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školství, zemědělství a obchodu v rámci vznikajícího Britského impéria. Dalším tématem je
zrod novověkého individualismu a novověkého optimistického pojetí neomezeného pokroku.
Práce si všímá antických kořenů individualismu (Platón, stoicismus) a na autorech jako je
Machiavelli, Mandeville a Montesquieu přibliţuje evropský kontext. Je podrobně analyzován
vliv díla Issaca Newtona na vznikající metodologii společenských věd. V rámci analýzy
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postoje a platonismu a ukazuje jejich vliv na dílo Adama Smithe. V druhé části se věnuje
komplexnímu zhodnocení díla Adama Smithe, snaţí se vysvětlit jeho trvající vliv a zařadit jeho
ekonomické dílo (Bohatství Národů a záznamy přednášky), do rámce Smithovy morální
filosofie. Záměrem je představit Smitha jako komplexního autora, a proto se věnuje pracím
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I.

Úvod
Je opravdu obdivuhodné, kolika géniům tato země v současnosti dává ţivot. Není to

divné, ţe v době, kdy jsme ztratili krále, vlastní parlament, nezávislou vládu a v zemi není
přítomna nejvyšší nobilita, v době, kdy jsme nešťastní ze svého přízvuku a výslovnosti mluvíce
mizerným dialektem, říkám si: není to divné, ţe za těchto podmínek jsme se stali lidmi s tou
nejvybranější literaturou v Evropě?
David Hume

Základní teze
Proč psát v Čechách 21. století o Skotsku století osmnáctého? Třeba proto, ţe bez
skotského filosofování a specifického způsobu chápání společenských jevů by společenské
vědy dnes vypadaly jinak. Skotské spekulace o pravidlech a celku společnosti a zákonech,
kterými se zdál řídit, se odehrávaly v dynamické interakci mezi platonismem, soudobou
protestantskou teologií a přírodní filosofií - „Newtonovým učením.“ Jedním z témat bude
vztah raného chápání Newtonovy a dalších fyzikálních teorií a společenských věd. Budu se
věnovat okamţiku, kdy Newtonova fyzika jiţ dominuje, ale ještě nedosáhla plného vítězství,
které Alexandre Koyré popisuje jako vítězství Pyrrhovo, tedy před tím neţ „Newtonův Bůh
vládl v nekonečném prázdnu absolutního prostoru, v němţ síla univerzální přitaţlivosti
spojovala navzájem … tělesa nesmírného vesmíru a nutila je krouţit v souladu s přísnými
matematickými zákony“ (KOYRÉ, 2004 str. 210). Cenou za toto vítězství však byla degradace
původního Newtonova chápání gravitace. Gravitace přestává být projevem Boţí přítomnosti,
mystickou aktivní silou konstituující svět a stává se čistě přírodní silou, pouhou vlastností
látky. Newtonův původně magický systém se o sto let později završuje v Laplaceově
mechanicismu.
Právě krátký moment před vymetením Boha z fyziky umoţňoval, aby vědecké postoje
stimulovaly řadu metafyzických aţ mystických spekulací. I díky tomu se skotská filosofie zdá
být ukotvena ve světě, který má podobu barvitého obrazu sloţeného z různých kulturních
fenoménů: představme si realitu sloţenou ze zpráv cestovatelů, záznamů o fyzikálních
pozorováních, trosek teologických názorů či systémů, z pojmů daných pouhým zvykem či ne
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vţdy plně reflektovanou společenskou shodou. Předmětem mé práce je jednak popis tohoto
období a především vyšetření způsobu, jakým zejména ekonomická problematika závisí na
ne-mechanisticky uchopeném myšlení Isaaca Newtona. Ač se to zdá podivné, budoucí
ekonomie a další společenské vědy jsou zaloţeny na textech podobných beletrii, protoţe
jejich úzké propojení s etickými otázkami vede autory k zájmu o teologické spisy, básnictví,
cestopisy, divadelní hry a literaturu obecně. Například Smith předpokládá, ţe vědec-ekonom
by měl umět pouţívat pro vysvětlení určitého společenského jevu i příklady z krásné
literatury.

Stručný popis struktury práce
Skotští vzdělanci byli filosofujícími intelektuály, kteří zbaveni nejvyšší nobility, a
nešťastní ze svého přízvuku, se chápali jako obyvatelé chudšího severu Británie, v určitém
pohledu lidé na periferii. Skotští muţové pera psali prakticky, jednoduše, jasným stylem
s orientací na běţný svět. Ve své práci se mohli opřít o soubor sdílených hodnot umoţňující
plodný dialog mezi muţi pera, duchovními a obchodníky, o jejich vzájemný respekt a
otevřenost. Jako jiná osvícenství je i to skotské ţiveno dobovým optimismem a vírou v
člověka, která předpokládá, ţe kaţdý, ponechán sám sobě, dokáţe pracovat pro své dobro i
dobro ostatních. Abych objasnil řadu specifika skotského uvaţování, úvodem popisuji
politickou situaci ve Skotsku a fungování jeho institucí. Kromě popisu politické, sociální a
ekonomické reality se budu věnovat i dominujícím náboţenským směrům, protoţe skotské
náboţenství, zejména kalvínská pracovní etika a důraz na vzdělání, vytvářely podmínky
hospodářského růstu zejména Skotské níţiny (Lowlands). Z hlediska hlavního záměru by tato
část měla upozornit na provázanost analyzovaných textů se společenskou realitou skotské
Velké Británie. Sledované období se uzavírá před Francouzkou revolucí, jejíţ reflexe není
předmětem práce.
Po historickém úvodu stručně představím kořeny skotského chápání člověka a
společnosti. Budu se věnovat zrodu individualismu, autorům jako je Niccolò Machiavelli a
(neo)stoicismu, kteří asi jako první řeší autonomii moderního jednotlivce. V práci stručně
analyzuji deistickou inovaci křesťanského myšlení, které vznikala v Británii, aby ve svých
důsledcích vedla ve Francii k odklonu od církve, kdeţto ve Skotsku naopak ke slučitelnosti
náboţenské praxe s moderním světem obchodu a imperiální expanze. Jádro této části práce
tvoří pokus o přesné dobové chápání Newtonova systému a dopady tohoto chápání v oblasti
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společenských věd. Prezentuji soudobou diskusí o platonismu a jeho vliv na dobový
senzualismus a estetiku, protoţe právě estetické teorie spolu s Newtonem vytváří předpoklady
pro novověké vědy o společnosti.
V závěrečné části se věnuji Adamu Smithovi. Současní autoři jako Charles Griswold,
spíše zdůrazňují fragmentárnost Smithova díla a povaţují jej za teoretika stavějícího na (v
dochovaném díle) chybějící přirozeně právní teorii. James R. Otteson jde o něco dál a tvrdí,
ţe předmětem Smithova zájmu je obecná teorie trţní interakce mezi lidmi. Proti tomuto pojetí
bych se rád vymezil důrazem na cit pro krásu, na pochopení celku a imaginaci, který má ve
Smithově díle přímý dopad na jeho metodologii: věda má být čímsi esteticky krásným, co
odstraňuje úzkost. V českém prostředí nabízím alternativu k obrazu Smithe jako protoHegeliána, jak jej prezentuje ve svém doslovu k WN Jan Pavlík. Výrazná část německých
kritiků Smithe v 19. století jej chápala jako autora dvou navzájem si odporujících děl. Das
Adam Smith problem spočívající v údajném rozporu mezi Smithovou ekonomií, kde je kladen
důraz na sobectví, a etickou teorií, kladoucí důraz na sympatie, dominoval aţ do počátku 20.
století, dnes se však zdá být jiţ neaktuální: „Tradiční rozvrh Das Adam Smith Problem je jiţ
neudrţitelný. Málokdo dnes věří, ţe Smith předpokládá dvě protichůdné principy lidského
jednání … Nicméně … stále neexistuje široká shoda co, kromě svého autora oba texty spojuje
… jak Smithův předpoklad sebezájmu jako organizující princip hospodářské aktivity zapadá
do jeho širšího morálně-etického rámce uvaţování.“ (WILSON, a další, 2006 str. 251)
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II. Historický rámec skotského osvícenství
Charakter Skotského osvícenství určuje přijetí Zákona o unii (Act of union) v roce 1707,
ve kterém se Skotsko se vzdává svých ambicí vystupovat jako nezávislá autonomní země v
mezinárodní politice. Ztráta politické nezávislosti je kompenzována zisky plynoucími z
integrace do vznikajícího jednotného hospodářského prostoru Britského impéria a Skotsko 18.
století je oblastí, kde se prosazují moderní pracovní postupy v zemědělství, a vzniká střední
třída napojená na mezinárodní obchod se zámořím. Na hospodářském růstu vydělává téměř
kaţdý a tradiční instituce umoţňují vybudovat relativně dobře fungující sociální systém, který
zabraňuje těm nejhorším druhům chudoby a hladomorům. Skotské školství je otevřené a
inovativní a jeho absolventi patří v rámci Evropy i Britského impéria mezi vysoce
kvalifikovanou pracovní sílu. Ve Skotsku po 18. století není nijak zpochybněna role církve.
Na rozdíl od Francie se mezi intelektuály, s určitou výjimkou Humea, nedaří ateismu a církve
jako celek nikdy není předmětem ostré kritiky, jak se děje v Anglii.

Politická situace
...lidé jsou teď daleko umravněnější a střízlivější, neţ byli na sklonku předešlého století
kdy svět i já jsme byli ještě mladí. Tehdy se dělal rozdíl mezi panstvem a obyčejnými lidmi....
Vznešení šviháci vymřeli a nezbyla po nich ani památka
W. M. Thackeray: Paměti Barry-Lyndona
Osmnácté století je označováno za století racionalismu, humanismu, vědy, náboţenské
tolerance a s výjimkou Velké Británie i za století osvícených absolutistických monarchů. Jde
ale i o století válek, které se však vyhnuly anglickému území: 1701-14 probíhá válka o
Španělské dědictví, následovaná roku 1740 aţ 1745 válkou o rakouské dědictví, ruskošvédskou válkou v letech 1741 aţ 1743 a sedmiletou válkou v letech 1756 aţ 1763. Roku
1778 následuje válka o bavorské dědictví (bramborová válka) a konečně roku 1789 začíná
Velká francouzská revoluce.1 Vývoj v Británii po Slavné revoluci (Glorious Revolution 1688)

1

Děkuji Ondřeji Vašíčkovi za přednášku k tématu
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byl ve srovnání s pevninou kontinuální, protoţe ministerský předseda Robert Walpole (1676 –
1745) se snaţil drţet stranou válečných evropských konfliktů.
Podle Geoffrey Eltona je pro Anglii typická silná stabilita institucí po značnou část její
historie. A i kdyţ po celý středověk docházelo jak k organizovaným povstáním, tak
k individuálním výbuchům hněvu, instituce, jejichţ základy Elton klade aţ do období před
Normanskou invazí (1066), zůstávaly zachovány, či se měnily jen pozvolna a postupně.
Důleţitými změnami jsou relativně důkladné právní a správní inovace zaváděné Thomasem
Cromwellem (1485 – 1540), odklon od papeţství provedený Jindřichem VIII a reflexe
revoluce (Glorious Revolution) v sedmnáctém století. V zemi existuje náboţenská tolerance
aţ vlaţnost (s určitou výjimkou Skotska, kde je role církví silná), vzniká silná střední třída a
existuje relativně vysoká ekonomická a sociální mobilita a korupce. Britové mají silný zájem
o politické dění, který se projevoval mj. tvorbou a poptávkou po pamfletech, a konečně začíná
jev později označený za průmyslovou revoluci, přičemţ ve Skotsku jde v osmnáctém století
spíše o revoluci v zemědělství a obchodu. Z dnešního pohledu pozitivní sociální změny jsou
často chápány kriticky, Adam Smith například o sociální mobilitě píše „kdyţ se syn chudého
člověka, kterému nebesa ve svém hněvu nadělila ctiţádostivost, začne rozhlíţet kolem sebe,
obdivuje postavení bohatých“ (TMS IV.I.8), coţ vede k řadě morálních problémů a selhání.
Období stability institucí trvá aţ do devatenáctého století. Teprve tehdy „rychle se
proměňující národ vyţadoval i rychlá a častá opatření, takţe reforma se stala vlastně
nepřetrţitým fenoménem politické akce na půdě parlamentu“2 (ELTON, 2000 str. 211) a
teprve „strany postavené na demokratických principech potřebovali program aktivní státní
intervence“ (ELTON, 2000 str. 213).
Britské osmnácté století lze přiblíţit skrze zprávy cizinců, zejména Francouzů:
„Angličan jde do nebe cestou, jakou se mu zlíbí. Neexistují ţádné libovolně uloţené daně.
Šlechtici a duchovní nejsou vyjmuti z platby určitých daní. Sedláci jedí bílý chléb a jsou dobře
oblečeni a nebojí se rozmnoţovat svá stáda v obavě, ţe by se v následujícím roce mohly zvýšit
daně,“ prohlašuje jindy velice kritický Voltaire, na základě své zkušenosti z vynuceného
pobytu v Anglii z let 1726 – 1728. Své další postřehy publikuje v díle Lettres philosophiques
sur les Anglais, které vyvolá kontroverzi, protoţe britský společenský systém vidí jako lepší
2

Tyto změny jsou dále podporovány reformami z let 1832, 1867, 1884, 1918 a 1928, které vrcholí

zavedením všeobecného volebního práva.
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neţ francouzský. Podobné pocity měl Montesquieu: „Anglie je nejsvobodnější zemí na
světě… Říkám to svobodně, protoţe suverén, jehoţ svoboda je kontrolována a omezována,
nemůţe způsobit ţádnou myslitelnou škodu.“, (LEAN, 2000 str. 4) tvrdí, ţe Angličané
„nejlépe na světě dokázali vyuţít tří věcí náboţenství, obchodu a svobody.“ (LEAN, 2000 str.
4).
Mezi Brity lze nalézt i kritické hodnocení epochy. Sir Harold George Nicolson (1886 –
1968) píše: „Politikové byli zkorumpovaní, duchovní vlaţní, střední třída spokojená s tím, ţe
jenom vydělávala peníze a lidové vrstvy byly nevázané, oddané pití a hrubé.“ (LEAN, 2000)
V podobném duchu píše Winston Churchill: „Hněv a jedovaté ostří nahradila apatická
tolerance, jíţ uţ nedominovaly ţádné boje o stěţejní principy. Politické postoje byly
nahrazeny politickými zájmy, veřejný ţivot znehodnocen důrazem na materialismus a politika
se stala pouhým pachtěním za funkcemi…“ (CHURCHILL, 1999 str. 88) Obtíţnost hodnocení
období vlády ministerského předsedy Roberta Walpoleho (1676 – 1745) lze v českém
prostředí dokumentovat na dvou protichůdných postojích. Kovář (KOVÁŘ, 2004) poněkud
pragmaticky, aţ moţná cynicky hodnotí korupci, kupování si politických odpůrců a
vydrţování si novinářů a pamfletistů, jako nástroj sociální stability a tvorby společenského
konsenzu, coţ byl pro společnost relativně blahodárný stav ve srovnání s předchozím
stoletím, protoţe se spory jiţ neřeší zbraněmi. Naopak Jan Pavlík (SMITH, 2005 str. doslov)
zdůrazňuje úpadek obecných mravů, korupci a skandály jako byl South Sea Bubble (1720).
To, ţe samotná anglická společnost tyto problémy silně vnímala, lze dle Pavlíka
dokumentovat úspěchem Ţebrácké opery Johna Gaye.3
Zákon o unii
Jak jiţ bylo řečeno, pro rozvoj Skotska osmnáctého století bylo klíčovou událostí přijetí
Zákona o Unii roku 1707. Zákon má 25 článků a fakticky i právně mění personální unii

3

The Beggar's Opera z roku 1728, kde Gay paroduje Roberta Walpola, byla upravena roku 1928

v Berlíně jako muzikál Die Dreigroschenoper (Troníková opera) Bertoldem Brechtem a Kurtem Weillem. Roku
1975 muzikál upravil Václav Havel pro činohru jako Ţebráckou operu. Reflexe všech tří verzí byly úzce
propojeny s politikou své doby. Sándor Márai, a Stephan Zweig například povaţují nadšené přijetí německé
verze měšťánskými kruhy Výmarské republiky za předzvěst budoucího pádu reţimu a nástupu nacismu.
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Skotská a Anglie z roku 1603 v jeden stát - Velkou Británii.4 Patnáct článků se týká
ekonomických otázek: Důsledně se definují pravidla jednotného systému zdanění a jednotný
systém tarifů a trţních regulací, jednotná měna a společný systém měr a vah a řeší převzetí
Skotského dluhu. Zákon téţ obsahuje určité výjimky v oblasti zdanění. Přesto v následujícím
období některé daně zůstávaly vyšší ve Skotsku neţ v Anglii (z plátna, sladu) a cca 15 – 20
procent daňového výnosu opouštělo zemi. (DEVINE, 1999 str. 55).
Z hlediska politické demografie v nové Velké Británii nevypadala situace pro Skoty
dobře: Jednomilionové Skotsko ve srovnání s pětimilionovou Anglií je zastoupeno
v parlamentu pouhými deseti procenty poslanců. Nerovnováha v zastoupení existovala i na
místní úrovni, kde rychle rostoucí města měla relativně méně zastupitelů, neţ stagnující
venkov. Volby na venkově i v městských obvodech byly provázeny korupcí. Nakupování
fiktivních hlasů a propaganda financovaná obchodníky byly běţnou politickou realitou.
Nepříznivě pro Skoty vypadala situace i v nevolené Sněmovně Lordů. Z celkového počtu sto
padesáti Skotských peerů v ní bylo pouze šestnáct (representative peers). Skotští peerové
navíc byli de facto vybíráni vládou, čímţ se podstatně lišili od svých anglických protějšků
s dědičným nárokem na křeslo. Omezilo to moţnost autonomní politiky, protoţe mohli být
nahrazeni konformnějším kolegou (WORMAND, 2005 str. 156). Je tedy otázkou do jaké míry
bylo ve Skotsku vládnuto pomocí oficiálních, ústavním pořádkem garantovaných pravidel a
v jaké míře bylo spíše řízeno na základě neformální sítě vztahů, zaloţených někdy aţ na
formě institucializované korupce, která provázela povyšování do důleţitého skotského
Nejvyššího civilního soudu (Court of Session) (WORMAND, 2005 str. 160). Richard B. Shere
zdůrazňuje i kladné stránky tohoto neformálního systému: Ve svých nejlepších chvílích
garantoval, ţe se na rozhodovací pozice dostanou muţi těch nejlepších kvalit podporující jak
politickou stabilitu, tak společenské změny a rozvoj průmyslu (například výroba plátna) a
rybářství. Systém podporoval umírněné a pokrokové místní samosprávy. University byly
obsazovány kvalitními lidmi a v presbyteriánské církvi se prosazovaly konsensuální a
umírněné názorové proudy (WORMAND, 2005 str. 159). „Anglie“ se o Skotské záleţitosti
nestarala, stačil pouhý fakt loajality a pořádek při odvodech do britské armády (WORMAND,

4

Zejména článek č. 1: od prvního května je Skotsko a Anglie stávají jediným královstvím pod názvem

Velká Británie, článek č. 3: Velkou Británii reprezentuje jediný parlament, The Parliament of Great Britain, ruší
Skotský parlament, který byl obnoven aţ roku 1999
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2005 str. 159). Skotský Nejvyšší civilní soud zůstal nejvyšším občanskoprávním soudem,
rozhodcem pracovně právních sporů, a fakticky vytvářel pracovní právo (WORMAND, 2005
str. 137). V oblasti urbanizace nerozhodovaly britské centrální orgány, ale skotská organizace
královských měst (Convention of royal Burgs).5
Byli Skotové v osmnáctém století schopni hájit v parlamentu své „národní zájmy“?
Řada soudobých pozorovatelů se shodne, ţe tyto zájmy sice existovaly, ale byly ve velké míře
anglickou parlamentní většinou ignorovány. Mezi lety 1727 – 1745 se pouhých devět zákonů
týkalo výhradně skotských záleţitostí, skotská reprezentace byla spíše reaktivní a nepouštěla
se do samostatných iniciativ (HOPPIT, 2003 str. 123). „Skotské návrhy … ovlivňující výdaje
z veřejných zdrojů je třeba utnout hned v zárodku“, uvádí Shaw v Management of Scottish
society. Přesto pro relativně méně výkonnou skotskou ekonomiku měla merkantilistická,
ochranářská hospodářská politika centrální vlády Británie větší význam neţ pro zbytek
Anglie. Skotští zastupitelé na všech úrovních si toho silného dopadu byli plně vědomi, i kdyţ,
jak jsem jiţ uvedl, jejich aktivity byly z povahy věci značně limitované. (HOPPIT, 2003 str.
138). Za příklad úspěšného hájení národních zájmů lze povaţovat skotský vliv na regulaci
odvětví výroby sukna, které bylo důleţitým sektorem hospodářství. Je tedy trochu ironií, ţe
právě Skotsko zrodilo největšího kritika merkantilismu osmnáctého století - Adama Smithe.
Jak to, ţe se Skotové vzdali národní suverenity tak snadno? Ke kladnému přijetí Zákona
o Unii napomohla neuspokojivá hospodářská situace Skotska ke konci sedmnáctého století,
která sice neohrozila samotné kořeny skotského hospodářského růstu v osmnáctém století, ale
měla značný devastující vliv na skotské ambice. Tento dlouhodobý hospodářský poklesje
částečně přičítán válce. (BROADIE, 2003 str. 11) Kromě války lze určit další dvě negativní
události s bezprostředním vlivem na politickou situaci v zemi: Prvním skotským selháním byl
krach Company of Scotland zaloţené skotským parlamentem roku 1695 jako obchodní

5

Organizace královských měst existuje od 14. stol a od roku 1487 jsou doloţeny její oficiální výroční

zasedání. Dohody učiněné na tomto zasedání byly podkladem pro jednání ve skotském parlamentu, takţe před
rokem 1707 skotský parlament často jen schvaloval předjednanou daňovou legislativu, protoţe v obou
organizacích měli tuto problematiku na starosti titíţ lidé. Relativně silný politický vliv si zachovává i po celé
osmnácté století a v článku 11 Zákona o Unii se píše: „Práva a výsady královských měst ve Skotsku zůstanou po
sjednocení plně zachovány.“ Teprve v roce 1975, po reorganizaci místní správy, pořádá „pouhé“ sjezdy místní
samosprávy.

