytí. Nezajímá ho ani tak to, jak svět funguje, ale spíše si
klade metafyzické otázky: Proč je ? Co je? Kdo je? Kosmos je pro něj zjevením, neustálou
konfrontací s Bohem. Je vyděšen paradoxní povahou této konfrontace. Bůh je transcendentní,
vzdálený, naprosto oddělen od světa, na druhé straně se však podílí na dramatu stvoření. Na
268
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osobní úrovni Adam II. pociťuje bezprostřední blízkost Boha, něžný dotyk Boží ruky na svém
rameni, ale hned v další chvíli je vystrašen Jeho vzdáleností, nepřítomností a cítí se opuštěný
a osamělý.

5. Osamělý člověk víry

Bůh stvořil dva Adamy a oběma dal své požehnání. Oba Adamové jsou neustále přítomni
v člověku víry. Představují dva druhy tvořivé a spontánní činnosti, jak si je přál Bůh.
Vyjadřují dialektiku neklidného pohybu člověka mezi vznešeností a smluvní pokorou. Člověk
se necítí dobře ani v jednom z těchto společenství. Za této situace má halacha velmi zvláštní
úkol, má být prostředníkem mezi těmito dvěma tendencemi, v jistém smyslu má obě tato
společenství sjednocovat. Halachické zákony vznikají ve smluvním společenství, ale obracejí
se ke společenství majestátu.
Zdálo by se, že je tu zřetelná podobnost mezi halachickým člověkem a prostředníkem
mezi dvěma odlišnými společenstvími. Je tu však jeden základní rozdíl. Zatímco halachický
člověk je hrdinskou syntézou náboženského člověka a poznávajícího, vědeckého člověka, oba
Adamové zosobňují, co je v člověku ve věčném protikladu. Zde není žádný „třetí
harmonizující verš“. Člověk víry je vzdálen tomu, aby byl vznešenou, vyrovnanou osobností,
kterou ztělesňuje halachický člověk. Nepokojně se zmítá mezi společností orientovanou an
tento svět, která mu nabízí osobní uznání, a únikem do společenství smluvní víry, jež nabízí
spasení. Žádná z možností není uspokojivým řešením a vlastně žádná taková volba ani
neexistuje. Člověk nepatří ani do jednoho z těchto dvou společenství. Ontologická osamělost
člověka víry přetrvává: „Nevím, jak tento problém vyřešit. Nemám v úmyslu navrhnout
nějakou novou metodu, jak napravit lidskou situaci, kterou se chystám popsat; vlastně ani
nevěřím, že by ji bylo možné vůbec napravit. (...) Jediné, co chci, je řídit se radou, kterou
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kdysi dávno vyřkl Elihu, syn Barachelův: ‚Budu mluvit, aby se mi ulevilo‘ (Jb 32,20), protože
pro rozrušenou mysl představuje mluvené slovo spasení a trpící duše nalézá klid ve
zpovědi.“269
Tato hořká slova neodrážejí pouze obecný tragický osud člověka, ale také
Solovějčikovu děsivou zkušenost s moderním sekulárním světem. Jeho dřívější existenciální
optimismus, opřený o velkou tradici jeho vzdělaných předků – talmudistů, se vytratil, když
tento tradiční, a z velké míry zidealizovaný, svět zmizel v šoa a Solovějčik se ocitl tváří v tvář
drsné realitě moderní technické společnosti.

6. Konfrontace

V první části Solovějčikova eseje Konfrontace,270 který byl napsán jako reakce na
sekularizovanou společnost a soužití různých náboženských komunit v ní, nalézáme další
pokus popsat a utřídit lidskou existenci, založený na biblickém vyprávění o stvoření člověka.
Podle Solovějčika existují tři roviny, které charakterizují lidskou bytost:

1. Nekonfrontovaný člověk.
2. Člověk konfrontovaný s kosmem, se svým okolím. Přemýšlivý tvor, jenž si je vědom
svého výjimečného postavení ve světě.
3. Člověk konfrontovaný s jinými lidskými bytostmi.

Jako v předcházející typologii osamělého člověka víry, i zde Solovějčik klade důraz na
rozdílnosti v biblickém podání. V Gn 2,8 je psáno: „A Hospodin Bůh vysadil zahradu
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v Edenu na východě a postavil tam člověka, kterého vytvořil.“ Gn 2,15 popisuje tutéž událost
následovně: „Hospodin Bůh vzal člověka a postavil ho do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a
střežil.“ Tato dvě podání se liší ve dvou základních bodech:

1. V prvním vyprávění se nenalézá žádná zmínka o Božím konání, které předcházelo
umístění (postavení) člověka do zahrady v Edenu. Chybí tu slovo „vzal“.
2. Ve druhém vyprávění dostal člověk za úkol starat se o zahradu, má ji „obdělávat a
střežit“.

Tato dvě podání opět hovoří o dvou rozdílných lidech. V prvním se vypráví o jednoduchém
přírodním tvoru, který je určen „biologickou existencí a mechanickou nezbytností, nezná
žádnou odpovědnost, žádná protivenství, žádný strach, ani žádnou dichotomii, a proto nemusí
nést břemeno lidství“.271 To je nekonfrontovaný člověk, zdánlivě šťastný, který si
neuvědomuje, jak se existenciálně odlišuje od svého prostředí. Tento člověk se nestará o
zahradu, do níž byl vložen, pouze se raduje z jejího ovoce, které je mu dáno, aby je užíval.
Solovějčik tohoto člověka označuje jako „hédonického a bažícího po rozkoši“.272
Druhé vyprávění hovoří o člověku, který byl přenesen, vzat Bohem z přírodního řádu
a postaven do jiného, do řádu konfrontované existence. Tento člověk musí přemýšlet o svém
místě ve stvořeném kosmu a vzít na sebe úkol spolupracovat s Bohem na velkém činu
stvoření světa – musí se starat o zahradu. Je příjemcem Božího příkazu, prvního zákona, je
etickou bytostí. Nyní záleží na něm, jak na tuto Boží výzvu odpoví. Může se chovat
přiměřeným způsobem, vzít na sebe břemeno osamělé lidské existence a sžít se s rolí
vědoucího subjektu, s rolí poznávajícího člověka, nebo si může zoufat, zhroutit se a
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odmítnout splnit svůj úkol, a tak proměnit „inteligentní existenci v naprostou noční můru“.273
Na druhé straně může zneužít svou schopnost poznávat a začít usilovat o úspěch, ovládání a
moc. To znamená nepochopit normativní složku úkolu člověka, která vyžaduje podřízení. „Na
této křižovatce se dnešní člověk dopouští chyby, které se v dávných dobách dopustil Adam,
když se dal svést ďábelským našeptáváním ‚Budeš jako Bůh znát dobré i zlé‘“.274
Je tu však ještě jeden druh konfrontace (předchozí konfrontace se týkala subjektu
/člověka/ a jeho vztahu k objektu /světu/), a to konfrontace rovnocenných subjektů. Ta
vychází z příběhu o stvoření Evy (Gn 2,22) a vztahuje se na samotný počátek existenciálního
společenství, které je popsáno v eseji Osamělý člověk víry. Skuečnost, že toto společenství je
vlastně židovským společenstvím, teď Solovějčikovi umožňuje zabývat se dvojí konfrontací,
které je toto společenství vystaveno, konfrontací se světem na straně jedné a s jiným
náboženskými komunitami na straně druhé. To je hlavní náplní tohoto eseje.

7. Židovská, nebo obecně lidská typologie?

Solovějčik se ve všech svých článcích a esejích věnuje tématu lidské existence. Jeho
typologie se stává stále komplikovanější, jak se v ní snaží zachytit a vyjádřit všechny stránky
lidské podstaty, a kdybychom jeho dílo a přednášky studovali podrobně, byli bychom schopni
rozlišit ještě některé další typy. Většina z nich se překrývá, ale právě tento fakt svědčí o
Solovějčikově vysoce teoretickém přístupu. Proto může znít paradoxně, že samotný problém,
který se stal předmětem tak usilovného zkoumání, má svůj základ v hluboké osobní,
existenciální zkušenosti. Solovějčik je opravdu osamělý. Pochází ze zmizelého světa
východoevropských ješiv a žije ve světské západní společnosti. Osvojil si tradiční židovské
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učení a byl vynikajícím znalcem pohanské filosofie. Přednáší tisícům a tisícům studentů275 a
stále mezi nimi pociťuje svou výlučnost a osamělost. Je oním osamělým člověkem víry, který
se snaží smířit nesmiřitelné, ale už nyní ví, že se mu to nepodaří. Neklidně těká z jednoho
světa do druhého, ale v žádném není doma. Ale právě tento zdánlivě paradoxní, teoretický
přístup pro něj představuje jediný způsob, jak se tímto strašlivým tématem zabývat. Náhodný
návštěvník jedné z jeho vynikajících přednášek se ho zeptal: „Rabi Solovějčiku, z čeho
vycházíte?“ A rabi odpověděl: „Z jasně a logicky uvažující mysli.“276
Tento přístup není vůbec paradoxní. Je zakořeněn v rodinné tradici talmudické
učenosti. Rozum, „jasně a logicky uvažující mysl“, je jediné, na čem záleží. Všechny
kvalitativní prchavé a mihotavé jevy musejí být zachyceny v pevné síti jasného uvažování, a
tak podrobeny kontrole. „Můj otec mi říkal, že když se rabiho Chajima [Solovějčika] zmocnil
strach ze smrti, pohroužil se celým svým srdcem a myslí do studia zákonů „Stanů“ (Oholot) a
znečištění stykem s mrtvolou. A tyto zákony, které se točí kolem takových obtížných
záležitostí a složitých otázek, jako je znečištění hrobem, znečištění stanu, zrušení znečištění,
ochrana proti znečištění, pevné víko na nádobě ve stanu, kde leží mrtvý, atd., uklidnily jeho
rozrušenou duši a vlily do ní ducha radosti a pokoje. Když se halachický člověk bojí smrti,
jeho jedinou zbraní, s níž může bojovat proti tomuto děsivému strachu, je věčný zákon
halachy. Akt objektivizace vítězí nad subjektivní hrůzou ze smrti.“277
Je to pouhý ideál? Je to nelidský obraz otroka, který je totálně zdrcen jhem Zákona,
nebo je to vyjádření naprosté lidské svobody?
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Není pochyb, že všechny tyto analýzy lidské situace slouží k objasnění povahy
halachického člověka, kterého Solovějčik považuje za ideálního Žida.278 Tato povaha má dvě
základní, zdánlivě protikladné stránky:

1. Naprosté podřízení Boží vůli.
2. Autonomní, tvořivá svoboda, která pramení z tohoto podřízení.

Tato paradoxní charakteristika autentické lidské existence není omezena jen na Židy a
judaismus. „Je zřejmé, že křesťané protestantského vyznání by jen zřídka mohli být
charakterizováni touto typologií, ale téměř všechny zmíněné vlastnosti halachického člověka
by mohly docela dobře odpovídat osobnostním typům známým z římskokatolické církve,
zejména z jezuitského řádu,“ tvrdí židovský theolog Eugene Borowitz.279 Jistě, hrozí tu velké
nebezpečí nepochopení a zkresleného výkladu těch pojmů, které jsou užívány nejen
v souvislosti s halachickým člověkem, ale i při jiných příležitostech. Jenže samotné zobecnění
typu je metodologicky správné a je téměř nemožné se mu vyhnout. Lidé, kteří nejsou
židovského vyznání, by mohli vztáhnout vlastnosti halachického člověka na svou vlastní
situaci, a to dokonce i v rozporu se záměrem autora. Profesor Borowitz si je dobře vědom
nebezpečí na židovské straně: „Toto metodologicky správné zobecnění typů by téměř určitě
ovlivnilo způsob, kterým většina Židů nevědomky rabiho Solovějčika vnímá, přestože
Solovějčika nemůžeme obviňovat z toho, že si my nevědomky přetváříme jeho typologie na
278
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hodnotové soudy, nebo je používáme k potvrzení určitého našeho konání.“280 Ovšem
z nežidovského pohledu právě tato schopnost „převedení“ Solovějčikovy halachické
terminologie do mnohem obecnějšího jazyka odhaluje sílu a přesvědčivost jeho snažení. Na
druhé straně by však reakce Židů na takový údajně nesprávný výklad Solovějčikova učení
mohla být velmi ostrá. Zvi Kolitz důrazně kritizuje Borowitzovy názory na možnost
zobecnění typu halachického člověka a sarkasticky píše: „Musí být halachický člověk
opravdu Žid? Nežid, katolík C. S. Lewis, nám poskytl odpověď, když hovořil o tom, že pravý
Žid tóry byl předjímán žalmistou, a prohlásil, že ‚jestliže nemůžeme sdílet veškerou tuto
zkušenost, ztroskotáme.‘ Zdá se, že tak dopadne i dr. Borowitz.“281
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VIII. Posvátné a profánní282

Josef Solovějčik uznává tradiční rozdělení skutečnosti na dvě sféry, sféru posvátného a sféru
profánního. Tento dualismus je implicitně přítomen ve všech jeho článcích a přednáškách,
přičemž jedna z jeho studií nese přímo název Posvátné a profánní.283 Solovějčikovo chápání
této dichotomie je podstatně spojeno s jeho pojetím náboženství a náboženského člověka, jak
je vylíčil ve svém klíčovém díle Halachický člověk. Pokusme se nyní systematicky probrat
obsah eseje Posvátné a profánní na pozadí širšího kontextu Solovějčikova myšlení a
tradičního rabínského učení a určit, do jaké míry byl ovlivněn vnějšími, tedy nežidovskými
filosofickými a theologickými koncepty.

1. Rabínská tradice a Solovějčikovo halachické pojetí

Na začátku eseje Solovějčik výslovně uvádí, že mu primárně nejde o nějakou ontologickou
dichotomii skutečnosti, ve které žijeme. Když mluví o kodeš a chol284, zdůrazňuje, že
dualismus posvátného a profánního vytváří na jedné straně „duchovní rámec“ halachy, na
straně druhé určuje „dichotomii živoucí zkušenosti“.285 Solovějčik připouští, že toto rozlišení
není jen židovské, ale náleží všem kulturám, „od primitivních animistů po moderní
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theology“.286 Pro něho však tyto dvě sféry skutečnosti nepředstavují zvláštní oblasti
všehomíra, ale dva odlišné přístupy ke světu. Jeho cílem není spekulovat o povaze tohoto
dualismu světa, ale pokusit se vysvětlit, jak tato dichotomie povstává ze vzájemné interakce
lidí se světem, do kterého byli vrženi a se kterým musí vycházet. Když se tyto dvě sféry
Solovějčik snaží nějak vymezit, „říši“ posvátného ztotožňuje s náboženstvím a „říši“
profánního se sekularismem.287 To, co vytváří oblasti posvátného v protikladu k oblastem
profánního, není nějaké spontánní „vyzařování“, pocházející z nějakých mocných ohnisek
skutečnosti, ale chování lidí, jejich postoj k této skutečnosti.288 I když k popisu dichotomie
posvátné – profánní Solovějčik užívá spíše psycho-sociologických a kulturologických
kategorií než kategorií fundamentálně theologických, jsou pro něho theologicky významné.
V souladu s rabínskou tradicí se transcendentno ukazuje jen prostřednictvím imanentního:
„Ale jakmile byl postaven Svatý chrám a na jeho místě začala přebývat šechina,289 byl tu
najednou jakýsi střed, který vyzařoval svou svatost do celé izraelské země, dokonce i po
zničení samotného chrámu.“290 Božské potřebuje lidské; když lidé dostali svobodu jednání,
286
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začali nést i plnou odpovědnost za své činy, včetně svého chování vůči transcendentnu.
V tomto smyslu lidé sami vytvářejí sféry posvátného a profánního.
Rabínská tradice ztotožňuje posvátnost či svatost s odděleností. Midráš (Jalkut
Šim´oni) k Levitiku 19:2 parafrázuje biblický verš „Buďte svatí (kedošim), neboť já
Hospodin, váš Bůh, jsem svatý (kadoš)“ takto: „Buďte oddělení (perušim291).“ Pro rabíny
oddělenost znamená primárně odmítnutí všeho, co může mít nějaký vztah k modloslužbě,
nebo může poskvrnit svou nečistotou, jak rituálně, tak morálně. Rabíni pokračují směrem,
jenž stanovili autoři hebrejské Bible, kteří se pokusili zcela přeznačit „primitivní“ koncept
posvátna z předmonotheistického období. Staré semitské, pohanské pojetí posvátného, jak je
představuje kult ašer,292 posvátných návrší, meteoritů, zpodobení některých zvířat (býčků)
atd., se zakládalo na přesvědčení, že jisté předměty nebo místa jsou „nabity“ jakousi neosobní
mocí, která je odděluje od okolních předmětů, míst atd.: činí je posvátnými. Tato moc je
nakažlivá; zacházení s ní předpokládá určitý stav připravenosti (rituální čistoty), jinak se
může stát nebezpečnou. Bibličtí autoři, kteří s tímto pojetím zápasili, se pokoušeli připsat
tento stav svatosti výlučně Bohu, jak činí autor Izajáše v tzv. trishagiu: „Svatý, svatý, svatý je
Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy“.293 Vedle této původní božské svatosti
existuje jakási druhotná svatost, svatost lidí, která se opírá o božský příkaz „Buďte svatí“ a je
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odvozena přímo z Boží svatosti: „neboť já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý.“294 A tak už
v Bibli máme koncept posvátna, který povstává ze vzájemné interakce Boha a lidí.“295
Rabínské učení čerpá z tohoto biblického pojetí a činí z něho jakýsi axiom, na kterém
je vystavěn celý systém halacha. Svatost se považuje za podstatu Boha a každá svatost
stvořených bytostí nebo věcí je odvozena z tohoto absolutního zdroje. Lidé296 se mohou stát
svatými plněním božských přikázání a věci jsou nadány svatostí jen tehdy, když slouží jako
prostředek tohoto plnění. Rabíni se snaží zbavit všechny hmotné předměty jakékoli bytostné
posvátnosti, která by je ozvláštnila (oddělila od ostatních, „profánních“ předmětů) a tak
učinila předmětem případného uctívání. Zaměření tohoto postoje proti modloslužbě je vcelku
zřejmé.297 Sféra posvátného se tak vytváří v interakci Boha a člověka: když je člověk poslušen
vůle Boha, který je o sobě svatý, a plní jeho přikázání, podílí se na božské svatosti a takto se
se stává svatým. Původní pohanskou „nákazu“ přímým stykem s posvátným nahradila
nepřímá činnost v souladu s požadavky absolutně svatého. Navíc není tento proces v jistém
smyslu jednosměrný. Lidé (Izrael) mohou posvěcovat Boha stejně tak, jako Bůh posvěcuje
Izrael: „Jestliže se posvěcujete, budu to brát, jako byste posvětili mne.“298 Krajním výrazem
lidské svatosti posvěcující Boha je „posvěcení (Božího) Jména“ (kiduš ha-Šem). To se týká
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těch, kdo v dobách pronásledování raději zemřou, než by přestoupili božská přikázání. Výraz
kiduš ha-Šem se tak překládá jako mučednictví.
Solovějčik v zásadě stojí za tímto „funkcionálním“ pojetím svatosti. „Svatost na nás
nemrká jako jakási tajemná hvězda, která bliká na daleké azurové klenbě, ale projevuje se
v našich skutečných životech.“299 Svatost sice má kořeny skutečně „v nejvyšším nebi“,300 ale
její vezdejší uskutečnění – konkrétní svatost – je „na zemi“. Svatost se stává zjevnou
v každodenním životě lidí: „Člověk se neposvěcuje mystickým přilnutím k tomu, co je skryté,
ani tajemným sjednocením s nekonečnem, ani skrze všeobjímající extázi, ale skrze svůj
tělesný život, svou živočišnou činnost, a skrze uskutečňování halachy v empirickém světě
(kurzíva M. L.).301 Neexistuje žádná svatost, která by pocházela z nějakého iracionálního
zdroje, odněkud „zpoza“; svatost znamená sebeovládání, chování v souladu s božskými
přikázáními, s božskou vůlí. „Svatost představuje život uspořádaný a určený v souladu
s halachou a naplňuje se regulací sexuality, zákazem nedovoleného jídla a podobně.“302
Vlastně tady máme vyjádření, ve kterém se scházejí oba aspekty svatosti: za prvé je tu aspekt,
který má co do činění s rituální čistotou (sexualita, jídlo atd.) a který si podržuje původní
chápání posvátného, jež (rituálně) znečišťuje, je nakažlivé a nebezpečné; v druhém případě se
důraz klade na regulaci lidského chování, zvláště v těchto „nebezpečných“ oblastech lidské
existence (sex, stravování atd.) – oproti původnímu pojetí posvátnosti lidi činí svatými lidská
kontrola nad těmito oblastmi.
Ale ani toto obrácení původního významu posvátného – toto etické přeznačení – nelze
oddělit od jeho transcendentálního zdroje. „Vhodné“ chování neznamená naučit se nějakému
„technickému umění“, které by vedlo mechanicky k uskutečnění etického ideálu. Božské
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požadavky jdou proti lidské přirozenosti, a tak vyvolávají vnitřní napětí a konflikty. Vyhovět
Božím nárokům vlastně znamená vydat se něčemu nepochopitelnému, co je zcela mimo
lidské chápání. „Svatost podle halachického pojetí znamená zjevení se tajemné transcendence
v našem konkrétním světě, ‚sestoupení‘ Boha, jehož žádné myšlení nemůže pojmout, na horu
Sinaj, vnoření se skrytého a neviditelného světa do skutečnosti.“303
Tato ambivalence pojetí svatosti je v eseji Posvátné a profánní zcela zřejmá.
Solovějčik nejdříve ztotožní posvátné a profánní s náboženstvím a sekularismem a toto
rozlišení mezi oběma světy zobecní, a pak otevřeně tvrdí, že halachický koncept svatého či
posvátného je zcela odlišný od toho, který zastává „náboženský liberalismus“. Podle
Solovějčika je obecně přijímaným názorem přesvědčení, že náboženství je útočištěm pro duše
týrané vřavou pragmatického, sekulárního světa – že bezvýhradné spoléhání na Boha přináší
vnitřní mír a spásu, jak se říká v jednom z nejoblíbenějších žalmů: „Hospodin je můj pastýř,
nebudu mít nedostatek.“304 To však je jenom zdání, říká Solovějčik. Neboť lidé, kteří se snaží
uniknout neklidu a nestálosti „skutečného“, konkrétního světa, se všemi jeho povinnostmi a
odpovědností, ve skutečnosti v náboženství nenacházejí útěchu, jak rádi tvrdí „obchodníci“
s náboženstvím. Naopak, říše náboženského je plna protikladů, tajemství a záhad. Místo, aby
lidé našli klid, jsou vystaveni zkušenosti, která vyvolává otázky a způsobuje jim potíže. „Bůh,
pokud ho člověk najde, nezprošťuje toho, kdo ho hledá, jeho povinností, ale ukládá mu
další.“305 Velký omyl moderních lidí, vyčerpaných nároky technické civilizace, je v tom, že
hledají řešení všech svých problémů tam, odkud mohou přijít jen další komplikace:
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„Náboženství naopak prohlubuje problémy a nikdy se nesnaží je řešit.“306 Klasickým
příkladem je podle Solovějčika problém theodiceje.
Důvodem této podivné povahy náboženství je ambivalence náboženské zkušenosti.
„Vznešenost náboženství tkví v jeho mysterium tremendum, v jeho velikosti a naprosté
nepochopitelnosti.“307 Výraz, kterým se Solovějčik pokusil vyjádřit povahu náboženství,
mysterium tremendum, pochází od luteránského theologa Rudolfa Otto, který ho použil ve své
slavné knize Posvátno, poprvé vydané v roce 1917, aby jím postihl iracionalitu náboženské
zkušenosti. Podle Otta se podstata náboženství nedá beze zbytku popsat racionálně, pomocí
theologických pojmů jako jsou duch, nejvyšší moc, jednota atd. V ideji náboženství je i
iracionální moment, který nelze obejít nebo přejít ani v nejjemnější theologické rozpravě. Aby
Otto mohl vystihnout jedinečnost náboženské zkušenosti, užívá „zvláštní kategorie posvátna
či svatosti“,308 která má sloužit jako prostředek k výkladu náboženství. Tato kategorie má dva
momenty: racionální, který je jádrem všech theologických konstrukcí, a iracionální, který
nelze uchopit přímo rozumem, ale lze mu rozumět nepřímo, skrze obrazy, symboly apod.
Použití kategorie svatého či posvátného nelze omezit jen na oblast etiky, jak to běžně chápou
zbožní lidé, když termínu „svatý“ připisují význam morální dokonalosti. Přestože je tento
etický aspekt nesmírně důležitý, při určení této kategorie má jen druhotný význam. Primární
(v generickém smyslu) kvalitou, která vytváří jakoby „podstatu“ svatého či posvátného, je
iracionální aspekt, pro jehož označení Otto vytvořil výraz numinózní, který odvodil
z latinského slova numen, znamenajícího božstvo, božskou moc nebo vůli. Povaha
náboženské zkušenosti tak zcela vyplývá z povahy tohoto iracionálního prvku.
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Když Otto numinózno analyzuje, zjišťuje, že iracionální stránku posvátna určuje
několik momentů. Obecným výrazem, který je postihuje v celku, je mysterium tremendum,
„děsivé tajemno“. Slovo tajemno či tajemství vyjadřuje nepochopitelnost kategorie posvátna,
vymykající se „racionalitě […], (je to) arréton, ono nevýslovné, takže ji nelze plně definovat
v pojmech“.309 Výraz tremendum má dva základní, protikladné rysy: aspekt odporu, ústupu, a
aspekt okouzlení, přitažlivosti. Lidí, kteří se dostanou do styku s posvátnem, se okamžitě
zmocňuje pocit děsu a snaží se od něho utéci, zároveň však jsou okouzleni a touží dostat se
k němu blíž. Nejzřetelnější ilustrací tohoto jevu je biblická epizoda o Mojžíšovi a hořícím keři
v Exodu 3. Mojžíš se na jedné straně snaží přijít blíže k tomuto podivnému jevu: „Zajdu se
podívat na ten veliký úkaz“ (Ex 3,3), na straně druhé se bojí pohlédnout na to božské, které se
skrze tuto událost ukazuje: „Mojžíš si zakryl tvář, neboť se bál na Boha pohledět“ (Ex 3,6).
Tento protiklad je základem ambivalence náboženské zkušenosti. Solovějčik v souladu
s tímto pojetím vidí v náboženství jak iracionalitu, tak i vnitřní střet jejích základních aspektů.
Svou verzi navíc ještě dramatizuje tím, že klade důraz na „subjektivní“ stránku náboženské
skutečnosti, tedy na stranu samotného homo religiosus. Mojžíš je podle něho na hony vzdálen
harmonické osobnosti řecké (stoické) filosofie: „Je to spíše typ rozervané osobnosti, zmítající
se mezi dvěma mocnými póly strachu a naděje, hrůzy a lásky.“310 Pro Solovějčika je toto ideál
pravé židovské náboženské zkušenosti – psychologické vlastnosti jedince odpovídají
procesům ve vnějším, „objektivním“ světě: „Stvoření311 tryská z prvotního chaosu;
náboženská hloubka tryská z duchovního konfliktu. Židovský ideál náboženské osobnosti
309
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není harmonický jedinec řídící se principem rovnováhy, ale rozervaná duše a otřesený duch,
které se zmítají mezi Bohem a světem.“312
Posvěcení (keduša) člověka, to, že se stává „svatým“, není tedy vstupenkou do ráje
těch, kdož jsou „šťastní na duchu“ (happy-minded),313 ale je to náročný proces, který před
člověkem otevírá pohled do děsivé, bezedné propasti existence. „Je empirickým faktem, že
keduša povznáší člověka ne tím, že mu poskytuje harmonii a syntézu, rovnováhu a uměřené
myšlení, ale tím, že mu odhaluje neracionalitu a neřešitelnost hádanky existence. Keduša není
ráj, ale paradox.“314 Rozdělení skutečnosti na dvě protikladné sféry tak nabývá nového,
zvláštního významu. Problém sekulární sféry není v údajném neřádu, zmatcích a nejistotě,
k nimž náboženství může nabídnout stabilnější alternativu. Naopak, sama sféra náboženství je
říší nejednoznačnosti, pomíjivosti a nezajištěnosti. Navíc zdeformované náboženství může být
nebezpečné, může se stát „negativní, destruktivní silou“.315 Problémem sekulární sféry tak je
její neutralita, lhostejnost, povrchnost; vlastně ji ani nelze zdeformovat. Náboženství naopak
„obohacuje život, dává mu hloubku a mnohorozměrné vize“,316 ale neposkytuje klidné
útočiště neklidné lidské mysli. Člověk se tak zmítá mezi dvěma alternativami, přičemž ani
312
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jedna mu nenabízí řešení jeho existenciální otázky: buď nesmyslná sekulární existence, nebo
náboženská oddanost, která může vnést zmatek do jeho duchovního ustrojení a dokonce ho
dovést do nevyléčitelného stavu šílenství, aniž by nabídla lék. Solovějčik nabízí třetí
alternativu: cestu halachy, židovského řešení tohoto věčného lidského dilematu.317 Podle
Solovějčika cesta halachy znamená primárně posvěcení lidského života, keduša, takříkajíc
vstup do sféry posvátného. Avšak jen halacha může zajistit bezpečný, jinak riskantní přechod
z jedné oblasti do druhé. „Halacha ví předem, že v náboženských hodnotách se nacházejí
léčky. Předpokládá, že keduša zahrnuje jak pozitivní výzvy, tak i negativní síly. Je si vědoma
toho, že boj a výzva nespočívají v hledání náboženských hodnot, ale v jejich dodržování. To
je tedy halachické pojetí stavů kodeš a chol.“318