18

monopol pro Indii, Afriku a Ameriku. Společnost měla neobyčejný rozsah pravomocí a byla
dočasně osvobozena od daní, ale od zaloţení se potýkala s nejasností definice svých cílů.
Nakonec nad záměrem konkurovat English East India Company v obchodě s Indií a Afrikou,
zvítězil záměr Williama Patersona zaloţit kolonii v Dárienu (východní Panama). Podnik
skončil fiaskem. Po první expedici 1200 špatně vybavených Skotů, která vyráţí na cestu
v roce 1698, druhá větší expedice nalézá roku 1699 jen opuštěné ruiny. Roku 1700 lodě
odvezly několik přeţivších zpět do Skotska. Po Company of Scotland zbyl dluh 398,085.10
liber. Dluh byl uhrazen na základě článku 15 Zákona o Unii. Je známý pod značením
Ekvivalent a slouţil i jako kompenzace za skotské převzetí poměrné části anglického státního
dluhu. Druhou událostí, která přispěla k akceptaci Zákona o Unii, byl lokální nedostatek
potravin v devadesátých letech sedmnáctého století, který byl způsoben prudkou dočasnou
změnou klimatu. Situace byla o to horší, ţe přerušila pozvolna rostoucí výkonnost
zemědělství typickou pro celé šestnácté století, kdy Skotové byli schopni ţivit nejen sebe, ale
i exportovat mouku a ječmen do celé Evropy.
Kolonie a přístup na mezinárodní trh
Zákon o Unii zjednodušil kariérní postup Skotů v rámci Britského impéria. Skotům se
nabízela moţnost přístupu na koloniální trhy nebo osídlení zámořských teritorií a kariérní růst
v rámci britských imperiálních institucí. Tento stav podporovala tradiční, po století trvající
skotská migrace a vysoká mobilita skotských obchodníků, trhovců, vojáků a kněţí (DEVINE,
1999 str. 25). Kariérnímu postupu Skotů v rámci britských institucí napomáhalo personální
obsazení na rozhodovacích místech společností: Slavná Bank of England byla zaloţena
Skotem Williamem Patersonem (1658 - 1719) ještě před tím, neţ byla jeho kariéra zničena
krachem Company of Scotland. East India Company vedl skotský právník a politik Henry
Dundas (1742 – 1811). Skotská mobilita tvořila přirozené předpoklady pro dominanci jak v
koloniálních institucích, tak v některých částech britského koloniálního panství. V prvních
padesáti letech kolonizace se v Severní Americe usadilo 30 000 Skotů. Uţ v době americké
války o nezávislost bylo 15 000 Skotů z Vysočiny usazeno v Georgii a v Severní a Jiţní
Karolíně a dalších 60 000 Skotů z Níţiny (Lowlands) se koncentrovalo v Chesapeake,
v Severní a Jiţní Karolíně, New Jersey a Bostonu. Skotové měli v koloniích výrazný podíl na
kvalifikované pracovní síle, coţ lze doloţit na příkladu lékařů: Během sedmnáctého století
imigrovalo na území budoucích USA sto padesát lékařů a díky kvalitnímu vzdělání se skotští
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doktoři stali v rámci své profese dominantní skupinou. Peníze plynoucí ze skotských
zámořských dobrodruţství výrazně napomohly domácímu rozvoji. Tyto dlouhodobé zisky
plynoucí z integrace země do Britského impéria v osmnáctém století dále stabilizovaly
politickou situaci.
Zákon o Unii přinášel dlouhodobé zisky zaloţené na svobodném trţním prostoru bez
vnitřních bariér, který byl největším v tehdejší Evropě. Na základě dobře nastavených
„vstupních podmínek“, které dále posílily dobré institucionální základy země v sedmnáctém
století, se kolem roku 1730 k moci dostává nově vznikající střední třída s poměrně
konzervativním pohledem na svět. Dominantní politické síly se shodly na silné podpoře práva
a existujícího společenského řádu.
Zákon o Unii pomáhal řešit i další hospodářský problém Skotska – jeho export byl
ohroţen rostoucím protekcionismem na starých evropských odbytištích, a sami Skotové
neměli vojenské ani diplomatické páky na odstranění celních bariér (DEVINE, 1999 str. 65).
V samotné Anglii byl tlak na zvyšování cel silně podporován válkou o španělské dědictví
probíhající mezi roky 1701 a 1714. V tomto ohledu byla pro Skoty klíčová záruka bezcelního
přístupu na Anglický trh obsaţená v článku 4 o skotském přístupu na anglické místní a
koloniální trhy bez povinnosti platit clo a v článku 5, který umoţňoval skotským lodím
svobodný přístup do anglických přístavů a poskytoval privilegia a ochranu plynoucí
z anglických zákonů Navigation Act z roku 1660 a Staple Act 1693. Zákony nařizovaly, aby
veškeré evropské zboţí určené pro Ameriku a další kolonie bylo nakládáno v Britských
přístavech. Příkladem skotského úspěchu v mezinárodním obchodu můţe být vzrůst trhu
s tabákem, který učinil z Glasgowa prakticky druhé největší město Spojeného Království.
Díky specifickému systému vzdělávání, který umoţňoval zavádění nových předmětů studia,
byl přístupný všem vrstvám společnosti a prakticky orientovaný, kvalifikovaná pracovní síla v
glasgowských společnostech dokázala rychle zavádět inovace v dopravě, vykládce a nakládce
zboţí a v jeho nákupu a prodeji. Úspěchy Skotska by samy o sobě nezabránily tomu, aby se
stalo pouhým satelitem Anglie, bez vlastního průmyslu, školství, vzdělané elity jako Irsko. Jih
Anglie a Skotsko byly na odlišném stupni hospodářského vývoje (DEVINE, 1999 str. 54) a
Skotsko bylo vystaveno vysoce rozvinutému a konkurenceschopnému jihoanglickému
průmyslu. Na štěstí pro Skotsko Anglie neměla na sever od svých hranic nějaké ekonomické
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ambice a záleţelo jí pouze na stabilitě skotské ekonomiky. Proto zejména po roce 1750
akceleruje transfer technologií mezi Anglií a Skotskem.
Otrokářství
Obchod s otroky byla jedna z významných aktivit Britského Impéria. Skotové a
Angličané vlastnili půdu v Západní Indii a na východním pobřeţí Ameriky od roku 1600.
Existují důkazy o otrocích ţijících ve Skotsku jiţ v roce 1700. Šlo většinou o muţe – sluhy a
lokaje. (kol., 2011 p. 14) Po roce 1707 skotští obchodníci začali vyuţívat anglické námořní
cesty, včetně „trojúhelníkového obchodu“ („the triangular trade): Zboţí jako látky, měď a
zbraně byly odeslány z Británie do západní Afriky, prodány a nakoupeni otroci. Otroci byli
převezeni do Západní Indie nebo Ameriky a prodáváni, aby pracovali na plantáţích, odkud
byly dovezeny do britských a skotských přístavů suroviny - cukr, rum, tabák a bavlna.
Podmínky transportu otroků byly špatné. V roce 1788 jedna loď pro maximálně 451 lidí
údajně vezla 600 otroků. Mezi otroky řádila úplavice a neštovice a někteří spáchal sebevraţdu
skokem přes palubu (takţe se paluba zakrývala sítěmi), nebo odmítáním jídla. Bylo
odhadnuto, ţe na britských lodích bylo přepraveno více neţ 3 miliony lidí a aţ 20% zemřelo
během cesty. Evropští otrokáři po celou dobu evropské účasti na obchodu s otroky dovezli 9
566 000 Afričanů do Severní a Jiţní Ameriky, Evropy a na ostrovy v Atlantiku, coţ při
úmrtnosti 10 – 20 procent lidí znamená transport 11 863 000 otroků přes Atlantik.
(LOVEJOY, 1989 stránky 367-368)
Ceny za otroky se lišily. William Allason (1760-70) kupoval otroky přímo z lodí, na
chvíli si je ponechal a potom prodal se ziskem za £ 25 - £ 50 v tehdejších cenách. Dobří
pracovníci byli prodáni za mnohem víc, silný a zdravý muţ, pracují na jamajské plantáţi, měl
cenu více neţ 100 liber. Mladé ţeny byly drahé, protoţe mohly rodit další otroky. (kol., 2011
p. 11) K tomu Smith poznámenává: „Otroci mohou ţít společně s ţenou, do té doby co jim to
povolí majitel. Pokud otrokyně nemá děti, můţe ji dát jinému otroku anebo ji prodat.“ (LJB
32) V roce 1778, po sérii soudních sporů Court of Session potvrdil, ţe stav otroctví není
v souladu se zákony království. Zotročený Afričan z britských kolonií se stal svobodným
člověkem v okamţiku, kdy se dotkl skotské půdy. Ze zemí podílejících se na otroctví, zrušila
Velká Británie otroctví jako první roku 1807.
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Skoti a Angličané
Zatímco Skotové nakonec Zákon o Unii akceptovali jako příleţitost, v Anglii vedl
rasistickým postojům, které měly dokonce vlastní název – skotofobie. Konkrétním příkladem
můţe být třeba incident v Covent Garden roku 1762, kdy bylo po dvou skotských důstojnících
házeno shnilými jablky, a který vedl k povzdechu Davida Humea: Někteří mě nenávidí,
protoţe nejsem Whig, jiní protoţe nejsem křesťan a všichni dohromady, protoţe jsem Skot.
Další napětí plynulo z vyššího zdanění Skotska (především zavedení daně ze sladu podpořené
zpackaným povstáním roku 1715) a poměrně nelichotivých karikatur přesmíru ambiciózních
Skotů. Skotští poslanci a šlechta se díky své obchodní zdatnosti často zaplétali v různých
skandálech, jako byla South Sea Bubble. Největším políčkem však bylo zavedení domácí
milice v Anglii a Walesu na základě zákona z roku 1757, které však nebylo aplikováno na
území Skotska z obav z moţného povstání.
Přestoţe skotští intelektuálové často trpěli výsměchem za svůj severský přízvuk,
existovalo mezi nimi silné anglofilství. William Robertson, přední skotský historik, prohlásil
skotskou minulost před rokem 1688 za období barbarství a důrazně popřel galsko – irské
dědictví. John Clerk doplnil, ţe Skotové nikdy nepřišli do země z Irska, ale naopak původně
mluvili sasky, a Hume píše o čistě saském jazyku v Níţině, coţ Skoty mělo spojovat s Britony
na jihu. V podobném duchu se nese i Humeova osmisvazková práce The History of Great
Britain (England), „…ve které naprosto chybí jakékoliv sympatie pro skotskou věc… nenapsal
nějakou „všebritskou“ práci, ale dal přednost přístupu, který má blízko k anglocentrickému
… o své rodné zemi v těch několika málo pasáţích, které ji věnoval, psal se špatně skrývaným
opovrţením… jsou pro něj zjevně jedinou skupinou předků, která stojí za řeč, Germáni.“
(DAVIES, 2003 str. 186) 6
Tato fascinace germánskou rasou je spojena s přesvědčením o protestantismu jako
specificky germánském náboţenství a s pojetím svobody jakoţto germánské ctnosti a řada
skotských historiků ztotoţňovala Galy s katolíky. David Hume například v I:15 své historie
píše, ţe „mezi všemi barbarskými národy Germáni vynikají jak svými zvyky, tak politickými

6

O svobodě jakoţto „germánské ctnosti“ píše i Hegel: „Teprve germánské národy došly v křesťanství

k vědomí, ţe svobodný je člověk jako člověk, ţe svoboda ducha vytváří jeho nejvlastnější přirozenost“ (HEGEL,
2004 str. 19)
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institucemi, které podporují ctnosti vedoucí ke svobodě. Protoţe mají Germáni předpoklady
pro svobodu a svoboda a rovnost jsou podmínkami pro obchod jakoţto nejvyšší stadium
lidského vývoje… Skotsko musí být germanizováno, aby bylo civilizováno“ (BROADIE, 2003
str. 256).
Nepřekvapí tedy, ţe „skotský“ jakobinismus se stává stále slabším hnutím, aţ zaniká
zcela, aby se vynořil aţ o sto let později, v politicky neškodné zromantizované podobě.7
Určitá nostalgie po před-germánském Skotsku se po osmnácté století drţela mezi členy
episkopální církve na severu země, omezena územně na sever od jezera Tay, a ztrácí vliv po
událostech v roce 1746. Kromě poráţky Jakobínství na poli válečném, došlo k i jeho faktické
ideologické likvidaci: Níţina odmítla Jakobinismus z intelektuálních pozic jako příklad
„katolického“ konceptu nesvobodné absolutistické monarchie.8 Byl shledán protichůdným a
neslučitelným se vzmáhající se svobodnou společností, těţící z britské garance svobod, která
suplovala ve Skotsku chybějící Magnu Chartu9, a byl chápán jako překáţka přístupu
k rostoucímu zámořskému obchodu a inovacím. V osmnáctém století Skot John Thomson
píše „Rule Britania“ a ulice v Edinburghu a Glasgow nesou jména demonstrující loajalitu
měšťanů Velké Británii a Hannoverské dynastii, která je v jejím čele. Encyklopedia Brittanica
je poprvé jako třísvazkové dílo publikována v Edinburghu v letech 1768–1826 třemi
skotskými vydavateli a existuje jako skotský podnik do roku 1901, kdy práva odkupují
Američané. Skotský básník a profesor morální filosofie James Beattie (1735 – 1803)
v sedmdesátých letech osmnáctého století prohlašuje: „Jsem jedním z těch, co chtějí, aby
anglický duch a anglické mravy převáţili na celém Ostrově. Angličané mají ve své povaze
šlechetnost a otevřenost, které bychom rádi dosáhli i my (BROADIE, 2003 str. 260) .“
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Příkladem těchto děl mohou být historické romány Waverley, publikované poprvé anonymně roku 1814

a Rob Roy z roku 1817 od Waltera Scotta (1771 – 1832). Odehrávají se ve Skotsku, první za doby skotského
povstání z roku 1714, druhý za povstání z roku 1745. Především v druhém je přisouzeno ušlechtilé chování
„primitivním“ skotským klanům, coţ odráţí dobovou romantickou fascinaci „divochy“.
8

V rámci protestantismu 18. století nemají katolíci a papeţové dobrou pověst: „Dějiny papeţství jsou jen

řada nekonečných zvrhlostí, násilností a skandálů, nelze je číst a nepociťovat přitom zášť proti krutostem a
bídáctví některých papeţů“. (Fridrich II. Veliký, str. 47)
9

Magna charta libertatum (Velká listina práv a svobod) byla vydaná roku 1215
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Hospodářská situace Skotska
Ve Skotsku osmnáctého století stále existovaly velké rozdíly mezi Níţinou (Lowlands)
a Vysočinou (Highlands). Právě tento rozdíl inspiroval Adama Smithe ke konceptu
ekonomických stádií: Vysočina byla příkladem pasteveckého stádia, pro které byla typická
společnost válečníků a kmenových (klanových) vůdců. Naopak Níţina, podobnější zbytku
Británie, byla organizována na základě obchodu a zemědělství a měla profesionální armádou
(ROSS, 1995 str. 83). Emerson také zmiňuje jazykovou bariéru mezi anglicky hovořící
Níţinou a galsky hovořící Vysočinou (BROADIE, 2003 str. 13). Skotové byli po roce 1745
z Vysočiny vytlačováni a kmenový způsob chování byl násilně potlačován prostřednictví tzv.
„Highland Clearances“. Tuto ne zcela úspěšnou a rozhodně neohleduplnou politiku
podporovala potřeba pracovní síly ve vznikajícím průmyslu a efektivnějším zemědělství,
rozvoj měst a rybolovu a nabídka kariéry v armádně a policii. Kulturní a ekonomické rozdíly
existovaly i mezi Níţinou a jihem Anglie.
Mezi skotskou vyšší šlechtou bylo zvykem trávit značnou část roku v Anglii, a její
utrácení bylo únikem kapitálu, protoţe šlechtické příjmy ze Severu byly utraceny na jihu. Je
zajímavé, ţe tento fakt není zmiňován v WN, i kdyţ jinak Smith výtkami proti utrácení
šlechty za luxusní výrobky nešetří. Existovala velká emigrace do amerických kolonií. Devine,
v souvislosti s hospodářskou situací Skotska, zmiňuje skotského obchodního ducha, zejména
Skotská elita (šlechta, vznikající střední třída) byla silně obchodně zaloţená. Právě úzký vztah
mezi obchodem, rozvojem průmyslu manufakturní výroby a vlastenectvím byl klíčovým
aspektem pro podporu Hannoverského dvora. Toto pojetí patriotismu bylo společné Skotům i
Angličanům (HOPPIT, 2003 str. 128).
Skotsko je protkáno systémem řek s omezenou splavností, přesto byla velká loţiska
nerostů jako uhlí snadno přístupná po vodě. Tento fakt vysvětluje Smithovo porozumění pro
budování dopravní infrastruktury financované státem. I přes velký sklon řek se vodní energie
nestala hlavním zdrojem pohánějícím začínající průmyslovou revoluci, protoţe vyuţitelné
vodopády byly často obtíţně přístupné a v neobydlených oblastech.
Zemědělství
Rozvoj zemědělství byl omezen klimatickými podmínkami Skotska a nízkou kvalitou
půdy. Z celkové rozlohy bylo pouze 10 procent obdělávaných a Emerson poněkud
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optimisticky chápe tuto situaci materiální chudoby jako zdroj motivace pro objevy v oblasti
chemie (zlepšení kvality půdy), pro vznik mineralogie a později, v devatenáctém století, i pro
zavádění parního stroje. (BROADIE, 2003 stránky 9-11).10 Skotské zemědělství v osmnáctém
století ve srovnání s jinými evropskými státy tolik nenaráţelo na omezení dané tradičním
uspořádáním venkova.11 Počátkem století byl stále ve velké části země praktikován systém
druţstevního hospodaření zvaný runrig spočívající v rozdělení pole na pásy. Jedno obydlí
ferm toun sdílela skupina čtyř aţ osmi rodin, coţ dále ztěţovalo moţnosti inovací. Bylo příliš
málo krmiva pro chov dobytka, který by poskytoval hnůj pro hnojení polí. Pole se musela
nechat odpočinout (leţet ladem), pluhy a další zemědělská zařízení byla zaostalá. Vlastníci
půdy a zemědělci byli často neschopní či neochotní se odchýlit od časem prověřených
tradičních postupů, které poskytovaly jen malé výnosy a téměř ţádný přebytek ke generování
kapitálu na nutné investice. Proto ani ve Skotsku tradiční systém zemědělství nezmizí
okamţitě, i kdyţ změny se prosazují relativně rychle. Zejména v oblastech s kamenitou půdou
se šíří pěstování brambor. V Edinburghu vzniká The Honourable the Society of Improvers
(1723-45) a osvícení majitelé půdy jako Lord Kames (1696 – 1782) nové poznatky aplikují na
svých panstvích zkušenosti se zaváděním „racionálních postupů.“ Své zkušenosti v
zemědělství i publikují. V úvodu své práce Kames zdůrazňuje hospodářskou důleţitost,
hlubokou filozofičnost a novost „zemědělského umění“, kterému by rád zajistil status
teoretické vědy, postavil je na principech rozumu: „Zemědělství lze oprávněně prohlásit za
vládnoucí umění (chief of arts), coţ naznačuje výjimečným spojením hluboké filozofie a
uţitečné praxe. Členové vaší společnosti nemohou vyuţívat svůj talent s větším ziskem pro
svoji zemi, ani větší ctí pro sebe, neţ kdyţ budou prosazovat a zlepšovat umění, jemuţ
zásadním způsobem vděčí Británie za své panování nad světem. Zde navrţená teorie je do
jisté míry novinkou a je věcí Královské společnosti (Royal Society), aby určila, jak ji zaloţit
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Je snad moţné najít obdobný postoj v případě podobně surovinově omezeného Japonska a naopak

selhávající „ropné“ státy jako jsou arabské země (v rámci arabského islámského světa je zajímavé srovnání
Iráku, Kuvajtu a Saudské Arábie s rozsáhlými ropnými zásobami, úzkou elitou a vysokou mírou chudoby a
relativně prosperující, i kdyţ ne plně demokratické Jordánsko bez ropy) a samozřejmě případ Ruska.
11

Růst produktivity v zemědělství v letech 1300 – 1800 není vůbec něčím samozřejmým, nelze tvrdit, ţe

by proto období a oblast západní Evropy po stoletích stagnace nastal prudký růst. Výnosy Španělska, Itálie a
Belgie v letech 1700 – 1800 klesají, v Belgii produktivita klesá dokonce po celé období. Itálie je roku 1800
nejméně produktivní za celou dobu, neexistují ţádné známky „zemědělské revoluce“. (ALLEN, 2004)
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na pevných principech. Bude mi plnou satisfakcí, kdyby Společnost, která přispěla k poznání
přírody více, neţ kterékoliv jiná kdy existující Společnost, tuto teorii přijala za svou.“
(KAMES, 1798 str. v) Nové racionální principy spočívají v pouţívání moderních zařízení,
jako je pluh vyvinutý Jamesem Smallem v šedesátých letech osmnáctého století, a v
pouţívání moderních způsobů rotace pěstovaných plodin. Prosazuje se skotská verze
Norfolku systému, kdy se na jednom poli střídá vodnice, ječmen, jetel a oves. Toto opatření
zvyšuje produkci krmiva pro zvířata a zabraňuje vyčerpání půdy (WORMAND, 2005 str.
163).
Ceny a trhy
Inflace byla hlavním problémem šestnáctého století a „pomohla dostat Skotsko do
pozice závislého státu na Anglii“ (GIBSON, a další, 1995 str. 8). Období od druhé poloviny
sedmnáctého století do roku 1780 se vyznačuje relativní stabilitou cen práce i potravin. Před
rokem 1700 dochází k mírnému růstu cen potravin, cena práce dosahuje vrcholu kolem roku
1650, aby opět poklesla a zůstala stabilní aţ do roku 1750. Tyto fluktuace nejsou
nevýznamné, ale nelze je srovnat s prudkými růsty cen šestnáctého století a růstem
způsobeným intenzivní industrializací země, který začíná být patrný aţ v letech 1780-90.
V devadesátých letech osmnáctého století byl růst mezd ve značné míře znehodnocen inflací.
To je příklad St. Vigeans, kde se od roku 1754 mzdy zdvojnásobily, ale ceny obecně vzrostly
dvakrát aţ třikrát (GIBSON, a další, 1995 str. 352).
Kolísání cen v osmnáctém století nemělo celostátní destruktivní efekt na chudé, ten byl
omezen jen na oblasti na severu Skotska. „Zlé roky“ 1708-10, které vedly jinde v Evropě
k hladovění chudých, sice zvýšily ceny obilí i ve Skotsku, ale tvrzení Henry Hamiltona, ţe
„hladomor znovu způsobil pustošení venkova a utrpení nespočetně lidí“ nemá oporu v datech
(GIBSON, a další, 1995 str. 172). Další výkyv byl způsoben slabými ţněmi roku 1739 a
tvrdou zimou. Růst cen způsobil následující rok pouliční bouře v Edinburghu. Ve spojení s
několika tvrdými zimami, které decimovaly dobytek na Vysočině, lze doloţit i případy smrti
podvýţivou. Rozsah krize je neporovnatelně menší neţ v Irsku, Norsku a Rakousku. Dalším
výkyvem byla tvrdá zima roku 1771-2 opět způsobující pouliční bouře v Dumfries, Perth a
Dundee. Roku 1772 se bez práce ocitnou tisíce lidí, ale jde jiţ o „moderní“ průmyslovou
sektorovou krizi, týkající se především výroby plátna v oblasti Tayside, doprovázenou
krachem banky Ayr Bank.
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Jiţ ve třetí dekádě 18. století byl obchod s obilím v rámci Skotska téměř jednotný –
ceny v jednotlivých hrabstvích se nelišily více jak o deset procent (KOVÁŘ, 2004 str. 191).
Díky jednotnému trhu a síle Británie na mezinárodní scéně se skotský export obilí a mouky
mezi obdobími 1707 - 1712 a 1717 – 1722 zdvojnásobil, coţ vyvolalo silný tlak na slučování
panství do větších celků. I kdyţ některé oblasti dokonce dokázaly zvyšovat zemědělskou
produkci více, neţ bylo toto zvyšování exportu, místní nedostatek způsobený zvýšený
exportem vedl aţ k násilným protestům (DEVINE, 1999 str. 56).
Z hlediska ekonomie je zajímavá hypotéza dávající do souvislosti míru úmrtnosti
s národními systémy podpory chudých. Lze tvrdit, ţe tento rozdíl je způsoben nikoliv pouze
technologickým náskokem, či rozvojem zemědělství (případně začínající průmyslovou
revolucí) ve Skotsku, ale i odlišným systémem sociální péče. To se ve Skotsku projevovalo
mimo jiné zvýšeným úsilím místních orgánů a šlechty importovat a distribuovat obilí
v cenách, které by odpovídaly vynaloţeným nákladům. Přesný relativní podíl těchto aktivit na
zmírnění situace nelze odhadnout (GIBSON, a další, 1995 str. 173), je ale prokázáno, ţe ve
Skotsku sedmnáctého století aţ do roku 1973 byl praktikován specifický způsob určení cen tzv. fiars. Původ slova a okolnosti vzniku této praxe jsou nejasné.12 O fiars rozhodoval soud a
nejvyšší soudce hrabství (sheriff) a slouţily pro řadu účelů. V jistém smyslu byly chápány
jako „obvyklé ceny pro daný účel“. Přestoţe svoji funkci plnily zcela jistě uţ před tímto
zákonným vymezením, podrobnější zmínku nalezneme aţ v Act of Sedurunt of the Lords of
Council and Session z roku 1723, existence regionálních „Fiars Courts“ je ovšem doloţena
uţ z roku 1584, kdy na ně odkazuje rozhodnutí Skotského Parlamentu. (GIBSON, a další,
1995 stránky 66 - 67) Přímá tradiční regulace cen chleba a dalších komodit byla zaloţena na
ceně vstupních surovin a přiráţce za práci (GIBSON, a další, 1995 str. 28). Bohuţel, pro 18.
století chybí data, pomocí kterých by se dala odvodit z koncových cen chleba čistá mzda
pekaře. Mzdy by šlo odvodit z alternativního zdroje, kterým jsou ceny obilí. Bohuţel z jiných
záznamů je jasné, ţe fiars ceny se odlišovaly od cen stanovených přímo městskými radami a
obojí bylo niţší neţ reálné ceny. Zčásti to bylo způsobeno faktem, ţe fiars byla postavena na
minimálních listopadových cenách obilí. Načasování bylo vedeno snahou drţet ceny co
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Dle Oxford English Dictionary ve staré francouzštině existuje slovo feur, které je odvozeno od

latinského forum, ve smyslu trhu, tedy jde o „trţní cenu“, podle jiné teorie se odvozuje od islandského pojmu fe,
který znamená bohatství.
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nejníţe. Lze předpokládat, ţe pokud pekaři stanovenou cenu dodrţovali, museli se uchylovat
ke kompromisům ve kvalitě výrobku. Aţ Teinds Act z roku 1808 jasně stanoví, ţe cílem fiars
je především určit cenu jednotky obilí, podle které se převedou obilné dávky na finanční
částky.
Od středověku existovala práva měst na teritoriální monopolní trhy, během šestnáctého
století se Edinburgh snaţil omezit trhy na svých perifériích, jako byl Leith. Monopolizace trhu
neznamenala diskriminaci jeho účastníků, naopak: Všichni měli rovné podmínky, zboţí
muselo být obchodováno veřejně. V případě případů jako příjezd neočekávané lodě do
přístavu, či vyslání lodi s exportem (wild adventure), bylo vyţadováno, aby tyto události byly
zveřejněny, a kaţdý se na nich mohl podílet. Rovnosti obchodních příleţitostí bylo
dosahováno právě soustředěním nákupu a prodeje na jednom místě. Nákup zboţí mimo trh
byl trestán a tento akt byl chápán jako útok proti společenskému řádu. Popsaná situace má
zajímavé „ideologické“ konotace: Z pohledu liberalismu monopol měst pořádat trhy přestává
být zlem trţní regulace, ale spíš institucionálním zajištěním podmínek, ze kterých bylo moţné
se maximálně přiblíţit stavu dokonalé konkurence, kdy mnoho 13 kupujících a prodávajících
v jeden okamţik má rovnocenný přístup k informacím. Lze předpokládat, ţe kdyţ Adam
Smith ve WN píše o tajných schůzkách dvou nebo tří obchodníků jednajících proti
„pravidlům trhu“, obhajuje tak i tradiční praxi městských privilegií pořádat „jednotné a
spravedlivé“ trhy.
Životní úroveň
Při pokusu o zmapování hospodářského růstu a ţivotní úrovně naráţíme na dva
principiální problémy: Reálný růst příjmů i za předpokladu niţšího růstu cen nutně nemusí
znamenat růst ţivotní úrovně, protoţe můţe být doprovázen vyššími nároky na čas strávený
v práci a omezením moţnosti pracovat na svém majetku, které není moţné nijak doloţit.
Vyšší mzdy jsou někdy pouhou kompenzací za ztrátu jiných nepeněţních benefitů, jako je
bezpečnost. Proto zaměstnanci v palácích mohli dostávat niţší mzdy kompenzované vyšším
stupněm ochrany neţ lidé mimo paláce. Detailní studie na základě 18. století z oblasti
Stirlinshire dokazuje masivní změnu přístupu k poskytování práce kolem poloviny století.

13

Přičemţ kvantifikátor „mnoho“ je v ekonomické teorii definován jako takové mnoţství, při kterém se

příchod a odchod jediného prodejce či kupující neovlivní cenu a nabízené mnoţství.
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Původně bylo zaměstnáváno mnoho lidí pouze na několik dní ročně, coţ se v druhé polovině
změnilo na zaměstnávání malého počtu pracovníků na plných 300 dní v roce. Je proto téměř
jisté, ţe v první polovině století pracující lidé získávali prostředky primárně ze svého
vlastního majetku. Kdyţ však začali pracovat 300 dní v roce (pro srovnání: rok 2010 měl
v Česku 253 pracovních dní), vyšší mzda z velké část jen kompenzovala nutnost nákupu jídla
pro vlastní potřebu, které si předtím zajišťovali z vlastních zdrojů (GIBSON, a další, 1995
stránky 337, 341, 354).
Další potíţ spočívá v chybějících kvantitativních datech před rokem 1800 nebo jejich
nesouladu s kvalitativními zprávami od soudobých historiků, kteří se však často mohli unášet
pouhými dojmy. Obtíţně se definuje přepočet mezi nominálními a reálnými ekonomickými
veličinami. Ekonomie poměřuje reálný růst příjmů a ţivotní úrovně pomocí tzv. spotřebního
koše (to je cena váţeného poměru zboţí spotřebovávaného průměrným spotřebitelem v daném
období). Je krajně problematický předpoklad jeho dlouhodobé (dvousetleté) stability, jakkoliv
situaci usnadňuje fakt, ţe před rokem 1800 nedochází k masivním průmyslovým inovacím.
Při počítání růstu reálném příjmu a bohatství se lze jen obtíţně vypořádat se změnou
spotřebitelských preferencí a s orientací na nové produkty jakými byly v osmnáctém století
čaj14 a brambory,15 a se změnou kvality jiţ existujícího zboţí. Proto pro získání reálné mzdy
je často pouţíváno prosté vydělení nominální mzdy cenou bochníku chleba určité váhy (ale
jak jiţ bylo řečeno, ne vţdy známé kvality).
Nerovnoměrnost rozvoje
Příjmy osmnáctého století díky svému různorodému původu kolísají jak v čase, tak
regionálně více, neţ je tomu později. Po polovině osmnáctého století existuje řada zpráv o
rostoucí ţivotní úrovni v podobě informace o změnách spotřebitelských preferencí a růstu
luxusní spotřeby. Zprávy jsou často neúplné a paradoxní: v Shetlandu například údajně roste
spotřeba čaje, whisky a importovaných oděvů, aniţ by byl dokumentován adekvátní růst

14

Roku se 1637 čaj se začíná šířit mezi lidové vrstvy v Holandsku, 1657 se poprvé prodává veřejně v

Anglii, v londýnské Garwayově kavárně. Roku 1706 T. Twining začíná v Anglii obchodovat s čajem.
15

Brambory roku 1565 obdrţí z peruánského města Cuzco španělský král Filip II, v příznivém Irském

klimatu se stali kulturní plodinou jiţ v polovině 17. století. Roku 1789 Robert Graham zasadil půl akru nedaleko
od města Kilsyth, coţ vzbudilo značný ohlas.
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příjmů (GIBSON, a další, 1995 str. 338). Také nelze tvrdit, ţe by se tyto zprávy týkaly všech
regionů, třeba oblastem Vysočiny se rozvoj vyhnul.
Nerovnoměrnost regionálního rozvoje plyne z přeorientování se z obchodu s Francií,
Holandskem a Baltem na obchod přes Atlantik. Zatímco obchod s Evropou, který dominoval
sedmnáctému století, probíhal ve východních přístavech na pobřeţí Fife, na obchodu se
zámořím profitovalo západní pobřeţí a zejména Glasgow. Jak jsem jiţ uvedl, šlo o důsledek
Zákona o unii a aplikace zákonů jako byl Navigation act. Příkladem těchto změn budiţ
úpadek Smithova rodiště: Daniel Dafoe ve své práci A tour through the whole island of Great
Britain (1724 - 1726) poznamenává, ţe Kirkcardy je větší, lidnatější a lépe postavené, neţ
jakékoliv jiné město na pobřeţí Five. Občanská válka v sedmnáctém století váţně poškodila
městské loďstvo a v průběhu osmnáctého století Kirkcaldy silně zaostává za mohutným
nástupem Glasgow. V roce 1760 se Smith v korespondenci zmiňuje o tom, ţe místní obchod
s plátnem a solí byl naprosto zlikvidován. (ROSS, 1995)
Lze hovořit o dvou typech oblastí, kde se ţivotní úroveň běţných lidí zvyšovala prudce
a nezvratně. První oblast se nalézala jiţně od spojnice Dumbarton - Stonehaven. Ve
venkovských oblastech, které byly dostatečně blízko měst, docházelo k růstu mezd díky
zvýšené nabídce pravidelné práce. Místní také mohli prodávat své přebytky obilí či dobytka
do měst či přes hranice do Anglie. Ţivot nádeníka v hrabství Anstruther Wester ve Fife je
popisován následovně: „Kdyţ je skromný a pracovitý, ţije si velmi pohodlně, a jeho děti jsou
dobře ţivené a vzdělané. Za posledních dvacet let spotřeba chleba a masa vzrostla třikrát.
Dělníci z Mid-Calder v Midlothian jedli více masa, začali pít čaj a naopak skončili během
posledních dvaceti let s nošením vlněných kapucí, po domácku tkaných punčoch a oblečení
z místních látek. Dnes nosí klobouky, manšestrové kalhoty z anglických látek, bavlněné
punčochy a lehkou elegantní obuv. Jejich ţeny se oblékají do bavlněných šatů, bílých
spodniček, hedvábných čepců a šátků z mušelínu, občas mají i šál.“ Druhým typem
prosperujících lokalit byla centra výroby, ať uţ ve městech či na venkově. Příkladem byl
Ceres v kraji Fife, coţ byla farnost s tkalcovskou výrobou, uhelnými doly, vápenkami a
samostatně hospodařícími zemědělci (freeholdings), kde „obilný chléb z velké části nahrazuje
ječmen a hrách, spotřeba masa se za třicet let zdvojnásobila, tři čtvrtiny rodin pijí čaj,
polovina domů byla přestavěna a mnoho nových postaveno. Změna se týká i odívání, ţeny se
jiţ neoblékají do prostého přehozu, ale pláště a klobouku. Sluţebnictvo má šaty z Anglie a
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mnozí z nich mají hodinky.“ (GIBSON, a další, 1995 stránky 339 - 340) Tyto zprávy jsou
příkladem kvalitativního typu měření ţivotní úrovně. Jak jsem jiţ uvedl reálné ceny a inflace
budou vţdy zkresleny, pokud lidé změní své kupní zvyklosti, protoţe nelze nějak exaktně
ohodnotit přínos změny mezi nošením vlněné kapuce a klobouku z anglické látky. Často
vzrůst bohatství jedněch znamená relativní společenský úpadek (a sníţení společenského
blahobytu) druhých.16 Ekonomický růst a zejména růst reálného příjmu můţe vést i k vzniku
sociálně patologických jevům jako je alkoholismus. Skotští moralisté si těchto nebezpečí byli
vědomi a i ve „věku optimismu“ k pokroku zaujímali obezřetný postoj.

Instituce Skotska
Postavení právníků
Růst skotského zemědělství a zavádění inovací vytváří poptávku po právnických
sluţbách a podporuje společenské postavení a příjmy právníků, jedné z klíčových skupin
osvícenství. (DEVINE, 1999 str. 82) Silný vliv právníků na skotský kulturní ţivot a vysoký
výskyt muţů za právníky se prohlašující, byl povšimnut návštěvníkem z Anglie: „Kde kdo
v Glasgowě, kdo nemá nic lepšího na práci a k dispozici nějaké lepší označení, se nazývá
advokátem“ (PHILLIPSON, 1996 str. 228) Základem této nadprodukce bylo nařízení Jamese
I. Skotského (vláda 1406 – 1437) a parlamentní zákon z doby Jamese IV (1473 – 1513), který
nařizoval, ţe všichni baroni a vlastníci pozemků musí své nejstarší syny nechat vzdělat
v právních věcech. Tradice vzdělání skotské šlechty zajistila právní profesi prestiţ jiţ před
nástupem osmnáctého století. V roce 1758 Blackstone označuje Skotsko za zemi, kde „je
obtíţné setkat s osobou liberálního vzdělávání, která by byla oproštěna od příslušných
znalostí právní vědy, jeţ má být garantem konceptu přirozených práv a způsobu jejich
aplikace na běţný ţivot. Právo je v národním ţivotě [Skotska] všudypřítomné a obecní zákony
tam byly často odvozovány od civilního [tedy Římského] práva.“ S římským právem se
Skotové seznámili zprostředkovaně z francouzské právní praxe, díky pobytům skotských
studentů ve Francii během šestnáctého století. I kdyţ skotské právo bylo zčásti zaloţeno

16

Jde o koncept relativní chudoby diskutovaný ekonomem Amartya Senem, dalším zajímavým

fenoménem je obrácený vztah mezi délkou ţivot a ekonomickým růstem. José A. Tapia Granados doloţil, ţe
v čase krize roste délka ţivota, coţ vysvětluje absencí stresu a poklesem rizika infarktu při poklesu počtu
odpracovaných hodin v období krize. Viz The real reason Swedes live longer, The independent, 20. 4. 2010
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v římském, nikdy nebyla zcela potlačena role zvyklostí, šlo tedy o kombinaci „anglického,“
zvykového a římského pozitivního práva. V díle Institutions of the Laws of Scotland z roku
1681 píše Viscount Stair o vysoké úrovni skotského práva, „které si nezadá a obstojí při
srovnání s jakýmkoliv právním systémem na světě a ti, kdoţ ho praktikují (a nejde jen o
profesionální právníky) dosahují vysoké a jasné úrovně vyjadřování, znalosti právní teorie a
jsou obratní v projevu.“ (PHILLIPSON, 1996 str. 229)
Církev a svoboda
Skotsko na přelomu sedmnáctého a osmnáctého lze označit za silně náboţenskou zemi
s vlastní národní církví (scottish kirk, prebytariánství) a významným vlivem několika dalších
protestantských a anglikánských sekt jako byl v některých částech Skotska arminianismus a
vlámský mysticismus. Scottish kirk je protestantské náboţenství vycházejícím z kalvínství,17
její konfese byla napsána Johnem Knoxem, který se prohlásil za následníka Jana Kalvína. Její
dominantní postavení je výsledkem skotské reformace a bylo podpořeno rozhodnutím
parlamentu z roku 1650, který vyhlásil přerušení veškerých vztahů s Vatikánem a zákaz
katolického ritu na území Skotska. Navzdory rozchodu s Vatikánem však nebylo provedeno
ţádné vyvlastňování církevního majetku. Smith choval ke kalvínství silné sympatie a v WN
napsal: „Je vzácné nalézt kdekoliv v Evropě více vzdělanou, slušnou, nezávislou a úctyhodnou
skupinu lidi, neţ je presbyteriánské duchovenstvo v Holandsku, Ţenevě, Švýcarsku a
Skotsku.“18 Shoduje se s velšským cestovatelem Thomasem Pendantem, který v knize Tour of
Scotland in 1769 poznamenává, ţe skotské duchovenstvo je tou nejvíce spořádanou a ve svém
chování uměřenou skupinou lidí, kterou kdy potkal… „a v současnosti se hodně změnilo ve
srovnání s negramotnými, vzteklými a fanatickými kazateli ze starých časů.“ (WORMAND,
2005 str. 155) Je otázkou, do jaké míry jsou tyto postoje logickým výsledkem právě
kalvínství. Hirschman povaţuje za neintuitivní a paradoxní, ţe „Kalvínova doktrína“ o

17

Kalvínství a jeho skotská varianta v podobě presbyteriánství vedla dle klasického díla Maxe Webera

k protestantskému pojetí etiky s důrazem na usilovnou práci, racionální jednání, spoléhání se na sebe a tedy ke
kultuře silně podporující vznikající kapitalismus.
18

Uţ za jeho ţivota bylo jeho nadšení pro presbyteriánství zaznamenáno a kritizováno jeho přítelem

Hughem Blairem. Podle (KAUDER, 1965) právě Smithovo presbyteriánství se svým důrazem na práci vedlo
k přijetí pracovní teorie hodnoty, která tak není pouhým vědeckým nástrojem pro určení cenových relací, ale i
duchovní pouto spojující boţskou vůli s kaţdodenním ekonomickým ţivotem.
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predestinaci (učení podle kterého je člověk předurčen ke spáse nebo zatracení) nevedla
k fatalismu, či k honbě za rozkošemi, ale „metodické a cílevědomé činnosti spojené se
sebezáporem.“ (HIRSCHMAN, 2000 str. 125)
Klíčovým rozdílem mezi jednotlivými protestantskými církvemi je postoj k boţské
milosti. Kalvín vychází v tomto problému více z původního augustinovského pojetí. Podle sv.
Augustina je milost provázána s vírou, ale existuje cosi jako obecná milost přístupná všem
lidem bez rozdílu19 (coţ má velký dopad na skotskou filosofii a politickou vědu).
arminianismus a vlámský mysticismus tvrdí, ţe člověk je ze své přirozenosti naprosto
neschopen dojít spasení, které je plně v rukou boţské milosti. Nejde tedy o nějaký všeobecný
nárok, lidské úsilí nezaručuje spasení. Víra v Jeţíše Krista je nutnou, ale nikoliv dostačující
podmínkou, ale spása můţe být odejmuta, pokud člověk ztratí víru.
Skotsko v rozmezí pouhých padesáti let poskytuje co do míry tolerance dva extrémní
případy: roku 1696 byl jako heretik oběšen osmnáctiletý student Thomas Aikenhead.
Prohlásil mimo jiné, ţe starý Zákon jsou Ezaovy bajky (naráţka na Ezopovy bajky), Nový
zákon je historka o Kristovi hochštaplerovi (Impostor). Poprava stála u zrodu řady diskusí o
míře náboţenské tolerance, která se táhla po celé osmnácté století. (GRAHAM, 2008)
Náboţenská intolerance sehrála roli i při konkurzu Davida Huma na pozici děkana fakulty
morální filozofie, který pořádala univerzita v Edinburghu v roce 1945. Kandidáty vybírala
rada města Edinburgh a Humeovým oponentem byl duchovní a rektor university William
Wishart. Pravděpodobně on dal do oběhu seznamy údajně nebezpečných výroků z Humeova
pojednání Essays, Moral and Political vydaného v letech 1741 a 1742. Hume ve svém spisu A
Letter from a Gentleman to his Friend in Edinburgh vyvrací nařčení z toho, ţe by byl
“Clamour of Scepticism, Atheism” a věnuje se bod po body vyvracení argumentů ze seznamů.
Zdá se, ţe sám Hume byl spíše agnostikem, neţ ateistou.20 Městská rada se poradila s

19

“Kalvín nechce ani v nejmenším rozsuzovat, kdo je povolán a kdo povolán není. Nepodává nikde ţádné

znaky, jak se pozná člověk Bohem vyvolený od Bohem zavrţeného…Z těch tří stránek, kde o predestinaci hovoří,
čiší nadšení křesťana, který nepřestává ţasnout nad velikou mocí Boţí, nad milostí, která padlému lidstvu nabízí
spásu zcela gratis.” (KUPKA, 2012)
20

Existují i opačné názory: „Smyslem a cílem veškerého Humeova filosofování je připravit půdu pro

skeptickou destrukci veškerých tvrzení, týkajících se existence a přirozenosti Boţí, a pro zdůvodnění pojetí, v
souladu s nímţ můţe člověk ţít mravně bezúhonným ţivotem i bez jakékoliv opory v náboţenském
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duchovním stavem a Hume nakonec v konkursu prohrál. Roku 1746 Zkoumání lidského
rozumu Davida Humea, s kritickými názory vůči církvi, stálo autora jen místo profesora
morální filosofie na universitě v Edinburku. David Hume dále publikuje a stýká se i nadále s
vůdčími osobnostmi města.
Na počátku století byla skotská církev jednotnou, homogenní sílou. Samostatnost církve
na šlechtě byla podstatně omezena roku 1712 zákonem Patronage Act, podle kterého měl
šlechtický patron právo navrhovat pastory na uvolněná místa ve farnostech. Zákon dal
vzniknout řadě odpadlických církví a jiţ v polovině osmnáctého století se původní jednota
rozpadá a v rámci skotské církve existují jasně definované skupiny: evangelikální, lidová,
ortodoxní a Umirnění (Evangelical, Popular, Orthodox, Moderate party). Dominující
Umírnění, jejichţ náboţenská pozice byla liberální a v oblasti politické zastávali
konzervativní názory, na rozdíl od zbytku církve zákon z roku 1712 akceptovali. Roku 1740
se od Skotské církve odděluje Associate Presbytery a po něm mnohé další. Lze citovat v této
souvislosti z Voltairova hesla „Tolerance“ z Filosofického slovníku: „pokud máme doma dvě
náboţenství, vzájemně si podříznou krk, pokud je jich třicet, potom budou ţít v míru.“
Události vedly k liberálnějšímu postoji skotské církve, kterému napomáhalo i universitní
vzdělání řady kněţí. I kdyţ církev jako celek pochopitelně oponovala svému podřízení
šlechtě, řada pastorů byla přesvědčena, ţe systém patronáţe nakonec vede k výběru
vzdělanějších knězů, neţ je tomu u systému zaloţeného na volbě členy kongregací.

transcendentnu. II. Všechny silně nekonsistentní momenty Humovy filosofie jsou sjednoceny (obvykle perfidně
utajovaným) účelem, jímţ je vyvrátit náboţenství“ (PAVLÍK, 24/2001). Humeův současník James Beattie tvrdí:
„Rozumné stvoření nevěřící v existenci Boha, nebo si myslící, ţe je v rozporu s Rozumem věřit, ţe První Příčina
(Great First Cause) je dokonale svatá, mocná, moudrá, spravedlivá a dobrá, je spekulativním ateistou. Ten, kdo
se snaţí vštípit tuto nevíru ostatním, je praktický ateista.“ James Beattie „povaţoval Humea za spekulativního a
praktického ateistu a nebezpečného propagátora systému myšlení, který by mohl zničit společnost. Hume si byl
jistý, ţe náboţenství ve formě pověry a fanatismu je jediným nebezpečím pro morálku. Systematické víra
prokazatelně zvrhává dobročinnosti, soucit a lidskost v naději a strach.“ (RIVERS, 2000 str. 328) Viz téţ
„Označení skeptik nebo agnostik jsou v důleţitých ohledech velmi zavádějící. Především tato označení … pomíjí
zcela nepřátelský a kritický charakter obecného přístupu Humea k náboţenským doktrínám a dogmatům, protoţe
nesprávně naznačují Humeovu intelektuální neutralitu – tedy, ţe nebyl ani pro ani proti náboţenství… jeho
základní postojem k náboţenství bylo však systematické nepřátelství a kritika. Domníval se, ţe je nám lépe bez
vyznání a náboţenských hypotéz a spekulací. Nejpřesnějším označením pro popis Humeových náboţenských
názorů je bezboţnost (irreligion).“ (RUSSEL, a další, Spring 2012)
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Dohled a kontrola
Po celé osmnácté století ţivot běţného Skota ovlivňovala místní církev a samospráva.
Pod kontrolou církve byly zejména „sexuální“ zločiny jako cizoloţství a početí dítěte mimo
legitimní

manţelství.