2. Posvátno a prostor

Stav posvátnosti, posvěcení (keduša), má podle Solovějčika prostorovou (místní) a časovou
strukturu: „Dvě základní dimenze keduša jsou makom u-zman.“319 Makom v hebrejštině
znamená „místo“, „prostor“, zman znamená „čas“, „datum“. Solovějčik překládá tyto výrazy
jako „vědomí místa“ a „vědomí času“.320 Oba výrazy, místo a čas, nám připomínají dva
základní způsoby, jimiž se v Kantově filosofii naše mysl může vztahovat k předmětům našeho
poznání. Kantův systém Solovějčikovi poskytl na jedné straně mocný gnoseologický nástroj
317
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nedokonalý postoj ke skutečnosti; pouze jejich „syntéza“ poskytuje plnost lidské existence a skutečné naplnění
údělu člověka.
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k vytvoření teoretického systému z tradiční židovské víry; v Solovějčikově filosofickém
výkladu halachy, „systému“ židovského zákonictví, došel uznání zvláště ideál exaktních věd,
matematiky a fyziky, který hrál tak zásadní roli ve filosofických systémech Cohena a
ostatních marburských novokantovců. Na druhé straně byl Solovějčik nespokojen s inertností
kantovského gnoseologického systému a pokusil se sféry čistého „teoretického“ a
„praktického“ rozumu integrovat znovu do všeobsáhlé „světové perspektivy“. To ho vedlo
k uznání některých moderních filosofií, které posunuly svůj zájem od „klasických“
filosofických témat (ontologie a gnoseologie) k problémům hodnot a jiných kvalitativních
aspektů lidské existence.321 Reflektivní, kognitivní přístup ke světu nestačí; musí být doplněn
dynamickým, emocionálním postojem. Pouze spojením obou vzniká integrální světový názor:
„Poznání spolu s uznáním a hodnocením vytváří perspektivu světa.“322
V tomto světle teď můžeme číst Solovějčikovo pojetí „vědomí místa“. Existují dva
základní postoje ke světu: postoj nomáda a postoj usedlíka.323 Nomád nemá žádné pevné
místo k přebývání, stěhuje se z místa na místo a hledá území, které by mu dočasně nejlépe
vyhovovalo. Zemi, ve které žije, využívá, ale s touto zemí nemá „žádné mentální ‚spojení‘“.
Pro Solovějčika to je „vykořisťovatel, parazit“.324 Nemá žádné „vědomí místa“. Usedlík
představuje civilizované lidi, kteří obdělávají zemi, v níž žijí, milují ji, jsou produktivní a
kreativní. Usedlík má „vědomí místa“. Obě postavy, nomáda a usedlíka, je třeba chápat
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symbolicky, jakožto představitele určitých duchovních světových názorů. Nomád představuje
člověka, který vysává zdroje hodnot, dokud je úplně nevyčerpá; pak se stěhuje jinam,
k jinému „prameni“, který by mohl uhasit jeho žízeň. Solovějčik to nazývá „hedonickým
postojem“: dokud hodnoty uspokojují, jsou užitečné; jakmile ztratily svou schopnost přinášet
uspokojení, jsou k ničemu a je třeba je opustit. Takovíto lidé jsou „duchovní parazité“,
lhostejní k místu, na kterém žijí, využívající kulturu jiných. Jejich postoj ke skutečnosti je
kognitivní, nestranný; uvažují, ale nemilují. Tak Solovějčik ztotožňuje „nomáda“
s kognitivním člověkem, vědcem, v protikladu k filosofovi, který má osobní vztah ke své
filosofii, chápané v doslovném smyslu jako láska k moudrosti. „Vědec je nestranný; filosof je
vášnivý milovník svých názorů.“325
Usedlík se podobně jako filosof ztotožňuje se svou kulturou, má osobní a citový vztah
k místu, na kterém žije. Vytváří své vlastní hodnoty, má svou vlastní „světovou perspektivu“.
Není to pouhý homo religiosus; propojuje „vědecké“ poznání s náboženským nadšením. V
„duchovním usedlíkovi“ můžeme poznat halachického člověka, který podle Solovějčika
představuje ideál židovské spirituality a religiozity. „Právě tyto dva prvky, poznání a
propojení, vytvářejí perspektivu světa, a pro Žida kedušat makom.“ 326 V rabínské tradici
slovo makom (místo) znamená Boha, zastupuje Boží jméno, které nelze vyslovit; posvěcení
místa tedy znamená posvěcení Hospodina. Bůh je místo povýtce; je „mekomo šel olam,
zásobárna vesmíru“.327 Je conditio sine qua non srozumitelného vnímání světa: „Jestliže
vesmír je nemyslitelný bez prostorového rámce (a to je vskutku jádro Kantova apriorního
pojetí), tím spíše je židovský svět nepochopitelný bez všeobjímajícího Boha.“328 Navíc
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v židovské tradici existuje jiný pojem, který má co do činění s „vědomím místa“: trefa.329
Tradičně trefa znamená protiklad ke keduša, posvěcení; zatímco keduša znamená něco
pozitivního, potřebného, trefa je něco negativního, zakázaného (např. je zakázáno požít zvíře,
které roztrhala na kusy nějaká šelma; srv. Ex 22,30). Důvod, který uvádějí rabíni, lze chápat
takto: Roztrhané zvíře už neodpovídá svému původnímu tvaru, své „definici“.
V Solovějčikově pojetí trefa znamená „každý předmět, který překračuje své vlastní
hranice“.330 A to je nepřípustné: „Židovský postoj popírá sebepřekračování keduša. Vyžaduje,
aby si svatost byla vědoma místa a hranic.“331
Propojení kognitivního a náboženského světového názoru v halachickém člověku
znamená podle Solovějčika i zrušení dichotomie posvátné – profánní, která se vyskytuje
v jiných náboženstvích. V židovské orthodoxní tradici332 existuje syntéza „vědeckého“333
poznání a náboženské inspirace, praktického přístupu ke skutečnosti a touhy po
„transcendentnu“. V tomto spojení „se celý svět stává jednou, monistickou říší, Boží
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doménou. Ulice a domov, synagoga a obchod splývají v jedno. Celý život člověka se
zasvěcuje Bohu.“334

3. Posvátno a čas

Druhým aspektem posvěcování, keduša, je zman, v Solovějčikově pojetí „vědomí času“.
Podobně jako Bergson Solovějčik rozlišuje mezi kvantitativním časem fyziky („čistá
chronometrie“) a kvalitativním časem, trváním (bergsonovská „durée“). Chronos,
kvantitativní čas, je homogenní, spacializovaný, „spojený s prostorem v pohybu“, v moderní
fyzice ztotožňovaný s „časoprostorovým kontinuem“. Je jednorozměrný, s „milníky
oddělujícími minulost, přítomnost a budoucnost“.335 Je prázdný, netvůrčí. „Durée“,
kvalitativní čas, je na druhé straně „čas pomíjivý, živoucí a neměřitelný, mimo vědcův
dosah“.336 Je mnohorozměrný, „zároveň pronikající a pokrývající minulost, přítomnost a
budoucnost“.337 Je dynamický, tvůrčí. Bergson se však omezil na filosofickou analýzu času,
zatímco Solovějčik chce, podle svých vlastních slov, jít ještě dále a aplikovat toto pojetí času
na existenciální situaci člověka. S ohledem na tento dualismus času existují dva druhy lidské
existence, dva druhy osobnosti:
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1. Ti, kdo žijí v kvantitativním, „mrtvém“ čase, kdo „měří čas podle hodin a
kalendáře“.338 Tito lidé nemají historické vědomí: „Pro ně neexistuje spojení minulosti
a budoucnosti. Sama přítomnost je ztracený okamžik.“339
2. Ti, kdo jsou schopni kvalitativního zakoušení času, kdo neměří čas „délkou – extensio,
ale čistou kvalitou, kreativitou a úspěchem“.340
První, kvantitativně žijící typ, je pasivní, netvůrčí a jako typ ho lze ztotožnit s otrokem:
„Otrok nemá své vlastní vědomí času, protože nemá vlastní čas.“341 Takový člověk má vždy
dost „času“, je „nasycený časem“. Druhý typ oproti tomu je člověk, který „žízní po čase“; čas,
ve kterém žije, je příliš krátký na to, aby mohl uskutečnit všechny své plány a činnosti. Je to
dynamická a kreativní osobnost. Ve srovnání s otrokem je svobodný, nenechává si ani jeden
okamžik proklouznout mezi prsty; cení si každé vteřiny času, v němž žije. Na druhé straně je
schopen vnímat, jak se minulost a budoucnost spojuje s přítomností: Vědomí počátků, svých
dějin jakožto jedince i jako skupiny, splývá s eschatologickou vizí v jednotu, jež je
neoddělitelná od jeho „vědomí času“. Žít svobodný a tvůrčí život znamená odmítat jakýkoli
koncept osudu; na příkladu historické „chyby“ rabiho Akivy342 Solovějčik dává jasně najevo,
na čí straně jsou jeho sympatie. Podle něho ti, kdo před povstáním varovali, protože ho
považovali za předčasné a nepřipravené, byli „evolucionisté“, zatímco ti, kdo se povstání
338
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aktivně účastnili, byli „revolucionisté“: „Starý problém, zda člověk má zasahovat do
historického procesu či cest ‚osudu‘ tím, že je aktivně určuje, vystoupil do popředí. Nastal čas
přijmout nebo odmítnout politiku laissez faire vůči dějinám.“343 Případ rabiho Akivy a jeho
oponentů Solovějčikovi slouží jako ilustrace dvou zásadně protikladných postojů k času:
„Evolucionistický“, pro nějž je čas kvantitativní chronos, což je výsledek řeckého myšlení,344
a „revolucionistická“, eschatologická zkušenost, která má hluboké kořeny v tradici, začínající
na hoře Sinaj. Pouze druhý typ zakoušení času stojí za to; jen toto je smysluplná pouť od
egyptského otroctví ke kec,345 „konci cesty“, geula,346 vykoupení. Absolutní konec dějin,
vykoupení, není něco statického, co bychom měli očekávat ve vzdálené budoucnosti; je to
norma, ideál, po němž lidé touží, který lidé uskutečňují ve svém životě. Jen když na čas
použijeme kvalitativní kritéria, můžeme spěchat kupředu „mílovými kroky“.347 Člověk není
otrokem času, nežije v čase; žije čas, aktivně ho utváří, neustále ho znovu a znovu
interpretuje: „Čas se odpočítává podle vlastní kreativity člověka a jeho sebeurčení. Všechny
zákony neměnné a nezměnitelné kauzality přestávají platit, když se člověk podílí na tajemném
odvíjení času (chronos).“348
Posvátný čas či „vědomí času“ je pro Solovějčika jednota minulosti, přítomnosti a
budoucnosti. Tato jednota tvoří jedinečné pojetí dějin, které lze vyjádřit hebrejským výrazem
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masora,349 založené na zjevení a tradici. Pro sekulárního člověka je každá historická událost
mrtvým předmětem vědeckého výzkumu (nebo romantické zvědavosti), která může mít na
jeho život jen nepřímý vliv, pokud vůbec nějaký. Je to něco vzdáleného, neskutečného,
mytického. Pro tradičního Žida, „Žida masory“, však neexistuje žádná vzdálenost v čase. Bez
ohledu na staletí a tisíciletí, která uplynula, tradiční Žid „se prochází sem a tam od starověku
po moderní dobu“.350 Čas je „historické kontinuum“, do kterého lze vstoupit kdykoli, na
kterémkoli „místě“.351 Historické události, historické postavy mají existenciální význam,
pronikají do osobního života člověka. Ve význačných okamžicích, „v čase keduša“, Žid
vstupuje do dialogu s lidmi minulosti: stává se jejich současníkem.
Bylo by zajímavé srovnat Solovějčikovo pojetí posvátného času s pojetím, které
zastával jeden z nejvýznamnějších femonologů náboženství Mircea Eliade (1907 – 1986).
Podle Eliadeho je hlavní rozdíl mezi posvátným a profánním časem v tom, jakou hodnotu jim
připisují náboženští lidé: Sekulární či profánní čas je pouhé přežívání, heideggerovské
„obstarávání“, o sobě bezvýznamné; v zásadě nemá žádnou hodnotu. Takový život nestojí za
to žít. Náboženští (v Eliadeho terminologii „archaičtí“ či „tradiční“) lidé se snaží za každou
cenu zbavit této nesmyslné existence a dosáhnout jiného, hodnotnějšího modu bytí. Chtějí žít
v posvátném, „mytickém“ čase, který by je přivedl blíže ke zdroji veškerého bytí, který by jim
umožnil, aby se stali současníky svých mytických předků, „kulturních hrdinů“, aby se
takříkajíc přenesli do okamžiku absolutního počátku, do illud tempus. Jen tam lidé mohou
najít sama sebe, svou skutečnou povahu, ale i pravý úděl. Sekulární čas nemá žádný smysl,
349
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pouze mytický čas vyjadřuje autentický modus bytí. Dějiny však mohou nabýt hodnoty
posvátného, mytického času, pokud je pojmeme jako theofanii, jako svrchovaný výraz Boží
vůle v dějinných událostech. V tom případě dějiny nabývají formy lineárního posvátného
času, který spěchá od okamžiku absolutního počátku (mytického svoření světa) k absolutnímu
konci, eschaton (nové stvoření, vykoupení, znovuzrození). Ve srovnání s původním,
cyklickým pojetím posvátného času v archaických kulturách tato nová představa lineárního
času sebou přináší posvěcení každodenní existence, nové zhodnocení profánního modu
lidského bytí. Eliade připsal tento výkon starým Hebrejcům, zvláště starozákonním prorokům:
„Vidíme, že jako první valorizují dějiny proroci, dostávají se za tradiční vizi cyklů – za
koncepci, která zaručuje všemu věčné opakování – a odhalují čas, který plyne lineárně.“352
Solovějčikovo pojetí posvátného času této představě do značné míry odpovídá. I pro
něho jsou dějiny židovského lidu posvátnými dějinami, příběhem spasitelné pouti od kvasimytického počátku (exodus z Egypta) k eschatologickému konci (olam ha-ba, „budoucí
svět“). Všechny historické události, které během této pouti nastanou, mají význam, protože
vyjadřují vůli Boží. Žít v souladu s touto vůlí znamená přijmout dějiny židovského lidu jako
posvátné dějiny, dějiny spásy („Heilsgeschichte“), a zasvětit každodenní rutinu Bohu:
obyčejné prožívat jako neobyčejné, posvěcovat to, co je světské, z profánního učinit posvátné,
„propojit ulici a domov, synagogu a obchod“. V jednom podstatném aspektu se však
Solovějčik od Eliadeho liší. Jeho pojetí historického času si podržuje prvek archaického
cyklického času: dovoluje, aby se do něho opět vplížila reversibilita. Eliade sám uznává, že
když se objevil lineární historický čas, staré cyklické pojetí úplně nezmizelo. Naopak, v naší
moderní společnosti jsme v současné době svědky znovuoživení kdejaké mytické teorie a
praxe. Podle Eliadeho je to reakce a vzpoura proti „teroru dějin“, proti vypjatému historicismu
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naší sekularizované doby, která hledá význam historických událostí v nich samých. Dějiny už
nejsou výrazem Boží vůle, mají svůj smysl v sobě. Od osvícenství lidé postupně ztrácejí
transcendentní perspektivu, která by jejich životům zajistila absolutní smysl. Rostoucí
prázdnota jejich existence je žene zpět k archaickým modům bytí, které skrze mytické
archetypy nabízejí smysluplnou interpretaci jejich existenciální situace. Solovějčik, který hájí
jedinečnou povahu židovské tradice, nabízí jinou alternativu. Uchovává lineární charakter
posvátných dějin židovského lidu, zároveň však dovoluje, aby se do času dalo opět vrátit, aby
se dal „opakovat“. Jak jsme už viděli, koncept masory je založen na splynutí minulosti,
přítomnosti a budoucnosti v médium („historické kontinuum“), v němž se odehrávají dějiny,
ale do kterého lze v každém okamžiku znovu vstoupit, což znamená, že dějiny lze měnit,
přetvářet či „opravovat“. Být Židem masory znamená být svobodný a tvůrčí; v tomto smyslu
lidé ovládají a utvářejí své vlastní dějiny a osud. A v tom je Solovějčik zajedno s Eliadem: „A
tak pro tradičního člověka není moderní člověk ani typem svobodné bytosti, ani typem tvůrce
dějin. Právě naopak, člověk archaických civilizací může být hrdý na svůj způsob existence,
který mu dovoluje svobodně žít a tvořit. Je svobodný v tom smyslu, že již nemusí být tím, čím
byl, že může zrušit své vlastní ‚dějiny‘ periodickým anulováním času a kolektivní regenerací.
Tato svoboda vůči svým vlastním ‚dějinám‘ – které pro moderního člověka jsou nejen
nezvratné, ale samy určují lidskou existenci – je pro člověka, který se rozhodl být
historickým, naprosto nedostupná.“353 V Solovějčikově pojetí však je důležitá odlišnost: Být
tvůrčí neznamená prostě opakovat, periodicky obnovovat. Znamená to vytvářet znovu,
opakovat tvůrčím způsobem, opakovat na vyšší úrovni (viz níže).
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Tím, že Solovějčik zrušil „jednosměrný“ charakter času, otevírá možnost nové
interpretace jednoho z nejdůležitějších náboženských fenoménů: tešuva354 čili pokání. Podle
tradičního pojetí je duchovní přerod, konverze, jíž předchází vymazání hříchů,
nepochopitelným aktem transcendentního božstva.355 Podle Solovějčika to však je akt závislý
na lidské činnosti; ne ve smyslu sebetrýznění, ale jakožto přihlášení se k vlastním hříchům a
špatným skutkům, aby se mohly změnit z negativní, štvavé síly v pozitivní energii, která může
povznést člověka na vyšší úroveň existence. Lidé mohou aktivně zasahovat do svých
vlastních dějin, aby je „změnili“ a mohli se přemístit na lepší „místo“.356 Hříchy nelze
vymazat, ale lze je přijmout a proměnit „v duchovní odraziště k intenzivnější inspiraci a
hodnocení“.357 Problému tešuva Solovějčik věnoval mnoho času a úsilí;358 v jistém smyslu to
je jedno z jeho životních témat. Hlavním důvodem, proč je třeba mluvit o tešuva v kontextu
posvátného a profánního, je to, že tešuva vlastně znamená keduša, posvěcení. Kát se znamená
toužit po absolutně svatém, po Bohu. A to neznamená oddělit se od hříšného sekulárního
světa, ale povznést ho, posvětit ho, změnit ho v „odraziště“ k dalšímu rozvoji a
přehodnocování tradičních představ a hodnot. „Našim ideálem není opakování, ale přetváření
na vyšší úrovni.“359 Sekulární, profánní svět může, podobně jako v případě hříchu, sloužit
jako rezervoár negativní energie, kterou lze proměnit v energii pozitivní, a ta může lidem
pomáhat posvěcovat jejich životy i celý svět. „Jen tím, že proti sobě postavíme různé hodnoty,
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profánní proti posvátnému, můžeme nabýt duchovní síly a dosáhnout sebeuskutečnění.
Sekulární svět, dokonce lépe než svět náboženský, může sloužit k pěstování nových pojetí a
přeznačování starých.“360
Shrneme-li hlavní myšlenky eseje Posvátné a profánní, dojdeme k závěru, že tu
Solovějčik nabízí nový pohled na dualismus posvátné – profánní, nové řešení starého
problému vztahu mezi transcendentním a imanentním. Vychází z tradičního učení o absolutní
svatosti Boží a svoje vlastní pojetí rozvíjí dvěma směry: Jednak analýzou náboženské
zkušenosti, jak se projevuje v životě člověka, jednak zkoumáním způsobu chování člověka
jakožto jedince i jako člena komunity ve světě, v němž musí žít. Náboženská zkušenost je ze
Solovějčikova pohledu druhem primordiální existenciální situace, která se vyznačuje
numinózní ambivalencí a psychologickou nejistotou; slouží jako všudypřítomná výzva
lidskému postoji k vlastní pozici ve světě. Z tradičního hlediska se lidé mohou buď vzdát,
podlehnout neodolatelnému tlaku své situace a nechat se zotročit, věčně se zmítat mezi
posvátnými a profánními, transcendentními a imanentními říšemi skutečnosti (homo
religiosus), nebo mohou potlačit všechny nároky, které na ně jejich situace klade, a upadnout
do nějakého druhu plytké a povrchní existence (sekulární člověk). Jediným smysluplným
řešením tohoto věčného problému je podle Solovějčika cesta tradičního (masoretského)
judaismu: Spojit oba existenciální světy, svět posvátného a svět profánního, do jediné
„světové perspektivy“, která umožní transcendentnímu projevit se skrze imanentní a
imanentnímu nabýt hodnoty skrze transcendentní. To je cesta halachického člověka; nikoli
neutralizace imanentního skrze transcendentní a naopak, ale neustálé zprostředkovávání mezi
těmito protikladnými sférami: „Počátek svatosti má kořeny v nejvyšším nebi a její konec je
vetkán do eschatologické vize ‚konce dnů‘ – být svatý navěky a navždy. Spojením těchto
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dvou perspektiv je halachické pojetí svatosti: být svatý na zemi, která je dílem Jeho moci –
svatost konkrétního.“361
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IX. Filosofie náboženství jako filosofie halachy