V roce

1750

„sexuální“

delikty

tvořily

naprostou

většinu

projednávaných případů, následovány opilstvím a nesvěcením dnů svátečních. Pro opuštění
jednoho hrabství a usídlení se jinde bylo třeba si nechat církví vystavit dokument, který
dosvědčoval dobrý charakter. Z tohoto pravidla byla vyňata pouze aristokracie a vojáci - a i ti
v případě početí dítěte s místní ţenou byli vystaveni penalizaci právě ze strany lokální církve,
nikoliv státu. Tento stav trvá aţ do pozdního osmnáctého století, role církve je široce
akceptována i v průmyslovější níţině, i kdyţ lze uvést (DEVINE, 1999 str. 88) několik
výjimek. První příznaky oslabení systému církevních povolení a dohledu jsou způsobeny
masivním stěhováním lidí z venkova do měst, které nastává po roce 1750, ale teprve po roce
1800 církev vědomě ustupuje z pozice stráţce veřejného pořádku a celý systém zkolabuje
kolem roku 1850.
Dalším zdrojem kontroly byla městská elita. Její vliv nad běţným kaţdodenním ţivotem
občanů zůstává v sedmnáctém století nedotčen a pokračuje aţ do století osmnáctého. Soudci a
státní zástupci skotských měst (burghs) poţívali značné veřejné úcty i přes to, ţe neustálá
kaţdodenní starost týkající se otázek dobrého vychování a dobrých sousedských vztahů nutně
musela občas vyznít neobratně. Dbalo se na formální znaky soudní moci: V Edinburghu měli
soudci a státní zástupci při soudním jednání k dispozici halapartníky, museli nosit comlie a
slušné oblečení tak, aby mohli být rozpoznáni od jiných měšťanů, a obvinění k nim mohli
poţívat více úcty. Mezi jejich agendu patřilo například prosazování svěcení neděle. Jsou
dokumentovány nesčetné zásahy proti pomluvám a útokům na osoby prostřednictvím
posměšných básní [flyting], uráţek na cti, kleteb a hrubé mluvy. Předmětem kontroly je i
trávení volného času: Je zakazován kulečník, ale šerm a tanec se někdy podporují. V
Edinburghu městská rada vedla kampaň, aby ţeny nenosily přes hlavu šály. Některá nařízení
se netýkala morálky, ale šlo o řadu praktických kroků. Například nařízení z roku 1673,
upravující pohyb kočárů bylo v některých ohledech aţ překvapivě moderní: Kočáry měly být
očíslovány, ceny jednotné a jízda tryskem v ulicích zakázána. (GIBSON, a další, 1995 str. 21)
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Školství
Skotové díky své mobilitě prosluli nejen jako vojáci a obchodníci, ale i jako litterati
úzce spojeni s hlavními středisky evropské vzdělanosti. Například 17 či 18 rektorů Paříţské
university bylo ze Skotska (DEVINE, 1999 str. 71). Skotské školství zůstávalo pod silným
vlivem církve. Základní školy byly pod přímou kontrolou, university spíše pod neformálním
tlakem. Řada profesorů byla významnými členy presbyteriánské církve. Sama církev
prokázala jiţ v sedmnáctém století schopnost zaloţit výuku na progresivních textech.
Například v Aberdeenu byl v letech 1660 - 1670 Aristoteles nahrazen Descartem a toho
vystřídal mezi lety 1690 – 1710 Newton (BERRY, 1997 str. 52). Vyučovalo se dílo Johna
Lockea Essay Concerning Human Undertanding a na universitách se cca od roku 1710
všeobecně vyučovala Newtonova Principia Mathematica. Ve dvacátých letech osmnáctého
století byly Baconovy metodologické postupy diskutovány na universitních přednáškách
George Turnbulla na Marischal college v Aberdeenu a je zřejmé, ţe od roku 1730 byly
běţnou částí universitní výuky. (WOOD, 03/1990 str. 90).
Locke a Newton měli vliv i na strukturu výuky na skotských universitách. Locke v
Essay Concerning Human Understanding doporučuje rozdělení vysokoškolské výuky na tři
části. Podle jeho návrhu by vyučování mělo začít přírodní filozofií (místo, čas, zákony
pohybu, kruhový pohyb, zákony mechaniky, gravitace, hydrostatika), poté přejít ke
kosmologii, problematice meteorů, minerálních látek, rostlin a zvířat, lidské anatomie a končit
logikou a etikou (COHEN, a další, 2002 str. 330), (DOBBS, 1985). Toto dělení v zásadě
respektuje stoiky (a dokládá tak jejich vliv, kterému se budu věnovat v dále), kteří dělí
filozofii na tři základní, navzájem provázané části: fyziku, logiku a etiku. Podobné dělení
nalezneme v Newtonově návrhu vysokoškolské reformy Of Educating Youth in the
Universities z roku 1690. Školy nebyly primárně budovány, aby osvobodily mysl, ale jako
prakticky orientované instituce. Podle Book of Disciple měly rozvinout vynikající vzdělání a
připravit mladé na ţivot v tomto světě. Skotské školství sedmnáctého století se stalo základem
pro meritokratickou společnost, otevřenou všem bez ohledu na původ, i kdyţ nelze
pochopitelně zapomenout na dobový kontext: Dostupnost kvalitního vzdělání stále zůstala
obtíţnější pro chudé, moderně chápaná rovnost příleţitostí se týkala spíš niţší střední třídy,
obchodníků, majitelů pozemků a šlechty. Ale i nejchudší měli motivaci se naučit číst číst
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Bibli, a Sir George Clark prohlašuje, (DEVINE, 1999 str. pozn.3 str. 91), ţe ve Skotsku je
světově nejvzdělanější obyvatelstvo.
Systém farních škol se opíral o reformu z roku 1560, která byla systematická a
koherentní s jasnými cílem zřídit v kaţdé farnosti školu poskytující všeobecnou gramotnost.
Podle Statistical Account byla tato síť škol kolem roku 1790 téměř kompletní. Na rozdíl od
Anglie byly školní poplatky nízké, školy byly spolufinancovány z daní vybraných od místních
majitelů půdy. Systém nastartoval všeobecné vzdělání venkova, například Adam Smith chodil
na základní školu (grammar school) v rodném Kirkcaldy. Způsob vyučování a schéma výuky
vycházelo ze Skotského zákona o vzdělání z roku 1696, který navazoval na protestantské
reformy ze šestnáctého století (ROSS, 1995 str. 19). Čtyři nejvyšší třídy byly věnovány výuce
čtení a psaní, základům latinské gramatiky byla věnována pátá třída. V šesté třídě se učilo psát
a číst anglicky a aritmetika.
V rychle rostoucích městech byla situace ve školství o něco horší neţ na venkově. Podle
odhadů byla v polovině sedmnáctého století jedna třetina obyvatel Edinburku negramotná
(DEVINE, 1999 str. 93). Budování nových městských škol bylo tlačeno poptávkou po
kvalifikované a vzdělané pracovní síle, kterou potřebovala nově vznikající, či expandující
odvětví. Městské školy byly spravovány a řízeny přímo městkou radou. V Edinburghu
městská rada určovala prázdniny, schvalovala seznam učebnic a v jednom případě i oblečení
ţactva. Jiţ v roce 1695 má Glasgow učitele pro námořní navigaci, od roku 1705 pro
účetnictví. Velký nárůst škol způsobený finančními pobídkami církve, městských institucí,
státním daňovým systémem a mnohými dalšími subjekty způsobil místní převahu nabídky
nad poptávkou, coţ vedlo k tlaku na sniţování platů učitelů a ti opět reagovali rozšířením
nabídky nových předmětů výuky.
V případě universit byla situace obdobná – prudce se rozvíjí řada prakticky
orientovaných oborů, jako jsou přírodní vědy a medicína, mezi školami panuje ostrá
konkurence a jsou financovány z poplatků studentů, coţ mnozí (mj. Adam Smith) povaţovali
za zdroj jejich vysoké úrovně. Roku 1690 byly v Aberdeenu dvě university, po jedné
v Edinburghu, Glasgowě a St. Andrews. Na těchto univerzitách učilo 388 muţů, Aberdeen
měl 108 učitelských míst (EMERSON, 2008 str. 4). Profesoři byli placeni podle počtu svých
studentů, coţ je vedlo k přednáškám před velkým auditoriem a k rozvoji a změnám učebních
plánů na základě dobových poţadavků. Zajímavé je srovnání skotských a anglických universit
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té doby. Smith píše: „Oxford je tento čas a po zbytek století hluboce zapadl do intelektuální
apatie, do špinavé zásobárny lenosti, ignorance a luxusu, do kterého jak podle gravitačního
zákona lidé zapadají stále niţší a niţší úroveň občanské a duchovní“. Bylo to podle něj
způsobeno nedostatkem konkurence a placením oxfordských profesorů bez ohledu na
odvedený výkon (ROSS, 1995 str. 156). Anglický básník a politický komentátor Nicholas
Amhurst tvrdí o oxfordských profesorech: „Znal jsem jednoho prostopášného lajdáka, který
jmenován profesorem morální filosofie a docenta, jenţ neviděl hvězdy střízlivý, který byl
jmenován profesorem astronomie. Měli jsme profesory historie, kteří kromě několika
fantastických historických románů nečetli nic, co by je kvalifikovalo pro jejich úřad. Stejně
tak jsme měli bezpočet profesorů řečtiny, hebrejštiny a latiny, kteří sotva znali svou
mateřštinu.“
Skotské

university byly jednou

z klíčových

institucí

skotského

osvícenství:

Vychovávaly elitu národa a to nejen ve smyslu „duchovních vůdců“, ale podílely se na vzniku
vrstvy profesionálů, z čehoţ plynul vliv na formování obchodu a výkon vznikajícího
průmyslu. Dále byly spolu s různými kluby a stolními společnostmi místem diskusí a tvorby
společenského konsenzu, jejich personální sloţení bylo předmětem zájmu mocenské politiky
jedněch i zdrojem finančních prostředků pro druhé.21
Platy ve školství
Spíše neţ o stálých platech učitelů je lepší hovořit o celkovém příjmu sloţeném z řady
různorodých komponent. Reálný příjem se odvíjel od kolísající ceny jídla, sociálního sloţení
ţactva a věhlasu university: Bohatí studenti platili obvykle více neţ chudí, někteří chudí snad
neplatili profesorům nic (podobně jako synové kolegů z university). (EMERSON, 2008 str.
592) Mezi universitami existovala konkurence a ti nejlepší vyučující byli často přepláceni.
Příjem se často skládal ze samotného universitního platu, poplatků za vyučování studentů,
poplatků za konzultace a dalších zaměstnaneckých poţitků. Profesor téţ mohl praktikovat
svůj obor – zejména šlo-li o právníka, či lékaře. Většina skotských učitelů měla příjem
dvakrát aţ třikrát větší neţ duchovenský stav. V případě profesury v Edinburghu (nejbohatší

21

„…proces výběru [vyučujících] byl od začátku do konce politický. Zájmem politické elity bylo řídit

nebo budovat pozice v těchto Skotských institucích a tím tak demonstrovat svoji sílu.“ (EMERSON, 2008 str.
524)
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university Skotska) to ale bylo aţ dvacetkrát (EMERSON, 2008 stránky 13 - 14). Pro
informaci přikládám tabulku nejvyšších profesorských příjmů v 18. století (EMERSON, 2008
str. Apendix 1):
Škola
Edinburgh
Glasgow
Kings College
Marischal College
St Andrews

Fakulta
Rektor
1 480
469
175
226
660

Právo
1 405
450
210

Medicína
1 026
400
350
210
191

Teologie
666
238
481
220
446

Umění
650
415
175
393
271

Uţ z této tabulky lze odhadnout charakteristiky „akademického trhu“: Především
profesury byly prestiţní záleţitostí. Příjem profesora byl výsledkem řady okolností. Kromě
uvedených to byla často i jeho osobní situace a původ. Pokud se podíváme na strukturu části
příjmů z pohledu škol, fakult a let, máme k dispozici data z let 1695, 1725, 1760, 1795 pro
university Edinburgh, Glasgow, Kings College, Marischal College a St Andrews a pro fakulty
medicíny, teologie, práva a umění. Z časového hlediska je zde patrný růst s výjimkou dvou
příkladů poklesu mezi obdobími – jde o případy práva a teologie v Edinburghu. Tempo růstu
je však značně různorodé. Příjmy profesora medicíny v Edinburghu prudce rostou (za sto let
více jak osmkrát), kdeţto platy na fakultě medicíny v Kings College jen o 130 procent. V roce
1695 v Kings College byl příjem profesora medicíny na 17% glasgowského, aby klesl v roce
1795 na pouhých 7 procent. Edinburgh si zachovává odstup i od druhé nejvýnosnější
medicínské profesury v Glasgow, profesor v Edinburghu bere 2,8x více neţ jeho protějšek
v Glasgow. Dominanci Glasgowa jako školy s nejvyššími příjmy narušuje jen fakulta práva
v roce 1795 v Glasgow. Tato čísla dokumentují vysokou heterogenitu vyučování v rámci
Skotska a velké odlišnosti mezi školami, která navíc neměly tendenci se vyrovnávat.
Důvodem, kromě zmíněné moţnosti, ţe kaţdá škola de facto poskytovala radikálně odlišnou
úroveň sluţeb pro odlišnou klientelu, by mohly být i mocenské zájmy a tady administrativně
stanovaný monopol. Je třeba si uvědomit, ţe všechna data jsou dílčí a týkají se jen některých
„elitních oborů“ (tedy nevylučují výše konstatovaný stav lokálního převisu nabídky výuky
nad poptávkou a tlak na sníţení příjmů).
Školství stimulovalo navazující průmysl. V roce 1763 je v Edinburku šest tiskáren a
v okolí tři mlýny na papír, které produkovaly 6.400 rysů papíru (jeden rys je 480 – 500
archů), V roce 1783 existuje ve městě jiţ šestnáct tiskáren a výroba papíru dosáhla 100.000
rysů. V roce 1763 neexistuje v Edinburku jediný hotel a o dvacet let později je pokryta
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poptávka mnoha hotely od obyčejných po luxusní. Lze shrnout, ţe Skotsko jako chudší
severní příbuzný průmyslové Anglie bylo poměrně silně otevřeno zlepšením v jakékoliv
oblasti, urbanismus nevyjímaje. Ambiciózním projektem je například Nové Město
v Edinburghu postavené na základě Clarkova návrhu jako residenční předměstí označené
dobovými autory za místo „pozemského ráje“. (BROADIE, 2003 str. 259)
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III. Zrod individualismu
Víra v pokrok
…stal se tento jediný a jednorozený vesmír největším a nejlepším i nejkrásnějším a
nejdokonalejším.
Timaios 92c
Víra, ţe se ţije v nejlepším z moţných světů,22 byla dominujícím pocitem osmnáctého
století. Ve veřejné rozpravě na Sorbonně v roce 1750 se mladý student teologie Anne-RobertJacques Turgot raduje, protoţe nastal čas, kdy Evropa unikne temnotě (FITZPATRICK, a
další, 2004 str. 177). „Nikdy, nikdy Británie nebyla tak slavná“, prohlásil dne 29. listopadu
1759 Velšan Richard Price v kázání ve farnosti v Londýně, kdyţ své farníky povzbuzoval
k cestě na bodu dokonalosti, kterému „jsme téměř na dosah“. Tato a podobná prohlášení
demonstrují ducha nenasytného optimismu, prostupující politickou kulturou Francie i
Británie. Kromě optimismu panovalo přesvědčení o hluboké změně mravů. Pruský král
Fridrich II. Veliký roku 1739 píše o patnáctém století jako o barbarské době, kdy „chmurná,
ale obdiv vzbuzující sláva dobyvatelů byla ceněna nad vlídnost, spravedlnost a mírnost a
všechny ctnosti.“ (Fridrich II. Veliký 1999, str. 12)
Francie
Francouzi „neznají dnes nic jiného neţ módu, pečlivé střídání svých zálib, opovrhování
tím co ještě včera uctívali.“
Fridrich II. Veliký, 1999
Termínem modernita a historickým optimismem se poměrně přehledně zabývá (LE
GOFF, 2007 ). I kdyţ těţiště jeho práce je spíše orientováno na francouzské autory, je
přínosné díky kontaktům Skotů s francouzským prostředím. Goff ukazuje zlom v myšlení
Západní Evropy na sporu o moţné převaze starých autorů nad moderními, který se plně
rozhořel v druhé polovině sedmnáctého století. Jiţ od konce šestnáctého století byla převaha

22

Jak to ostatně tvrdilo i Leibnitzovo dílo Teodicea z roku 1710
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autorů starověku „tu a tam prudce napadena“, v roce 1623 Secondo Lancelloti (1583 - 1643)
vydává spis „Dnešní čili moderní talenty nejsou horší neţ staří autoři“, na konci
sedmnáctého století Skot Thomas Burnett vydává Chválu moderního vědění ve srovnání se
starým. Lze zmínit i další práce jako Parallèle des anciens et des modernes (1688-96) od
Charlese Perraulta a Digression sur les anciens et les modernes (1688) od Bernarda
Fontenelle, které bojovaly o uznání modernosti a předpokládali, ţe v současnosti díky
kumulativní moudrosti lidstva zaloţené na kolektivní paměti je lépe, neţ bylo, protoţe je
přece nemoţné, ţe by stromy, které rostly v naší oblasti, byly větší v minulosti, neţ dnes.
(FITZPATRICK, a další, 2004 str. 179)
Myšlenka pokroku se prosazovala po celé osmnácté století. Turgot vydává své Úvahy o
dějinách pokroku lidského ducha (Tableau philosophique des progrés successifs de l‟ésprit
humain) v roce 1749 (tedy přesně deset let před vydáním Smithovy TSM), ale přesto je třeba
(LE GOFF, 2007 str. 49) vyčkat francouzské revoluce aby „lidstvo přijalo myšlenku
neomezeného pokroku“. Concordet napíše svůj Přehled pokroků lidského ducha (Esquisse
d‟un tableau historique des progrès de l‟esprit humain), „mistrovské dílo víry v nekonečný
pokrok“ aţ roku 1794. V něm je jasně stanoven vztah vědy a pokroku: Concordet vidí vědu
jako určující nástroj pro výstavbu budoucnosti. Je to představa utopie spravované technokraty,
ve kterých jsou mladí muţi a ţeny vzděláváni v podmínkách rovnosti, mnoho infekčních
onemocnění je vymýceno a průměrná délka lidského ţivota se prodluţuje. Věda v jeho podání
není nějak přesně určena svými metodologickými postupy, Concordet jen předpokládá, ţe
technické inovace budou následovat v pořadí od jednoduchých po sloţité. V Concordetově
konceptu není pro náboţenství místo, ale o generaci později Comte inspirován Concordetem
obohatí svůj koncept o funkci proroka a velekněze nového náboţenství zaloţeného na
vědeckých poznatcích a plánování. (PALMERI, 2008 stránky 8-12) Dle F. A. Hayeka se
Condorcet dostává mimo hranice klasického liberalismu: „Jde o poslední a nejvýznamnější
vyjádření nespoutaného optimismu tohoto věku (osvícenství). Díky sledování lidského pokroku
…skrz celou historii, (Condorcet) věří ve vědu, která by mohla předvídat budoucí pokrok
lidské rasy, urychlovat ho a řídit… Sice v podobě pouhého náznaku se rodí idea přirozených
zákonů lidského vývoje a kolektivistický pohled na historii. Tento postoj s námi zůstává aţ do
dnešních dnů“ I kdyţ se Condorcet nakonec stal obětí Francouzské revoluce, byly na základě
jeho idejí budovány rozsáhlé vědecké instituce pod kontrolou státu a Hayek takto dovozuje,
ţe francouzská věda se díky nim propadla během století nejen za německou, ale i za vědami
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ostatních národů (HAYEK, 1955 stránky 108 - 109). Paradoxně lze prohlásit, ţe jakmile byl
pokrok akceptován jako cosi nevyvratitelného a jistého, v zemích jako Francie byl jeho
faktický dopad omezován díky rigidnímu institucionálnímu rámci a nezamýšleným dopadům
různých zdánlivě pro-pokrokových opatření.
Británie
Murray Pittock tvrdí, ţe idea postupného vývoje společnosti k lepšímu vznikla původně
jako vedlejší produkt uvaţování, které by se dalo označit za „whigovskou ideologii“
zastávané například Edmundem Burkem. Whigovská ideologie věří v cyklický charakter
společenského vývoje Británie: Původně svobodná společnost byla zničena normanským
záborem. Postupem doby se Angličané emancipovali od normanského jha, proces se úspěšně
završil revolucí (Glorious Revolution) v roce 1688.23 Tento úhel pohledu sdíleli například Sir
Edward Coke (1552 -1634) a William Prynne (1600 - 1669) a zejména Edmund Burke (1729
– 1797). (BROADIE, 2003 str. 261) Pojem revoluce nebyl v osmnáctém století spojován
s ideou budování nového řádu a v roce 1755 Samuel Johnson charakterizuje ve Slovníku
anglického jazyka revoluci jako společenskou změnu, jejíţ podstatou i cílem je obnova
původního stavu. Snaha Edmunda Burkea omezit moc krále a posílit moc parlamentu
prostřednictvím ústavního zákona v roce 1782 je chápána jako obrana tradičního anglického
politického uspořádání proti společenské inovaci, pokroku v podobě absolutistickému nároku
Jiřího III. Z Burkeho pohledu jde o snahu o návrat ke stavu před normanským záborem.24
Panuje obecná shoda, ţe zpětně prokazatelná prospěšnost anglické revoluce neplyne
z přesvědčení o pokrokovosti revolučních změn. David Hume hovoří o kladných výsledcích
revoluce jako o „zázraku“, který není radno opakovat a hned dodává, ţe pokud „král“ bude
vţdy volen parlamentem, neexistuje záruka dodrţení práv a svobod. Ty mohou být
garantovány pouze konstituční monarchií, ve které je moc dědičných panovníků regulována

23

Tento “dějinný příběh” nám Čechům můţe být i povědomý, protoţe podobně bylo dle Palackého

“vrchol českých dějin husitství, ... [které] bylo obnovením staré slovanské demokracie.” Roli normanského
záboru v Palackého dějinném příběhu hrají “německé feudální řády” (TŘEŠTÍK, 2005 str. 319)
24

Burke jako zástupce a mluvčí kolonie New York prosazoval nezávislost v oblasti zdanění, ale postoj se

konservativně opíral o zásady středověkého britského kanonického práva: Jiţ existující zákony nedovolují
„ţádné zdanění bez zastoupení“. Jeho pozdější propagaci nezávislosti kolonií lze chápat jako obranu tradičního
uspořádání ţivota v nich.
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smlouvou o jejím omezení. Deklaraci nezávislosti Spojených států amerických (1776) chápe
Burke jako potvrzení jiţ existujícího zvykového práva. Období chaosu a bezvládí v druhé
polovině sedmnáctého století bylo překonáno jen postupem regenerace vadné části konstituce
pomocí částí, které nebyly poškozeny, nikoliv pochopením a sledováním teoretických
právních konceptů a „pokroku“. V tomto hledu si nevystačíme s definicí osvícenství, jak ji
uvádí Patočka: „K tradici je člověk nesen instinktivně, silami pohodlného konservativismu,…
osvícenství je bojem proti instinktivnímu dirigování ţivota. Proti mýtu, tradici je kaţdé
osvícenství… Nástrojem tohoto boje… je zdravý rozum, rozum člověka, který chce být věcný.
To znamená drţet se věcí, být realistou. Kaţdé osvícenství je realistické.“ (PATOČKA, 1992
str. 121) V případu Skotska se jedná o směsici různých prvků, a i kdyţ by se dalo říci, ţe i
Skotové se obracejí ke jsoucímu světu (tedy k věcnosti) a od světa kontemplativního, nemusí
to znamenat rozchod s náboţenskou tradicí: Svět se hned neodčaruje, naopak se Bůh spojí se
světem v jakémsi panteistickém Celku. Podobně protestantismus mohl být chápán jako snaha
o obnovu původního křesťanství, jeho očištění od nánosů-inovací papeţenství.
Skotsko
I kdyţ část skotští osvícenců pokrok glorifikovala, v osmnáctém století rozhodně ve
Skotsku nedocházelo k budování nějakého centralizovaného a regulovaného hospodářství.
Adam Ferguson v díle Principles of Moral and political Science z roku 1792 píše: „generace,
která nemá přání více znát a lépe pracovat neţ jejich předkové, nakonec její znalosti a
dovednosti nebudou stát za nic. Pro kaţdou generaci je dosaţený stupeň řemesel (arts) a
prostředků obţivy slouţí jen jako základ pro nové objevy a postupný vývoj“.25 Toto neustálé
zlepšování lidského údělu není spatřováno v technologickém pokroku, Blaug (BLAUG, 1968
stránky 34-5) ostře protestuje proti označení Adam Smithe za „proroka průmyslové revoluce“:
„Jen stěţí si lze představit větší omyl.“ Kdyţ v úvodu WN Smith deklaruje, ţe jeho zájmem je
dlouhodobý růst, příčinou růstu je především dělba práce, nikoliv technologický pokrok, který
je sice zmiňován, ale není rozpoznán jako hlavní nositel růstu. Pokud Adam Smith uvádí
příklady inovací, jedná se často o inovace z předindustriální éry. Ani v revidovaném vydání
není uveden tkalcovský člunek Johna Kaye z roku 1733, který dramaticky zrychlil celý postup
tkaní plátna, chybí inovace v tkalcovství zavedené Jamesem Hargreavesem, nebo
25

Citováno dle: (KRAMNICK, 1995 stránky 381-2) Tuto dispozici ke zlepšování svého údělu

v některých pracích chápe jako podstatu lidské přirozenosti. Viz téţ (FERGUSON, 1915 str. 106)
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Arkwrightův spřádací stroj poháněný vodním kolem. Smith nikde neuvádí zavedení parního
stroje před rokem 1770 a kritizuje Bank of Scotland z příliš liberálního půjčování peněz
novým podnikům.
Myšlenka stálého pokroku však nebyla akceptovaná zcela. Francis Hutcheson chápe
pokrok jako cosi historicky nahodilého, nejde o nezvratný proces: „Pokrok národů, které v
jednom věku dosáhnou vysoké míry intelektuálních výdobytků a kultivovaného chování, není
něčím, co by stálo za větší pozornost, neţ následný úpadek, jeţ někdy vrcholí v pádu do
extrémní nouze a intelektuální ochablosti (intellectual debility).“ (FERGUSON, 1915 str.
107) Skotského osvícenství reflektuje i postoje Rousseaua, podle nichţ původně ušlechtilý
divoch byl pokaţen civilizací.26 Podobné obavy sdílí Ferguson, dle nějţ rozvinutá společnost
poskytující luxus neklade dostatečný důraz na konkurenceschopnost, vojenské schopnosti,
námahu a energické usilování a lidé se tak stávají obětí vlastního úspěchu: „Největší
příleţitost pro rozvoj člověka jsou výzvy zaloţené na moţném nebezpečí a strádání, nikoliv na
bezpečnosti a pohodlnosti. A nejvíce ceněné lidské vlastnosti jako jsou velkodušnost,
statečnost a moudrost, souvisejí a prezentují se v okamţicích zápasů.“ (FERGUSON, 1995
stránky 47-8) I Smith si neodpustí ve svém díle obrat „v současném zkaţeném stavu lidstva“
(TMS I, V, 8) a cení si vysoce ţivota proţitého „se ctí jako voják“, kdy je muţ zušlechťován
„strastmi a nebezpečími války“ (TMS III, II, 35) Známá je Smithova kritika urbanizace a
tovární výroby, jeţ vedou ke vzniku „dehumizovaných“ městských dělníků. John Gregory
(1724-1773), skotský lékař a publicista ve svých disputacích před Aberdeen Philosophical
Society, které byly později publikovány jako A comparative view of the state and faculties of
man with those of the animal world, porovnává dokonalé (protoţe Boţímu záměru
odpovídající) instinkty divocha se současným stavem. Gregory tvrdí, ţe civilizace způsobuje
slabost a změkčilost a morbidní citlivost nervového systému, jeţ je dle Gregoryho zdrojem
většiny soudobých chorob a podlamuje ducha v síle jim vzdorovat. (HIRSCHMAN, 2000 str.
60) Gregory kritizoval rozkladný efekt luxusu na dospívání dětí a doporučoval, aby rodiče při
jejich výchově řídili zdravým rozumem a diktátem přirozenosti. Gregoryho kritika
„spotřebního způsobu“ ţivota zní velice součastně (WOOD, 03/1990 str. 107): Peníze
se stávají univerzální modlou, které je obětováno vše: Ctnosti, víra, národní hrdost a zdraví.
Bohatství staví lidskou přirozenost do nejhoršího stavu ve kterém kdy byla, protoţe „stavba

26

Zde jde pouze o hrubý souhrn Rousseauových postojů, k tématu se vrátíme
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obojího, těla i mysli se stává chorou a slabou, neschopnou vzdorovat běţným ranám lidského
údělu, ve kterých se utopí, [mysl] není schopna se těšit z obvyklých radostí ţivota, protoţe
byla odseknuta od zdroje všeho, či rovnou zkaţena.“ (GREGORY, 1777 stránky xii-xiii)
Thomas Reid (1710-1796), skotský filosof označovaný za zakladatele školy common
sense, tvrdí, ţe lidská společnost je nedokonalá a „zlá kultura“ ve spojení s úpadkem mravů
můţe stvořit lidská monstra, daleko odpornější a zlovolnější nad jakoukoliv divokou bestii.
Dále prohlašuje, ţe naše duševní schopnosti (WOOD, 03/1990 str. 111) mohou být poškozeny
společností (i kdyţ není jasné, jestli tento úpadek je schopen zničit naše základní instinkty).
Stav úpadku není nutným vyústěním ţivota ve společnosti - kvalitní výchova postavená na
diktátu přirozenosti můţe vzdorovat tomuto zlu. Andrew Fletcher27 na konci sedmnáctého
století dává do souvislosti úpadek umění vládnout s bující zálibou v zajímavých, ale
neuţitečných výzkumech či nikdy nekončících hrách. Tato věta dokládá, ţe i radikální,
republikánští duchové té doby nesouhlasili s tvrzením, ţe vědecké poznání a výzkum má
hodnoty sám o sobě, a dávají ho na roveň pouhým hrám. Fletcher doporučuje studovat
příklady dobrého vládnutí, které nám poskytuje antické kulturní dědictví, abychom pochopili
všechny zlořády a korupci, jeţ mají tendenci ničit občanské společnosti [public societies].
(FLETCHER, 1698)
Časté je srovnání lidských mravů se světem zvířat. Skotský encyklopedista William
Smellie (1740 - 1795), autor Philosophy of Natural History, editor první edice Ecyclopaedia
Britanica28 a překladatel děl Georges-Louis Leclerca a Comte de Buffona sdílel názor na
škodlivost domestikace uveřejněný v Buffonově díle Histoire naturelle. Za příklad úpadku
uváděl domestikace kura domácího, během níţ původní přirozená monogamie zdegenerovala
v umělou polygamii: „Kohout a slepice tvoří v přírodě pár, se zdomácněním se kohout stane
ţárlivým tyranem a slepice prostitutkou“ (SMELLIE, 1790 str. 278)

27

Andrew Fletcher ze Saltonu (1655-1716) byl skotský vlastenec a jeden z výrazných skeptických hlasů

při debatě o unii z roku 1707
28

ve které bylo například ošetřeno heslo Ţena pouhými čtyřmi slovy: "the female of man."
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Jednotlivec a niterný kompas
Pro skotské politické filosofování je klíčový vztah mezi racionalitou a citovostí
rámovaný etickými principy (zejména) presbitariánské verze křesťanství. Skotové kladou
důraz na praktické konání pro společenství a v souladu se zbytkem osvícenské Evropy
odmítají středověký kontemplativní ideál mnišství. Adam Smith ve svém díle ostře kritizuje
mnišské řády, kdyţ o mnišství píše jako o „jalovém umrtvováním v klášteře“. Dominuje
především diskuse o lidské sociabilitě, ve které jde o vyváţení individuálních vlastnosti lidské
povahy se zájmy společnosti (BROADIE, 2003 str. 164). Skotové vycházeli z konceptu
společenské reality navzájem si konkurujících jednotlivců a zajímal je vztah mezi emocemi,
které nám byly dány jako individuální svobodnému jednotlivci a fakticky existující souhrou v
usilování občanů na úrovni společnosti či státu.
Skotové, Platón a Aristoteles
Nechť se jen čtenář rozhlédne kolem sebe a sám sebe se zeptá: Copak v ţivotě nemají
úspěch stejně jako poctivci?
Str. 320 W. M. Thackeray: Paměti Barry-Lyndona
Vedle křesťanských autorit se Skotové zabývali Platónem, Aristotelem a stoiky. Platón
měl na skotské osvícenství dvojí vliv: Jednak byl kritizován jako tvůrce racionálního a
nesvobodného společenského systému a naopak platonismus ovlivnil pozitivně skotskou
aestetics.29 svým pojetím krásy. Platón ţil v období krize antické polis a ve svém díle se
zabývá

i

moţností

určitého

nespoutaného

voluntarismu

při

analýze

pojmu

„[Nespravedlivý]...by měl předně pro svou zdánlivou spravedlnost míti vůdčí postavení v obci,
potom vybrati si ţenu, z kterékoli rodiny by chtěl, vdávati dcery, do kterýchkoli domů by chtěl,
uzavírati smlouvy i ve společnosti se stýkati, s kýmkoli by chtěl, míti při všem tom prospěch a
zisk, protoţe mu není trapné dopouštěti se bezpráví. V kaţdém zápase, do kterého vchází, v
ţivotě soukromém i veřejném, vítězí a protivníky své překonává; tím bohatne, prokazuje
dobrodiní přátelům, škodí nepřátelům, bohům obětuje hojné a velkolepé oběti a takové i dává

29

Skotové obecně měli na rozdíl od Platóna pro umění (ve smyslu fiction), pro básníky a romanopisce

velké pochopení. Adam Smith tvrdí, ţe četba románů, básní a divadelních her nám umoţňuje lépe pochopit
situaci druhého člověka a činí nás lepšími lidmi.
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dary a tak slouţí bohům i lidem, kterým chce, mnohem lépe neţ spravedlivý, takţe jest
pravděpodobně milejší bohům neţ spravedlivý. Takto, říkají, Sokrate, od bohů i od lidí jest
nespravedlivému připraven lepší ţivot neţ spravedlivému.“ (Ústava 362c) Uvedený úryvek je
shrnutím Glaukónovy argumentace proč je nesnadné dokázat, ţe je lepší být spravedlivým
člověkem. Není mým záměrem přesně popsat další moţné protiargumenty proti Glaukónově
postoji, spíš upozornit na to, ţe Sokrates si z palety moţností vybírá pro podporu pojmu
spravedlnosti existenci obce - spravedlnost je záleţitostí obce, která ontologicky přesahuje
jednotlivce (368e).
I Aristoteles byl předmětem zájmu skotské politické filosofie. Skotové by souhlasili s
formulací (EN 1103a15-25) podle níţ máme pouze přirozené vlohy k ctnostem a teprve
zvykem jsou tyto dokonány jako ctnost. (AUBENQUE, 2003) uvádí i to, ţe mravnost nemůţe
vyrůst z neschopnosti a z nezdaru, protoţe je ukotvena v jednání (s čímţ by velice souhlasil
Kalvín). I Aristoteles povaţuje obec za cosi, co předchází jednotlivci: „Ale obec jest ve
skutečnosti od přirozenosti dříve neţ domácnost a neţ kaţdý jednotlivec. Neboť celek jest
nutně dříve neţ jeho část, zruší-li se totiţ celek, nebude jiţ noha nohou ani ruka rukou, leč
podle jména… jednotlivec sám o sobě nestačí, bude k obci v témţ poměru, jako ostatní části k
celku, ten pak, kdo společenství není schopen anebo pro svou soběstačnost ničeho
nepotřebuje, není částí obce a jest buď zvířetem, nebo bohem.“ (Pol I,7). Lidé se do obce
sdruţují přirozeně, dle Aristotela jde o historické rozrůstání rodiny, jejímţ základem je svazek
ţeny a muţe, který „se neděje z libovůle, nýbrţ jako i u ostatních ţivočichů a rostlin z
vrozeného pudu, zanechati po sobě bytost takovou, jako jsou sami“ (Pol I,2). Rodina posléze
přechází v dědiny, ovládanou nejstarším členem a „…dovršená a dokonalá společnost,
utvořená z více dědin, jest obec, společenství, které takřka dosáhlo jiţ cíle veškeré a
soběstačnosti a které sice vzniklo pro zachování ţivota, ale trvá za účelem ţivota dobrého“
(Pol I,6). Tento proces kontrastuje s předpokladem jak Lockea, tak Hobbese, podle nějţ
„obec“ (stát) vzniká jasným aktem vůle, kdyţ lidé uzavírají společenskou smlouvu.
Smith se věnuje kritice Aristotelova a Platónova pojetí etiky v TMS, kde je zahrnuje
pod systémy, v nichţ ctnost spočívá v patřičnosti. Dle Smithe pro tento přístup platí, ţe
„veškerá dokonalost a ctnost lidské mysli spočívá v určité podobnosti s boţskou dokonalostí
nebo v jejím spolupůsobení.“ (TMS VII, II, III, 2). Lze říci, ţe se Smith často věnuje oběma
filosofům najednou, a vytýká jim tu samou věc, jako je například schvalování vraţd dětí. Pro
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Smithe je to základní nedostatečnost v pojetí jejich etiky, protoţe pokud zvyk umoţní i
schválení této vraţdy, není dostatečným nástrojem pro etiky vůbec. Jinde Smith konstatuje
určité rozdíly, např. kdyţ říká, ţe ctnost u Aristotela je zaloţena v praktickém zvyku30, kdeţto
u Platóna je ctnost druhem přesné znalosti vědy. (TMS VII, II, I, 14) U Aristotela kladně
hodnotí praktické části etiky, kdyţ říká: „Takové práce nás seznamují se sympatickými a
ţivými vzory chování. Ţivostí svého popisu v nás rozněcují přirozenou lásku ke ctnosti, a
zvyšují ošklivení si neřesti.“ (TMS VII, IV, 6) Platóna si cení v místech, kdy klade důraz na
uměřenost a mírnost: „Cicero oprávněně nazval boţskou Platónovou zásadou: Nikdy
nepouţívej proti své vlastní zemi větší násilí neţ proti vlastním rodičům.“ (TMS VI, II, II,
16)31.
Novověký neostoicismus
Zdá se být obhajitelné, ţe v raném novověku dochází k renesanci stoicismu32 i díky
tomu, ţe člověk opět čelí podobně zmatenému světu. Pouţijeme – li kategorizaci (RIESMAN,
a další, 2007) skotské osvícenství se nalézá v období přechodu od chování řízeného tradicí,
kdy lidé pouze dělají to, co se jim jeví přirozené (přičemţ tato přirozenost je v osvícenské

30

Viz téţ (GRAESER, 2000 str. 327): „z teoretické filosofie nelze vyvozovat normativní důsledky pro

praktické jednání.“
31

Původně jde o citát z Kritóna, 51b-c: „Vlast je třeba ctít, a hněvá-li se, máme jí ustupovat a chlácholit ji

více neţli otce a buď působit na změnu jejího mínění, nebo dělat, cokoli poroučí, klidně trpět, jestliţe přikazuje
něco vytrpět, ať to jsou rány nebo vazba, nebo kdyţ vede do boje, kde má člověk být raněn nebo padnout - musí
se to udělat a tak je spravedlivo, a nesmíme se vyhýbat ani ustupovat ani opouštět své místo, nýbrţ i v boji i před
soudem i všude musíme dělat, cokoli poroučí obec a vlast, anebo působit na změnu jejího mínění tak, jak je
spravedlivo; ale uţívati násilí není dovoleno ani proti matce ani proti otci, a tím méně proti vlasti."
32

Antický stoicismus přichází v okamţiku, kdy „se svoboda svobodného člověka… proměňuje ve

svobodu vnitřní, protoţe jí nezbývalo nic lepšího“ (AUBENQUE, 2003 str. 24) a antická obec jakoţto reálně
existující skupina svobodných občanů, ve které je kaţdý schopen poučeně a tváří v tvář diskutovat na agoře mizí.
Long předkládá podobné tvrzení: “stoicismus byl charakterizován jako překotně a nahrubo poslepovaný systém,
který chtěl čelit zmatenému světu.“ (LONG, 2003 str. 17) Stoicismu lze hodnotit i pozitivněji: Stoikové byli
prvními představiteli liberální orientace v západním myšlení, neboť reflektovali situaci, „kdy po rozkladu
klasické antické polis, která sjednocovala občany tím, ţe její “rozšířená reprodukce” vystupovala pro ně v
podobě společného účelu, došlo k atomizaci společnosti na “abstraktní” individua vzájemně spjatá právními
vztahy zaloţenými na abstraktní rovnosti a svobodě“ (PAVLÍK, 2005)

49

době reflektována a kriticky zkoumána), k zevnitř řízenému chování, u něhoţ je kaţdý člen
společnosti řízen svým vnitřním kompasem. Dle souhrnu Miroslava Petříčka zevnitř řízené
chování zajišťuje stabilitu v situaci prudkého demografického růstu, průmyslové expanze …
kdy se hlavní hodnotou stává invence, iniciativa a schopnost přizpůsobovat se měnícím
kontextům. (PETŘÍČEK, 2000 str. 260)
Neostoikové se snaţí o aplikaci praktických stoických postojů v běţném ţivotě, nejde u
nich o scholastický intelektuální zájem. V teoretičtější rovině odmítají existenci utrpení jako
trestu seslaného Bohem na člověka. Nejdůleţitějším reprezentantem tohoto ex-post
označeného hnutí byl Justus Lipsius (Joost Lips, 1547-1606). Jeho dílo De Constantia.
(MONTESQUIEU, 1899 str. XXXIV.10) povaţuje „stoickou sektu“ za druh náboţenství,
jehoţ zásady jsou v tom nejvyšším souladu s dobrem pro člověka, „...a kdybych si mohl na
chvíli přestat myslet, ţe jsem křesťan, neubránil bych se zařazení zničení Zenónovy sekty mezi
neštěstí, které postihlo celou lidskou rasu. Dovedli do krajnosti jen ty věci, ve kterých spočívá
opravdová velikost, pohrdali potěšením a bolesti.“ Montesquieu zdůrazňuje stoickou orientaci
na společnost, občanství, sluţbu společnosti a vůdcovství chápe jako stoicismem podporované
ctnosti. Císaře ovlivněné stoicismem, Antonia a Juliána, povaţuje za vynikající a schopné
vlády nad celým lidstvem. „Ačkoliv byli stoikové povzneseni nad bohatství …, ţal, úzkost a
potěšení, … byli zcela oddáni práci pro štěstí lidstva, a výkonu povinnosti vůči společnosti. …
Narodili se pro společnost a věřili, ţe práce pro ni je jejich osudem. Štěstím byla jejich
filosofie sama, a zdálo se, ţe jen štěstí druhých by je mohlo dále zvětšit.“ Stoické přesvědčení,
ţe zlo vede k dobru, můţe stát v pozadí Mandevillovy neřesti, co vede ke společenské ctnosti
a to především díky důrazu na společný, „biologický“, základ lidské i zvířecí „povahy.“
Poţadavek souladu duše moudrých se stavem světa inspiroval Grotia k teorii přirozeného
práva: Právní normy jsou formalizované poţadavky souladu ţivot s přírodou. Celek norem
tvoří koncept přirozeného práva, který je jasně sledovým ctnými lidmi (INWOOD, 2003 str.
352). Soulad rozumu jednotlivce a rozumu světa se projevuje ve společenském řádu, který je
jeho realizací.
Skotská reflexe stoicismu
Stoikové i Skotové nabídli pojetí světa a společnosti opírající se o empirismus a o
předpoklad, ţe všichni lidé mají shodné potřeby (LONG, 2003 str. 21). Důleţitým zdrojem
sympatií Skotů ke stoikům byl i stoický důraz na světoobčanství a důraz na praktickou sluţbu
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člověka pro společnost: Protoţe dle stoika Chrýsippa jsou Moudří33 vzácní jak pták fénix,
budujme mravní teorie pro lidi nemoudré, obyčejné. Takto etika nabývá značně profánních
rysů, je prakticky orientovaná podobně jako skotští myslitelé a celý étos presbyteriánství.
Morální jednání se stává společensky orientované a kontextové, etické nesměřuje výlučně k
pochopení sebe sama, je nástrojem pro budování společenského řádu. Jan Kalvín v díle
Institutio Religionis Christianae z roku 1536 označuje termínem Nový stoikové (Novi Stoici)
obhájce oné křesťanské ctnosti, u které se člověk oprostí se od všech emocí, takţe se tento
stav podobá stoické apatheia. Kalvín téţ napsal komentář k Senekově pojednání De
celementia a Seneku nazval „mistrem etiky“ (LONG, 2003 str. 287) Termín neostoicismus34
se posléze stal označením pro myslitele šestnáctého a sedmnáctého století, kteří se snaţili
smířit stoické učení se soudobým křesťanstvím. Samotný termín stoicismus v sedmnáctém a
osmnáctém století je chápán jako forma teismu i ateismu (BROOKE, 2006) a nebrání ani
Humeově agnosticismu, ani Smithovu a Hutchesonovu kalvínství.
V roce 1742 Jamesem Moor a Francis Hutcheson překládají Meditace Marka Antonia a
píší k nim úvod. Vliv Meditací na skotské osvícenství je „výrazný a dlouhodobý“35 a o
významu Meditací zejména na školskou výuku svědčí další tři vydání díla po Hutchesonově
smrti. Obdiv k Marku Antoniovi se stal poznávacím znakem Hutchesonových následovníků.
Například učitel filosofie na Marischal College v Aberdeenu David Fordyce (1711–1751) ve
svých Dialogues Concerning Education prohlašuje, ţe dílo Marka Antonia je tak vznešené a
sepsané tak přesvědčivou formou, ţe samotné čtení vede k tomu, ţe se člověk stává lepším a
ušlechtilejším, znalejším řádu světa a lidského chování a údělu.
Hutcheson organicky spojil presbyteriánskou variantu doktríny prvotního hříchu se
stoicismem Marka Aureliea. Dle Meditací původ a ustrojení lidské povahy obsahuje boţskou
33

Stoický mudrc není vázán pouty sociálních a ekonomických vazeb. Není vázán ani úzkým

patriotismem, je „občanem světa“, „kosmopolitou“ (kosmú polités), jeho domovem je kosmos. Jeho stav je
dosaţení neotřesitelného duševního klidu, připodobnit se bohu a naplnit dokonale racionální potenciál lidského
já. Tato transformace osobnosti se týká nejen myšlení a jednání, ale i proţívání a emocionality. (DVOŘÁK,
2012)
34

Ten se někdy pouţívá pro římské, pozdní stoiky: Seneku, Epiktéta a Marka Aurelia, viz

(CRESCENZO, 2004)
35

Viz úvod k (HUTCHESON, a další, 2008) od Jamese Moorea a Michaela Silverthorna
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stopu, díky níţ je srdce či duše orientována směrem lásce k druhým, vzájemné pomoci,
shovívavosti a benevolenci. Hutcheson a Moor tento postoj povaţují za plně slučitelný
s ţivotem a učením Jeţíše Krista. Oba si všímají i praktických Markových doporučení. Moor
prohlašuje Antoniův názor, podle kterého by člověk měl imitovat bohy, za obdobu výzvy
následováním Krista a Hutcheson tvrdí, ţe důraz pozdních stoiků na veřejnou sluţbu vlasti
vyjadřuje stejný cit, jaký vedl apoštoly k šíření křesťanství.36 Hutcheson jde tak daleko, ţe je
ke křesťanství v období pronásledování křesťanů stoikem Markem Antoniem značně kritický.
Dle jeho názoru v tomto období někteří křesťané pozbyli právo kritizovat pronásledování
svých souvěrců císařem, protoţe perzekuovali jiné za malicherné odchylky ve víře, za odlišné
chápání svobody, či kvůli teologickým rozporům. Nepřekvapí, ţe Hutchesonovy postoje se
staly předmětem kritiky skotské církve. Například duchovní John Witherspoon (1723 –
1794)37, napsal satiru o lidech, kteří dávají přednost Meditacím před Westminsterským
vyznáním víry. Přesto byly Hutchesonovy postoje a spisy akceptovány jako integrální součást
presbyteriánské teologie a náboţenské praxe.
Hutchesonův a Mooreův úvod k Meditacím umoţňuje pochopit zdroje, ze kterých
vyrůstalo i Smithovo pojetí morální filosofie. Meditace byly ústřední inspirací pro zásadní
tvrzení, ţe dobro spočívá pouze v našich aktivitách, sklonech a zálibách. Objasňují
Hutchesonovu teorii duše a vztah mezi racionalitou a „srdcem“ v jeho díle. Nalezneme v nich
jedno z centrálních témat Adama Smithe: Důraz na vlídné sympatie s chováním ostatních,
uměřenost reakcí v mezilidské komunikaci a smysl pro veřejnou správu. Ve shodě s obratem
skotské církve od středověkého kontemplativního „mnišského“ ideálu k jsoucímu světu jsou
zdůrazňovány Markovy úvahy na důleţitost snášení tohoto světa a odmítají platónské
očišťování duše pro věčnou existenci. (RIST, 1998 str. 281)
Dle Hutchesona „stoické stanovisko zní, ţe naše touhy a averze jsou vyvolávány obrazy
(images) dobra a zla, které se objevují v mysli, a charakterem a vlastnostmi mysli samé podle
určitých stálých zákonů naší povahy (nature). Charakter samotné mysli je stanoven nejdříve
její přirozenou strukturou a po té formován vzděláním a morálním zásadami. Stoikové dále
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Zejména Epiktétovy názory kombinují občanské postoje s odklonem od slávy a bohatství
Téţ signatář americké deklarace nezávislosti za stát New Jersey a šestý prezident amerického