Klíčovým pojmem Solovějčikova myšlení je halacha; tento výraz se v nejrůznějších
kontextech objevuje ve všech jeho přednáškách i psaných pracích, a to jak rabínskotalmudické, tak i filosoficko-theologické povahy. Solovějčik navazuje na tradiční rabínské
chápání tohoto výrazu, jak se ustálilo v průběhu věků, ale zároveň mu přisuzuje jistou
absolutní hodnotu, jakési fundamentální východisko, z něhož se má odvíjet nejen určení
vlastní náboženské identity, ale veškeré chápání světa. „Ze zdrojů halachy očekávejme
zformulování nového světového názoru,“ říká Solovějčik v poslední větě své Halachické
mysli.362 Toto bývá chápáno jako jeho programové prohlášení, kterým naznačuje svůj zájem
na provedení systematické reflexe halachické existence, která by vedla ke zformulování
nového typu náboženské filosofie, v Solovějčikově pojetí tedy nové filosofie judaismu, která
by se opírala výhradně o halachu, chápanou jako objektivní jednota apriorní povahy:
„…existuje pouze jediný zdroj, ze kterého se může vynořit židovská filosofická
Weltanschauung; objektivní řád – halacha.“363 Solovějčik se svými parciálními analýzami
halachické zkušenosti, ale i studiem obecně filosofických konceptů snažil postupně vytvořit
určitou ideovou bázi, ze které by mu nakonec vzešla závěrečná filosofická syntéza – filosofie
halachy. Tento cíl se mu stal úběžníkem veškeré reflexe, k němu se občas i explicitně hlásil,
když glosoval své analýzy, nebo nepřímo odpovídal na námitky svých kritiků. Je však tato
absolutizace halachy oprávněná a může skutečně vést až k vytvoření specifické filosofie
náboženství?
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1. Halacha a agada

V tradičním rabínském pojetí je halacha tou částí tradice, která má výrazně zákonný
charakter, nevyčerpává však celek této tradice; jejím komplementárním protějškem je agada
(hagada), která zahrnuje veškerou látku, která právě nemá tuto zákonnou povahu – vyprávění,
dějinné příběhy, poezii, populární výklady různých událostí či rabínských naučení, anekdoty
apod.364 Není však pochyb o tom, že halacha je vlastní jádro rabínské tradice, „kostra“, kterou
obaluje „maso“, tedy agada.365 Jak už z etymologie slova, které je substantivním derivátem
hebrejského slovesa halach, „chodit“, vyplývá, halacha znamená jakousi životní „cestu“,
způsob chování a jednání, postoj ke světu a bližním. Halacha je zároveň ve své normativní
podobě souborem pravidel, která tuto „cestu“ vytyčují; jejich zdrojem je jednak rabínská
interpretace Tóry, resp. hebrejské Bible, jednak soubor precedentních rabínských rozhodnutí
v případech, kdy nelze najít přímou inspiraci v Tóře.
Jak jsme viděli v kapitole o panhalachismu analytického hnutí,366 vědomí závaznosti
halachy pro život každého Žida mohlo vyústit až v jakýsi halachický imperialismus,
absolutizace halachy ve smyslu její všeobsáhlosti až k potlačení významu jejího
komplementárního souputníka, agady. To na jedné straně muselo zákonitě vyvolávat
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podezření na straně těch, kteří nespouštěli ze zřetele původní halachicko-agadickou obojakost
a komplexnost židovské tradice,367 tj. zejména tradičních učenců, ale i běžných lidí, jimž byla
proti mysli legalistická suchost halachy a elitářství jejich znalců, na straně druhé se ani
filosofická reflexe nemohla, ani nechtěla vyhýbat existenciálním tématům, která nabízela
právě jen agada.368 Středověká židovská filosofie se tematicky zaměřovala na celek židovské
tradice, aniž by striktně rozlišovala mezi zákonnou a „vyprávěcí“ tradicí, resp. je chápala ve
vzájemné souvztažnosti. Když např. Maimonides pojednává ve svém filosofickém opus
magnum369 způsoby vztahování se k Bohu prostřednictvím přikázání a snaží se vyložit jejich
smysl, do halachického kontextu (Tóra – „Zákon“) zařazuje i látky, které jsou v běžném pojetí
historicko-mytickým narativem,370 na druhé straně zdánlivě bezvýznamným vyprávěním
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přisuzuje důležitost, která jinak přísluší zákonnému kodexu.371 Ani „racionalisticky“ laděný
moderní judaismus poosvícenské éry nepovažoval za nutné radikálně rozlišovat mezi
halachickou a agadickou tradicí; obě byly produktem historického vývoje židovské civilizace
a představovaly jen různé stupně formalizace tradičních látek.
V tomto smyslu se některým moderním židovským myslitelům zdá Solovějčikovo
patetické tvrzení, že nová filosofie vznikne (pouze) z halachických zdrojů, jako přehnané a
jednostranné. Halacha samotná se chápe jako vývojový derivát z historicky vzniklých látek,
které zachytila hebrejská Bible a rabíni jejími výklady (midraš). Jejím úkolem není podávat
obecný výklad světa a lidské situace, ale nabízí obecná pravidla chování a jednání, která mají
vliv na podobu a utváření světa a usměrňují a formují i lidskou psychiku. „Halacha není ani
theologie, ani antropologie, ale je na obou založena. Z Bible a rabínského midraš agada
pochází učení o Bohu a teorie člověka, které jsou podmínkami předcházejícími halachu, a
v jejich rámci je halachu jako celek třeba chápat.“372 Halacha tak není metodicky jednotný
systém, jehož vnitřní koherence se opírá o vlastní zdroje, ale vnitřně rozrůzněná struktura,
odrážející bohatství témat a motivů předfilosofického zachycení skutečnosti v Bibli a
agadickém midraši. Halacha tak nabývá výrazně instrumentální povahy a rozdíl mezi
„teoretickou“ halachou (halacha „o sobě“) a „praktickou“ halachou (halacha „pro nás“) se
stírá. Studovat halachu, rozumět jí, znamená dvojí: „1. rozeznat situaci, v níž jí lze použít a 2.
pochopit, co má člověk dělat.“373 V tomto smyslu agada opět hraje prim: Skrze příběhy,
„legendy“ a mravoučná povídání nabízí bezprostřední, „archetypální“ vzory jednání
k následování. Halacha tak představuje vyšší, rozumovou reflektující činnost, která konkrétní,
371
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kvalitativní fenomény empirického světa pozvedá na úroveň obecného. Její sekundární,
odvozené postavení, závislost na „matérii“ vezdejšího světa je tak zřejmá.

2. Halacha a dějiny

Jako taková má halacha výrazně historickou povahu, je to sediment historických zkušeností
nesčetných generací židovského národa. Tak tomu vždy rabíni rozuměli, tak to vyplývá i z
„definice“ halachy moderního židovského autora, podle něhož má výraz halacha dvojí
význam: „1. Tradice, která se dodržuje po generace a 2. cesta, po které jde lid jako celek.“374
Jednotlivé halachické „zákony“ tak pocházejí z různých zdrojů, které mají zřetelně historický
charakter: Jsou založeny na dřívějších právních „systémech“, nebo na rozhodnutích
historických postav, které jsou vnímány jako autority, a proto jejich rozhodnutí jsou přijímána
jako závazná. Důležitou roli vždy hrály zvyky či zvyklosti (minhagim) lokálního charakteru,
které sice původně neměly váhu zákonných rozhodnutí, ale postupem času se přetvořily
v závazná pravidla, velmi často přijatá celou židovskou obcí.375 Zvyklostní původ řady
halachických norem je vyjádřen i rabínským rčením, že „zvyk ruší halachu“, které můžeme
najít v Talmudu.376 To dokládá vnitřní dynamiku halachického systému, který se nejen
rozšiřoval usazováním dalších a dalších vrstev historických zkušeností, ale zároveň
proměňoval plynulým přecházením od jedněch halachických pravidel k druhým, resp.
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nahrazováním určitých pravidel jinými. Halacha se tak jeví jako relativně stálý, ale
potenciálně otevřený systém – otevřený novým, historicky podmíněným interpretacím.377
Toto vnímání halachy je v souladu se sebeporozuměním judaismu jako historické
zkušenosti židovského lidu. Dějiny, chápané jako posvátné dějiny, resp. jako dějiny vykoupení
či spásy, jsou esencí židovství.378 Solovějčik samozřejmě rovněž chápe konkrétní halachu
v jejich historických souvislostech, stejně jako ho ani nenapadne popírat historické události
jako konstrukce či fikce. Příběhy biblických patriarchů, slavné disputace starověkých rabínů,
život Maimonidův, šoa nebo vznik moderního státu Izrael jsou pro něho konkrétní,
hmatatelné dějinné události se všemi svými existenciálními dopady. Na druhé straně právě
proto, že dějiny chápe jako svaté dějiny, dějinné události jako výraz transcendentní vůle
v tomto, imanentním světě, nespokojuje se s jejich historicko-kontextuálním významem, to
znamená s jejich významem pro danou chvíli či epochu, pro jejich bezprostřední účastníky či
svědky, ale hledá jejich transhistorický či metahistorický smysl, tj. jejich stálou platnost a
závaznost pro všechny následné generace. I v tom má oporu v tradičním chápání významných
377
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dějinných událostí jakožto událostí archetypálních, jakožto událostí, které se periodicky
zpřítomňují a umožňují participaci i těch, kteří nejsou historicky bezprostředními účastníky
těchto událostí.379 Solovějčik však chce toto spontánní vnímání dějinných událostí a jejich
smyslu převést na vyšší, teoretickou úroveň; ze zakoušení jednotlivých dějinných událostí
jako disparátně smysluplných chce vytvořit principiální jednotu, tj. povznést tuto konkrétně
podmíněnou zkušenost na obecně platnou rovinu a provést reflexi smysluplnosti dějinných
událostí jako takové.
Jak jsme již viděli při analýze konceptu masory v eseji Posvátné a profánní,380 dějiny
jsou pro Solovějčika zvláštním způsobem reversibilní: Schopnost člověka do dějin znovu
vstupovat a tvůrčím způsobem je „modifikovat“ je výrazem jeho participace na božské
kreativitě, což je výlučnou kvalitou halachického člověka. Ten tak může překonávat
omezenost své historické existence a jistým způsobem se stávat „souvěčným“ se svým
Stvořitelem na základě „spolupráce“ na stvoření. Toto překročení časovosti lidského života se
ovšem odehrává ve zvláštní „metafyzické“ rovině, která je průnikem každodennosti lidské
existence a svátečnosti Boží intervence. Jak už bylo řečeno výše,381 základním posláním
židovské halachické existence není únik z konečnosti všedního života, ale její posvěcení,
povznesení na vyšší úroveň, kde nabývá svého pravého smyslu v setkání s božským. A
Solovějčikovi jde právě o to, aby tento smysl uchopil v jeho úplnosti a ve vztaženosti k této
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totální perspektivě zahlédl rozporuplnost lidské existence v její jednotě. To však není možné
bez pomoci „shůry“. Nikoli ve smyslu nějakého mystického vytržení, okamžitého osvícení a
nazření, ale systematickou reflexí toho, co nám bylo už dáno předem jako celek smyslu,
nicméně v zavinuté podobě: halachy. Solovějčik nepopírá historicitu halachy, tu však chápe
nikoli v genetickém, ale hermeneutickém smyslu; nezajímá ho tedy, jak vznikala, ale jak se
v průběhu dějin rozkrýval její smysl, který tu už byl předem dán. Generace rabínů nevytvářely
halachu svými arbitrárními rozhodnutími, ale naopak, jejich rozhodnutí byly vždy parciální,
historicky podmíněné vhledy do halachy, která tu byla už „od věčnosti“.382 Tím je
ospravedlněna i „technika“ rabínského rozhodování ve sporných případech, kdy v daném
okamžiku platí ten závěr, který prosadila většina, přičemž menšinový názor se neruší, ale
„uzávorkovává“ s vědomím, že z omezeného lidského hlediska nemůže vzejít žádná absolutně
platná maxima.

3. Halacha jako filosofické téma

Solovějčik absolutizací určitých aspektů tradičního chápání halachy jí dává nový smysl, nový
status. Halacha už není jen určitý způsob života a návod k němu, ale jednak je to
hermeneutický klíč ke smyslu lidské existence vůbec, jednak jakési apriorní „jsoucno“, jehož
bytí pro nás tkví v jeho neustálém a simultánním odhalování a skrývání, které se nám nabízí
jako návod k řešení problémů každodenního života, ale zároveň nás znejisťuje svou
„odtržeností“ od každodennosti, popíráním „logiky“ běžné lidské existence, a tak v nás
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neustále vyvolává pochyby s hlubokými existenciálními dopady.383 Halacha se tak jeví jako
téma pro filosofickou reflexi povýtce, neboť její vnitřní struktura je navýsost filosofická: týká
se bytí a jeho smyslu. Solovějčik nahrazuje obecné filosofické pojetí náboženství specificky
židovským pojetím rabínského halachismu, který interpretuje svým jedinečným způsobem, a
filosofie náboženství jakožto filosofie judaismu se mu stává filosofií halachy.
Toto „zfilosofičtění“ halachy se na jedné straně setkalo s nadšeným ohlasem, na straně
druhé s ostrou kritikou. Dnes již klasickou oponenturu Solovějčikovu pojetí halachy provedla
ještě za Solovějčikova života Rachel Shihor ve svém článku „O problému statutu halachy
v judaismu“;384 na ni se často odvolávají další Solovějčikovi kritikové. Shihor správně
vychází z předpokladu, že pro halachického člověka vlastně neexistuje nic než halachická
skutečnost, tedy skutečnost nazíraná prizmatem halachických předpisů, ale Solovějčikovi
podsouvá názor, že existuje jakási nehalachická skutečnost, kterou mění halachický člověk
v halachickou tím, že k ní přistupuje se svými halachickými měřítky. Tato změna však navíc
není nezvratná; když halachický člověk od skutečnosti odvrátí svou pozornost, ta se stává
opět nehalachickou. Shihor nepochopila smysl Solovějčikových výroků, jimiž se snaží
metodicky ukázat, jak vzniká halachická zkušenost světa, tedy halachický svět: „Když se
halachický člověk setkává se skutečností, má v ruce tóru, která mu byla dána na Sinaji. (…)
383
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Halachický člověk přistupuje ke světu apriorně vyzbrojen holí, pytlem, pravidly, zákony,
principy a soudy (kurzíva M.L.).“385 Shihor, která ve své citaci v anglickém překladu neuvádí
mnou zdůrazněný termín apriorní,386 má za to, že Solovějčik předpokládá existenci jakéhosi
světa o sobě, který halachický člověk dočasně modifikuje tím, že na něho vyrukuje se svou
holí, pytlem atd. Halachický člověk navíc údajně o existenci tohoto světa o sobě nepochybuje:
„Tak halachický člověk ví, že žije ve dvou zcela odlišných rovinách skutečnosti: v rovině
halachické skutečnosti a v rovině, která halachu zcela postrádá, nebo je předhalachická.“387
Shihor to dokládá příklady, které Solovějčik uvádí, aby znázornil rozdíl mezi subjektivněnaivním a objektivně-halachickým přístupem ke světu: Když halachický člověk narazí na
pramen vody, nevnímá jeho „poetické“ kvality („tiše bublá“388), ale jeho halachické
„kvantity“ (hodí se k rituálnímu očišťování?). Solovějčik však tím netvrdí existenci jakýchsi
dvou světů, dvou pramenů, jednoho „bublajícího“ o sobě a druhého „rituálně očišťujícího“
pro nás, resp. pro halachického člověka. V těchto dvou případech jde jen o dva různé
způsoby, jak se nám svět dává, jak se nám jeví. V prvním případě jde o „naivní“ přístup ke
světu, ve druhém o „poučený“ či „kritický“, tedy prostřednictvím jisté apriorní vybavenosti,
která však není vlastní člověku jako takovému, ale jen jistému typu lidské existence –
halachickému člověku. Když Solovějčik říká, že halachický člověk „nemá zájem na zkoumání
pramene, jak je o sobě“389, míní tím jen to, že ho nezajímá nám nepřístupný noumenální svět,
ale svět, jak se nám dává určitým způsobem – halachicky.
Tím se dostáváme k druhému bodu uvedené kritiky Rachel Shihor, a to samotné
povahy apriority halachy: „… halacha se tu chápe jako jakási apriorní struktura; obecně zde
385
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můžeme vidět hrubou modifikaci kantovského přístupu, který tvrdí existenci syntetických
soudů a priori. Lze říci, že Solovějčik představuje halachu jako jakýsi druh židovské verze
takových syntetických soudů a priori.“390 O tom, že tady Solovějčik aplikuje Kantovy
gnoseologické principy, není sporu. Shihor sice uznává, že halacha je „universální pravda
nezávislá na smyslech“391, ale odmítá ji uznat jako apriorní poznávací strukturu, jako
podmínku lidského poznání, či, jak sama říká, „lidského vědomí“. Halacha je zjevením na
Sinaji a právě toto zjevení „ztělesňuje něco, co je mimo lidské vědomí, včetně jeho
podmínek.“392 Proto člověk není schopen svým rozumem pochopit obsah halachy, přestože je
schopen ho nějakým způsobem „rozvíjet a kategorizovat“, a tak dospět alespoň k částečnému
porozumění. Problém této kritiky je v tom, že bere kantovské kategorie a priori, resp. a
posteriori, příliš úzce. Shihor na jedné straně uznává absolutní, tedy na ničem jiném závislou
pravdivost halachy, trvá však na tom, že její „konceptuální“ obsah získáváme ze zkušenosti a
nikoli z halachy samé. Jinak, kantovsky řečeno, tvrdí, že halachické pojmy vznikají ze
zkušenosti, halachické soudy jsou tedy syntetické, a nemůžeme se jich dobrat rozborem
obsahu halachy, tedy analyticky. Tím ovšem její argumentace končí a zcela nevyjasněný
nechává problém syntetických soudů a priori, o kterých výše tvrdila, že je Solovějčik hrubě
dezinterpretoval v apriorismus halachy.
Tady je třeba se podívat na tento apriorismus ze dvou hledisek. Na jedné straně
Solovějčik uznává, že celek halachy je dán najednou lidu Izraele v určitém historickém
okamžiku na určitém zeměpisném místě, což dosvědčuje tradice na základě zaznamenané a
obecně uznané zkušenosti těch, kdo byli bezprostředními svědky této jedinečné, dramatické
dějinné události: „Když nadešel třetí den a nastalo jitro, hřmělo a blýskalo se, na hoře byl
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těžký oblak a zazněl velmi pronikavý zvuk polnice. Všechen lid, který byl v táboře, se
třásl.“393 Obsah halachy, jednotné a jediné Boží slovo, však musel Mojžíš rozčlenit tak, aby
byl schopen jej v řeči předat všemu lidu. V řeči, to znamená pomocí soudů (skládajících se ze
subjektu a predikátu), které rozebírají a vysvětlují halachickou matérii, tedy soudů
analytických. Pro Solovějčika je to v duchu Kantově skutečné poznání,394 které je
neotřesitelným základem veškerého rabínského myšlení; Solovějčik je nazývá teoretickou
halachou. Rabíni se po celé generace zabývali rozborem a výkladem halachických předpisů
primárně proto, aby jim lépe rozuměli, a tuto analytickou činnost považovali za vrchol, ne-li
vlastní smysl lidského myšlenkového úsilí; odtud i koncepce tora li-šmah, tedy studium tóry
pro ni samou. Rabíni si obvykle nemysleli, že by k halachickým předpisům mohli přidat něco
nového, co v nich už není obsaženo, co přichází zvnějšku, z empirické zkušenosti. Veškeré
jejich interpretační úsilí se opíralo o řetěz interpretací předcházejících generací, který jde zpět
až na Sinaj k Mojžíšovi jako prvnímu vykladači. Tento princip pak byl metodicky uchopen a
radikalizován analytickou školou Chajima Solovějčika, který explicitně formuluje rezignaci
na jakoukoli novost výkladu (chiduš) ve smyslu nějaké zvnějšku přidané hodnoty.395
Jestliže se nám takto objasnila apriorita teoretické halachy, je třeba se podívat, jak se
to má s aprioritou praktické, resp. aplikované halachy. V tradičním pojetí jsou jednotlivá
halachická ustanovení návodem k jednání, jímž se člověk obecně přijatelným způsobem
konfrontuje s realitou. V každodenním životě se tak člověk řídí halachickými přikázáními
(micvot) dvojího druhu: příkazovými (ase – čiň) a zákazovými (lo ta‘ase – nečiň). Prvních je
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podle tradice 248, druhých 365. Solovějčik se však s tímto jednoduchým aplikačním modelem
nespokojuje; vadí mu, že skutečnost, svět, se stává jakousi mrtvou masou, do které se otiskuje
Boží vůle ve formě micvot prostřednictvím člověka jako jakéhosi pouhého vehikula. Člověk
v pozici quasi-subjektu (neboť jediným pravým subjektem je Bůh) stojí proti jemu bytostně
cizímu světu objektivní reality, která je tu o sobě, vůči člověku lhostejná nebo nepřátelská.
Solovějčikův filosofický naturel se však této absolutní dichotomii subjektivního a
objektivního vzpírá a jeho filosofické vzdělání v marburské novokantovské škole mu nabízí
možnost, jak tuto podvojnost překonat. Vodítkem je mu apriorita syntetických soudů
matematiky a matematizovaných přírodních věd. Halachické výpovědi nejsou jen analytické,
ale i syntetické, a to a priori; v tom se podobají matematice. Poskytují tedy nejen vysvětlující
či objasňující poznání, stále jasnější a zřetelnější poznání halachických principů a norem, ale
také poznání rozšiřující, tedy poznání nejen ideálního halachického světa, ale i světa
empirického, aniž by však bylo z tohoto světa odvozeno. Apriorita halachických výpovědí jim
zajišťuje apodiktičnost, která odpovídá jejich božskému původu. I v tomto smyslu je třeba
chápat Solovějčikovo vyjádření, že „halachický člověk přistupuje ke světu apriorně vyzbrojen
holí, pytlem, pravidly, zákony, principy a soudy“. Halacha umožňuje halachickému člověku
zakoušení světa, jak je pro něho jedině možné; tato zkušenost světa, která je tady paralelou
Kantovu poznání, vzniká setkáním apriorní halachické vybavenosti s předchůdným světem
našeho života. Solovějčik na rozdíl od Cohena odmítá odvozenost bytí světa z produkujícího
myšlení, uznává jeho nezávislost, tedy jakousi „objektivitu“, ale takto postulovaný svět o sobě
nemá pro něho jiný význam, než že je „podnětem“ k utváření naší zkušenosti s ním.
Halachický člověk zakouší svět prizmatem halachy a uvažovat o tom, co je svět jako takový,
nemá pro něho žádný smysl.
Jestliže jsme uvedli, že zkušenost světa tady odpovídá Kantovu poznání světa, může to
být poněkud matoucí, ale má to svůj význam. Kant mluví o rozumovém, resp. vědeckém
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poznání světa, které však nemusí pocházet ze zkušenosti, ačkoli jí začíná; Kant má na mysli
smyslovou zkušenost. Když Solovějčik mluví o zkušenosti světa, chápe ji jako rozumějící
obcování se světem, které má své existenciální i kognitivní aspekty. Rachel Shihor se však ve
svém pojetí poznání vrací před Kanta: veškeré poznání je sice v duchu Kantově rozumové
poznání, vyjádřené v soudu pomocí subjektu a predikátu, ale čistě synteticky a aposteriorně;
apriorita některých syntetických soudů úplně zmizela. Tím se ovšem její kritika apriorismu
halachy v Solovějčikově pojetí zcela míjí se svým cílem. Navíc Solovějčikovi předhazuje, že
paralela mezi vědou a halachou je zavádějící v tom, že ideální konstrukce matematického
přírodovědce je vždy alespoň potenciálně realizovatelná v empirické skutečnosti, jak
Solovějčik sám ukazuje na vybraných příkladech,396 zatímco některé výpovědi teoretické
halachy (např. neexistence „vzpurného syna“; viz TB Sanhedrin 71a) jsou jen intelektuální
hříčkou, která je neuskutečnitelná. Solovějčik sice mluví o tom, že jak pro matematika, tak
pro halachického člověka je důležité vidět, jak jejich ideální konstrukce odpovídají
skutečnosti,397 ale nechápe to tak, že by se teoretické konstrukty jaksi zvenčí „aplikovaly“,
tedy vnucovaly skutečnosti. Jak matematické, tak halachické apriorní pojmy se spolu podílejí
na samotném ustavování skutečnosti; odtrhávat skutečnost „o sobě“ od apriorních konceptů
„o sobě“ nemá v Solovějčikově pojetí žádný smysl.

396

„Když Riemann a Lobačevskij odhalili možnost neeuklidovského prostoru, původně vůbec nebrali ohled na

existenciální prostor, ve kterém žijeme a se kterým se střetáváme všemi svými smysly, který je od počátku do
konce euklidovský. Zabývali se ideální matematickou konstrukcí, a v tomto světě vycítili příznaky
geometrického prostoru, odlišného od toho našeho. Po nich přišli fyzikové jako Einstein a jeho škola a využili
pojem neeuklidovského prostoru k objasnění fyzikálních jevů. Ideální geometrický prostor došel svého
uskutečnění v reálném světě.“ Iš ha-halacha, s. 35.
397

Viz tamt., s. 31.
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4. Halacha a numinózno

Solovějčikovo specifické pojetí halachy vrací náboženské zkušenosti její kognitivní rozměr.
Židovské náboženství ztotožněné s halachou není jen uspokojení jistého požadavku lidské
povahy, „náboženskosti“ jakožto „antropologické konstanty“398, ale i heuristický nástroj
k uchopení skutečnosti. Poznání nelze redukovat jen na rozumové poznání formou subjektpredikátových výpovědí; ty nemohou postihnout skutečnost v úplnosti, zejména ne v jejím
transcendentním přesahu.399 Solovějčik velmi dobře ví, že pod povrchem logicky uspořádané
skutečnosti, a tedy uchopitelné pojmově, v logu, se skrývá její chaotické, amorfní jádro.
Halacha se tedy nemůže spokojit s tím, že „organizuje“ racionálně uchopitelnou stránku
skutečnosti ve smysluplnou strukturu, ale podobně musí postihnout i její stránku neracionální, aby ji takto jako potenciální a nevypočitatelnou hrozbu veškerému řádu
neutralizovala. Halacha tedy nefunguje jen jako ekvivalent kantovského čistého teoretického
rozumu, který umožňuje poznání světa v subjekt-predikátových soudech, ale i jako ottovský
„čistý rozum v hlubším smyslu“, který nám umožňuje poznat transcendenci, nejhlubší či
nejzazší základ veškeré skutečnosti.400
398

Viz Heller – Mrázek, Nástin religionistiky, s. 24: „… náboženství vznikají jako ohlas lidské potřeby mít svou

odpověď na poslední otázku. Ta se v lidském nitru ozývá a rozeznívá stále znovu, i když je podle historických
okolností formulována vždy nově a jinak. Otázka sama však patří k podstatě lidství, je trvalou složkou naší
existence. A s ní je trvalou složkou i potřeba odpovědi. Tato potřeba čili náboženskost člověka je vlastní příčinou
toho, proč stále vznikají různá nová náboženství.“
399

„Ale hned musíme varovat před nedorozuměním, jež by vedlo k chybné jednostrannosti, totiž před

domněnkou, že racionálními predikáty (…) je podstata božství vyčerpána.“ R. Otto, Posvátno, s. 17.
400

Náboženské ideje či poznatky jsou jiného druhu než poznatky matematicko-vědecké, spojuje je však jejich

apriorita. „Nejsou to vjemy, jsou to zvláštní konstatující a hodnotící soudy, nejprve o tom, co nám podávají
smysly, potom, na vyšším stupni, o předmětech a jsoucnech, které už nenáležejí do světa vnímatelného smysly, a
je nutno přimyslit je k němu a nad něj. (…) Poukazují tedy, stejně jako Kantovy pojmy ‚čistého rozmyslu‘ a tak
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Výraz poznání při setkání s transcendencí či posvátnem je pro Solovějčika klíčový.
Jistý automatismus působení transcendentna na člověka je faktem, který se podle Solovějčika
nejvýrazněji a v „syrové“ podobě projevuje u typu náboženského člověka (homo religiosus),
jak ho nejlépe popsal v Halachickém člověku. Náboženský člověk si s posvátnem vlastně neví
rady: jeho tajemnou ambivalenci (mysterium tremendum et fascinosum) nechápe, a proto se
stává jeho „obětí“, ve které dotyk transcendentna vyvolává nezvladatelné existenciální a
emocionální bouře.401 Oproti tomu halachický člověk, který si vůči transcendentnu zjednává
metodický odstup a na setkání s ním přichází vyzbrojen nástroji racionální reflexe, který má
hodně z moderního vědce, aniž by však ztrácel ze zřetele přesažnost skutečnosti, nabývá
jistého poznání, získává jistý vhled do posledního základu veškerenstva, což mu umožňuje se
adekvátně chovat. Solovějčik se tedy implicitně hlásí k principu, že poznání je moc, ne však
ve smyslu manipulovat a vykořisťovat, jak to popsal u Adama I. v eseji Osamělý člověk víry,
ale uspořádat vlastní existenci v souladu s transcendentní vůlí a dobrat se tak jejího
nejvlastnějšího smyslu.
Toto uspořádávání má dva rozlišitelné aspekty: „makrokosmický“ a
„mikrokosmický“, vnášení řádu do primárně chaotického světa (spoluúčast halachického
člověka na stvoření) a krocení „démonických“ sil a emocí, které cloumají člověkem. Nejsou
to od sebe oddělené procesy, ale právě jen aspekty jednotného přístupu ke světu, v nichž se
odráží paralelismus makro- a mikrosvěta: jakákoli událost v jedné sféře má svůj bezprostřední
důsledek ve sféře druhé. Halacha znamená disciplinovanost (povinnost pronést požehnání,
jako mravní a estetické ideje a hodnoty, zpětně ke skrytému samostatnému zdroji tvorby představ a pocitů, který
tkví v samotném vědomí nezávisle na smyslové zkušenosti, v ‚čistém rozmyslu‘ v nejhlubším smyslu, který
vzhledem k obsažnosti jeho náplně musíme rozlišovat od Kantova teoretického i čistého praktického rozmyslu
jako rozmysl vyšší a hlubší.“ R. Otto, cit. d., s. 111.
401

Solovějčikova znechucenost spontánními náboženskými výlevy, ať židovskými (chasidismus) či

křesťanskými, je cítit z mnoha pasáží jeho prací.
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beracha, v určité situaci) a zároveň angažovaný, tvůrčí přístup ke světu (ontologická proměna
situace působením beracha). Halachické řešení tajemství vesmíru je založeno na halachickém
sebeovládání. Člověk se nesetkává se světem a jeho výzvami nezúčastněně; týkají se ho
bytostně. Proto „zvládnutí“ vlastního života, nalezení jeho smyslu, znamená i porozumění
světu a jeho transcendentnímu základu. Jak Solovějčik ukázal v analýze existenciální
osamělosti člověka víry, není možné vytvořit žádnou teorii, která by nějak „odvysvětlila“
bytostnou cizost světa a jí odpovídající odcizenost lidské existence, a stejně tak není možné
podat nějaký obecný návod, jak zlepšit lidský úděl. „Nemám v úmyslu navrhnout nějakou
novou metodu, jak napravit lidskou situaci, kterou se chystám popsat; vlastně ani nevěřím, že
by ji bylo možné vůbec napravit.“402 Existuje však způsob, cesta, jak tuto situaci v její
tragičnosti přijmout a tím jí dodat smysl: halacha.
Odmyslíme-li si hojně diskutovaný problém diskrepance Solovějčikova řešení údělu
člověka v Halachickém člověku a Osamělém člověku víry, má halachický postoj jedno
ústřední jádro: vztah k transcendentnu, Bohu, skrze který náboženský člověk rozumí sobě a
světu. Prvotní neurčitý pocit nesmyslnosti vlastní existence krystalizuje v děsivé zakoušení
bytostné osamělosti, ze které není úniku. Člověk je uzavřen ve své nesdělitelné subjektivitě, je
monádou, která nemá podíl na světě kolem, do kterého byl vržena. Každý pokus člověka vyjít
za vlastní hranice a dosáhnout „vykoupení“ jen prohlubuje „vědomí jeho výlučnosti a
ontologické nesouměřitelnosti s jakoukoli jinou bytostí“.403 Snaha podmanit si svět zvnějšku a
vnutit mu svou vůli pomáhá člověku jen zdánlivě;404 pod povrchem takto uspořádaného světa
402

The Lonely Man of Faith, s. 6.

403

Tamt., s. 25.
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Jak plyne z popisu a hodnocení typu Adama I., Solovějčik v žádném případě nezavrhuje tohoto „tvůrčího

estéta“. Jeho postoj ke světu je dán jeho ontologickou situací, tím, že právě takto ho Bůh stvořil. „Bůh stvořil dva
Adamy a oba posvětil“ (tamt., s. 54). Nicméně jeho existence je existencí „nevykoupenou“, z níž vede cesta jen
„porážkou“, životem Adama II., resp. halachickou syntézou obou typů. Někteří Solovějčikovi komentátoři si
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číhá temná hlubina, aby v kterémkoli okamžiku pohltila všechno, čeho člověk dosáhl, a
všechen pracně vydobytý a zkonstruovaný smysl se rozplyne v primordiální nesmyslnosti. Na
druhé straně není řešením ani bezvýhradné poddání se této situaci, rezignaci na jakékoli
řešení; člověk nemůže a nesmí nechat vyhasnout možnosti své existence nějak tuto situaci
zvládnout.405
Jedinou možností tedy je vědomě přijmout tento úděl osamělosti a skrze něj se dobrat
pochopení, k čemu vede: „…právě tato zkušenost osamělosti nutí vše ve mně ke službě
Bohu“.406 Neboť ve službě Bohu teprve poznávám, že moje osamělost, která mě tak bytostně
poznamenává, je jen odrazem osamělosti daleko tragičtější, neboť absolutní: „…tuto službu,
k níž se já, osamělý a opuštěný jedinec, zavazuji, si přeje a vděčně přijímá Bůh ve své
transcendentální osamělosti a numinózní opuštěnosti.“407 Služba Bohu se tak stává
vykupitelskou silou, která člověka zachraňuje před pádem do nicoty a pozvedává ho na
úroveň Božího partnera, který spolupracuje na stvoření všehomíra. Službou Bohu se člověk
transformuje i vnitřně: ambivalenci svého obcování s posvátnem překonává, aniž by ji zrušil,
buď uvědoměním si její nevyhnutelnosti, a tedy „smysluplnosti“, jako v případě Adama II.,
nebo její syntézou ve vyšší, harmonizující vědomí halachického člověka.

všímají určité paralely mezi Kierkegaardovým typem estetické existence a majestátní existencí Solovějčikova
Adama I. Viz např. Michael Oppenheim, Kierkegaard and Solověitchik, in: Judaism, No. 145, Vol. 37, Number
1/Winter 1988, s. 29 – 40.
405

Solovějčik takto kritizuje iracionalitu mystiky, kterou představuje typ homo religiosus především

v Halachickém člověku.
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The Lonely Man of Faith, s. 7.
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Tamt. Zoufalý výkřik žalmistův, „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ (Ž 22,2), radikalizovalo

křesťanství, když jej vložilo do úst samého Boha na kříži (Mt 27,46; Mk 15,34). Odhlédneme-li od naděje ve
vzkříšení, která poněkud charakter této situace relativizuje, není výstižnějšího vylíčení absolutní osamělosti.
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5. Existenciální rozměr filosofie halachy

Setkání s posvátnem prostřednictvím halachy vede ke specifickému druhu poznání, jehož
působením se člověk vnitřně proměňuje. „Člověk, jak ho vidí Rav, ospravedlňuje svou
existenci tím, že se během svého života utváří z vnitřního tohu va-vohu.“408 Člověk, na rozdíl
od Boha, se rodí do světa jako čistá potence, která se aktualizuje určitým způsobem, který
závisí na způsobu, jakým se člověk vyrovnává nejen se světem, ale i tím, co ho zakládá.
Homo religiosus, jak ho líčí Solovějčik, je typem pasivní existence, která přijímá formu
zvnějšku, zcela podléhá působení božského a stává se tak jeho pouhým odrazem.409 Takto
chápaný náboženský člověk však nemůže dostát svému určení, tedy být partnerem Bohu;
člověk byl sice stvořen, „aby byl obrazem Božím“,410 to však neznamená, že má být jeho
otiskem či stínem. Být stvořen k obrazu Božímu znamená také mít svobodnou vůli,
rozhodovat mezi dobrem a zlem, podílet se na utváření světa, být Bohu partnerem v dialogu,
tedy mu i odporovat. To je typ aktivní existence, která vtiskuje formu světu a skrze něj sama
sobě. Když se však toto postavení absolutizuje, člověk ztrácí ze zřetele svůj protipól a sám se
staví do role Boha, z jeho činnosti začíná unikat její bytostný obsah, vyprazdňuje se a ztrácí
autentický smysl, stává se manipulativní a sama si určuje svůj pseudo-smysl. V této situaci se
408

Zvi Kolitz, Confrontation, s. xiii. Hebrejský výraz tohu va-vohu se objevuje na počátku biblického vyprávění

o stvoření (Gn 1,1), kde označuje primordiální chaos. Je velmi obtížné toto sousloví přeložit do jiného jazyka,
proto Židé velmi často užívají původní hebrejské znění jako slovo pro naprostý zmatek. Český ekumenický
překlad navrhuje „(země byla) pustá a prázdná“, výstižnější je rabínský překlad Isidora Hirsche a Gustava
Sichera „(a země byla) houšť a poušť“.
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Zvi Kolitz, když kritizuje E. Borowitze za jeho přirovnání halachického člověka k jezuitovi (viz s. 135 – 136

této práce), připomíná, že sám zakladatel jezuitského řádu Ignác z Loyoly líčil ideálního jezuitu jako vosk, který
se nechává tvarovat, jako mrtvolu bez vlastní vůle, jako „krucifix, který lze bez problémů přenášet z místa na
místo“ atd.
410

Gn 1,27.
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ocitá moderní člověk, který sice oplývá „technologickými“ znalostmi, „ovládá“ svět, ale
nedokáže správně odpovědět na základní otázky lidské existence.
Halachický člověk je typem „náboženského vědce“, který kombinuje schopnosti
moderního matematika a fyzika s pokorou náboženského člověka před tajemstvím stvoření.
Jak už jsme ale viděli při srovnání Solovějčikovy představy halachického člověka ze
stejnojmenné studie s halachickým člověkem – osamělým člověkem víry, Solovějčik si není
jist možností takovéto „statické“ syntézy a nechává otevřenu i možnost neustálého kolísání
mezi oběma póly, které vytváří „dialektickou“ jednotu halachického vědomí, aniž by základní
protiklady zrušilo. Tuto problematickou situaci chtěl Solovějčik údajně vyřešit syntézou
vyššího druhu, která by vedla k překonání onoho dualismu a vyústila v ustavení nového typu,
člověka Božího. Zvi Kolitz v úvodu ke své knize Konfrontace uvádí: „Dr. Lamm se mi zmínil,
že před mnoha lety viděl a přepsal nějaký Ravův hebrejský rukopis. Ten rukopis měl název
‚Člověk Boží‘ (Iš ha-Elohim). Jako takový nebyl nikdy publikován (ale posléze si mohl najít
cestu do jiných jeho prací). Jinými slovy, homo religiosus a halachický člověk byli překonáni
člověkem Božím.“411 Jak autor uvádí, pokud Solovějčik takovou práci skutečně napsal, a on
sám se ji pokoušel marně najít, je to signál, že se Solovějčik i explicitně pokusil smířit
halachického člověka talmudické učenosti s existenciálně-mysticky laděným chasidem.
Existenciální motivy jsou v Solovějčikově díle všudypřítomné. Většinou však slouží
jako pozadí, na kterém lze kontrastně načrtnout obrysy halachických řešení. Jen výjimečně se
Solovějčik nechává unést kouzlem či tíhou situace a nenabízí možné halachické východisko
z této situace. Halacha se tak jeví jako protipól spontánně pociťované skutečnosti – halacha
krotí emoce. Stejně tak Solovějčikův důraz na halachickou kvantifikaci proti empirickému
vnímání kvalit nebo na halachické konstruování ideálních světů jako paradigmat pro běžnou,
každodenní zkušenost vezdejšího světa mohou vyvolávat dojem, že Solovějčikovo filosofické
411

Zvi Kolitz, Confrontation, s. xvi.
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pojetí halachy je jen cesta, jak zdůraznit její normativní povahu a přetvořit ji ve formální
nástroj k řízení náboženské praxe a utváření světového názoru orthodoxního Žida. Takovéto
pojetí je však Solovějčikovi zcela cizí; halacha není nástroj, ale způsob života. Na rozdíl od
spontánního chasida, jehož život v zásadě odpovídá halachickým normám, ale v mnoha
případech velmi pružně interpretovaným, se však halachický člověk drží striktně stanovených
předpisů, bere na sebe „jho tóry“, aby tímto způsobem naplnil vůli Boží. To není pouhý
formalismus, suchý legalismus, jak se přinejmenším od dob prvních křesťanů rabínskému
judaismu vyčítá. „Pro halachického člověka byl zákon existenciální zkušeností,“ praví Zvi
Kolitz412 při analýze Solovějčikova Halachického člověka. Jak lze toto tvrzení chápat, jak je
vůbec možné vnímat plnění zákona jako něco, co bezprostředně proměňuje naši životní
situaci, co se nás bytostně dotýká, co v nás dokonce může vyvolávat „nezvladatelné“ emoce?
Můžeme se na to podívat ze dvou úhlů. Solovějčik kritizuje „náboženského člověka“,
že nabízí řešení všech existenciálních problémů únikem mimo tento svět. Náboženství, které
přichází s představou zásvětného ráje, do kterého se člověk může dostat zanedbáváním či
popíráním vezdejšího života, je falešným náboženstvím. Náboženství není ráj, ale problém,
abychom parafrázovali samotného Solovějčika, nebo, ve stejném stylu, náboženství nic
neřeší, problémy jen prohlubuje. Tím má Solovějčik na mysli sice autentickou náboženskou
zkušenost, které však chybí poznání vlastní halachickému člověku, totiž, že vlastním smyslem
náboženské existence je vnesení transcendentna do tohoto imanentního světa, uskutečnění
božského v lidském, posvěcení profánního. Jediným možným prostředkem k tomu však je
halacha jako výraz Boží vůle, kterou lidé dostali jako „návod“, kterému je však třeba
rozumět, a to tím, že halachu budeme studovat, že se pohroužíme do temnot jejích tajemství,
že získáme hluboký vhled do její podstaty, a tudíž i Boží vůle. „Hloubka je však něco, čeho
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lze dosáhnout spíše studiem než modlitbou.“413 Zdánlivě formální plnění předpisů se tak stává
činností, která zaměstnává nejen intelekt člověka, ale zasahuje celou jeho existenci. Rabínská
maxima tora li-šmah, „(studium) tóry pro ni samou“, vyjadřuje tuto existenciální závažnost
halachy velmi přesně: Nejde o plnění povinností, za což nám náleží patřičná „odměna“, ať
v tomto světě nebo příštím, ale bezprostředně zakoušená proměna tohoto světa a vlastního já
v něm během halachického studia. V tomto smyslu nejde o jakousi běžně chápanou „aplikaci“
halachických norem na empirickou skutečnost, ale metamorfóza této skutečnosti přítomností
halachy v obou jejích aspektech, „teoretickém“ i „praktickém“.
Zakoušení této vnější a vnitřní proměny se na druhé straně projevuje i v emoční sféře
člověka. Jak už jsme zmiňovali při analýze Solovějčikova pojetí posvátného času, jeho
aspektem je jistá reversibilita, která umožňuje přítomnost při už uplynulých událostech, ale
také živou kontinuitu halachického studia napříč časem. Solovějčik při halachických
disputacích a studiu vnímal nejen reálnou přítomnost velkých historických postav rabínské
tradice, ale vedl s nimi i živou diskusi, a s některými, zejména Maimonidem, se podle
vlastních slov „přátelil“. Zároveň pociťoval, jakoby byl přítomen Bůh sám, jakoby mu
„položil ruku kolem ramen“, studoval s ním halachický text a kladl mu otázky. Tato emoční
vypjatost, to vzrušení, doprovázející studium, je jedinečným dokladem existenciální
důležitosti studia halachy a ukazuje cestu k porozumění toho, co říká žalmista: „Hospodinův
zákon je dokonalý, udržuje při životě. (…) Hospodinova ustanovení jsou přímá, jsou pro
radost srdci. (…) Hospodinovy řády jsou pravda, jsou nejvýš spravedlivé, nad zlato vzácnější,
nad množství ryzího zlata, sladší než med, než včelí med z plástve“ (kurzíva ML).414
Z hlediska běžné logiky je vcelku přirozené, že přikázání a zákony jsou tu od toho, aby se
413
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dodržovaly, že jsou více či méně spravedlivé a z praktického hlediska většinou stojí za to se
jim podřídit, byť i s nechutí. Ale aby „udržovaly při životě“ (odmyslíme-li si jejich funkci při
ochraňování života), byly „pravdou“ a navíc „sladší než med“, je jen stěží představitelné.415
Pro Solovějčikova halachického člověka ale takové jsou: Halacha je zjevenou Boží pravdou,
pravým smyslem života je její studium a to, co zvěstuje, „má lahodnou chuť“, „sladší než
med je to pro má ústa“ (Ž 119,103).