Princetonu.
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tvrdí, ţe rozhodnutí a názory jsou vţdy tvořeny moudrostí, přičinlivostí, či pílí (sagacity,
caution, diligence), kterými mysl aktuálně vládne na základě údajů o dobru a zlu, které věci
samy od sebe představují (things themselves display). Rozhodování a konání vycházejí z
klidných nebo násilných vášní (passions) mysli. Všechny tato východiska konání byla
stanovena a předpokládána samotným Bohem. (HUTCHESON, 2002 str. 97)… Stoický názor
na vůli byl ten, ţe je vymezena a řízena ať jiţ přirozeným, či získaným (natural or artiﬁcial)
charakterem kaţdého člověka a výskytem dobra či zla, jemuţ čelí.“ (HUTCHESON, 2002 str.
129) Hutcheson odmítá tradičně38 chápanou stoickou ctnost, která existovala mimo
společnost, dosaţitelná díky oproštění se od vazeb se svými bliţními. Naše potřeby a přání
jsou konstruovány Autorem přírody s ohledem na společenský celek, nikoliv na sebe-zájem o
dosaţení ctnosti existující jako cosi samo o sobě. Hledání klidu a štěstí mimo Boţský [celek
přírody], či stranou společnosti bliţních, jen ukazuje domýšlivost některých druhořadých
stoických filosofů a je zcela v rozporu s řádem přírody stejně jako s principy vedoucích
osobností stoicismu.
Adam Smith klade u stoického postoje důraz na celistvost světa a integrálnost našeho
bytí v něm: „Podle stoiků by měl člověk vnímat sebe nikoli jako něco odděleného a
izolovaného, ale jako občana světa, člena rozsáhlého společenství přírody. Měl by být kdykoli
ochoten obětovat svůj malý zájem ve prospěch tohoto velkého společenství. Cokoli se ho týká,
nemělo by na něj působit víc neţ to, co se týká jakékoli jiné stejně důleţité součásti tohoto
rozsáhlého systému. Neměli bychom se vidět v tom světle, do kterého nás často staví naše
vlastní sobecké city, ale ve světle, ve kterém by nás viděl kterýkoli jiný občan světa. Měli
bychom pohlíţet na cokoli, co nás postihne, stejně jako na to, co postihlo našeho bliţního,
nebo, coţ je totéţ, stejně jako náš soused pohlíţí na to, co postihlo nás.“ (TMS III.III.11)
Smith je k ranému stoikovi Chrýsippovi kritický a upozorňuje na stoické opominutí nutnosti
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Z hlediska hlavního předmětu zájmu práce je spíše perličkou kriticismus Emanuela Rádla, který

popisuje stoicismus jako: Útrţkové vzpomínky na staré filosofy, starořímská prostota, Sokratova
chladnokrevnost a orientální apatie se tu spojily v jednu náladu hypochondrickou, rozumářskou, beze vztahu
k aktualitám ţivota (zde je v podstatě zajedno s Hutchesonem, který tento postoj připisuje pouze druhořadým
stoickým autorům) i beze vztahu k poesii a umění… Takto vzpomenul stoické nálady Nietzsche: „Zahaleni
v hustou těţkomyslnost a dychtiví na drobné náhody, které přinášejí smrt (míněn zřejmě Zenón, který podle
legendy chápal svůj zlomený malíček jako boţské znamení pro spáchání sebevraţdy): tak čekají a cení zuby
jeden na druhého. (RÁDL, 1998 stránky 227, 231)
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soucitu s ostatními: „Básníci a romanopisci, kteří nejlépe vykreslují jemnost a křehkost lásky
a přátelství i všech ostatních důvěrných a domácích citů – Racine a Voltaire, Richardson,
Maurivaux a Riccoboni – jsou v takových případech mnohem lepší učitelé neţ Zénón,
Chrýsippos nebo Epiktétos“. (TMS III.III.14) Smith o stoické fyzice píše v oddílu práce
věnovaném starověké fyzice, dokonce jej tak celý zakončuje. Znal stoickou teorii éteru: Zdá
se, ţe oheň nebo éter jsou nejvíce podobné ţivotnímu principu (Vital Principle), který formuje
jak rostliny, tak zvířata, a proto bude s největší pravděpodobností ţivotním principem, jeţ
oţivuje Vesmír (Universe). Tento nekonečný a neomezený éter, rozpínající se z centra aţ
k nejodlehlejším mezím Přírody (circumference of Nature) a je obdařen nejdokonalejším
rozumem a inteligencí, či spíše je sám podstatou rozumu a inteligence, je původem formace
světa a pomocí svých částí (portmon) či paprsků komunikuje kdekoliv, kde je jeho esence
obdařena ţivotem a vnímáním. Po zániku [ţivých] forem je éter buď ihned anebo po nějakém
čase pohlcen mořem boţství (ocean of Deity), ze kterého se vydělil. (HAP § 11) Smith svoji
esej zakončuje srovnáním stoického a Platónova systému. V Platónově systému inteligence,
která oţivuje svět je jiná neţ ta, co jej původně Formuje. Proto po smrti zvířete není jeho duše
absorbována do duše světa, ale má samostatnou a věčnou existenci. Toto dalo vzniknout
pojmu transmigraci duší.
Rektor ve Stanhope a anglikánský biskup Joseph Butler (- 1752) odmítá stoiky ve dvou
bodech: Klade důraz na hédonismus, kdyţ za princip, ze kterého plyne sledování vlastních
cílů a štěstí, povaţuje sebelásku. Proto odmítá stoický eudaimonismus39, protoţe rozpoznává
hned dva principy lidského chování - kromě zmíněné sebelásky přidává hlas svědomí,
přičemţ jeden nelze redukovat v druhý. David Hume chápal stoicismus značně kriticky,
nesouhlasil s moţností dosaţení odstupu od proţívání aktuálního fyzického stavu. Hume zde
zjevně odmítá superioritu vnitřního ţivota před vnějším, protoţe právě jeho empirismus chápe
vnější popudy jako cosi silnějšího a dominujícího nad čímkoliv vnitřním, jeţ je pouhou reflexí
jiţ viděného a cítěného. „[Stoická filosofie] je zaloţena na chybné maximě: Co člověk můţe
dělat někdy a v určitém rozpoloţení, můţe vţdy a za jakékoliv situace. Kdyţ stoická reflexe
povstane v mysli jako vznešené šílenství a silně vtiskne pocit určitého druhu cti či veřejného
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Eudaimonismus je etický princip, který povaţuje úsilí o štěstí za kritérium mravnosti. Na rozdíl dd

hédonismu za cíl morálního jednání nepovaţuje pouze slast, ale i uspokojení plynoucí z překonávání sebe sama
cestou sebeovládání.

54

blaha, nebude mít nejkrajnější tělesná bolest a utrpení přednost před silným smyslem pro
povinnost. Můţe být dokonce moţné, aby se někdo díky tomu usmíval a radoval v průběhu
svého mučení.“ (HUME, a další, 2007 str. 4)
Kdyţ ale Hume přirovnává duši po porodu k nepopsanému listu papíru je
pravděpodobné, ţe inspirací je stoicismus. Podle stoiků je duše formována smyslovými
počitky jako pečetní vosk pečetidlem a všechna zkušenost je čerpána ze jsoucího světa. Další
stoická problematika, kterou lze nalézt i u Humea je teorie pravdivosti poznaného. Humeův
belief (nutnou víru v realitu) lze nalézt i u stoiků, kteří odmítají či krajně problematizují
samostatnou existenci idejí. Centrálním pojmem Humeovy teorie pravdy není soulad
prezentace a ideje (věcí), ale belief, nutná a správná víra/důvěra ve svět, v realistické a
správné zakotvení našich počitků, či smyslových dat. Teprve fíky tomuto úkonu,
podobajícímu se stoickému schválení, se z pouhého vjemu (stoické phantasiai) stává cosi
„pravdivého“, evidentního.
Stoicismus Skotům poskytl i alternativu k Hobbesově teorii smlouvy. Dle Hobbese
teprve poznání výhodnosti společenské smlouvy vede k jejímu uzavření a následnému
dodrţování právního rámce ochraňujícího občany ve formě státu. Stoikové poskytují svým
skotským čtenářům moţnost ústupu z hobbesiánského nelítostného světa boje všech proti
všem, který se odehrává v přirozeném stavu lidské existence, protoţe stoický universalismus a
kosmopolitismus umoţňuje předpokládat společnost, v níţ jsou moudří lidé ve vzájemné
shodě přirozeně a soulad mezi nimi není nutné vynucovat zákonem. (RIST, 1998 stránky 73 75) „Přirozenost“ moudrých lidí se tak stává alternativou Hobbesova „přirozeného“ stavu
společnosti. Stoik Cleantes tvrdí, ţe přirozenost vyrůstá z určitých predispozic lidské povahy.
Cleantovo pojetí je blízké Smithově a Reidově konceptu instinktu (inborn qualities), či
sklonu. Universalismus se projevuje sociálním optimismem skotského osvícenství a najdeme
jej často zmiňovaný u Adama Smithe: kaţdý člověk má stejný vrozený potenciál, jen jeho
uskutečnění je různé. Tento universalismus najdeme u Marka Aurelia: „Je – li nám dána
schopnost myšlení, pak i rozum, jímţ jsme schopni myslit, je nám společný“ (MARCUS, 2006
str. 28), zároveň se ale tento rozum chápe jako cosi pouze podílejícího se na plnohodnotném
občanském postoji: „dobro … se zakládá na rozumu společenském cítění (MARCUS, 2006
str. 23) … K čemu ta která věc byla stvořena, k tomu také spěje… dobro rozumné bytosti tkví
ve společenství“ (MARCUS, 2006 str. 45). Naše orientace na celek lidstva, a vřelá láska
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k bliţním je něčím, co v posledku vesmírný rozum chce, je jeho záměrem. (MARCUS, 2006
str. 47)40
Prakticky orientovaná teorie státní správy se můţe dostat do rozporu s vyhroceným
stoickým kosmopolitismem, podle nějţ je člověk občanem světa a svět jest totéţ co obec.
Přestoţe jsou lidé vedeni pudem solidarity s celým lidstvem, Panaitikos povaţoval jednotlivé
státy zřejmě za oprávněné. (RIST, 1998 str. 209) Marcus Aurelius se o existenci států vůči
celku vyjadřuje obratem, kdyţ dovedeš metodicky správně zkoumat kaţdou věc…[jsi]
občanem nevyššího státu, vůči němuţ ostatní státy jsou v poměru jednotlivých domů k městu
(MARCUS, 2006 str. 25) na jiném místě prohlašuje vesmír za stát. (MARCUS, 2006 str. 29)
Novověký individualismus
Skotské osvícenci navazuje na Machiavelliho a Mandevilla, kteří proti tradiční etice
(kdy je dobré chování souladem s danými věčnými vzory) staví etiku kontextu (dobré chování
je souladem s jedinečnou situací). Dle Machiavelliho vede vladaře k úspěchu výlučně
kontextové chování. Niccolò Machiavelli (1469 - 1527) zřejmě jako první Evropan ve svém
díle Vladař nehodnotí konání vladaře mírou souladu s určitými absolutními hodnotami. Jde o
zásadní zlom: Do doby Machiavelliho se italští autoři „rad pro kníţata“ v zásadě drţeli
Cicerova spisu O povinnostech, kde Cicero po vzoru antické tradice definuje samostatně
vlastnosti ideálního vladaře. Tyto vlastnosti jsou dvojího typu. První jsou platné pro lidi
obecně (moudrost, spravedlnost, odvaha a střídmost), druhé jsou specifickými ctnosti vladaře
(počestnost). Machiavelli tomuto pojetí oponuje především z praktického, ne filosofického
úhlu pohledu: „…moudrý vladař se má vést tím, co diktuje nutnost a ta je dána chováním
jiných lidí. … K udrţení vlády je nezbytné, aby se naučil, ţe nemusí být vţdy dobrý, ale podle
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Zdá se, ţe římský stoicismus se nikdy nevypořádal s kynickým ideálem oddělenost jednotlivce od

společnosti (i kdyţ soběstačnost je jedním ze znaků Aristotelovy boţské blaţenosti). Jakkoliv se Marek snaţí být
ku prospěchu své společnosti a Římu, stojí před lákavým útěkem od společnosti k sobě samému. Stejnou
moţnost volby pro dnešního člověka doporučuje Melody Beattiesová v knize Stop vzájemné vzájemnosti, kdyţ
tvrdí: „Tím nejjistějším způsobem jak se zbláznit je plést se do záleţitostí druhých Tou nejrychlejší cestou, jak se
stát duševně zdravým a šťastným je hledět si jen svých vlastních věcí.“ (BAUMAN, 2002 str. 105) Zdá se to být
nutnou cenou za otevřenou společnost, kdy nemá člověk oporu agory řecké obce a je vystaven neomezenosti a
anonymním mechanismům Římského impéria, Británie expandující do koloniálního prostoru, či dnešní
globalizaci.
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potřeby někdy ano, někdy ne, jak velí okolnosti … Kdyby měnil povahu podle doby a
okolnosti, jeho štěstí by nedoznalo změny.“

(SKINNER, 1995 stránky 47 - 49) Ještě

v osmnáctém století Fridrich II Veliký zcela odmítá okolnosti jako determinant chování
vladaře a chápe jej jako logickou chybu spisu: „Na tomto místě nalézám však nový rozpor:
Machiavelli doporučuje v této kapitole kníţatům, aby byla věrná svým smluvním závazkům,
zatímco v XVIII. kapitole je zbavil povinnosti dodrţet dané slovo. Počíná si jako lidový
prorok: Jedněm říká, ţe je to bílé a druhým, ţe je to černé“ (Fridrich II. Veliký, 1999, str. 96)
Machiavelli definuje virtu jako schopnost vladaře udělat v dané situaci správnou věc. I
kdyţ rozhodně nelze z řady důvodů povaţovat Vladaře za dílo plně filosofické, je moţné
upozornit na podobnost Machiavelliho virtu a Platónovy (či vlastně Glaukonovy)
nespravedlnosti, protoţe obojí je přitakání určitému typu voluntarismu (coţ nepřekvapí) a je
spojeno se společenským úspěchem, který není omezen pouze na samotného nespravedlivého,
či vladaře, ale nakonec je schválen ostatními jako libý, prospěšný a uţitečný. Glaukón
podniká následující myšlenkový experiment, kdy pro dokonale nespravedlivého musí platit,
ţe se umí vlichotit do přízně lidí a moţná i bohů: „Dokonale nespravedlivému musíme tedy
dáti nejdokonalejší nespravedlnost a neubírati z ní nic, nýbrţ ponechati mu, aby přes největší
bezpráví, která páchá, poţíval co do spravedlnosti nejlepší pověsti, a jestliţe by v čem
pochybil, aby byl schopen to napraviti; aby dovedl za tím účelem jednak přesvědčivě mluviti,
kdykoli by byl udán některý z jeho nespravedlivých skutků, jednak i násilím provésti svou,
kdekoli by bylo třeba násilí, buď svou osobní zmuţilostí a silou nebo pomocí přátel a peněz...
“ (Ústava, 361a-b) Naopak dokonale spravedlivý nesmí jako protipól mít ţádnou společnou
vlastnost s nespravedlivým. Nutně to znamená, ţe „nechce se zdáti, nýbrţ býti dobrý. To zdání
mu tedy musíme vzíti.” (Ústava, 361b). Paradoxně spravedlivému nejde o uznání společnosti a
ani jej ani nedosáhne, kdeţto nespravedlivý „bohatne, prokazuje dobrodiní přátelům, škodí
nepřátelům, bohům obětuje hojné a velkolepé oběti ... Slouţí bohům i lidem, kterým chce,
mnohem lépe neţ spravedlivý. V určitém ohledu jiţ u Platóna resignace na objektivní morální
pravidla u nespravedlivého vede k jeho silné orientaci na společnost, která je nakonec
posuzovatelem chování a soudcem jeho úspěchu.
Machiavelliho koncept „moudrého vladaře“ je inspirací pro Adama Smithe, který jej
zevšeobecňuje pomocí ideje nestranného pozorovatele, kterému se věnuji dále. Pro Smithovu
morální filosofii je sociabilita člověka trvale existujícím faktem lidské povahy. Člověk se
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přirozeně snaţí o získání uznání od jiných a je schopen pozvolným učením adekvátně
reagovat na situaci jiných lidí. Etické se odvozuje z reakcí okolí, nejde o míru souladu s
absolutním a statickým souborem ctností.41 Smith ve svém díle TMS Machiavelliho hodnotí
kriticky:42 „Machiavelli, který dokonce ani ve své době nepatřil k lidem s nejjemnějšími
mravními zásadami, podal zprávu o [zavraţdění čtyř mladých vladařů na přelomu let 150203] napsanou tím čistým, vytříbeným a jednoduchým jazykem, kterým se vyznačují všechna
jeho díla. … líbí se mu zručnost s jakou to Cesare Borgia provedl, má velké opovrţení nad
podváděním a slabostí trpících, ale nemá soucit s jejich bídnou a předčasnou smrtí a vůbec
není rozhořčen krutostí a falešností jejich vraha.“ (TMS VI.I.16) Smith ale Machiavelliho
závěry bere jako objektivní fakta morálního světa, kdyţ říká, ţe „zkaţený a ničemný, ale
chytrý a schopný člověk často prochází světem s mnohem lepší pověstí, neţ jakou si
zasluhuje“. (TMS VI.I.16)
Důleţitým spojníkem mezi Skoty a Machiavellim je „nový stoik“ Justus Lipsius, který
podobně jako Machiavelli prohlašuje, ţe i neetické chování můţe být účelné, či prospěšné, a
„etické postoje“ jsou správné a oprávněné pouze za určitých podmínek. Oba se shodují na
tom, ţe vladař dodrţující striktně etická pravidla můţe pracovat na svém pádu. Od dob
Machiavelliho a Lipsiuse termín moudrost (prudence) dostává nový smysl, míní se jím i
prakticky, utilitaristicky orientované „umění vládnout“. Lipsius, inspirace pro právní
koncepty Hugo Grotia, (HALVALD, 2005) pro toto nové chápání moudrosti zavádí termín
„prudentia mixta“, které se stává bohuţel i obávaným „zájmem státu“, jenţ podřizuje
jednotlivce státu, a v konečném efektu slouţí ideové obhajobě absolutismu. (MCKENZIE,
1983) Tímto způsobem se rozpadá i jasné dělení mezi ctnostmi a neřestmi, lidské jednání je
třeba posuzovat v kontextu situace, v níţ se nalézá. Ctnost sama o sobě je obtíţně
definovatelná a do posuzování jednotlivce jako podstatný faktor vstupují i názory a reakce
ostatních lidí.

41

Mnozí komentátoři si však všímají, ţe ani u Aristotela není tento výčet ctností plný, spíše jde o

přesvědčivý výběr typů.
42

Cesare Borgia (1475 - 1507), vévoda Valencie byl španělský-italský condottiero, šlechtic a kardinál.

Byl synem papeţe Alexandra VI a jeho dlouhodobé milenky Vannozza dei Cattanei
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Názor, ţe „soukromé neřesti“ všeobecně a bez ohledu na konkrétné institucionální
rámec společenského zřízení vedou k „veřejným ctnostem“ je jasně formulován v Bajce o
včelách Bernarda Mandevilla (1670 – 1733). Mandeville při obhajobě kontextového chování
odkazuje na řád přírody a skrytost finálního účelu. Sobecké chování sledující individuální
prospěch je z vědoucího pohledu Boha, či alespoň znalého přírodovědce v souladu s celkem
světa. V komentáři k bajce Mandeville výchozí tvrzení dále rozpracovává, kdyţ jej vřazuje do
celku světa přírody: „Všichni ţivočichové se pouze starají o to jak potěšit sebe a sledují své
vlastní sklony, bez ohledu na to, co z jejich uspokojení plyne ostatním. To je důvod, aby byli
uzpůsobeni ve volné přírodě ţít pokojně spolu ve velkém počtu. … I stvoření extrémně
sobecká a tvrdohlavá mohou být někdy druţná.“ (MANDEVILLE, 1988) Nelze tedy tvrdit, ţe
by konečný soulad soukromých neřestí a veřejné ctnosti byl výsledkem boţského záměru
omezeného pouze na lidský svět. S Mandevillovými názory nesouhlasí Rousseau:
„Společenské cítění se u nás rozvíjí aţ společně s rozumem. Soucit je sice lidskému srdci
vštípen od přírody, avšak bez obrazotvornosti, která ho uvede do hry, zůstane navţdy
nečinný“. Jím předpokládaný přirozený stav se podobá spíše Hobbesově pojetí: „Člověk
zanechaný osamocen na tváři země, vydaný všanc lidskému rodu, musel být zuřivou šelmou.
Byl připraven dopustit se na ostatních všeho zlého, čeho se od nich sám obával.
(ROUSSEAU, 2011 stránky 55, 144)
Proces opuštění předpokladu souladu sobeckých instinktů a obecného dobra popisuje
Mandeville následovně: „Kdyţ zákonodárci … usilovali o zaloţení společnosti (Establishment
of Society), … věřili, ţe by bylo vhodnější, aby se lidé podřídili obecnému zájmu, spíš neţ
vlastním choutkám…. Šlo vţdy o velmi obtíţný úkol a tak byl vyuţit všechen důvtip a
výmluvnost moralistů a filozofů všech věků, aby byla dokázána pravdivost tak uţitečného
tvrzení.“ Tento úkol však ztroskotal, protoţe nikdo „se nevzdá vlastních svých přirozených
sklonů výměnou za cizí, pokud mu z tohoto násilí nekyne nějaký prospěch.“ Kdyţ důkladně
vyzkoušeli všechny síly a slabosti lidské povahy „…došli k závěru, ţe nejsilnějším
argumentem je lichotka. Chválí tedy krásu naší prozíravosti a sílu rozumu, … aby tímto
rafinovaným způsobem poučovali o pojmech cti a hanby. Jedno bylo nejhorší ze všech zel,
druhé nejvyšší dobro, na nějţ mohou smrtelníci vůbec pomyslet. Podléhat prostým chutím
společným s ostatním stvořením by bylo člověka nehodné. Jejich nesmírná lákavost vedla k
nutnosti silné vůle při popření své tělesnosti a to bylo dalším důkazem pro ušlechtilost Dobra
celku. To byl (či aspoň mohl být) způsob, jeţ zlomil divošství (Savage Man) a je zřejmé, ţe
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první základy morálky byly vytvořeny šikovnými politiky, nejen proto, aby si byli lidé
vzájemně prospěšní, ale i aby se stali lehce ovladatelní. Ambiciózní [politikové] tak mohli
získat více výhod a ovládat jednoduše a bezpečně ohromná mnoţství lidí. Jakmile byly
ustanoveny tyto základy politiky, bylo nemoţné zůstat dlouho necivilizovaným. Neboť i ti, kteří
se jen snaţili uspokojit své choutky, byli neustále pod dozorem ostatních. Nezbývalo jim nic
neţ pochopit, ţe kontrolováním svých sklonů, či obezřetnějšímu uţíváním si se vyhnou světu
problémů a často uniknou mnohému neštěstí, které by vyplynulo z příliš dychtivého zájmu o
rozkoše.“
Mandeville tvrdí hned několik důleţitých věcí: především lidská povaha a člověk sám
jsou bráni jako součást přírody a lidské sklony a záliby jsou podobné těm zvířecím, kdyţ
hovoří o společném základu, přirozenosti. Lze vypozorovat i určitou míru idealizace
přirozeného stavu. Schopnost koordinace není rozumový akt, i zvířata sledující vlastní cíle
mají přinejmenším vrozená pravidla, dle kterých ţijí pokojně spolu ve velkém počtu.
Montesquieu podobně tvrdí ţe „přirozené právo je v základu shodné pro lidi i zvířata“
(DOHNÁLKOVÁ, 2006). Skotové Adam Ferguson a Adam Smith se zde s Mandevillem do
značné míry shodují: „Člověk je stvořen pro společnost... Pokud jakoukoliv shodou okolností
je těchto výhod zbaven, dříve či později k nim najde cestu. Kdyby se zrodil od začátku v těchto
ohledech nedokonalý, má schopnost tyto vady v průběhu času překonat, coţ se také nakonec
stalo.“ Podobně je schopen „pokračovat ve zlepšování jakékoliv výhody, kterou dosáhl.“ Coţ
plyne z jeho přirozenosti.“ (FERGUSON, 1915 str. 106) Snahy prosazovat společenské
dobro „objevené“ racionální spekulací chápe Mandeville ironicky jako úspěšné spiknutí
skrytých soukromých ambic „Politiků.“ Jako důsledný individualista odhaluje za obecným
zájmem skryté zájmy jednotlivců, které plynou z touhy uspokojit své vlastní cíle. Vedlejším
produktem je civilizace, která musí být postavená na lichocení a lhaní o lidské povaze a snaze
vyhovět účelově budovanému přeludu obecného dobra.
I kdyţ Mandeville poskytuje Skotům inspirující pohled na lidskou povahu, druhé
vydání jeho knihy vyvolalo útok skotských moralistů. Francis Hutcheson napadl během roku
1726 Mandevilla sérií dopisů a knihou, Berkeley se rozsáhle kriticky zabývá Mandevillovým
dílem v knihách Alciphron, Minute Philosopher (1730) a Discourses Addressed to
Magistrates. Mandeville odpovídá roku 1724 a 1729 rozšířeným vydáním a roku 1734 dílem
Letter to Dion and his Vindication. Odpor vůči Mandevillovým závěrům nutně nevede k
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obhajobě Dobra pro Obec. Někteří Skotové (mj. Adam Smith) tvrdí, ţe „obecné dobro“ je
vytvářeno bez toho, aby to bylo záměrem jednajícího, ba dokonce individuální záměry nelze
nějakým (logickým) způsobem převést na kategorii obecného dobra. Coţ ale nutně
neznamená, ţe by tyto myšlenkové směry předpokládaly, ţe lidé jsou vybaveni pouze a
výlučně nějakou ryze sobeckou motivací ve smyslu sebe-zájmu. Lidská motivace u skotských
autorů byla formulována různým způsobem: člověk je hnán neustálým usilováním o zlepšení
svých ţivotních podmínek, jak popisuje Adam Smith ve WN, či snaha o získání respektu a
uznání v očích okolí, jak popisuje TMS téhoţ autora. Odlišné stanovisko zastává jiný skotský
myslitel, Adam Ferguson, kdyţ píše, ţe „podstata lidské povahy nemůţe být dostatečně
objasněna bez pochopení afekcí (Affections) a vášní … na základě kterých mysl rozpoznává
Dobro a Zlo.“ Dle Fergusona je člověk nadán určitým mravním citem. (FERGUSON, 1769
str. 17) Smith souhlasil se vědeckým programem výzkumu lidských vášní, ale je otázkou, do
jaké míry souhlasí s rozpoznáváním samotného Dobra a Zla. Odmítá teorie naloţené na
mravním smyslu, či jedinečném citu pro mravnost.

Racionalita, víra a deismus
Kořeny postojů řešících vztah mezi niterným náboţenským citem a racionalistickou
spekulací o Bohu by se daly vystopovat aţ do dob antiky. Kdyţ křesťanství dobylo řeckořímský svět, stávalo se čím dál více zřetelnějším, ţe „citově“ zaloţená „biblická doktrína“ se
tematicky prolíná s „racionalistickými“ antickými filosofickými spekulacemi o společnosti a
člověku. Pro křesťanský svět se stalo základem učení sv. Augustina, které víru ve Zjevení
staví nad rozum. Sv. Augustin „transformoval Platónského demiurga … do podoby
biblického tvůrce, tvořícího z nicoty. Lidské osvobození prostřednictvím myšlení bylo
nahrazeno spásou... díky boţské milosti.“ (JASPERS, 1962 str. 63) U Augustina je kromě
racionality k „Dobrému ţivotu“ potřeba i spásy, či Milosti boţí, protoţe Dobro je nad síly
racionality samé. Boţské zjevení, nikoliv rozum je zdrojem veškeré pravdy. Augustin
dokonce zjevení klade nad autoritu Bible. Třeba jeho představa, ţe současné generace nesou
zodpovědnost za pád Evy a Adama je v přímém rozporu s některými částmi písma jako např.
Ezechiel 18. (COHEN, 2010 str. 75) Určující vztah člověka ke světu je pro Augustina láska,
„pokud chcete vědět, je – li člověk špatný, či dobrý nesejde na tom, čemu věří, ale co miluje“
(JASPERS, 1962 str. 96) a láska je chápána jako univerzální cit, který vede k jakémukoliv,
tedy i špatnému činu, protoţe není nic jiného, co by mohlo formovat vůli: „Mým těţištěm jest
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má láska, to mne pudí, ať mne pudí kamkoliv“ (AUGUSTINUS, 1992. stránky XIII, 9, 10)43
Není překvapivé, ţe takto široce pojatý termín podléhá dalšímu dělení a popisu: Láska k Bohu
je caritas, ke světu, tedy k pouhé dočasné existenci určité věci je cupiditas, touha po určité
věci je appetitus a láska ve formě radosti je laetitia. Universalismus lásky znamená, ţe jejím
projevem můţe být i strach a smutek. (JASPERS, 1962 stránky 95 - 96)
Díky augustinovského rozvrhu nebylo moţné aţ do osvícenství víru prohlásit za
racionální. Existoval k tomu i další důvod: Rozumem nepodmíněné přijetí Zjevení
(revelation) bylo nutné proto, ţe rozumově poznatelné Pravdy byly objevovány s velkými
obtíţemi a se značnou příměsí chyb. Právě pro obtíţnost a nejednoznačnost důkazů, moţnosti
omylů a slepých cest byly Pravdy podmiňující spásu duše vyjmuty z rozumových spekulací a
svěřeny do oblasti víry, která je v tomto ohledu chápaná jako schopnost správně chápat Boha
a je kvalitou duše pocházející od dokonalé boţské bytosti. Člověk je tak imago dei, víra byla
schopna poskytovat bezrozporné, mimo empirii stojící Pravdy. Těmito pravdami je chápání
Trojice, vtělení, pravda o vykupitelské smrti Krista na kříţi a jeho vzkříšení a
nanebevstoupení, instituce církve, svátosti, udělení milosti a přímé poznání Boha v nebi.
Jistěţe lidský rozum mohl najít pádné podpůrné důvody pro křesťanské zjevení, ale nakonec
to byl věřící, kdo se svobodně rozhodl pro slovo Boţí, kdo přijal církevní hierarchii, jako cosi
daného, stojícího mimo rozum a moţnost rozumové kritiky.
Vznik a formy deismu
V sedmnáctém století Edward Herbert z Cherbury (1583-1648) vypracoval alternativu k
augustinovském pojetí.44 Prohlásil, ţe Zjevení je zbytečné, protoţe samotný lidský rozum je
schopen poznat všechny tři základní pravdy potřebné pro spásu duše: Existenci Boha,
mravního zákona a odplaty v budoucím ţivotě. Bůh vloţil do duše člověka pět náboţenských
idejí: Ideu existence Boha, bohosluţby, sklon k ctnosti, pokání za hřích a ideu osobní
nesmrtelnosti. Tomuto novému postoji – deismu, se dostalo nepřímé podpory od Isaaca
Newtona (1642-1727) a Johna Lockea (1632-1704). Newtonovu Philosophiae Naturalis
Principia Mathematica lze interpretovat způsobem, podle kterého je fyzický svět plně
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(TAYLOR, 1994) tento universalismus lásky popírá, kdyţ hovoří o moţné zlé vůli lidí.
(ROD, 2001 str. 262) uvádí, ţe motivací mu byly starosti nad „vyostřováním protikladů mezi

náboţenským stranami“.
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vysvětlitelný na základě daných a „nepřekonatelných, jednotných přírodních zákonů“.45
Zákony jsou objevovány na základě pozorování a formulovány pomocí matematiky. Zákony
kosmických událostí, které předtím byly připsány boţímu zásahu, se na základě osvojení a
pochopení lidským rozumem stávají předměty jasného a trvalého lidského poznání, i kdyţ
stanovisko samotného Newtona ohledně trvalosti a jasnosti zákonů bylo zřejmě opatrnější.
Racionální uchopení pojmu Bůh a Dobro se v deismu děje paradoxně na základě extenze
určitého specializovaného vědění, nikoliv díky nějaké spekulativní filosofii s vlastní metodou.
Genericky deismus vyrůstá z kořenů mimo scholastické spekulace a činí jejich kategorie
zbytnými, coţ je někdy ke škodě věci, protoţe deismem ovlivnění Skotové postrádají přesnou
a mnohými disputacemi vybroušenou logiku pozdní scholastiky a jejich texty často upadají k
pouhé sofistické přesvědčivosti dobře napsaného kázání.
John Locke, i kdyţ sám nebyl deista, poskytl pevnější základy pro deismus, neţ byl
innatismus46 Herberta Cherburyho. Locke jako empirik povaţuje za základ lidskou zkušenost
s vnějším světem, počitky jsou těmi nejjistějšími obsahy duše. Zároveň ale nevyvrací tradičně
chápanou kauzalitu a Bůh zůstává prvotním všemocným hybatelem, „poskytovatelem“
světa.47 Písmo chápe jako pouhý historický pramen, který je podřízen schopnosti našeho
racionálního posouzení na základě zkušenosti. Locke odmítl některé křesťanské nauky, jako
Trojice a vtělení, protoţe neobstály výzvě empiricky zaloţené racionality. V polemice s
Robertem Filmerem (LOCKE, 1992) ukazuje nemoţnost Bohem určené nadřazenosti nobility
(papeţe, krále, kníţat), protoţe nelze empiricky prokázat jejich rodové linie zpět k Adamovi a
biblickým patriarchům. Sám se povaţoval za křesťana, který chápe Jeţíše Krista jako Mesiáše
předpovězeného v biblických proroctvích, a věřil v zázraky popsané v Bibli.
Od Lockea je jiţ relativně malý krok k plnohodnotnému deismu. V roce 1696 jeho ţák
John Toland (1670-1722) vydává knihu Christianity not Mysterious, ve které chápe „tajemství
víry“ jako rezidua pohanských představ a výsledek mocenských ambicí kléru. V roce 1730
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Newton se lišil od pozdějších deistů, kdyţ dovolával Boha jako zvláštní fyzické příčiny, která

udrţovala planety na stabilních oběţných drahách. Věřil v biblická proroctví, ale odmítl učení o Trojici a vtělení
jako iracionální.
46

innatism je přesvědčení, ţe lidská mysl je vybavena určitými vrozenými idejemi
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„Jsme schopni jistě poznat, ţe je nějaký Bůh“, (LOCKE, 1984 stránky 337 - 341)
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jiný Lockeův ţák, Matthew Tindal (1657 – 1733), vydal knihu Christianity as Old as
Creation, v němţ se snaţil dokázat, ţe všechny rozumné bytosti mají přístup k „zákonům
přírody, či rozumu, které jsou naprosto dokonalé, věčné a neměnné, a ţe bible, zejména
evangelia, nejsou schopny toto ryze racionální uchopení nijak obohatit, či rozvést, maximálně
pomoci lidstvu zbavit se pověr.“ Tindalova práce, která je radikálnější neţ Tolandova se stala
„Biblí deismu“. Sami Toland a Tindal se povaţují za křesťany, akceptující Zjevení, které ale
chápou jako vodítko, znovu vydané svědectví o pravém náboţenství zaloţeném v čistém
rozumu, který sám můţe ustanovit základní pravdy nutné pro spásu duše.48
Schematicky lze rozlišit tři formy deismu. První forma připouští dva kanály
zprostředkování pravdy: Rozum, který umoţňuje přístup k nutným pravdám a Zjevení,
sdělující některé „doplňkové“ pravdy, uţitečné, ale ne nezbytné pro spásu duše. Podle druhé
verze deismu Zjevení poskytuje pomoc pro navedení rozumu a nemůţe nic jiného, neţ
potvrdit, napomoci objevit, či objasnit pravdy, které jsou plně přístupné jen rozumu.
Nejradikálnější forma tvrdí, ţe odhalení pravdy se děje výlučně rozumem. Kdyţ se původně
anglický deismus rozšiřuje do Francie, inspiruje Voltaira, d'Alemberta a další encyklopedisty.
Mnozí z nich akceptují spíše jeho radikální formu a pouţijí ji jako zbraň proti náboţenství a
hlavně proti katolické církvi. Skotové se deismem inspirují odlišným způsobem, uchopí
zejména jeho zárodečnou formu, jak byla definována Lockem a Newtonem.
Skotský deismus
Bylo by naprostým omylem tvrdit, ţe Smith a Hume se díky svému ovlivnění
„moderními přírodními vědami“ dostávají do rozporu s církevními názory své doby a země.
Smith je spíš inspirován Newtonem jako filosofem a metodologem vědy, neţ jako fyzikem.
Smithův Bůh, Autor přírody, má panteistické prvky (není oním osobním Bohem). David
Hume, jak ukáţu, je silně ovlivněn Newtonem, ale stojí na pozicích radikálního empirismu
spíš neţ deismu. Jeho agnosticismus se zdá být mezi Skoty výjimkou. Protoţe „Bůh jest
Rozum“, náboţenské přesvědčení naopak stimuluje rozvoj přírodních věd, věd o člověku a
morální filosofie. Protoţe je Bůh především rozumný, teologie té doby se stává plně
racionální, nikoliv citovou záleţitostí (netrpí se ani středověký mysticismus, ani exaltovaná
barokní citovost). Vztah mezi mírou náboţenské praxe a svobody tak dostává přesně opačný
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Zpracováno na základě článku (DULLES, 2005)

64

směr, neţ jak je často chápán na pevninské Evropě, kde je náboţenství spojováno s tmářstvím
a omezením svobody. Lévy hovoří o „paradoxní náklonnosti ke svobodě, která nebyla ani
zdaleka … dosaţena v temnotě víry, ale naopak se vydala opačným směrem, takţe se svoboda
ţivila vírou a víra zas opírala o svobodu a tak dále, donekonečna“. (LÉVY, 2006 str. 129)
Myslím, ţe uţ o skotské náboţenské situaci v osmnáctém století lze říci totéţ, co říká Lévy:
„Jaká škoda pro milovníky prostých myšlenek, ale náboţenství v Americe nebylo hrobem
demokracie, ale její kolébkou. Určitě by se demokracie v Americe objevila i později jako
dcera osvícenství – ale nejprve byla nepopiratelně dcerou protestantského evangelismu.“
(LÉVY, 2006 str. 294)
Deismus je úhelný kámen, který spojuje soudobou, zejména protestantskou silně
racionální teologii a přírodní filosofii. Kalvínství, které bylo základem skotského
presbyteriánství, nikdy neodmítalo moţnost přirozeného náboţenství s důrazem na uměřenost
citů a rozum. Převaţuje historický optimismus spojený s odmítnutím „tragického a
pesimistického“ názoru na člověka, který dominoval sedmnáctému století, a výsledkem je
postupná rehabilitaci vášní a lidských citů. (HIRSCHMAN, 2000 str. 49) Díky deistickým
východiskům škodlivé vášně nemusí být vyvaţovány vášněmi a pohnutkami ušlechtilými.
Důleţitějším je ukotvení a původ vášní v celku světa, protoţe člověk je vášněmi vybaven díky
rozumnému a dobrému Bohu. Jeho selhání je spíš následek vymknutí se a vyřazení se celku
světa, zacílením vášně mino její adekvátní kontext.
Kdyţ mají skotové vysvětlit, proč svobodně jednající jednotlivec nejedná v rozporu se
zájmy dalších svobodných individuí, odvolávají se často na lidskou přirozenost. I kdyţ však je
přirozenost (člověka, práva, náboţenství společenského uspořádání) jedním z klíčových
pojmů, autoři skotského osvícenství často jdou aţ za tento pojem. Adam Ferguson jej
povaţuje za vyprázdněný: „Mezi všemi pojmy, které pouţíváme pro potýkání se s lidskými
záleţitostmi, [pojmy] přirozený a nepřirozený (natural, unnatural) nejméně vymezují jejich
smysl. Na rozdíl od přetvářky, svéhlavosti, či jakýchkoli jiných vad nálady či povahy, je
„přirozenost“ jen pochvalný epitet. Ale pouţitý pro popis chování, které vychází z
přirozenosti člověka, neurčuje nic: Pro veškeré lidské aktivity platí, ţe jsou výsledkem jejich
přirozenosti (či povahy, nature). Nanejvýše tento způsob vyjádření odkazuje na obecné a
převaţující úmysly, či postoje lidstva. Pro účely jakéhokoliv důleţitého výzkumu v této věci
mohou být uţity obraty stejně důvěrně známé, ale více přesné.“ Příklady těchto obratů, či
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termínu jsou otázky: „Co je spravedlivé nebo nespravedlivé? Jaké lidské chování je vede ke
štěstí či zoufalství? Co je v různých situacích příznivé nebo nepříznivé vzhledem k našim
ţádoucím hodnotám?“ (FEGUSON, 1782 str. 11) Lidská přirozenost je dynamická, místo
pečlivé definice současného stavu uţívá Ferguson předchůdné pochopení předpokládané
budoucnosti, která je v té které době pouhou moţností: „Zatímco předměty stacionární jsou
popsány pomocí výčtu koexistujících částí a stálých vlastnosti, jsou předměty dynamické
(progressive) určeny výčtem kroků při přechodech z jedné formy nebo stavu existence do
jiného, a svým koncem či vzdáleným či blízkým cílem, ke kterému směřuje jejich přirozenost
postupným pohybem. Zacílení dynamického předmětu je třeba odhadnout nikoli podle
podmínek v určitém stádiu jeho růstu, ale odhadem jeho moţností a dle předběţného určení v
řádu bytí (scale of being).“ Protoţe je člověk nejdokonalejším stvořením, je určen v moţnosti
nijak neomezeného růstu. (FERGUSON, 1915 str. 101)Efektivním způsobem jak se zabývat
společností a společenskovědními otázkami není znát přesně výchozí historické podmínky
našich předchůdců, ale moţnosti na které můţeme v současné době pomýšlet, či o ně usilovat.
(FEGUSON, 1782 str. 11)
Opačný postoj k uţitečnosti pojmu přirozenost neţ má Ferguson zaujímá Hume: „Je
tedy zde pouze jediný postup, v nějţ (vycházeje) můţeme doufat v úspěch našich filozofických
bádání. Opuštěním nudné a pomalé metody, kterou jsme doposud sledovali a místo toho
abychom tu a tam dobyli hrad nebo vesnice na hranici, vydáme se na pochod přímo do
hlavního města nebo centra těchto věd, k lidské přirozenosti. […vysvětlením] principů lidské
přirozenosti, efektně rozvrhneme ucelený systému věd, postavených na téměř úplně nových
základech, které jsou jediné, na kterých lze bezpečně stavět“ (HUME, 1896)
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IV. Principy (vědy)
V této části bych se rád věnoval „principům“, vedoucí skotské osvícence k budování
(společenské) vědy. Budu se snaţit ukázat, ţe „gravitace“ ve fyzice, podobně jako
„přirozenost“ (či „sklon“ u Adama Smithe) ve společenských vědách je počátkem, principem,
či horizontem dané vědy. Pojmy jako gravitace, přirozenost, sklon ke směně určují dílčí celek
– v případě gravitace jde o celek hmotného světa, u přirozenosti jde o svět lidské společnosti.
Deismus oslabuje osobní vztah Boha a člověka realizovaný pomocí přímého nazření boţské
podstaty skrze víru a neposkytuje ţádný pevný bod pro spočinutí duše u Boha jak je tomu v
Augustinových vyznáních.49 Jasně to konstatuje Petr Vopěnka: „Stručně řečeno
protestantismus odmítal kaţdé spojení člověka s Bohem, které se odvíjelo ať jiţ nějaké věci
hmotné, duší lidí zemřelých, andělů a podobně.“50.

Platonikové z Cambridge a slabost rozumu
Zdrojem pro pochopení celku je platonismus, který v rámci skotského osvícenství
oslabuje dominující empirickou pozici, a tvoří ve spojení s protestantskou teologií zajímavý
dobový kontext. Dílčím důsledkem je u některých autorů kolísání mezi materialismem a
idealismem a opakované vymezování hranic lidského rozumového poznání. Proto se Newton i
Hume vymezují proti příliš širokému chápání filosofie, zejména povaţují za nemoţné
uchopení a jasné rozpoznání prvotních principů, a Smith chápe nebezpečí pro intelektuála v
jeho zamilování se do myšlenkových systémů, které vytěsní reálný, ţitý svět.
49

Příkladem intimního (katolického, barokního a mystického) vztahu Boha a člověka je tento citát

z Vyznání sv. Augustina: „Mé svědomí není zmítáno pochybnostmi, nýbrţ je zcela jisté, ţe Tě miluji, ó Pane!
Svým slovem jsi zranil mé srdce a já Tě miluji. Avšak i nebe, země a vše, co je na nich, ze všech stran mne
vyzývají, abych Tě miloval, a neustále to opakují všem, takţe nemají výmluvu. Ve větší míře se smiluješ nad tím,
nad kým se smilovat chceš a slituješ se nad tím, nad kým se slitovat chceš, jinak by totiţ nebe i země zvěstovaly
Tvou chválu hluchým. Co však miluji, miluji-li Tebe? Ne tělesnou podobu, ani pomíjející půvab, ani lesk světla
očím tak milý, ani sladkou melodii různých zpěvů, ani libou vůni květin, mastí a voňavek, ani manu a med, ani
svůdné tělesné objetí.“
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(VOPĚNKA, 1998 str. 57) viz téţ „...barokní člověk Leibnitz nevystoupil z protestantského krunýře.

Usilovně hledal Boţí stopy..., ale před přítomným splynutím s Bohem měl posvátný ostych.“ (VOPĚNKA, 1998
str. 210)
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V sedmnáctém století se skupina autorů známá pod označením platonikové
z Cambridge zabývají, jak jiţ název napovídá, platonismem. Je otázkou, zdali tito autoři
nejsou pouhou „historickou kuriozitou: Platonik „…Henry More … ovlivnil právě jen
metafyzické Newtonovy názory. Naopak vývoj fyziky v 18. a 19. století jasně ukazuje
cambridgeský platonismus jako mrtvou větev myšlení. … Čili pokud jde o příspěvek
cambridgeských platoniků k rozvoji novověké přírodovědy, zdá se být skromným aţ
zanedbatelným. … Otázka (náboţenské) tolerance byla klíčovou pro novověké politické
myšlení. Proto mě zaráţí, ţe se cambridgeští platonikové nevěnovali politické filosofii. Pokud
filosofie cambridgeských platoniků překročila zdi škol... jedině ve smyslu intelektuální diskuse
úzkého krouţku myslitelů.“51 V úvodu k dílu Ralpha Cudwortha, jedné z klíčových postav této
skupiny, se píše: „Cudworthova filosofie je často posuzována jako historické kuriozita,
hlavně mezi těmi, kdo mají problémy s jejím čtením“ (CUDWORTH, 1996 str. xxviii)
Významný vliv Platoniků z Cambridge je zaznamenatelný zejména v díle přímého
Hutchesonova předchůdce Anthony Ashley Coopera ze Shaftesbury (1671 – 1713).
Shaftesburyho dílo mělo výrazný vliv na všechny autory skotského osvícenství. Dobový
význam platonismu není překvapivý, protoţe jak jsme jiţ dokázali, deismus klade silný důraz
na rozum a činí ho téměř dostatečným nástrojem na odhalení Pravdy, proti Augustinově
universalitě lásky se takto rehabilituje i platonismus s důrazem na Rozum jakoţto nástroj
plného poznání světa a Boha. Toto platónské hledisko je někdy nově označovaná za
mentalistickou pozici, kdy „aktivní mysl vytváří universální pojmy, jeţ jsou základy poznání“
(ARMSTRONG, 1969 str. 193) Novým kontextem a výzvou pro platonismus je
experimentální věda, kterou vymezuje Francis Bacon (1561 – 1626) a dominace Lockova
empirismu vyučováného na školách. Bacon se k samotnému Platónovi stavěl značně kriticky:
Dle jeho názoru šlo „druh filosofie, jenţ je fantastický nabubřelý a jakoby básnický [a] spíše
rozumu lichotí. [Pythagoras] spojil filosofii s hrubším a závaţnějším druhem pověry,
nebezpečněji a jemněji je to pak provedeno o Platóna a jeho školy.“ (ARMSTRONG, 1969
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oponentský posudek Jaroslava Daneše na disertační práci Cambridgeský platonismu v 17. století od