6. Halacha a etika

Tento ontologický význam halachy nesmí zcela překrýt její normativní aspekt. Nesmíme však
oba halachické momenty chápat odděleně nebo je dokonce stavět proti sobě. Jak jsme viděli
výše, halachický člověk na sebe dobrovolně bere povinnosti halachy, v nichž nachází
potěšení, protože se bezprostředně týkají jeho existence. „Ale zatímco náboženský člověk
přijímá normu proti své vůli, jakoby ho nutil ďábel, halachický člověk nemá v souvislosti
s normou pocit donucování a přemáhání, ale zdá se mu, jakoby normu nalezl ve své duši, sám
v sobě, a jakoby to nebylo jen přikázání, které mu bylo předhozeno, ale existenciální zákon
jeho bytí.“416 Etické normy sice vyžadují disciplínu, sebekontrolu, která je vyjádřením
svobodné vůle, jež člověka vyčleňuje z říše nutnosti, kde je jen „případem svého druhu“, a
řadí do říše božského, kde je „stvořitelem světů“; jako takové plní regulativní roli. Zároveň
však jsou samou podstatou halachy, nikoli jen jejím prováděcím předpisem. Proto se
východoevropští rabíni klasického ražení dívali s nedůvěrou na vznik hnutí musar
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(„etika“),417 jehož proponenti se snažili vypreparovat z celku halachy „čistě“ etické zákony a
ve svých školách orientovat výuku převážně na ně. Josef Solovějčik v Halachickém člověku
vypráví půvabnou historku o tom, jak jeho děd Chajim vyprovodil ze své školy rabiho
Jicchaka Blasera, který jej přišel přesvědčovat o nutnosti zavést i tam studium etiky. Rabi
Blaser se odvolával na výrok talmudických mudrců, podle kterého je třeba neustále
povzbuzovat sklon k dobru v člověku, aby bojoval proti sklonu ke zlu. To však v krajním
případě nezajistí studium tóry, ale „silnější kafe“ – připomínka smrti. Rabi Chajim Solovějčik
v odpovědi použil podobenství: Nemocnému člověku se předepisuje jako lék projímadlo,
které ovšem zdravému může uškodit. „My ve Valožynu jsme, díky Bohu, zdraví na duchu i na
těle, zdokonalení našim učením, a nemáme tu zapotřebí projímadla. Jestliže učenci z Kovna a
Kelmu potřebují pít hořkou medicínu – ať se jí napijí podle libosti, ale ať nezvou jiné, aby
s nimi hodovali.“418 Jinak řečeno, halacha je etikou a její studium je pro vedení správného
života nutnou a dostačující podmínkou; halachický člověk nepotřebuje vnější podněty, aby
mobilizoval své síly do boje proti své náchylnosti páchat zlo. Koneckonců jsou jakékoli
mimohalachické protředky proti ní slabé a bezmocné; sklon ke zlu je vetkán do textury lidské
existence podstatně a osudově.
„Každý člověk je lhář,“ praví žalmista.419 Solovějčik se v této souvislosti ptá: „Jaký
druh lži měl žalmista na mysli, když takto vážně obvinil člověka jako takového? Měl na mysli
lež, kterou nějaké já říká nějakému tobě? Poukazoval na každodenní společenskou lež?
Poukazoval na komerční lež nečestného obchodníka, na politickou lež bezbožného vládce, na
417
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justiční lež křivopřísežníka? Zkrátka, mluvil o prospěchářské, nemorální lži? Snaží se člověk
vskutku neustále nemorálně lhát? V žádném případě! Žalmista se zabývá jiným druhem lži –
existenciální lží, kterou člověk nelže jiným, ale sám sobě“ (kurzíva ML).420 Člověk je lhář,
protože je vnitřně rozdvojen, protože osciluje mezi dvěma póly – pozitivním a negativním,
„tezí a antitezí“, aniž by se mohl s některým z nich, či s oběma nebo žádným, ztotožnit. „Musí
lhát, ale tato nevyhnutelná lež má kořeny v lidské jedinečnosti a je to morální lež.“421 Člověk
se musí vždy rozhodnout mezi dvěma alternativami, z nichž každá něco nabízí; v této zoufalé
situaci přichází na pomoc právě halacha, která „samozřejmě neobjevila syntézu, protože ta
neexistuje“,422 ale nabízí člověku způsob, jak odpovědět na obě výzvy. Jestliže je člověk
vnitřně rozdvojen, musí být rozdvojeno i jeho morální chování; nemůže prosazovat
„jednotnou, homogenní“ morálku. Protikladem jednotné morálky není nemorálnost, ale
dialektická morálka, oscilace mezi přitakáním a odmítáním. „Judaismus vskutku zformuloval
takovou dialektickou morálku.“423
Proč je člověk takto bytostně rozdvojen? Aby to Solovějčik vysvětlil, uchyluje se
k jiné ze svých „dialektických“ typologií. Podle Bible byl člověk stvořen z prachu země424,
což lze podle Solovějčika interpretovat dvojím způsobem:
1. Bůh sebral prach ze všech koutů země, člověk byl tedy stvořen z „kosmického“
prachu, a proto je doma všude;
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2. Bůh vzal prach z jednoho místa, proto je člověk vázán k tomuto místu, místu svého
původu.
Dvojímu původu člověka odpovídá i jeho dvojí povaha a dvojí určení. „Kosmický“ člověk je
světoobčan, kosmopolita, v tom nejobecnějším smyslu: Odkrývá tajemství vesmíru svým
rozumem, miluje ho celým srdcem a svobodně se v něm pohybuje – je schopen se rychle
přizpůsobovat novým podmínkám. Druhý typ člověka, člověk stvořený z prachu jednoho
místa, k tomuto místu lne a vrací se k němu, ať během svého života nebo až po smrti, aby byl
na „svém“ místě pohřben. Je to vesničan, provinční člověk, který lpí na dědictví předků, ať je
to půda, na které pracuje, nebo rodinná hrobka. Dvojímu původu odpovídá i dvojí vztah
k Bohu: Kosmický člověk nachází Boha v nekonečných prostorách vesmíru, vesnický člověk
na jednom místě, kde mu staví oltář. Vztah kosmického člověka k Bohu vyjadřuje Boží
vzdálenost, majestas Dei, člověk domácí zakouší intimní blízkost Boha, který se k němu
sklání, humilitas Dei. Tato ambivalence náboženské zkušenosti nachází svůj odraz v židovské
etice: „Jak už jsme naznačili výše, existují vskutku dvě morálky: morálka majestátu a morálka
pokory“ (kurzíva ML).425
Tento dvojí aspekt morálky způsobuje vnitřní napětí, které pramení ze dvou odlišných
souborů mravních hodnot: Nejvyšším morálním cílem kosmického člověka je suverenita,
vyjádřená vítězstvím jakožto morální kategorií. Základním principem morálního chování
člověka domácího je ústup a porážka. Podobně jako v Osamělém člověku víry tady můžeme
ztotožnit kosmického člověka s moderním sekulárním vědcem, který dobývá vesmír
(doslova), zatímco člověk domácí tady představuje náboženského člověka pietistického
ražení. Halachický člověk ani zde nepředstavuje syntézu obou typů, „protože ta neexistuje“,
ale neustálé uvědomování si této polarity, která je výrazem Božího vztahu k nám, a proto Boží
vůle. Halacha nabízí řešení nikoli tím, že by protiklady smiřovala, ale ukazuje cestu
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k aplikaci té které morálky v závislosti na situaci, tedy ukazuje jejich hranice, resp.
adekvátnost. „Zkrátka kosmický člověk je fascinován nekonečným množstvím příležitostí,
s nimiž se mu představuje jeho fantazie. Zapomíná jen na tragickou skutečnost, že je konečný
a smrtelný, a že snažit se o nekonečnost a věčnost je nesmyslný podnik.“426 „Avšak když
nastane temná noc duše, v okamžicích bolesti a černého zoufalství, když se žití stává
hnusným a absurdním, prostě se nám z něho dělá špatně, když člověk ztrácí smysl pro krásu a
vznešenost, Bůh k němu promlouvá ne z nekonečnosti, ale z nekonečně malého, ne
z ohromných rozloh vesmíru, ale z jediného místa v temnotě, která obklopuje trpícího
člověka, ze samotné černé beznaděje.“427 Halachický člověk si uvědomuje to, co vítězný
člověk ne, totiž, že neexistuje úplné vítězství, že „v samotné struktuře vítězství je zabudována
porážka“, že konečnému, tedy nedokonalému člověku odpovídá nedokonalý triumf.428 Na
druhé straně halachický člověk ví, že když Bůh po člověku žádá oběť porážky v tom, co je mu
nejdražší, jako třeba v případě Abrahámovy oběti Izáka, není to konec všech nadějí a pád do
černého zoufalství, ale cesta k vykoupené existenci. „Abrahám ustoupil a zvítězil.“429
Tato dialektika morálky má svůj zdroj v ambivalenci náboženské zkušenosti, tj.
v prosazování se Boží vůle v lidském životě. Židovská morálka je heteronomní, její zdroj je
vnější, prosazuje se skrze zjevený zákon. Kantův kategorický imperativ, který má svůj základ
v autonomní vůli, který „se rovná samoustavování mravních zákonů jedincem“,430 nemá
v judaismu místo. Na druhé straně to, co začíná jako „heteronomní zkušenost“, tedy studium
zákona, halachy, „ne pro ni samou“ (še-lo li-šmah), se podle talmudických mudrců může a má
změnit v „pro ni samou“ (li-šmah). „Jestliže první stádium představuje heteronomii, druhé, li426
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šmah, jasně znamená autonomii, či spíše heteronomii zakoušenou jako autonomie“ (kurzíva
ML).431 Halacha je dar Boží; jeho přijetím se Židé dobrovolně podřizují vůli Boží, ale
nestávají se jeho otroky. Přivlastněním si Božího zákona se jim naopak otevírá cesta k pravé
svobodě: „Jho obvykle ohýbá člověka k zemi; avšak jho tóry, jho nebeského království
pozvedá a napřimuje.“432
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X. Solovějčikova filosofická metoda

Když jsme se alespoň v hrubých rysech seznámili s obsahem Solovějčikova halachického
projektu, je třeba se krátce zmínit i o způsobu, jakým se danou problematikou zabývá, tedy
jeho filosofickou metodou. Solovějčikovy hluboké znalosti různých vědních oborů na jedné
straně a zakotvenost v klasickém rabínském diskursu na straně druhé mu umožňují vidět věci
v často netušených souvislostech, ale zároveň tu hrozí nebezpečí „krátkých“ spojení, která
mohou svádět k vytrhávání z vlastních kontextů a přesazování do kontextů cizích. Na kritice
Solovějčikova halachického apriorismu jsme například mohli vidět, jak na Solovějčikovi
ulpívá podezření z neorganického roubování kantovských kategorií na židovskou tradici
(Shihor), což vposledku údajně vede k znásilňování jak Kanta, tak Mojžíše. Existence dvou
odlišných typů Solovějčikových studentů a obdivovatelů, talmudického a filosofického,
rovněž signalizuje určitou vnitřní rozporuplnost Solovějčikova přístupu a vyvolává podezření,
že Solovějčik mluví dvojím jazykem, který se přes veškerou jeho snahu o propojení různých
rovin diskursu nakonec vždy chová jako směs oleje a vody. Někteří Solovějčikovi kritici se
tak domnívají, že Solovějčik je eklektikem, a jeho závěry tedy berou s notnou dávkou
rezervovanosti. S tím souvisí i názor, že Solovějčik uměle konstruuje existenciální situace a
vytváří ideální lidské typy, se kterými pak ale pracuje někdy tak, jako by skutečně
existovaly.433 Navíc tyto typy vznikají většinou na základě velmi originálního výkladu
biblických textů, přičemž tento výklad je prováděn účelově tak, aby vposledku sloužil předem
vytyčenému záměru. To může vyústit až v obviňování z účelové selektivnosti, a to nejen co se
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výběru textů týče, ale i při aplikaci moderních myšlenkových postupů na tradiční látky
rabínského judaismu.434
Jsou tyto výtky oprávněné a máme Solovějčika v tomto smyslu skutečně považovat za
eklektika? Podívejme se na základní charakteristiky jeho myšlení. David Shatz z Yeshiva
University v úvodu ke svému komentáři k Halachickému člověku435 vytyčuje tři základní rysy
Solovějčikova myšlení: fenomenologický, typologický a dialektický; v souhrnu pak říká, že
„rabi Solovějčik provádí fenomenologické popisy čistých ideálních typů a tyto popisy
zvýrazňují dialektickou povahu lidské osobnosti.“436 Vezměme postupně tyto rysy
Solovějčikovy metody, jak je identifikoval D. Shatz, jako východisko naší metodologické
analýzy.

1. Fenomenologický. Shatz zdůrazňuje, že Solovějčik patří mezi ty moderní filosofy
náboženství, kteří se nezabývají zdůvodňováním pravd víry, ale snaží se postihnout
povahu náboženského vědomí.437 Nesnaží se řešit metafyzické problémy, ale popisuje
strukturu náboženského chování, které vyjadřuje základní postoj náboženského
člověka vůči světu a jeho transcendentálnímu základu, a tím odráží i jeho povahu.
Zajímá ho způsob, jakým náboženský člověk vnímá sám sebe jako náboženského
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v kontextu vlastního života jako jedince, ale i života příslušné komunity.438 Shatz
zdůrazňuje zejména tuto psychologickou stránku Solovějčikovy fenomenologické
orientace439, ale bližší ohledání Solovějčikova metodického postupu ukazuje, že
vykazuje daleko silnější fenomenologické důrazy, než rozeznal Shatz. Pro Solovějčika
je nejdůležitější intencionalita náboženského postoje, a to nejen jako specifická
zaměřenost náboženského člověka k transcendentnu, ale jako výlučný způsob, kterým
se konstituuje fenomenální svět naší existence. Na příkladech různých typů
náboženské zkušenosti Solovějčik ukazuje nejen možné způsoby vztahování se
k tomu, co nás přesahuje, ale, a to zejména, možné způsoby zakoušení světa, v němž
přebýváme, v němž jednáme a jemuž nějakým způsobem rozumíme. Na analýze
Solovějčikem preferovaného typu halachického člověka jsme viděli, jak se
apriorismus halachického systému podílí nejen na utváření specifické náboženské
zkušenosti, ale zásadním způsobem podmiňuje zakoušení světa vůbec, a to jak v jeho
„praktickém“ aspektu (adekvátní způsob jednání), tak i v aspektu „teoretickém“
(adekvátní způsob poznání a porozumění). K tomu nás ovšem nevede uvažování nad
genesí naší situace, ale rozkrývání jejich struktur; Solovějčikovo pojetí času
minimalizuje úlohu dějin, nezajímá ho „vývoj“ myšlení (ale ani evoluční teorie o
vzniku světa a jejich reflexe v náboženství440), ale jeho schopnost pronikat vrstvami
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„… pro člověka víry má sebepoznání jediný význam – pochopit své místo a roli v plánu událostí a věcí, jak je

zamýšlel a potvrdil Bůh, když přikázal, aby se z nekonečnosti vynořila konečnost, a vesmír, včetně člověka,
začal existovat.“ The Lonely Man of Faith, s. 9.
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„Rabi Solovějčik upíná svou pozornost k mysli a srdci náboženské osobnosti…“ A Reader´s Companion to

Ish Ha-Halakhah, s. 6.
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„Nikdy mě vážně netrápil problém biblického učení o stvoření, odporujícího vědeckému vyprávění o evoluci

jak na kosmické, tak na organické úrovni, z klidu mě nevyrušil ani střet mechanistického výkladu lidské mysli
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významu, které postupně „nevznikají“, ale jsou tady už vždy předem a úkolem
myšlení je převést je z jejich „potenciality“ v aktualitu. Solovějčikův metodický
postup je navýsost ahistorický, jde mu především a výhradně o smysl sledovaných
náboženských fenoménů. Proto i jeho zacházení s biblickými texty je zcela jiného
druhu než přístup moderní literární kritiky, resp. theologie na ní založené: „… nikdy
mě nezneklidňovaly teorie biblické kritiky, které odporují samotným základům, na
nichž spočívá svatost a integrita Písma.“441 Východiskem pro interpretaci biblického
textu nemohou tedy pro Solovějčika být teorie o jeho vzniku, historickém vývoji,
literárních zdrojích, autorech, procesu redigování atd., ale tradiční rabínské pojetí,
které chápe Bibli jako uzavřený celek, posvěcený kanonizačním aktem bez ohledu na
historické peripetie jeho vznikání.
2. Typologický. Shatz poukazuje na poznámku na začátku Halachického člověka,442 kde
se Solovějčik odvolává na inspiraci typologickou metodou německého filosofa a
psychologa Eduarda Sprangera, který ji uplatnil ve své práci Lebensformen.
Geisteswissenschaftliche Psychologie und Ethik der Persönlichkeit (Halle 1921).
Spranger v moderní společnosti rozeznává šest typů člověka, které se liší od sebe
hodnotami, jež zastávají, čímž představují odlišné etické systémy. „Líčení různých
typů lidí je ústředním rysem metody rabiho Solovějčika,“ říká Shatz.443 Ani v
Solovějčikově případě nejde podle Shatze o „čistě popisný“ fenomenologický
popis444, ale o explikaci Solovějčikových vlastních hodnotových hledisek
s biblickým duchovním pojetím člověka. Nezmátla mě nemožnost vřadit mystérium zjevení do rámce
historického empirismu.“ The Lonely Man of Faith, s. 9.
441

Tamt.
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Viz tamt.
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prostřednictvím těchto typů. „Jako Spranger i rabi Solovějčik používá typologické
popisy, aby odrážely jeho vlastní hodnoty.“445 Toto tvrzení odpovídá Solovějčikovu
postupu jen částečně a do jisté míry reflektuje Shatzovo zúžené chápání
fenomenologické metody. Solovějčik do svých typů neprojikuje prostě své vlastní
představy či hodnoty,446 ale hodnoty, které jednotlivé typy reprezentují, mu vyvstávají
jako podstatné pro daný typ v průběhu jeho popisu. Představa, že existuje něco jako
„čistý“, tedy neúčastný fenomenologický popis, který by se pak dal použít v různých
kontextech a k různým účelům, neodpovídá povaze fenomenologického přístupu.
Každý takový popis je jedinečný a nepřevoditelný, protože je eidetickou variací
fenomenální struktury intendované tím, kdo onen popis provádí. Solovějčik znovu a
znovu a z různých hledisek provádí reflexi lidské existenciální situace, čímž mu
vyvstávají její kontury vždy v novém nazření, které pak nabývá sdělitelné podoby ve
formě ideálních typů. Solovějčik tak dosahuje fenomenologického Wesensschau,
jehož neoddělitelnou součástí je metodická empatie; nejde tedy o přiřazování vlastních
hodnot daným typům „zvnějšku“, ale o nazření hodnot vlastních daným typům. Toto
nazření však není z odstupu, ale je spolukonstituováním smyslu daného fenoménu,
tedy v našem případě daného typu. Takto je Solovějčik vskutku „spoluautorem“
hodnotového systému studovaného typu lidské existence, ale jen do té míry, do jaké
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Chtěl bych na tomto místě upozornit, že toto tvrzení není v zásadním nesouladu s mým tvrzením na s. 116

této práce, že v těchto typologiích jde také o „určitou projekci Solovějčikových životních ideálů“. Míním tím
Solovějčikovu „spoluúčast“ na konstituci daných fenoménů, ve smyslu „rezonance“ jeho hodnot s hodnotami
daného typu, jak říkám níže na této straně. Přestože je v celkovém kontextu původní formulace poněkud
zjednodušená, a tím možná i zavádějící, nechtěl jsem zásadně měnit podobu onoho textu, který byl již takto
publikován.
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jeho vlastní, „apriorní“ hodnoty rezonují s hodnotami toho kterého lidského typu.447 Je
třeba neustále zdůrazňovat, že jde o čisté, ideální, resp. „podstatné“ (fenomenální)
typy, které reálně neexistují. Solovějčik je v tomto ohledu neopatrný, protože typ
halachického člověka občas ztotožňuje se skutečným člověkem (je to nejčastěji jeho
děd Chajim Solovějčik), a to se stává oblíbeným terčem kritiky. Na jeho obranu je
však třeba říci, že sám explicitně zdůrazňuje idealitu svých typů448 a halachické
osobnosti typu svého děda používá jako „ilustraci“ daného ideálního typu, přestože
nepopírá, že mu sloužily jako východisko pro vlastní fenomenologickou analýzu.
3. Dialektický. Jednotlivé Solovějčikovy typologie lidské existence vytvářejí vnitřně
rozrůzněnou strukturu, která se vyznačuje rozporuplností a napětím. Jak říká David
Shatz, „výraz ‚dialektický‘ má širokou škálu významů, ale v případě Halachického
člověka to nejdůležitější je to, že má co do činění s protiklady, polaritami, paradoxy a
rozpory.“449 Shatz také správně zdůrazňuje, že Solovějčikovi jde o vystižení
„antinomií existence“, kterého nedosáhneme tím, „že budeme číst vnější skutečnost či
dějiny dialekticky, ale tím, že budeme chápat vnitřní skutečnost lidského života, a
zvláště náboženského života, jako dialektickou.“450 Solovějčikovi nejde o vystižení
dialektiky dějin, jako je tomu třeba u Hérakleita či Hegela, ale dialektiky historické
lidské situace, která je odrazem vnitřní rozporuplnosti lidské bytosti samé.451
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Solovějčik proto myslí v protikladech; jeho expozice problémů je vždy kontrastivní,
v každé své úvaze sleduje protikladné tendence ve sledované situaci, a proto vytváří i
protikladné lidské typy: homo religiosus versus člověk vědecký, člověk konfrontovaný
versus nekonfrontovaný, Adam I. versus Adam II., kosmopolita versus člověk
provinční atd. Z tohoto střetu protikladů mu však vyvstává dvojí: Na jedné straně
Solovějčik chápe tuto rozdvojenost jako danou, „fatální“; člověk je svou povahou
odsouzen k věčné oscilaci mezi oběma póly – mezi vědou a náboženstvím, mezi
pýchou a pokorou, mezi vznešeností a ponížeností atd. Na straně druhé se i v něm
projevuje věčná lidská touha po ztracené jednotě, a proto se pokouší o dialektickou
syntézu: Halachický člověk jako smíření protikladů, ne ve smyslu jejich vzájemného
vyrušení, ale hegelovského aufheben, teze a antiteze, „zrušení a zachování“ ve vyšší
jednotě. Tento ideál, jakkoli se kolem něho soustřeďuje veškeré Solovějčikovo
myšlenkové úsilí, je však ve skutečnosti nedosažitelný. Ani ony zmiňované „ilustrace“
halachického člověka, halachické osobnosti typu Chajima Solovějčika, nejsou vlastně
s to dostát své archetypální předloze; Josef Solovějčik na nich vždy zdůrazňuje spíše
rysy, které je přibližují střízlivému typu člověka vědeckého a vzdalují od člověka
obecně náboženského. Solovějčik si je toho velmi dobře vědom; proto se často svého
ideálu velké syntézy vzdává a upřímně, s neskrývanou bolestí přiznává, že není
v lidských silách zprostředkovat mezi protikladnými póly existenciálního určení
člověka. Tato rezignace však není absolutní; ideál halachického člověka je někde
v pozadí i tehdy, když ho Solovějčik explicitně nebo záměrně nezmiňuje. A máme-li
věřit tvrzení Normana Lamma o existenci typu člověka Božího v Solovějčikových
pozdějších spisech, pokusil se Solovějčik ještě jednou o syntézu, a to syntézu ještě
vyššího řádu, v níž jako jedna z „tezí“ vystupuje zřejmě člověk halachický.
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V tomto stručném metodologickém přehledu jsme se zaměřili na způsob, jakým
Solovějčik skutečně filosoficky pracuje, nikoli na jeho úvahy o možných filosofických
metodách. Ty byly součástí jeho obecných gnoseologických rozvrhů, jak jsme je poznali při
analýzách některých jeho filosofických prací: rozdíl mezi deskriptivní a výkladovou metodou
při rozboru marburského novokantismu, kritika principu původu jako transcendentální
metody zakládající objektivitu myšlení v něm samém, infinitesimální metoda prostředkující
mezi kvalitativními určeními empirické zkušenosti a světem veličin, analytická metoda
brestské školy, gnoseologický pluralismus jako odraz ontologické heterogennosti, metoda
rekonstrukce subjektivní sféry z objektivní atd. Všechny tyto metodologické úvahy měly vliv
na utváření jeho konceptu filosofie náboženství jakožto filosofie halachy, ale míra uplatnění
jednotlivých pojetí je jen obtížně vysledovatelná a mohla by se stát tématem specifického
studia. Pro účely této práce postačí výše uvedená trojí specifikace Solovějčikovy metody,
kterou můžeme shrnout slovy Davida Shatze: „Nejvhodnější způsob, jak klasifikovat práce
rabiho Solovějčika, je nahlížet je jako náboženskou fenomenologii.“452
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XI. Závěr

Cílem této práce bylo ukázat základní rysy Solovějčikova filosofického myšlení v historickokulturním kontextu, v němž se vytvářely a ustalovaly. Přestože se Josef Solovějčik sám
považoval především za talmudického učence, jeho filosofická reflexe vlastní náboženské
tradice ho řadí mezi moderní filosofy náboženství; k nim se Solovějčik koneckonců i sám
hlásil. Bylo tedy nutné především určit, jaký je možný vztah mezi filosofií a náboženstvím
vůbec a v Solovějčikově případě zvláště. Při analýze jeho filosofických prací se ukázalo, že
vlastní filosofické úsilí považuje za pokus o vypracování nové filosofie judaismu, která by
však překračovala obzor jedné náboženské tradice a sloužila jako model filosofie náboženství
povýtce.
Základem tohoto úsilí je Solovějčikův fascinující pokus o vyjádření témat, směřování
a smyslu náboženské tradice rabínského judaismu v kategoriích moderní evropské filosofie.
Na rozdíl od klasických pokusů téhož druhu, jak je podnikala už od 19. století řada
významných myslitelů (často představitelů tzv. Wissenschaft des Judentums), u Solovějčika
se nenachází výrazný apologetický aspekt, tj. snaha vysvětlovat a obhajovat židovství
„navenek“, tedy směrem k nežidovskému akademickému světu. Solovějčikovo úsilí směřuje
primárně „dovnitř“, je tedy adresováno vlastním souvěrcům, ale paradoxně právě tato
nezávislost na externím hodnocení a bytostné zaujetí vlastním existenciálním tématem
podstatným způsobem přispěly k posílení universálního rozměru Solovějčikova životního díla
a vyvolaly zájem v nežidovských kruzích. Díky tomu panuje i v recepci Solovějčika na
židovské straně jistá ambivalence, podobná té, která se dodnes odráží v přejímání
myšlenkového dědictví největšího židovského filosofa a talmudického učence Mojžíše
Maimonida, Solovějčikova velkého vzoru: Pro nábožensky konzervativnější kruhy je část
Solovějčikova díla příliš universální, ale akceptují jej jako velkou náboženskou autoritu, pro
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moderní orthodoxní myšlení je však důležitější právě filosofická interpretace tradiční
náboženské látky. Na druhé straně se Solovějčikovi zřejmě podařilo vyhnout nebezpečí
rozpuštění židovské specifičnosti v obecném pohybu evropského filosofického myšlení, jako
se stalo mnoha jeho předchůdcům (za všechny jmenujme alespoň Barucha Spinozu nebo
Hermanna Cohena).
Jak jsme v průběhu analýzy Solovějčikových filosofických prací viděli, ústředním
bodem jeho filosofické reflexe je jádro rabínského judaismu, nábožensko-právní systém
halacha. Jako rabín a talmudický učenec Solovějčik pokračuje v klasické tradici studia,
komentování a obohacování tohoto systému. Jako filosof se však pokouší uchopit tento
systém jako celek a vykázat jeho platnost na universálním základě všeobecně lidské
zkušenosti a myšlení. Východiskem mu je analýza moderního vědeckého myšlení, zejména
přírodovědného, a problém metody, a to jak v přírodních, tak humanitních disciplínách.
Náboženskou zkušenost obecně (tedy nejen svou vlastní, židovskou) pojímá jako existenciální
základ lidského pobývání ve světě, z něhož se odvozují všechny mody lidského bytí. Jako
jedinec, vřazený do specifické tradice, metodicky rezignuje na pokus o uchopení náboženské
zkušenosti jako takové a zaměřuje se na reflexi vlastní partikulární tradice, která se mu stává
jakousi eidetickou variací nejhlubšího existenciálního prožitku, přítomného v každé lidské
bytosti.453 Tento existenciální začátek je však třeba ovládnout, jinak naopak ovládne člověka a
ten se rozplyne v bezbřehé iracionální mystice. Nástrojem tohoto ovládnutí je právě ratio,
rozum, jehož vrcholnými výkony jsou moderní věda a filosofie. Konfrontace tradičního
halachického systému s vědou a filosofií vede postupně Solovějčika k názoru, že
fundamentální nesourodost racionální reflexe a náboženské zkušenosti obecně pramení
z výchozí dichotomie pojetí lidské existence, která se rozpadá na oblast subjektivního a
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objektivního, soukromého a veřejného, kvalitativního a kvantitativního, racionálního a
iracionálního. Halachický systém podle Solovějčika svou povahou tuto dichotomii ruší a
může možná nabídnout „novou světovou náboženskou perspektivu“, v níž by se zároveň
zrušily vnitřní rozpory a aporie moderní vědy a filosofie. V tomto smyslu se v Solovějčikově
myšlení stává tradiční náboženský pojem halacha filosofickou kategorií, která může být
objektem všech racionálních operací jako každý jiný filosofický pojem. Halachický systém se
tak stává specifickým druhem vědeckého poznání (přísně pojmová struktura, vystavitelná
verifikaci či falzifikaci jako každá jiná věda), které je vrcholem objektivace a kvantifikace,
zároveň však, na rozdíl od přírodních a humanitních věd a v souladu s tradičním rabínským
pojetím, a priori.
Solovějčikovi se bohužel nepodařilo tento halachický projekt dokončit tak, jak
zamýšlel, totiž systematickým a přehledným vypracováním oné „nové náboženské
perspektivy“, tedy původní filosofie náboženství. Zásadní překážkou k tomuto závěrečnému
výkonu však zřejmě nebyl nedostatek času nebo energie, ale stále zřejmější a vyostřující se
vnitřní rozporuplnost Solovějčikova pojetí. Jeho typologie sice mistrně popisují různé druhy
existenciálních situací, ale vzpírají se syntéze. Ani v případě halachického člověka, kde se
Solovějčikovi podařilo dojít v hledání „třetího harmonizujícího verše“ nejdále, se syntéza
ukázala jako nedostačující, a zřejmě se ji pokusil překonat ještě vyšším typem syntézy, což se
mu pravděpodobně nepovedlo. Jestliže tento záměr nevyšel, nic to nemění na tom, že
Solovějčikovo dílo zůstává téměř nevyčerpatelnou zásobárnou rozpracovaných motivů, které
nově promyšleny a nazřeny z nových úhlů mohou vést k dalšímu vyjasnění Solovějčikových
filosofických záměrů, a možná konečně i ke zformulování toho typu filosofie náboženství, o
kterém snil.
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XIII. Příloha: Konfrontace

K názorné představě o tématech a metodě Solovějčikovy filosofické reflexe by měla přispět i
ukázka z jeho vlastní práce. Z různých nabízejících se možností jsem zvolil esej Konfrontace,
a to z následujících důvodů:
1. Tématem je vnitřní rozporuplnost lidské povahy, v tomto případě protiklad
nekonfrontované a konfrontované lidské situace, která je pojednávána dokonce na
třech úrovních, představuje tedy dvojí dichotomii, přičemž třetí úroveň je určitým
způsobem vyšší (dialektickou) syntézou.
2. Tuto dvojí dichotomii představují ideální typy nekonfrontovaného a na dvou úrovních
konfrontovaného člověka; je to názorný příklad jedné ze Solovějčikových typologií.
3. Tato typologie je odvozena ze Solovějčikova originálního výkladu různých verzí
biblického textu o stvoření člověka.
4. Vlastním smyslem celé úvahy je formulace Solovějčikova názoru na jedinečnost
každého společenství víry, a proto i omezených možností vzájemné existenciální
komunikace. Je to tedy ukázka jak „aplikace“ ideální typologie na určitou historickou
situaci (židovsko-křesťanský dialog v kontextu sekulární společnosti), tak i
Solovějčikovy typické reakce na výzvu moderního světa, která má z jeho hlediska
zásadní existenciální význam, a to formou filosofické úvahy, která se posléze odrazí v
„politickém“ dokumentu – v tomto případě prohlášení Americké rabínské rady
k možnosti mezináboženského dialogu z února 1965.

Přeložil jsem z původní anglické verze Confrontation, publikované v Tradition: A Journal of
Orthodox Thought, Vol. 6, No. 2, s. 5-29, Spring - Summer 1964
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Konfrontace454

Josef B. Solovějčik

I.

1.

Biblické vypráv ní o stvo ení lov ka jej lí í na t ech postupných úrovních.
Na první úrovni se objevuje jako prostá p írodní bytost. Neví o svém jedine ném
postavení ve vesmíru, ani ho netí í v domí své paradoxní schopnosti být zárove svobodný
a poslušný, tv r í a k p ekonání sama sebe a zárove pod ízený zp sobem, který hrani í
se sebepop ením. V tomto stádiu p írodní lov k nereaguje na tlak imperativu zvn jšku ani
vnit ního „m l bych“ - niterného volání jeho lidství, tryskajícího de profundis - ממעמקים.
Nebo norma, a daná zevnit nebo zvn jšku, oslovuje pouze lov ka, který poci uje svou
vlastní rozporuplnost a tragické dilema. Mezi p írodním lov kem a normou stojí jeho
iluzorní bezstarostnost. P írodní lov k, který si není v dom prvku nap tí, panujícího mezi
lidskou bytostí a okolím, jeho je integrální sou ástí, nemá pot ebu ít normativním
ivotem a nacházet vykoupení v tom, e se pod ídí vyšší mravní v li. Jeho existence je
nevázaná, harmonicky splývá s obecným ádem v cí a událostí. Je spojen s p írodou, ene
se p ímo vp ed, spolu s divokou zv
454

í a ptactvem, po nep erušované linii mechanických

Tento článek byl publikován v Tradition, Vol. 6, No. 2, Spring – Summer, 1964. Je to rozšířená verze

Solovějčikovy řeči, kterou pronesl na konferenci americké Rabínské rady (Rabbinical Council) v roce 1964 v
souvislosti s vypracováním stanoviska židovské orthodoxie k výzvám moderního světa.
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ivotních aktivit, nikdy se nerozhlí í, nikdy se neohlí í zp t, a vede ivot, ve kterém nejsou
rozpory, nematou jej paradoxy a nema í jej strach.

 ואד יעלה מן הארץ. ואדם אין לעבד את האדמה... וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה טרם יצמח
. וייצר ה' א' את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה.והשקה את כל פני האדמה

„...nebylo na zemi ješt

ádné polní k ovisko ani nevzcházela ádná polní bylina,... a nebylo

lov ka, který by zemi obd lával. Jen záplava vystupovala ze zem a napájela celý zemský
povrch. I vytvo il Hospodin B h lov ka, prach ze zem , a vdechl mu v ch ípí dech
ivota. Tak se stal lov k ivým tvorem.“ (Gn 2,5-7)455

lov k, který byl vytvo en z prachu zem , zahalen v mlhu, stoupající z d ungle,
ur ován biologickou bezprost edností a mechanickou nutností, neví nic o odpov dnosti,
odporu, strachu a rozpolcenosti, a proto nemusí nést b ím lidskosti.
Stru n
n

e eno, tento lov k je nekonfrontovaná bytost. Neví o své povinnosti v

i

emu, co je mimo n ho, ani si není v dom své existenciální jinakosti jako to bytosti,

kterou její Stvo itel povolal k tragické velikosti.

455

Zatímco se biblický výraz  נפש חיהtýká p írodního lov ka, termín  רוח ממללאz targumu Onkelos poukazuje na

typologicky pokro ilejší stádium.
(Biblické pasá e jsou citovány podle eského ekumenického p ekladu, ale tam, kde to vy aduje postup autorova
výkladu, je text upraven podle hebrejského originálu. Pozn. překl.)
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2.

Kdy mluvím o lov ku na p írodní úrovni, není to Urmensch dávných as , koho mám na
mysli, ale moderní lov k. Nevyjad uji se v antropologických, ale typologických
kategoriích. Proto e nekonfrontovaného lov ka lze nalézt nejen v jeskyni i d ungli, ale i
na katedrách a v salónech filosof a um lc . Nekonfrontace není nutn omezena jen na
primitivní existenci, ale týká se lidské existence všech dob, nezávisle na tom, jak je vysp lá a
zjemn lá. Hédonický, egocentrický lov k, ctitel krásy, oddávající se smyslovým po itk m
a tou ící výlu n po bezmezné estetické zkušenosti, po itká , který si vymýšlí pot eby, aby
si poskytl p íle itost k jejich neustálému uspokojování, sybarita, stále odkrývající nové
oblasti, kde lze dosáhnout pot šení a kde se nachází a ztrácí št stí - ten sp je k
nekonfrontované existenci. V tomto stádiu není rozumový výkon nejvyšším smyslem, ale
prost edkem k jinému cíli - dosa ení neomezené estetické zkušenosti. Proto je
nekonfrontovaný lov k uchrán n toho, aby nalezl sama sebe a vnímal svou existenci jako
výlu nou a jedine nou. Nedoká e si uv domit svou ú asnou schopnost vymanit se z
nem nného p írodního ádu a nabídnout takto dosa enou svobodu jako velikou ob

Bohu,

který si p eje, aby byl lov k svobodný, aby se mohl naprosto odevzdat a pozbýt své
svobody.
Krása, hrubá a nevyt íbená, avšak neodolatelná, svád jící lov ka a p ispívající k
jeho pádu, se na biblické scén objevuje poprvé - podle midráše, uvád ného Nachmanidem
(Gn 4,22) - v postav Naamy (její jméno znamená pot šení), sestry Túbal-kainovy.

ומדרש אחר לרבותינו שהיא האשה היפה היא מאד שממנה טעו בני האלהים והיא הנרמזת בפסוק ויראו בני
.האלהים את בנות האדם
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„Naši mudrcové nabídli jiný midraš, toti

e byla nesmírn krásná, e ona svád la syny

boh , a e to o ní se zmi uje verš: ‚vid li synové bo ští, jak p vabné jsou dcery lidské‘ (Gn
6,1-2).“

Její sv dné kouzlo uchvátilo bo ské syny a vedlo k hrozivému znevá ení úst ední
bo ské normy, zakazující lov ku, aby se natahoval po tom, co je fascinující a krásné, ale co
mu nepat í. Bo ští synové se pod izovali hédonické touze a nedokázali ovládnout své
jednání. Byla to nekonfrontovaná, nenormativní skupina. Uctívali krásu a naprosto podléhali
jejímu vlivu.
Naama, zt lesn ní bezbo né a nevyt íbené krásy, není podle midráše ani tak lidský
jedinec, jako spíše idea, není to jen skute ná osoba, ale symbol nevykoupené krásy. Jako
taková se objevuje v biblickém dramatu v mnoha podobách. Jednou se jmenuje Delíla a svádí
Samsona; jindy se nazývá Támar a vede do záhuby prince. Vystupuje v roli princezny i
královny, zp sobuje nevýslovné škody svatému národu a kn

skému království, jeho král,

nejmoud ejší z lidí, p išel o svou moudrost, kdy se setkal s neodolatelnou krásou. Kniha
moudrosti (P ísloví) ji lí í jako neznámou enu s „nestoudnou tvá í“, která „na ka dém
náro í úklady strojí“, a agada - rovn

zmi ovaná Nachmanidem - jako krásnou královnu

démon , pokoušející a zneklid ující lov ka.
Nejen jejich sv dkyn , také bo ští synové p edstavují univerzální typ. V
nekonfrontovaném lov ku - a je to primitivní jeskynní lov k, král vylí ený v Kazateli,
nebo jejich moderní prot jšek - p evládají dva rysy: nic si nedoká e odep ít a neuv domuje
si ani nep ekonatelný odpor, na který musí nará et v podob vn jšího omezení, ani
absurditu lidského p esv d ení, e krásné je spíše zdrojem pot šení ne zklamání a
rozlad ní. Dnešní estét, stejn jako jeho dávný p edch dce, je zajatcem - bez ohledu na její
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jméno - krásy nemravné a nepovznesené nad svou primitivní bezprost ednost. Vychutnává
pocit jednoty s p írodním ádem událostí a nahodilostí a jeho p echodný úsp ch jej
podn cuje ke snaze po dosa ení absurdního - nekonfliktního a bezrozporného hédonického
modu existentiae.

 ויצמח ה' א' מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל.ויטע ה' א' גן בעדן מקדם וישם שם את האדם אשר יצר
.ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע

„A Hospodin B h vysadil zahradu v Edenu na východ a postavil tam lov ka, kterého vytvo il.
Hospodin B h dal vyr st ze zem všemu stromoví ádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu,
uprost ed zahrady pak stromu ivota a stromu poznání dobrého a zlého.“ (Gn 2,8-9)3

lov k vylí ený v t chto verších je hédonický, vyhledává pot šení, disponuje adou mo ností
svého uspokojení. P ed ním se rozprostírá ohromná zahrada s tém

nekone nou nabídkou

ádoucích a dobrých strom , pokoušejících, fascinujících a vzrušujících nespoutanou fantazii
svými okouzlujícími barvami.

3.

Na druhé úrovni se p írodní lov k, který se dosud hnal p ímo vp ed, náhle zastavuje, rozhlí í
se a jako nezasv cenec zkoumav pohlí í na své okolí. I ten nejzpustlejší prostopášník propadá

3

Maimonides p elo il  טוב ורעestetickými výrazy, „p íjemný a nep íjemný“. Rajský lov k, který nedodr el bo ské

p ikázání tím, e jedl ze stromu poznání, opustil etickou zkušenost a nahradil ji estetickou (Průvodce zbloudilých, I,2).
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roz arování jako Kazatel v král a cítí, e nará í na n co zcela jiného, ne je on sám, n co
vn jšího, co mu uniká a provokuje ho. Práv v tomto okam iku probíhá odd lení lov ka od
kosmické bezprost ednosti, od stejnosti a prostoty, kterou sdílel s p írodou. Objevuje d sivou a
tajemnou oblast v cí a událostí, která je na n m nezávislá a v

i n mu neposlušná, objektivní

ád, který omezuje jeho moc a klade mu odpor. V d sledku tohoto objevu objevuje sám sebe.
Jakmile se událo toto sebeodhalení a vyno ilo se nové jáství, v domé si existence, která je
omezována a potla ována n jakým vn jším ne-já, p išlo na sv t n co nového - toti bo ská
norma. ויצו ה' א' על האדם- „A Hospodin B h lov ku p ikázal“. Se zrodem normy si lov k
uv domuje svou ojedin lou lidskou existenci, která nachází sv j výraz v rozdvojeném zakoušení
bytí: lov k je nesvobodný, omezený, nedokonalý a nevykoupený, a zárove m

e být mocný,

veliký, vznešený, jedine n nadaný, schopný se pozvednout vysoko nad své okolí v odpov

na

bo skou mravní výzvu. Poté, co B h osv tlil lov ku jeho situaci, e není jen oddanou, ale i
svobodnou bytostí, nadanou mocí prokázat svou oddanost, získává svou jedine nou identitu
tehdy, kdy pochopí nesoum
B h, v odpov

itelnost toho, co je, s tím, ím má být,  ויהיa יהי.

na Moj íšovu otázku, udává své jméno jako ' אהי' אשר אהי- Jsem, který jsem.

B h netrpí rozporem mezi potencialitou a aktualitou, ideálem a skute ností. Je istá aktualita,
existence par excellence.4 lov k však nem

e o sob tvrdit אהיה אשר אהיה, proto e jeho

skute ná existence nikdy neodpovídá ideálu, který mu stanovil jeho Tv rce jako velký úkol. Toto
tragické schizma paradoxn odrá í lidskou zvláštnost a velikost.
V okam iku, kdy si lov k uv domí sv j vnit ní nesoulad a naprosté odcizení od svého
okolí, za íná se odvíjet tragický lidský úd l. lov k, jen se st etává s objektivním sv tem a
p ijímá roli subjektu, který se tá e na n co dosud neproblematického, p ichází o pocit klidu a
4

Viz Průvodce zbloudilých, I,63.
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míru. U není š astný, za íná zkoumat své místo v tomto sv t a cítí, jak ho náhle p epadá
pocit zmatku a strachu, ale obzvlášt osam losti. „ – ויאמר ה' א' לא טוב היות האדם לבדוI ekl
Hospodin B h: ‚Není dobré, aby lov k byl sám.‘“ Jáství je ivoucí zkušenost a opravdový
lov k se rodí v bolestech konfrontace se „zlým“ okolím, jeho byl p edtím integrální sou ástí.
Konfrontovaný lov k musí volit ze dvou alternativ:
1. P evezme aktivní roli poznávajícího subjektu, bude pou ívat svého velikého nadání,
rozumu, a bude se sna it mít navrch nad objektivním ádem. Toto rozhodnutí je však plné
obtí í, proto e poznání lze dosáhnout pouze bojem a intelektuální výkon je aktem dobývání.5
ád v cí a událostí, navdory své zásadní poznatelnosti a racionálnosti, neodpovídá v dy na
lidské tázání a dosti asto odmítá všechny ádosti o spolupráci. Poznávající subjekt musí jít
do boje s poznávaným objektem, podmanit si ho a donutit ho vydat sv j kognitivní obsah.6

5

Latinské obiectum, odvozené z obiciere, p edhazovat, klást do cesty, n mecké Gegenstand, ozna ující n co,

co stojí proti, hebrejské חפץ, které má význam n

eho, po em se velmi tou í, ale není v dy dosa itelné, to vše

ukazuje prvek nap tí, který je vetkán do logického vztahu poznávající subjekt - poznávaný objekt.
6

Prvek nap tí ve vztahu subjekt - objekt není následkem h íchu, ale neshody v „postojích“ obou protivník .

Postoj lov ka vyjad uje snahu ovládat, zatímco základním rysem „postoje“ na stran objektivního ádu je
nete nost. Poznatelný objekt se odmítá podvolit poznávajícímu subjektu. D sledkem lidského h íchu nebyl vzr st
nap tí a odporu - proto e takový byl stav v cí u p ed vyhnáním lov ka z Ráje -, ale p echod od nap tí k
neukojenosti, od tv r ího, úsp šného inu k porá ce. Tím, e B h p ivolal na lov ka toto metafyzické prokletí,
rozhodl, aby lov k, p es všechna svá slavná vít zství, nakonec podlehl smrti a nev domosti. Judaismus nev

í,

e by lov k n kdy usp l ve svém odvá ném úsilí odhalit mysterium magnum bytí a ovládnout p írodu jako celek.
Judaismus tvrdí, e lidské v decké a technologické výkony mají šanci usp t pouze v malých výse ích reality. וקוץ
„ – ודרדר תצמיח לךVydá ti jenom trní a hlo í.“
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2. lov k si m

e zoufat, podlehnout neúprosnému tlaku objektivního vn jšku a nakonec

upadnout do n mé odevzdanosti, ve které nedoká e dostát své roli rozumové bytosti, a tak
nechává p ejít rozumnou existenci v absurdní no ní m ru.
Tóra samoz ejm vybídla lov ka, aby si zvolil první alternativu, aby u íval své moci
rozumové bytosti, jejím úkolem je vtáhnout objektivní ád do boje o poznání. V dy jsme
odmítali nirvánu ne innosti, proto e út k od konfrontace znamená ano selhání lov ka.
Kdy se lov k odcizil p írod a zjistil, e je sám, konfrontován se vším, co je mimo n ho,
B h stvo il „všechnu polní zv

a všechno nebeské ptactvo, p ivedl je k lov ku, aby

vid l, jak je nazve... lov k tedy pojmenoval všechna zví ata a nebeské ptactvo i všechnu
polní zv

.“

 ויקרא האדם... ויצר ה' א' מן האדמה כל חית השדה ואת כל עוף השמים ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו
.שמות לכל הבהמה ולעוף השמים ולכל חית השדה

lov k u nepostupoval p ímo vp ed spolu s divokými polními a lesními zví aty. Ud lal
elem vzad a st etl se s nimi jako rozumná, od nich vzdálená bytost, která tou í po tom, aby
je zkoumala a za azovala. B h ho vyzval k tomu, aby se dal do nejú asn jší lidské innosti
poznávání. Konfrontovaný Adam odpov d l kladn , nebo mu došlo, e u není ástí
p írody, ale stojí mimo ni, e je jedine nou bytostí, nadanou inteligencí. Ve své nové roli si
uv domil svou osam lost a izolovanost od celku stvo ení. „ – ולאדם לא מצא עזר כנגדוAle pro
lov ka se nenašla pomoc jemu rovná.“ Jako osam lá bytost Adam objevil svou velikou
moc elit ne-lidskému ádu a ovládat jej.7
7

Viz Nachmanides (Genesis 2,9).
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4.

Kniha Genesis nám poté, co popsala ty i eky, vytékající ze zahrady Eden, nabízí nové
podání toho, jak se Adam dostal do této zahrady.

.ויקח ה' א' את האדם וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמר

„Hospodin Bůh vzal člověka a postavil ho do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil.“8

Tato v ta v Gn 2,15 je tém

doslovným opakováním Gn 2,8, p esto se ob podání liší ve

dvou ohledech.
Za prvé, v druhém vypráv ní Bible u ívá slovesa, vyzna ujícího úkon p edcházející
umíst ní lov ka do zahrady Eden – „Hospodin B h vzal ( )ויקחlov ka a postavil ho...“ -,
kde to v p edcházejícím vypráv ní sloveso „postavil“, וישם, nedoprovází ádný p edb
úkon ze strany Všemohoucího. Výraz  ויקחse v prvním vypráv ní nevyskytuje. Za druhé, v
p edchozím vypráv ní není zmínka o ádné povinnosti, ulo ené lov ku, zatímco toto
podání up es uje, e lov ku byl ulo en úkol obd lávat a st e it zahradu.

8

Text upraven podle hebrejského originálu. Pozn. překl.
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ný

D vod t chto odlišností tkví v tom, e se tato dv vypráv ní týkají dvou r zných lidí.
Jak u jsme nazna ili, první p íb h je o nekonfrontovaném lov ku, kterého unáší mocná
vlna jednotvárného, jednoduchého, nereflektovaného ivota, lov ka, který byl postaven do
zahrady Eden jen za jedním ú elem - aby si u íval, t šil se bez práce z ovoce strom , il v
nev domosti o svém lidském úd lu, nesetkával se s ádným problémem a nezat

oval se

ádnou povinností. Jak u jsme ekli, nekonfrontovaný lov k je bytost ne-normativní.
Druhý p íb h je o konfrontovaném lov ku, který za al kriticky hodnotit své postavení
vzhledem ke svému okolí a shledal, e jeho existenciální zkušenost je p íliš slo itá na to,
aby se dala srovnávat s jednoduchostí a neur itostí proudu p írodního ivota. Tohoto
lov ka, jako poznávající subjekt stojící tvá í v tvá tém

neproniknutelnému

objektivnímu ádu, p emístil B h z jeho postavení p írodní a harmonické bytosti do nové
existenciální pozice, do íše konfrontované existence. Konfrontovaný lov k je vyhnanec.
Byl vytr en ze spokojenosti a optimistické naivity a zjiš uje, e d v rný vztah, který m l k
ádu skute nosti, vyústil v nap tí a konflikt. Sloveso  ויקחznamená, e B h vyjmul lov ka
z jedné dimenze a vrhnul jej do jiné - do dimenze konfrontované existence. V této fázi se
lov k, odcizený p írod a pln si v dom svého velikého a tragického úd lu, stává
p íjemcem první normy – ויצו ה' א' על האדם. „Hospodin B h lov ku p ikázal.“ Z
nekone nosti vytryskl bo ský imperativ a p emohl kone ného lov ka.
B da však, ne v dy odpovídá tv r í lov k ochotn na bo ské normativní výzvy,
které vytvá ejí pravé jádro jeho nového existenciálního postavení jako konfrontované bytosti.
P íliš asto není hnací silou tv r ího lov ka bo ské povolání, které mu bylo sv

eno a

které musí být pln rozvinuto jak na kognitivní, tak na normativní rovin , ale démonické
puzení k moci. Tím, e moderní tv r í lov k nedokon uje úkol, propadá se zp t do
nekonfrontované, p írodní existence, které je normativní tlak cizí. D vodem selhání
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konfrontovaného lov ka, jeho neschopnosti hrát pln svou roli, je to, e zatímco kognitivní
úkon dává lov ku moc a pocit úsp chu, normativní gesto ádá po lov ku, aby se vzdal. V
této krizi se dnešní lov k dopouští chyby, které se dopustil jeho p edek, pradávný Adam,
tím, e dop ál sluchu démonickému našeptávání „budete jako B h znát dobré i zlé“.

5.

Avšak je tu t etí úrove , na kterou musí lov k vystoupit, tou í-li po sebenapln ní. Na této
úrovni lov k zjiš uje, e je op t konfrontován. Tentokrát to však není konfrontace
subjektu, který hledí s pocitem nad azenosti na objekt pod sebou, ale dvou sob rovných
subjekt , obou osam lých ve své jinakosti a jedine nosti, proti kterým se vzpouzí a které
odmítá objektivní ád, obou tou ících po partnerství. Tato konfrontace je vzájemná, nikoli
jednostranná. Tentokrát stojí ti, kdo se konfrontují, vedle sebe a jeden p ipouští existenci
druhého. Neú astná existence se m ní ve spoluexistenci.

 ויבן ה' א' את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה...  אעשה לו עזר כנגדו:ויאמר ה' א' לא טוב היות האדם לבדו
.ויבאה אל האדם

„I ekl Hospodin B h: ‚Není dobré, aby lov k byl sám. U iním mu pomoc jemu rovnou‘...
A Hospodin B h utvo il z ebra, které vzal z lov ka, enu a p ivedl ji k n mu.“ (Gn
2,18; 22)

B h stvo il Evu, jinou lidskou bytost. Dva jedinci, osam lí a bezmocní ve své samot , se
setkávají; vytvo ilo se první spole enství.
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Spole enství se však m

e zrodit pouze aktem komunikace. Oba jedinci, ú astni

jedine ného setkání, na sebe nejprve navzájem zírají ml ky a vzdorovit , ale pak spolu
za nou komunikovat. Z ml ného oparu n moty povstane a zazá í zázra né slovo. Adam
náhle za íná mluvit –  „ – ויאמר האדםlov k zvolal“. Oslovuje Evu, skrze jeho první zvolání
se do sebe uzav ené a izolované existence otevírají a oba si ve vytr ení razí k sob navzájem
cestu.
Slovo je paradoxním nástrojem komunikace, který obsahuje vnit ní rozpor. Na jedné
stran je slovo médiem vyjád ení souhlasu a shody, dosa ení vzájemného porozum ní,
slad ní spole ného úsilí, sjednocující innosti. Na druhé stran je slovo té prost edkem,
jím se projevuje odlišnost, zd raz uje nestejnost, vyzna uje odd lenost. Slovo neukazuje
jen to, co je dv ma existencím spole né, ale i zvláštnost a jedine nost ka dé z nich.
Zd raz uje nejen spole né problémy, touhy a zájmy, ale také výhradn individuální otázky,
starosti a obavy, které p epadají ka dého. Kdy naši u enci vysv tlovali rozdíl mezi
otev eným a uzav eným mem, mluvili o  מאמר סתוםa  מאצר פתוח- o výroku nejasném,
záhadném, a výroku jasném i z etelném. Cítili, e slovo n kdy objas uje, n kdy mate;
n kdy oz ejmuje, jindy klade d raz na nepochopitelné a nepoznatelné.
Kdy se Adam obrátil na Evu a pou il slovo jako prost edek sd lení, jist jí ekl
nejen o tom, co je spojuje, ale i o tom, co je odd luje. Evu jeho slovo osvítilo, ale i zmátlo,
uklidnilo, ale i znepokojilo. Nebo ve všech osobních svazcích, man elství, p átelství i
kamarádství, jakkoli silná mohou být pouta mezi dv ma jedinci, modi existentiae z stávají
naprosto jedine né, a proto i nesourodé, jak na úrovni ontologické, tak i na úrovni
zkušenostní. Nad je, e lze nalézt osobní existenciální rovnici mezi dv ma lidskými
bytostmi, tkví v nebezpe né a klamné p edstav , e lidské existence jsou abstraktní
veli iny, ízené jednoduchými matematickými procesy. Tento omyl je v základu filosofií
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korporativního státu a mechanistického behaviorismu. Ve skute nosti ím více se dva jedinci
navzájem poznávají, tím více si uv domují metafyzický odstup, který je mezi nimi. Ka dý z
nich existuje jedine ným zp sobem, zcela pohlcen svým individuálním v domím, které je
egocentrické a výlu né. Slunce existence vychází se zrozením sebe-v domí a zachází s jeho
zánikem. Je mimo zkušenostní dosah jedince, aby si p edstavil n jakou existenci, která by
byla p ed nebo po jeho vlastní.
Je paradoxní, nicmén však pravdivé, e ka dá lidská bytost ije jak v
existenciálním spole enství, obklopena p áteli, tak i ve stavu existenciální osam losti a
nap tí, tvá í v tvá cizím. V ka dém, ke komu se vztahuji jako lidská bytost, nalézám
p ítele, nebo máme mnoho v cí spole ných, ale i cizího, nebo ka dý z nás je jedine ný a
zcela jiný. Tato jinakost stojí v cest úplnému vzájemnému porozum ní. Trhlina
jedine nosti je p íliš široká, aby mohla být p eklenuta. Vskutku, to není trhlina, to je
propast. Jist velmi asto p evládá shoda zájm - ekonomických, politických, sociálních, na
n

dva jedinci zam

ují svou pozornost. Avšak dva lidé, kte í se dívají na tentý

p edm t, mohou dále vést izolovanou, do sebe uzav enou existenci. Slad ní zájm
neznamená existenciální spojení. asto se ú astníme spole ných podnik a opatrn
sledujeme spole né cíle, do asn cestujeme po soub

ných cestách, ale naše kone né

stanice nejsou stejné. Slovy Tóry jsme  עזר- pomocník jeden druhému, ale zárove zakoušíme
stav  כנגדו- z stáváme r zní a jeden proti druhému.9 Myslíme, cítíme a reagujeme na události
ne spole n , ale jednotliv , ka dý svým individuálním zp sobem. lov k je spole enská
bytost, která tou í po spoluexistenci, v ní se sm

ují slu by a sdílejí zkušenosti, a osam lé

stvo ení, plaché a zamlklé, d sící se vlezlého cynického pohledu svého nejbli šího souseda.
9

Výklad  כנגדוjako „proti“ p ijali naši tamudi tí u enci. Viz Jevamot, 63a.
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Navzdory naší spole enskosti a navenek orientované p irozenosti z stáváme si navzájem
cizí. Naše city sympatie a lásky k našemu partnerovi mají ko eny v povrchní osobnosti a
nedosahují vnit ních úto iš naší hlubinné osobnosti, která nikdy neopouští svou
ontologickou klausuru a nikdy se nezapojuje do spole enské existence.
Stru n

e eno, velikost lov ka se ukazuje v jeho dialektickém p ístupu k tomu, s

kým se setkává, v ambivalentním jednání v

i svému bli nímu, v nabídce p átelství i výzv

k boji, ve sbli ování a zárove odstupu. V dichotomii  עזרa  כנגדוnacházíme své vít zství, ale
i porá ku.
Moderní lov k, který neodpov d l pln na výzvu konfrontace na druhé úrovni,
nejedná dob e ani v rovin osobní konfrontace. Zapomn l, jak zvládnout obtí né dialektické
um ní עזר כנגדו- být zajedno se svým lidským prot jškem a zárove se od n ho lišit, ít ve
spole enství a zárove v samot . Navykl si st etávat se se svým bli ním zp sobem, který je
b

ný v rovin subjekt-objektového vztahu; sna í se ho ovládnout a pod ídit si ho, místo

aby s ním komunikoval a spojoval se s ním. Podivuhodné osobní setkání Adama a Evy se tak
m ní v ošklivý pokus o odosobn ní. Dnešní Adam chce vystupovat jako hrdina-vládce, který
pod izuje Evu své vlád a svému panství, a u ideologickému, nábo enskému,
ekonomickému nebo politickému. Bo ské prokletí, adresované Ev poté, co zh ešila, והוא
„ – ימשל בךale on nad tebou bude vládnout“, našlo vlastn své napln ní v naší moderní
spole nosti. H ejivý osobní vztah mezi dv ma jedinci nahradil formální subjekt-objektový
vztah, který se manifestuje v boji o moc a nad azenost.

II.

1.
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My, idé, jsme zatí eni dvojím úkolem; musíme se vypo ádat s problémem dvojí
konfrontace. Chápeme se jako lidské bytosti, které sdílejí Adam v úd l p i jeho obecném
st etu s p írodou, a jako lenové smluvního spole enství, které si zachovalo svou identitu
za velice nep íznivých podmínek, p i konfrontaci s jiným spole enstvím víry. V

íme, e

jsme nadáni dvojím charismatem - d stojnosti lov ka a svatosti spole enství smlouvy. V
této obtí né roli jsme povoláni Bohem, který se zjevil jak na úrovni universálního stvo ení,
tak na úrovni soukromé smlouvy, abychom podnikli dvojí misi - universální lidskou a
výlu nou smluvní konfrontaci.
Stejn jako jeho p edek Jákob, jeho urputný no ní boj s tajemným protivníkem je
tak dramaticky vylí en v Bibli, dávný id byl dvakrát konfrontovanou bytostí. Avšak
moderní emancipovaný id se u dlouho pokouší zbavit této dvojí odpov dnosti, která ho
tak velice zat

uje. Západn orientovaný id má za to, e je nemo né se ú astnit obou

konfrontací, universální a smluvní, které se podle n j navzájem vylu ují. Je absurdní, íká,
stát bok po boku lidstvu, které se zabývá kognitivn -technologickou inností pro blaho
všech, napl ovat poslání, kterým nás pov

il Stvo itel, a v p íštím okam iku ud lat elem

vzad, abychom se st etli se svými kolegy jako odlišné a odd lené spole enství. Z toho
západní id usuzuje, e si mezi t mito dv ma druhy setkání musíme vybrat. Bu jsme
konfrontované lidské bytosti nebo konfrontovaní idé. Dvojí konfrontace obsahuje vnit ní
rozpor.
Co je charakteristické pro tyto filosofy jediné konfrontace, je jejich optimistická a
bezstarostná povaha. Jako p írodní Adam dávných dob, který se pova oval za sou ást svého
prost edí a nikdy jej nep epadal pocit, e je existenciáln odlišný, i oni mají za to, e jsou
bezpe n a pln v len ni do obecné spole nosti. Nekladou si ádné otázky o d vodnosti a
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oprávn nosti takovéhoto optimistického postoje, ani se nepokoušejí odhalit v skrytých
hlubinách své osobnosti poslání, které p ekra uje sv tské povinnosti v

i spole nosti.

Hlasatelé filosofie jediné konfrontace (s výjimkou n kterých okrajových skupin)
neká ou naprosté od idovšt ní a bezhlavou asimilaci. I oni mluví o idovské identit
(p inejmenším v nábo enském smyslu), o idovské svébytnosti a p irozené v li k
zachování idovské komunity jako odd lené skupiny. Velmi asto vlastn s velikým
zápalem a horoucností mluví o minulé i budoucí roli judaismu v rozvoji lidstva a jeho
institucí. Naprosto však nechápou skute nou povahu a plný dopad smysluplné idovské
identity.

2.

Toto nepochopení spo ívá na dvou chybných pojetích povahy spole enství víry. Za prvé,
filosofie jediné konfrontace stále mluví o idovské identit , ani by si uv domovala, e
tento výraz lze pochopit pouze pod zorným úhlem zvláštnosti a jinakosti. Není identity bez
jedine nosti. Jako nem

e být rovnice mezi dv ma jedinci, pokud je neprom níme v

abstrakce, stejn absurdní je mluvit o srovnatelnosti dvou spole enství víry, která jsou
individuálními entitami.
Osobitost spole enství víry se vykazuje trojím zp sobem. Za prvé, bo ská na ízení a
p ikázání, kterým je spole enství víry bezvýhradn oddáno, se nesmí srovnávat s rituálem a
étosem jiného spole enství. Ka dé spole enství víry se zabývá jedine ným normativním
úkonem, který odrá í numinózní povahu samotného aktu víry, a je marné pokoušet se najít
spole né jmenovatele. Zvlášt kdy mluvíme o idovském spole enství víry, jeho pravá
podstata je vyjád ena v halachickém jednání, které je navýsost individua ním faktorem, je
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jakýkoli pokus p irovnat naši identitu k jiné naprostou absurditou. Za druhé, axiologické
v domí ka dého spole enství víry je výlu né, nebo v

í - a tato víra je nutná k p e ití

komunity -, e jeho systém dogmat, doktrín a hodnot se nejlépe hodí k dosa ení nejvyššího
dobra. Za t etí, ka dé spole enství víry je neústupné ve svých eschatologických
o ekáváních. Vnímá události konce asu s jásavou jistotou a o ekává, e se lov k vzdá
sobecké malichernosti, zasv tí se velikému ivotnímu cíli a obrátí se na víru, kterou
spole enství hlásá po tisíciletí. Standardizace úkon , vyrovnání dogmatických jistot a
z eknutí se eschatologických nárok vyjad uje konec pulsující a velkolepé zkušenosti víry
ka dého nábo enského spole enství. Toto spole enství je jedine né a záhadné jako jedinec
sám.
Druhé nedorozum ní filosofie jediné konfrontace tkví v nepochopení slu itelnosti
obou dvou rolí. Kdyby vztah ne idovského sv ta k idovskému odpovídal bo skému
uspo ádání, aby se jedna lidská bytost setkávala s druhou na bázi rovnosti, p átelství a
sympatie, id by se mohl spolu s ostatním lidstvem pln zapojit do kosmické konfrontace.
Jeho smluvní výlu nost a dodate ný úkol elit jinému spole enství víry jako len odlišného
spole enství v

ících by ani v nejmenším nebránily jeho p ipravenosti a schopnosti zapojit

se do kulturního podnikání ostatního lidstva. V tom, e m

eme koordinovat své kulturní

aktivity se všemi lidmi a zárove se s nimi setkávat jako lenové jiného spole enství víry,
není rozpor. Ve skute nosti i v ne idovské spole nosti se ka dý jednotlivec chápe z dvojího
hlediska: jednak jako len kulturn tv r ího spole enství, ve kterém jsou všichni zam

eni

na spole ný cíl, a zárove jako jedinec, ijící odd len a osam le.
Nanešt stí se však ne idovská spole nost s námi b hem v k konfrontovala
bojovn , jako bychom byli ástí subhumánního objektivního ádu, od lidského odd leného
propastí, jako bychom nebyli schopni logicky myslet, vášniv milovat, hluboce tou it, sna it
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se a doufat. Samoz ejm , pokud jsme byli vystaveni takové bezduché, neosobní konfrontaci
ze strany ne idovské spole nosti, nemohli jsme se pln ú astnit velké všeobecné tv r í
konfrontace mezi lov kem a vesmírným ádem. Omezenou roli, kterou jsme ve velké
kosmické konfrontaci hráli a do moderní doby, jsme si nezvolili. B h ví, e jsme nikdy
nepodn covali krutost, se kterou se k nám sv t vztahoval. V dy jsme se pova ovali za
nedílnou ást lidstva a v dy jsme byli hotovi p ijmout bo skou výzvu, מלאו את הארץ וכבשה,
„napl te zemi a podma te si ji“, a odpov dnost p íslušnou lidské existenci. Nikdy jsme
nehlásali filosofii contemptus nebo odium saeculi. Stále jsme m li za to, e ú ast v tv r ím
ádu v cí je povinná.
Spoluú ast s ostatním lidstvem na kosmické konfrontaci nevylu uje, znovu to
musíme opakovat, druhou osobní konfrontaci dvou spole enství víry, z nich ka dé si je
v domo toho, co sdílí s tím druhým, a toho, co je jedin jeho vlastní. Stejným zp sobem,
jakým se Adam a Eva st etli se zlomyslnou, šklebící se p írodou, aby se ji pokusili si
podmanit, a p itom se nicmén spolu setkali jako odlišní jedinci, poznávající svou
nesoum

itelnost a jedine nost, tak i dv spole enství víry, která sla ují svou innost,

jsou-li konfrontována kosmickým ádem, se mohou setkat tvá í v tvá p i plném v domí
své odlišnosti a jedine nosti.
Odmítáme teorii jediné kofrontace a místo toho trváme na nezbytnosti dvojí
konfrontace. Za prvé, jak u jsme se zmínili, je nám, kte í jsme stvo eni k obrazu Bo ímu,
ulo ena odpov dnost za velikou konfrontaci lov ka a kosmu. Stojíme bok po boku s
civilizovanou spole ností proti ádu, který vzdoruje nám všem. Za druhé, jako charismatické
spole enství víry musíme odpov d t na výzvu ke konfrontaci s obecným, ne idovským
spole enstvím víry. Jsme povoláni, abychom tomuto spole enství pov d li nejen o tom, co
ji zná - e jsme lidské bytosti, sna ící se o obecné blaho a pokrok lidstva, e chceme
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bojovat proti nemocem, uleh ovat lidskému utrpení, chránit lidská práva, pomáhat
pot ebným et cetera, ale také o tom, co ješt nezná, toti o naší jinakosti jako metafyzickém
spole enství smlouvy.

3.

Je samoz ejmé, e konfrontace dvou spole enství víry je mo ná jen tehdy, doprovází-li ji
jasné ujišt ní, e ob strany se budou t šit stejným práv m a plné nábo enské svobod .
Dotkne se nás ka dý pokus ze strany v tšinového spole enství zapojit nás do podivného
st etu, ve kterém nás náš partner bude nutit zaujmout postavení pod ním, p i em se
nepostaví vedle nás, ale nad nás. Demokratická konfrontace jist nevy aduje, abychom se
pod ídili postoji sebeospravedl ování, který zaujímá v tšinové spole enství, které p i
projednávání, zda „dát rozh ešení“ i ne menšinovému spole enství za jakousi mytickou
vinu, naprosto pomíjí svou historickou odpov dnost za utrpení a mu ednictví, je jsou tak
asto zaznamenávána v kronikách d jin menšin, slabých a pronásledovaných.
Nejsme ochotni k setkání s jiným spole enstvím víry, p i kterém se staneme
p edm tem pozorování, posuzování a hodnocení, i kdyby snad v tšinové spole enství
projevilo blahosklonn soucit s menšinovým spole enstvím a radilo v tšin , aby
neubli ovala menšin , ani ji nepronásledovala. Taková konfrontace by prom nila osobní
setkání Adama a Evy v nep átelský st et mezi poznávajícím subjektem a poznatelným
objektem. Nemáme v úmyslu hrát roli objektu, konfrontovaného nad azeným lov kem.
Obt

ující soucit je v rozporu s charakterem demokratické konfrontace. Spíše je t eba trvat

na nezcizitelných právech lov ka jako bytosti stvo ené Bohem.
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Ve sv tle této analýzy má smysl tvrdit, e p i ka dé konfrontaci musíme trvat na
ty ech základních podmínkách, abychom si zachovali naši individualitu a svobodu jednání.
Za prvé musíme jasn

íci toto: Jsme naprosto nezávislé spole enství víry.

Neobíháme jako dru ice po n jaké dráze. Ani se nemáme k jakémukoli jinému spole enství
víry jako „brat i“, i kdy „odd lení“. Kdy lidé mluví o spole né tradici, spojující dv
spole enství víry, jako jsou k es anské a idovské, sm šují dohromady dva pojmy. Výraz
spole ná tradice má smysl, díváme-li se na spole enství víry z historicko-kulturního hlediska
a vykládáme jeho vztah k jinému spole enství víry v sociologických, lidských kategoriích,
které popisují rozvoj tv r ího v domí lov ka. Nezapomínejme, e nábo enské v domí se
projevuje nejen v jedine né apokalyptické zkušenosti víry, ale té ve sv tské kulturní
zkušenosti. Nábo enství je jak bo ský p íkaz, ulo ený lov ku zvn jšku, tak i nový
rozm r osobního bytí, který lov k objevuje v sob . Stru n

e eno, existuje kulturní

aspekt zkušenosti víry, který je z psychologického hlediska navýsost integrující, inspirující a
povznášející duchovní silou. Nábo enské hodnoty, doktríny a pojmy se mohou p evád t, a
taky se p evád jí, na kulturní kategorie, kterých u ívá a které uchovává dokonce i sekulární
lov k. Všechny poukazy v d jinách k universálnímu nábo enství, filosofickému
nábo enství, et cetera, mají vztah ke kulturnímu aspektu zkušenosti víry, ze kterého má
u itek nejen spole enství v

ících, ale i pragmatická, utilitární spole nost. Kulturní

nábo enská zkušenost dává smysl a sm r lidské existenci a staví ji do vztahu k nejvyšším
cíl m, a tak zvyšuje lidskou d stojnost a hodnotu i na sv tské úrovni.
Vidíme-li vztah mezi judaismem a k es anstvím z tohoto hlediska, pak m

eme

zcela oprávn n mluvit o kulturní idovsko-k es anské tradici, a to ze dvou d vod : Za
prvé, judaismus jako kultura ovlivnil, ba utvá el k es anský eticko-filosofický sv tonázor.
Základní kategorie a p edpoklady k es anství se vyvinuly v idovské kulturní sfé e. Za
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druhé, naše západní civilizace vst ebala idovské i k es anské prvky. Naše západní
d dictví se vlastn formovalo kombinací t í faktor , klasického, idovského a
k es anského, m

eme tedy v rámci naší západní civilizace klidn mluvit o idovsko-

helenisticko-k es anské tradici. Jestli e však posuneme t

išt zájmu od kulturního

rozm ru k dimenzi víry, kde je nezbytná bezpodmíne ná oddanost a anga ovanost, je celá
p edstava o jedné nábo enské tradici a kontinuu zjevených u ení, která jsou svou samotnou
povahou nesrovnatelná a vzta ená k jiným referen ním rámc m, naprosto absurdní, pokud
nepodlehneme k es anskému theologickému tvrzení, e k es anství nahradilo judaismus.
Menšinové spole enství je jako v

ící individualita nadáno vnit ní hodnotou, kterou

je t eba nahlí et na základ jeho vlastního metahistorického pozadí, ani bychom je
vztahovali ke kontextu jiného spole enství víry. Nebo pouhé ocen ní hodnoty jednoho
spole enství podle slu by, kterou prokázalo jinému spole enství, bez ohledu na to, jak
veliká a d le itá ta slu ba byla, znamená omezení svrchovanosti a d stojnosti by i toho
nejmenšího spole enství víry. Kdy B h stvo il lov ka a ud lil mu individuální
d stojnost, ustanovil, e ontologickou legitimitu a význam jednotlivé lidské bytosti je t eba
hledat ne vn jedince, ale v n m. lov k byl stvo en, proto e B h potvrdil, e je
autonomní lidskou bytostí a ne odvozeným bytím ve slu bách n koho jiného. Ontologický
ú el jeho existence tkví v n m. Toté platí o nábo enském spole enství, jeho hodnota se
nesmí pom

ovat vn jšími normami.

Proto ka dou zjevnou i skrytou nará ku ze strany v tšinového spole enství, e by
bylo vhodné, aby se menšinové spole enství vzdalo své jedine nosti a p estalo existovat,
proto e své poslání naplnilo tím, e p ipravilo cestu spole enství v tšinovému, je t eba
odmítnout jako nedemokratickou a odporující samotné myšlence nábo enské svobody. Malé
spole enství má stejné právo vyznávat svou víru v naprosté jistot o doktrinální hodnot
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svého sv tového názoru a dr et se své eschatologické vize jako spole enství v tšinové.
Nepopírám právo v tšinového spole enství oslovovat menšinové svými vlastními
eschatologickými výrazy. Avšak stav t na tomto právu praktický program je st

í slu itelné

s nábo enskou demokracií a liberalismem.
Za druhé, logos, slovo, kterým se mnohotvárná nábo enská zkušenost vyjad uje, se
nedá normovat nebo zobecnit. Slovo víry odrá í osobní, soukromé, paradoxn
nevyjád itelné touhy jedince po Stvo iteli a jeho spojení s ním. Odrá í numinózní charakter
a nezvyklost aktu víry ur itého spole enství, jen je zcela nepochopitelný lov ku z jiného
spole enství víry. Proto je d le ité, aby se nábo enský nebo teologický logos nepou íval
jako médium komunikace mezi dv ma spole enstvími víry, jejich zp soby vyjád ení jsou
stejn jedine né jako jejich apokalyptické zkušenosti. Ke konfrontaci by nem lo dojít na
theologické, ale na sv tské, lidské úrovni. Zde všichni mluvíme universálním jazykem
moderního lov ka. Ve skute nosti naše spole né zájmy nele í v hájemství víry, ale v
úrovni sekulárního ádu.10 Zde všichni elíme mocnému protivníkovi, zde se všichni
musíme vyrovnávat se zna ným po tem velmi d le itých zále itostí. Vztah mezi dv ma
komunitami musí být zam

en ven a vázat se na sekulární ád, se kterým se lidé víry p ímo

setkávají. V sekulární sfé e se m

eme bavit o tom, jaké zaujmout pozice, jaké rozvíjet

myšlenky a jaké sestavovat plány. V t chto zále itostech se nábo enské komunity mohou
shodnout na tom, jakou zahájit akci, a mohou se chopit iniciativy, na kterou by pozd ji
navázala celá spole nost. Avšak naše spole né úsilí v tomto druhu podnikání nesmí otupit
náš smysl pro identitu našeho spole enství víry. Musíme mít stále na pam ti, e naše
10

Výraz „sekulární ád“ je zde pou it v souladu s jeho b

ným významem. Pro lov ka víry to je chybný

termín. B h si ádá celého lov ka, ne jeho ást, a cokoli ustavil jako ád v plánu stvo ení, je svaté.
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jedine ná oddanost Bohu a naše nad je a nezkrotná v le k p e ití jsou neoddiskutovatelné,
neracionalizovatelné a nemohou se stát p edm tem debaty a argumentace. Velké setkání
Boha s lov kem je naprosto osobní, soukromá zále itost, nepochopitelná tomu, kdo je
mimo - dokonce ani bratru z tého spole enství víry. Bo ské poselství je nesd litelné,
proto e se vzpírá všem standardním informa ním prost edk m a všem objektivním
kategoriím. Jestli e mocné v tšinové spole enství cítí, e je t eba zlepšit n jaké
problematické lidské podmínky nebo napravit n jaké historické zlo, m lo by tak u init na
lidské, etické úrovni. Bude-li se však debata to it okolo zále itostí víry, pak bude jeden z
jejích ú astník nucen pou ívat jazyka svého oponenta. To samo o sob by znamenalo, e
se vzdává individuality a odlišnosti.
Za t etí, my lenové menšinového spole enství bychom m li jednat v dy s taktem a
porozum ním a zdr et se návrh , aby v tšinové spole enství, které je sebev domé i citlivé,
provád lo zm ny ve svém rituálu nebo opravovalo své texty. Jestli e vskutku liberální
hodnostá i v tšinového spole enství víry usoudí, e je záhodno n které zm ny provést,
budou jednat v souladu se svým p esv d ením, ani bychom je k tomu navád li my. Není
na nás, abychom radili nebo ádali. Bylo by vskutku neslušné, ale i nemoudré, aby se n kdo
zvenku vm šoval do nejsoukrom jší oblasti lidské existenciální zkušenosti, toti do
zp sobu, jakým spole enství víry vyjad uje sv j vztah k Bohu. Pro posílení dobré v le a
vzájemné úcty je conditio sine qua non, abychom se nevm šovali a nezasahovali do n

eho,

co je nám naprosto cizí.
Za tvrté, naše d jiny, posv cené mu ednictvím milión , nás jist neoprav ují k
tomu, abychom se by jen náznakem zmínili jinému spole enství víry, e jsme vnit n
dozráli k tomu, abychom revidovali historické postoje, vyprodali n co z toho, co nále í k
základním zále itostem víry, nebo zahladili „n které“ nesrovnalosti. Takový návrh by nebyl
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ni ím jiným ne zradou naší veliké tradice a d dictví, a navíc by nevedl k ádnému
praktickému u itku. Nezapome me, e v tšinové spole enství se nespokojí s polovi atostí
a kompromisy, které jen poukazují na pocit nejistoty a vnit ní prázdnoty. Nem

eme po

t ch, se kterými se konfrontujeme, po adovat úctu, jsme-li k nim servilní. Jen otev ená,
up ímná a jasná politika, reflektující bezpodmíne nou oddanost našemu Bohu, pocit
d stojnosti, hrdosti a vnit ní radosti z toho, e jsme tím, ím jsme, vášnivou víru v
naprostou pravdivost našich názor , spolehlivou nad ji v uskute n ní a vroucí modlitbu za
napln ní naší eschatologické vize, kdy se naše víra pozvedne od partikularity k universalit ,
taková politika u iní dojem na p edstavené druhého spole enství víry, mezi nimi máme jak
odp rce, tak i p átele. Doufám a modlím se za to, aby naši p átelé ve v tšinovém
spole enství potvrdili své liberální názory a humanitní ideály tím, e vyjád í sv j souhlas s
právem menšinového spole enství ít, tvo it a ctít Boha svým vlastním zp sobem,
svobodn a d stojn .

4.

Našim zástupc m, kte í se setkávají s mluv ími v tšinového spole enství, by se m l dát
návod podobný tomu, jen dal náš praotec Jákob svým vyslanc m, kte í se m li setkat s
jeho bratrem Ezauem.

ויצו את הראשון לאמר כי יפגשך עשו אחי ושאלך לאמר למי אתה ואנה תלך ולמי אלה לפניך ואמרת לעבדך
ליעקב מנחה היא שלוחה לאדני לעשו והנה גם הוא אחרינו ויצו גם את השני גם את השלישי גם את כל ההלכים
.אחרי העדרים לאמר כדבר הזה תדברון אל עשו במצאכם אתו
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„A prvnímu p ikázal: ‚A se s tebou setká m j bratr Ezau a zeptá se t , í jsi a kam jdeš a
í je to, co ženeš p ed sebou, odv tíš: +Je to dar od tvého otroka Jákoba, poslaný jeho pánu
Ezauovi; on sám je za námi.*‘ Tak p ikázal i druhému a t etímu a všem, kte í šli za
stáde ky. ekl: ‚V tomto smyslu mluvte s Ezauem, a na n j narazíte.‘“ (Gn 32,18-20)

Jaká byla povaha t chto instrukcí? Náš p ístup a vztah k okolnímu sv tu m l v dy
ambivalentní charakter, vnit n protikladný, n kdy a paradoxní. K Ezauovu sv tu si
budujeme vztah a zárove si od n ho udr ujeme odstup, p icházíme blí e a zárove
unikáme. Kdy u jsme tém

na dosah, náhle se rychle stáhneme do ústraní. Se leny

jiných spole enství víry spolupracujeme ve všech oborech konstruktivního lidského úsilí, ale
zárove s naší integrací do obecného spole enského rámce se pohybujeme i opa ným
sm rem. Stru n

e eno, pat íme do lidské spole nosti, ale zárove se cítíme jako cizinci

a p íchozí. Máme své ko eny tady a te jako obyvatelé naší zem koule, a p esto zakoušíme
pocit bezdomovství a osam losti, jako bychom pat ili n kam jinam. Jsme jak realisté, tak i
snílci, na jedné stran zdr enliví a prakti tí, na druhé stran vizioná i a idealisté. Jsme
vskutku zaujati kulturním dílem, p esto jsme v rni jiné dimenzi zkušenosti. U náš první
praotec Abraham se p edstavil slovy: „Jsem tu u vás host a p ist hovalec“ – גר ותושב אנכי
עמכם. Je mo né být obojím -  גר ותושב- zárove ? Není tato definice absurdní, proto e
odporuje úst ednímu principu klasické logiky, e ádný kognitivní soud nesmí obsahovat
dva navzájem se vylu ující výrazy? A p esto se dávný id postavil tomuto starobylému
principu a uva oval o sob v protikladných termínech. Dob e v d l, v kterých oblastech
m

e pln spolupracovat se svými sousedy a jednat jako תושב, usedlík, a v kterém bod by

m l tento postoj spolupráce a ochoty kon it a on se musí stáhnout, jako by byl גר, cizinec.
V d l, do jakého podnikání se má zapojit, jak nejlépe m
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e, a jaké nabídky a návrhy,

jakkoli p ita livé a pokoušející, musí rezolutn odmítnout. Byl si v dom toho, kde m
p istoupit na kompromis, jaká je povaha v cí, kterých se m

e

e vzdát, a naopak, princip , o

kterých se nediskutuje, a duchovních statk , které je t eba hájit za ka dou cenu. Hrani ní
ára mezi kone nou myšlenkou a principem erpajícím z nekone nosti, pomíjivými statky a
v

nými poklady byla jasná a p esná. Kdy Jákob pou oval své vyslance, vylí il situaci: כי

„ – יפגשך עשו אחי ושאלך לאמר למי אתה ואנה תלך ולמי אלה לפניךA se s tebou setká m j bratr Ezau
a zeptá se t , í jsi a kam jdeš a í je to, co ženeš p ed sebou...“ M j bratr Ezau, ekl Jákob
svým posl m, vám polo í t i otázky: „ í jsi?“ Komu nále íš jako metafyzická bytost, jako
duše, jako duchovní osobnost? „A kam jdeš?“ Komu pat í tv j historický úd l? Komu jsi
zasv til svou budoucnost? Co je tvou nejvyšší metou, tvým kone ným cílem? Kdo je tv j
B h a jaký je tv j zp sob ivota? Tyto dva dotazy se vztahují na vaši identitu jako len
spole enství smlouvy. Avšak, pokra oval Jákob, m j bratr Ezau vám polo í ješt t etí
otázku: „A í je to, co ženeš p ed sebou?“ Jste p ipraveni p isp t svým talentem,
schopnostmi a úsilím k hmotnému a kulturnímu blahu všeobecné spole nosti? Jste hotovi dát
mi dary, voly, kozy, velbloudy a býky? Jste ochotni platit dan , rozvíjet a industrializovat
zemi? Tento t etí dotaz pat í asným stránkám ivota. Jákob ekl svým posl m, aby na tuto
t etí otázku odpov d li kladn . „Je to dar od tvého otroka Jákoba, poslaný jeho pánu
Ezauovi.“ Ano, je nám ur eno, abychom se ú astnili všech ob anských, v deckých a
politických aktivit. Cítíme povinnost obohacovat spole nost svým tv r ím nadáním a být
konstruktivními a u ite nými ob any. Ale pokud jde o první dv otázky, í jsi a kam jdeš,
Jákob na ídil svým zástupc m, aby odpov d li záporn , jasn a p esn , d razn a
odvá n . Na ídil jim, aby Ezauovi ekli, e jejich duše, jejich osobnost, jejich metafyzický
úd l, jejich duchovní budoucnost a svaté povolání, to vše pat í výhradn Bohu a jeho
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slu ebníku Jákobovi. Jsou „tvého otroka Jákoba“ a ádná lidská moc není s to porušit v

né

pouto mezi nimi a Bohem.
Tato Jákobova záv

, ur ená nám, se v tomto roce 1964 stala velmi aktuální. Op t

zjiš ujeme, e jsme konfrontováni jako dávný Jákob, a ti, kte í se s námi st etávají, se
chystají polo it nám stejné t i otázky: „ í jsi? A kam jdeš? A í je to, co ženeš p ed
sebou?“ Tisícileté d jiny od nás vy adují, abychom se této výzv postavili odvá n a dali
stejné odpov di, které sv

il Jákob svým vyslanc m p ed n kolika tisíci lety.
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Milan Lyčka: Filosofie náboženství Josefa Solovějčika
Abstrakt

Josef Solovějčik (1903 – 1993), rabín a filosof, jeden z nejvýznamnějších představitelů
moderní židovské orthodoxie, se pokusil o vyjádření tradičních židovských náboženských
pojmů prostředky moderní vědy a filosofie. Jako filosof vyšel z novokantovství marburské
školy, jako rabín byl pod vlivem tzv. analytické školy, kterou ve východní Evropě založili
členové jeho rodiny. Z filosofického dědictví novokantismu převzal důraz na čistotu myšlení,
chápaného jako myšlení matematické a přírodovědné, a z přímého odkazu Kantova přejal
zejména jeho apriorismus nazíracích forem a poznávacích kategorií. Analytická škola na něho
zapůsobila důrazem na ahistorický rozbor náboženských pojmů, který vede k jejich hlubšímu
poznání a zároveň novým způsobem zakládá vztah k transcendentnu. Solovějčik tak
rehabilitoval náboženství jako noesis a pokusil se o jeho filosofickou reflexi. Ústředním
pojmem jeho filosofie náboženství je halacha, tradičně chápaná jako soubor norem a
přikázání, kterými se řídí život věřícího Žida. V Solovějčikově pojetí se halacha stává
filosofickým pojmem, hermeneutickým klíčem k interpretaci náboženské zkušenosti, která je
pojímána jako základ veškerého zakoušení skutečnosti.
Toto filosofické stanovisko Solovějčik ověřuje na neustále nových variantách
ideálních typologií lidské existence, které opírá o originální interpretaci biblických textů,
týkajících se stvoření člověka a jeho postavení v řádu všehomíra. Z hlediska rabínské tradice
je jeho styl výkladu možno označit jako eisegetický midraš, z hlediska filosofického má jeho
metoda blízko k fenomenologické eidetické variaci. Všechny typologie Solovějčikovi slouží
k vyjádření vnitřní rozporuplnosti lidské existence, která je ovšem odrazem rozeklanosti
inherentní skutečnosti samé. Vnitřní rozpor se Solovějčik snaží překonat buď dialektickou
syntézou, jejímž vrcholným představitelem je typ halachického člověka, nebo jednotlivé

krajnosti nechává v platnosti, přičemž lidská situace osciluje mezi nimi; tento typ představuje
zejména osamělý člověk víry.
Solovějčik chtěl své úsilí dovršit vypracováním velkého systému filosofie náboženství,
založeném na svém pojetí halachy, to se mu však nezdařilo. Nicméně jeho částečné analýzy
specifické lidské situace, existenciální situace orthodoxního Žida v moderní společnosti,
v nichž rozkrývá různé aspekty halachického systému, naznačují směr dalšího možného
zkoumání, které v každém případě bude vždy schopno překročit své založení filosofie
judaismu směrem k vytvoření obecné filosofie náboženství.

Klíčová slova: Josef Solovějčik; filosofie; náboženství; judaismus

Milan Lyčka: Joseph Soloveitchik’s Philosophy of Religion
Abstract

Joseph Soloveitchik (1903 – 1993), rabbi and philosopher, one of the most important
representatives of modern Jewish Orthodoxy, has made an attempt to translate traditional
Jewish religious concepts in the language of modern science and philosophy. As a
philosopher, he was versed in the Neo-Kantian philosophy of the Marburg School, as a rabbi
he was under the influence of the so-called Analytical School, founded in Eastern Europe by
members of his family. From the philosophical heritage of Neo-Kantianism he adopted the
emphasis on the pureness of thought, understood as mathematical and scientific, and from the
direct Kant’s inheritance he endorsed particularly his a priori concept of pure forms of
sensible intuition and cognitive categories. The Analytic School affected him through their
emphasis on a non-historical analysis of religious concepts, leading to their deeper
knowledge, and in the same time establishing a new relation to the Transcendent. In this way,
Soloveitchik has rehabilitated religion as a noesis and aimed at its philosophical reflection.
The central notion of his religious philosophy is halakhah, traditionally conceived as a set of
norms and commandments ruling the life of a practising Jew. In Soloveitchik’s view the
halakhah has become a philosophical concept, a hermeneutic key to the interpretation of
religious experience, supposed to be the very foundation of any perception of reality.
Soloveitchik is repeatedly verifying this philosophical stance by new variations of
ideal typologies of human condition, created on the basis of original interpretations of Biblical
texts informing us of the creation of man and his position within the universe. From the
viewpoint of the rabbinic tradition his style of interpretation might be depicted as an
eisegetical Midrash, from the philosophical perspective his method is near to the
phenomenological eidetic variation. All the typologies serve Soloveitchik for the articulation

of internal conflicts within human existence, which si however a mirror image of the
incongruity of the reality itself. Soloveitchik tries to overcome the inner antagonisms either
through a dialectical synthesis, the pre-eminent representative of which is the halakhic man,
or he allows the extremes to further exist and the human situation to oscillate between them;
this kind is represented first of all by the lonely man of faith.
Soloveitchik wished to crown his effort with an elaboration of a comprehensive
system of religious philosophy, based on his concept of the halakhah, but he did not succeed.
Nevertheless, his partial analyses of a specific human situation, the existential situation of the
Orthodox Jew in modern society, in which Soloveitchik discovers various aspects of the
halakhic system, signal the direction of possible future deliberation. In any case, this will be
able to transcend its being founded as a philosophy of Judaism towards a transformation into a
general philosophy of religion.
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