Gabriely Matulové.
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str. 193) Lockova epistemologie je zaloţena na faktu danosti smyslových vjemů, počitků,
které zakládají ideje,52 nikoliv na percepci racionálního řádu.
Slabost rozumu a zapomenutý počátek
Cambridgeští platonikové stále kladou důraz na víru, klíčovým pojem pro ně je nikoliv
Rozum, ale Přirozenost. Dle Benjamina Whichcota (1609–1683) je „náboţenství pro lidskou
mysl tou nejpřirozenější věcí na světě a člověka nelze definovat jako Animal rational, ale jako
Animal religiosum.“ (HEDLEY, a další, 2008 str. 94) Základní jistotou je vybavenost lidí
„zdravým rozumem“ (common sense), díky čemuţ jsou schopni vnímat základní obsah a
pravdivost takového přesvědčení. Jiţ sv. Augustin upravuje Platónův pojem paměti, kdyţ
chápe “memoria“ jako vzpomínku na Boţské světlo při našem zrození. Aktivity duše,
zejména usilování o Dobro, jsou vedeny právě vzpomínkou na toto světlo, která je v různé
míře společná všem lidem. Jde o intersubjektivně sdílený základ vědomí. Platonikové se
obvykle odvolávají se na Přísloví 20.27, „Duše člověka jest svíce Hospodinova, kteráţ zpytuje
všecky vnitřnosti srdečné“, které je dle Nathana Culverwela (1619-1651), „stručnou
pochvalou přirozeného světla, světla rozumu“ a vede lidi ke skutečnému pochopení
(understanding): „Bůh vdechl do všech synů lidských uváţlivé duše (Reasonable souls), které
mohou slouţit jako svíčky, k osvícení, a nasměrování k hledání svého Stvořitele, k objevu
vnitřního bytí druhých i sebe samého.“ (CULVERWEL, 1661 str. 1) Člověk je vybaven tímto
světlem, které jej pouze navádí k hledání Boha [direct them in their searching out their
Creator], rozhodně není garantován úspěch této cesty. V případě své duše i duše ostatních
(oněch „vnitřností srdečných“) jsme schopni poznání druhých i sebe [the discovering of other
inferiour beings, and themselves also] Tento postoj je umoţněn i určitým chápáním prvotního
hříchu, který odděluje dokonalé boţské vědomí od nedokonalého vědomí lidského. John
Smith (1618–1652) tvrdí, ţe díky prvotnímu hříchu (the Fall) jsou „vnitřní ctnosti a jasnost
Rozumu“ nyní „hodně oslabeny“ a „Principy Boţí Pravdy, které byly poprvé vryty do srdce
člověka, jsou nyní… méně jasné a čitelné, neţ byly původně.“
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Inspirací Lockeho pojetí sekundárních a primárních idejí byl Galileo Galilei, který ve spise Saggiatore

z roku 1626 chápe primární kvality jako kvantitativní určení náleţející věcem o sobě. Sekundární kvality
vznikají v poznávacím subjektu na jejich základě (ROD, 2001 str. 48)
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Zakládajícím faktem lidské duše je nalezení idejí v modu oslabenosti, coţ je vysvětleno
pomocí mýtu o prvotním hříchu. Protoţe událost prvotního hříchu není ničím zkušenostním,
ale historických faktem, doloţeným Biblí, jakákoliv zkušenostní data s ní nemohou být
v nijakém rozporu. Oslabené ctnosti a rozum zbavený prvotní jasnosti jsou nasměrovány
směrem ke světu, vnějšku, chápání druhých, protoţe i svět je psán boţským jazykem,
obsahuje stopy po stvoření, vědecký pokrok je nutně v souladu s poznáváním Boţského
záměru (jak jiţ bylo řečeno u deismu). Ovšem sama otázka „Co jest tímto záměrem“ můţe
být chápána jako nepřiměřená, protoţe člověku je přístupná pouze znalost důsledků, nikoliv
(prvotních) příčin. Otázka „Co přesně bylo onou změnou prodělanou v okamţiku prvotního
hříchu“ je z povahy věci nezodpověditelná, protoţe (v souladu s Plotínem), niţší nemá
znalosti vyššího. Jediné, co lze konstatovat, je fakt této události, myšlení o ní je zároveň
horizontem, myšlením hranic. Svět se stává co do svých principů nepoznatelný, coţ vede ke
snaze zabývat se uspořádáním jsoucího. Mezi důsledky spadá i důraz prakticky orientované
školství a na vědu slouţící běţným potřebám člověka.
Nejistota o počátku vede k nejistotě v současnosti. „Rousseau tzv. přírodní stav (pozn.
počátek lidského rodu) neprezentuje jako ztracený zlatý věk, nýbrţ jako kritickou hypotézu,
jako způsob, jak nastolit otázku po stavu společnosti současné a jak tento stav kriticky
hodnotit. Ať si však moji čtenáři nemyslí, ţe tvrdím, ţe jsem viděl to, co se mi zdá tak
nesnadné vidět. Začal jsem několika úvahami, pokusil jsem se o několik dohadů.
(ROUSSEAU, 1978 str. 50) Slogan „návratu k přírodě“, který bývá s Rousseauem často
spojován, je ve skutečnosti něčím, co Rousseau sám zcela výslovně povaţuje za nemoţné:
Cílem je zlepšit stav současný, nikoli vrátit se ke stavu minulému, který zřejmě nikdy
neexistoval. (FULKA, 2011 str. 2). Rousseau v Rozpravě o původu nerovnosti chápe „původ
je cosi, co je ztraceno, takţe návrat rozhodě neznamená nějakou restituci původního, či jeho
opakování“, „přirozený stav je spíše něco jako ideál či míra, kterou musíme poměřovat
současnost“, je rekonstrukcí „na základě stop, jeţ lze odečíst z civilizovaného člověka“, či
„spíše hypotéza, jejíţ pravděpodobnost naznačuje pozorování tu a tam ţijících divochů.“
(ROUSSEAU, 2011 stránky 138, 154, 146). Je ovšem pravda, ţe Rousseau zároveň kvalitu
současný stav poznání kvality společnosti v Rozpravách činí závislou právě na „nezbytně
správném pojmu“ o původním stavu, „který snad ani nebyl“ a pravděpodobně jiţ nenastane.
(ROUSSEAU, 2011 str. 146)
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Dle Ralpha Cudworta lze přísnou platnost matematických a logických principů vysvětlit
pouze jen předpokladem universalií, které jsou pochopitelné pro poznávající subjekt, aniţ by
byly předměty nějaké subjektivní zkušenosti. Nutným předpokladem těchto universalií je
Bůh. Obtíţnost plného poznání Boha umoţňuje cambridgeským platonikům zastávat
demokratické postoje. Herbert z Cherbury povaţuje za kritérium pravdy všeobecný
konsensus, který je brán i jako důkaz, ţe lidé mají podobné, vrozené schopnosti (facultates),
protoţe jedině tak se lze v určitých otázkách dobrat shody. Podobně morální normy nejsou
závazné díky sankcím státu (jak se domníval Hobbes), ale na obecném konsenzu – dle
Herberta jsou věci, na nichţ se lidé vţdy a všude shodují a tyto soudy lze povaţovat za
důsledek vrozených schopností. (ROD, 2001 str. 264)
Kritikové cambridgeských platoniků upozorňují, ţe v tomto rozvrhu nelze plně vyvrátit
moţnost setrvalého klamu a omylu, či ţivota jako setrvalého snu. „Není moţné popřít, ţe lidé
jsou podvádění a častokrát si myslí, ţe jasně chápou něco, co (chápat nelze). Protoţe často
mylně berme za jisté, co jistým není, nemůţeme si být nikdy jisti, ţe něco plně chápeme. Kdyţ
si i v našich snech (představujeme), ţe vnímáme jasně, proč bychom měli tvrdit, ţe věci jsou
skutečně takové, jak se nám jeví v bdělém stavu po probuzení.“ (HEDLEY, a další, 2008
stránky 109, 110) Šlo o dobově důleţitý problém, kterému se napřiklad Descartes věnuje
v První meditaci. Descartovo řešení důkazu rozpoznatelnosti snu a ţité skutečnosti se
v posledku aţ tolik neliší od názoru cambridgeských platoniků. Poté, co stanovil věci více
jisté neţ „pouhé přeludy“, jako jsou matematické věty (dvě a tři je pět, trojúhelník má tři
strany), odvolává se na Boha, který nás v těchto věcech nepodvádí, protoţe je dobrý. Podobně
píší i Britové: „Věda a poznání (knowledge) jsou jediné pevné věc na světě“ (ale) bez účasti
na vztaţnosti vůči Bohu jsou všechny bytosti pouhé hračky [ludibria] a marnost.“53
Koncept aktivní hmoty
Deismus chápe Pravdy víry jako souladné s vědou: Henry More při důkazu aktivní
boţské existence vycházel z pojmů přírodních věd jako je tíţe, přitaţlivost, magnetismus,
které dle jeho názoru nelze vyloţit „v rámci mechanistické teorie, coţ nutně vede
k předpokladu duchovního principu“ (ROD, 2001 str. 273): „…je zde jakési pevné a dokonce
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Origénův spis "Proti Celsovi", citováno dle Cudworth, Eternal and Immutable Morality, pp. 142 .

(HEDLEY, a další, 2008 str. 110)
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nutné vykonávání všeobjímajícího a věčného úradku ohledně uspořádání a řízení pohybu
hmoty ve vesmíru … tento jev přitaţlivosti má tak dobrý a nutný důsledek, ţe by bez něj Země
ani její obyvatelé nemohli být v tom stavu, v jakém jsou“ (KOYRÉ, 2004 str. 109) More je
sice studentem a obdivovatelem Descarta, ale zároveň je ovlivněn spojením platonismu
s kabalistickou tradicí. V tomto pojetí se spojení mezi Platónem a Biblí buduje skrze
„křesťanský platonismus“, vyrůstající z přesvědčení, ţe jak Mojţíš, tak Platón nějakým
způsobem znali „egyptskou moudrost a hermeneutismus“. (YATESOVÁ, 2009 str. 408)
More se snaţí karteziánství obohatit o „ducha přírody“. Karteziánské primární a
sekundární elementy jsou totéţ, co „ona pravá nebeská či éterické látka, která je všude a je to
oheň, který je podle Trismegistrova tvrzení nejniternějším vehikulem Mysli a nástrojem, jímţ
Bůh zformoval tento svět.“54 Tato tradice pokračuje do 18. století, dle Francouze Diderota
„hmota není ničím inertním, její vlastní citlivost, excitabilita, vnitřní síle je sama o sobě
nevyčerpatelná a věčná.“ (FULKA, 2004 str. 160) Hmota je obdařena samopohybem, hranice
mezi organickým a anorganickým mizí, vše se mění, vše pomíjí, přetrvává pouze Celek
(FULKA, 2004 str. 163) a zdá se, jako by se Diderotův osvícenský empirismus vracel zpět ke
stoickému pojetí ţivému kosmu,55 zpět k nejistému statusu idejí jednotlivin, které mohou být
pouhou nahodilostí a konvencí: „Mluvíte o esencích, nešťastní filosofové, nechte své esence
esencemi“56
Deisté jako je John Toland, přiznávají hmotě moţnost samovolného pohybu.57 Toland
byl přesvědčen, ţe určité materiály jsou ţivé, hmota není oddělitelná od ţivota. Jeho inspirací
byly knihy Giordano Bruna: Spaccio de la bestia triunfante, De la causa, principio et Uno,
De l'infinito universo et mondi, and Dialogi la Cena de le Cener, které mu poskytly
alternativu k Newtonově pojetí přírodní filosofie. Patrný je i vliv hermeneutického spisu
Corpus hermetici, který inspiroval svým dynamickým konceptem přírody a Boha Brunovu
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V díle Immortality of the soul, citováno dle (YATESOVÁ, 2009 str. 409)
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Tohoto pojetí se skotské myšlení nikdy zcela nevzdalo. I proto je zcela neslučitelné s karteziánstvím.

Descartes nezná analogii mezi Bohem a světem, … ţádné obrazy a stopy Boţí ve světě (KOYRÉ, 2004 str. 83)
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La suite d‟un entretien entre d‟Alembert et Diderot in: Le reve d‟Alembert, cit dle (FULKA, 2004 str.
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Více viz (JACOB, 1969)

165)
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knihu Spaccio… Bruno předpokládal, ţe Bůh dává pohyb nezničitelné a věčné hmotě, i
„Brunův světový názor je ve skutečnosti vitalistický, magický; jeho planety jsou oduševnělé
bytosti, které se volně pohybují prostorem podle libost, stejně jako je tomu u Platóna.
(KOYRÉ, 2004 str. 50) V Letters to Serena Toland prohlašuje s odkazem na Bruna, ţe pohyb
musí být zahrnut v jakékoliv definici hmoty a je jí vlastní (inherent).

Newtonova přírodní filosofie a společenské vědy
Newtonův systém, který přesvědčivě popsal pohyby planet kolem slunce, slavil úspěch
nejen v oblasti mechaniky nebeských těles, či přírodní filosofie. Sám Newton předpokládá, ţe
jeho metoda je metodou universální vědy, která zahrnuje jak fyzikální realitou, tak realitu
společenskou. Hledá se podobnost mezi uspořádáním fyzikálního vesmíru a tím, jak pracuje
lidská mysl. Jedná se o starý nápad, které lze doloţit v Platónově Timaiovi 47b-c: „Neţ
řekneme ještě dále, ţe bůh nám proto vynalezl a daroval zrak, abychom vidouce dráhy
rozumu na nebi, uţili jich pro oběhy myšlení v nás, které jsou s oněmi sourodé, ač jsou samy
plny poruch a ony bez poruchy, a abychom poznajíce to a nabydouce účasti v přirozené
přesnosti vědeckého myšlení napodobováním cest boţích, prostých všeho bloudění, uspořádali
bludné cesty ve svém nitru.“
Ve Zkoumání o lidském rozumu Davida Humea nalézáme pasáţe podobné Platónově
uvaţování: „Zde je svého druhu předzjevená harmonie mezi chodem přírody a sledem našich
idejí; i kdyby síly a moci, jimiţ je ovládána příroda, nám naprosto neznámé, přece shledáme,
ţe pohyb našich myšlenek a představ by odpovídaly pohybu ostatních děl přírody. Zvyk je
oním principem, který způsobuje tento rozsah. … Kdyby přítomnost předmětů okamţitě
nevyvolávala ideu těchto předmětů … nikdy bychom pak nebyli schopni přizpůsobit
prostředky cílům, či uţívat své přirozené schopnosti k působení dobra, či vyhýbání se zlu“.
(HUME, 1996 str. 88) Zdrojem je „moudrost přírody“, která to zajišťuje „nějakým instinktem
či mechanickou tendencí, jeţ můţe být ve svých výkonech neomylná, můţe se objevovat jiţ
s prvním projevem ţivota a myšlení a můţe být nezávislá na veškerých pracných rozumových
dedukcí.“ (HUME, 1996 str. 89) K téměř stejným závěrům o instinktech a moudrosti přírody
dochází i Adam Smith.58
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Ještě v Hegelově definici ekonomie je pro vysvětlení jejích cílů pouţit odkaz k planetárním systémům:

„Existují jisté všeobecné potřeby, jako jídlo, pití, oblékání atd., a závisí naprosto na náhodných okolnostech, jak
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Nelze tvrdit, ţe Skotové akceptovali přírodní filosofii a matematiku jako jedinou a
ucelenou vědeckou metodu. Skotové rezignují, nebo přinejmenším přesně nepromýšlí dělení
poznání a priori a posteriori, tedy toho, co se posléze stává „podmínkami moţnosti“ poznání,
a toho co má být myšlením dokázáno. Skotská metodologie je popisována jako amalgám
historických příkladů, empirických i aprioristických tvrzení a „zdá se, ţe část Skotských
autorů sice chápala význam rozlišení mezi apriorními a posteriorními atributy, ale ani oni se
této věci nevěnovali souvisle a do hloubky“. (BROADIE, 2003 str. 38)Tomu odpovídala i
metodologická rozkolísanost přírodních věd, kam někteří autoři řadili i historie a přírodní
teologie. Úzkou provázanost mezi metodologií přírodních věd, matematiky a nově
vznikajících věd historických59, zmiňuje Dugald Stewart: „Matematická věda, čistá i
aplikovaná [pure and mixed] poskytuje dobrý příklad pro teoretickou historii [theoretical
history]. … d‟ Alembert doporučuje matematiku jako příklad postupného rozvoje
elementárních principů, které jsou zaloţeny v přirozené posloupnosti objevů a vynálezů….
Tentýţ autor doporučuje pozornosti i Montuclovy Historie matematiky, kde je snaha ukázat
postupný vývoj filosofických spekulací od prvních závěrů učiněných při pohledu na oblohu aţ
po Koperníkovo učení.“60 Pro skotské učence bádající v oboru morálky se inspirací stává
způsob, jakým Isaac Newton vysvětluje svůj předmět zájmu v Principiích a jiných svých
dílech. George Turnbull například ve svých The Principles of Moral Philosophy (1740) na
titulní stránce uvádí Newtonovo tvrzení z jeho Optics: „…díky aplikaci (nové metody) se stala
přírodní filosofie dokonalou a podobným způsobem (podobnou metodou) budou překročena i
omezení v oblasti morální filosofie.“ (BERRY, 1997 str. 52) V tomto kontextu není
překvapivé, ţe o Adamu Smithovi čteme: Nemyslím si, ţe budu daleko od pravdy, kdyţ
tvrdím, ţe (Smithův) raný zájem o řeckou geometrii můţe být rozpoznán v jasné průzračnost a

jsou takové potřeby uspokojovány. …avšak toto hemţení libovůle vytváří ze sebe obecná určení, a to, co je
zdánlivě roztroušené a bez myšlenky, je drţeno nutností, která nastává sama od sebe. Nalézt zde tuto nutnost, to
je předmětem ekonomie státu, vědy, která dělá čest myšlence, protoţe nalézá k mase nahodilostí zákony… Toto
vzájemné spojení … má podobnost s planetárním systémem, který ukazuje oku vţdycky jen nepravidelné
pohyby, ale jehoţ zákony přesto mohou být poznány.“ (HEGEL, 1992 str. §189)
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U Pythagora je doloţeno spojení pojmu historie především se zkoumáním přírody, zkoumání věcí

lidských (ale i boţských) je spíše zahrnuto pod tento pojem druhotně. (KRATOCHVÍL, 1999 str. 44)
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(STEWART, 1793), zmíněni francouzský encyklopedista Jean le Rond d'Alembert (1717 - 1783) a

Francouzský matematik Jean-Étienne Montucla (1725 – 1799) a jeho dílo Histoire des mathématiques
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důkladnosti, hraničící někdy aţ s rozvláčností, se kterou pracuje jeho politické myšlení.
(STEWART, 1793) Smith inspirovaný Newtonem píše historii astronomických bádání od
starověku k Newtonovu systému, kterou chápe jako proces postupného odstraňování slepých
míst a omezování odvolání se na zázrak. V následujících odstavcích stručně nastíním kontext
tohoto uvaţování a později na příkladu Francise Hutchesona doloţím konkrétní dobovou
teorii scelující matematiku a etiku v jedno.
Gravitace a interet
A w Kirche są gołe ściany i tak pusto, jakby interes upadał. Papież to jest firma!
Wajda: Země zaslíbená
Newton se stal inspirací pro teorie společnosti francouzských i skotských autorů, kteří
povaţovali koncept osobního zájmu (interet) v oblasti společenských věd za věc podobně
důleţitou a do jisté míry analogickou gravitaci ve fyzice. Ze skotských osvícenců Francis
Hutcheson, inspirace jak pro Humea, tak pro Adama Smithe, předpokládal, ţe „v morálním
světě sebe zájem formuje společenský systém stejně jako gravitace ve fyzikálním světě.“
(MYERS, 1975 stránky 285, pozn. 19) Francouzský filosof a encyklopedista Claude-Adrien
Helvétius (1715–1771) porovnává dle Schumpetera „úlohu sebe-zájmu v sociálním světě
s rolí, jakou hraje gravitační zákon ve fyzikálním světě.“ (SCHUMPETER, 1981 str. 126)
Schumpeter se zdá být v tomto bodě nepřesný. Helvétius v díle De l‟Esprit z roku 1758 tvrdí:
„Jestliţe fyzické universum je ovládáno zákony pohybu (loix du mouvement), morálním
universum obdobně (ovládá) osobní zájem (intérêt)“. (HELVETIUS, 1807 str. 42) Nezmiňuje
gravitaci, ale zákony pohybu. U Helvétia osobní zájem definuje ţitý svět, protoţe individuální
mysl konstituuje svět díky schopnosti zaujmout vůči němu subjektivní zájem. Helvétius
vysvětluje na příkladu: „Tento různý (pro různé subjekty odlišný) osobní zájem mění
(métamorphosent) objekty: Představujeme si lva jako kruté zvíře, ale pro hmyz je krutá ovce.“
(HELVETIUS, 1807 str. 42) Osobní zájem má v oblasti společenských věd stejně výlučné
postavení jako zákony pohybu (a gravitace) ve fyzice: „Myslím si, ţe můţeme s jistotou
prohlásit, ţe osobní zájem je jediným a všeobecným odhadcem hodnoty lidského počínání a
tedy poctivost (probité) jak ji jednotlivec chápe, ... není ve své podstatě ničím jiným, neţ
osobní prospěšností jeho počínání“ (HELVETIUS, 1807 str. 43)
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Pojem zájem (interet) je ve francouzském osvícenství chápán pozitivně, protoţe
vyvaţuje nespoutané a destruktivní vášně. Přitom nejde tedy o jakousi abstrakci odtrţenou od
běţné reality jakou je například „subjektivní uţitek“ v současných ekonomických teoriích.61
Hirschman upozorňuje na definici zájmu ze šestnáctého století, kdy se „jednalo se o celkový
souhrn lidských tuţeb, přičemţ důraz byl kladen především na prvek uváţlivosti a kalkulované
volby způsobu, kterým se mělo usilovat o to, aby byla ta která sluţba naplněna“
(HIRSCHMAN, 2000 str. 35) Později je zájem62 definován jako úsilí o hmotný blahobyt,
který je dosahován prostřednictvím obchodu. Obchodování samo je chápáno jako společnosti
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Zde bych upozornil na spor o subjektivní uţitek v rámci liberální větve mikroekonomie, kdy proti sobě

stojí Milton Friedman, který tvrdí, ţe subjektivní uţitek je pouhým metodologickým konstruktem, prázdným
pojmem, který má smysl pouze v rámci teorií zaloţených na axiomatickém tvrzení „kaţdý agent maximalizuje
svůj uţitek“ a Hayekem, který hájil tvrzení, ţe uţitek je psychologicky reálný pojem související s motivací
jednotlivce, kterému i běţný člověk nějak nutně rozumí. V prvním případě se pravdivost teorie dokazuje ex post
ze souladů modelovaných predikcí se skutečností, v druhém případě záleţí i na pravdivosti či realističnosti ex
ante – na správném pochopení a realistickém modelování výchozí situace. Nelze tvrdit, ţe by tento spor šlo
rozhodnout v něčí prospěch, byly popsány situace, kdy jeden či druhý postup selţe. V případě uvedeného
osobního zájmu jde o ryzí příklad Hayekova psychologického realismu: popisujeme chování lidí, jací doopravdy
jsou.
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Působivé zobrazení interet (ve významu zájem, zisk, úrok) jako jakéhosi konstitutivního spiritus agens

nalezneme ve Wajdově filmu Země zaslíbená (Ziemia Obiecana, 1975). Wajda se k interet staví s vysokou
mírou ambivalence, film je chápán jako kritika kapitalismu 19. století v polské Lodţi, ale díky dravosti postav je
i jeho oslavou. Interet je v tomto filmu jakousi vášní, přitakáním aktivnímu ţivotu, starost o interet je nadřazena
smrti: Po té, co se obchodníci v pohřebním průvodu továrníka Buchholtze dozví o změně cel, bez ohledu na
ceremonii se rozprchnou, aby se starali o svůj interet. Interetem a okázalostí spotřeby je poměřováno vše, včetně
náboţenství. Je veleben katolický ritus proti střídmosti protestantismu: Nie lubię protestantyzmu. Ja kocham i
potrzebuję piękna… Po tygodniu harówki, ja muszę odpocząć. Ja chcę pójść od ładnej saIi, gdzie są ładne
obrazy, rzeżby, ładna architektura, ładna ceremonia, i ładnie grają. Kázání je stejně jako divadlo poměřováno
zábavností: A kazanie ma nie być nudne. On musi słuchać delikatnego mówienia o sprawach wyższych, má
poskytovat zábavu a relaxaci, které mají dobrý vliv na schopnost pracovat a obchodovat: Od tego człowiek ma
humor i ochotę do życia. Prostota protestantských kostelů je dávána do souvislosti s hospodářským úpadkem A w
Kirche są gołe ściany i tak pusto, jakby interes upadał. a samotná církev je poměřovaná s firmou: Papież to jest
firma!
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i lidskému charakteru prospěšná činnost.63 Obchodník, jak jej popisuje Hutcheson, není
chamtivý, ale uváţlivý a rozumný, protoţe podstatou obchodu není vášeň (např. Harpagonova
chamtivost), ale právě zájem. V povaze obchodníka dbajícího o svůj zájem a o svoji pověst je
jiţ přítomna určitá uváţlivost a tedy soulad s řádem a celkem. Schopnost obchodovat je
znakem kultivované společnosti a i kdyţ Smith si je vědom moţnosti spiknutí a zákulisních
dohod obchodníků, které jsou v rozporu zájmů společnosti, klade i on důraz na harmonické
prvky této aktivity: „Jaká odměna je nejvhodnější pro povzbuzení pracovitosti rozváţnosti a
obezřetnosti? Úspěch v kaţdém druhu podnikání.“ (TMS III.V.8) Dobově není nijak
zdůrazněno destruktivní působení obchodu na svět a teprve romantismus 19. století přichází s
názorem, ţe obchodní činnost ničí charakter lidí.
Gravitace nebývá ztotoţňována výhradně se sebezájmem. Motesquieu si vypomáhá
odkazem ke gravitaci, kdyţ vysvětluje úlohu cti v monarchii. Znovu zopakujme jeho
předpoklad o prospěšnosti neřestí: „[Lidské] ambice jsou zhoubou v republice, ale v
monarchii mají některé dobré efekty, vlévají ţivot do politických údů těla, a jsou díky této
výhodě vítány jako nijak nebezpečné, protoţe mohou být průběţně prověřovány.“ V
monarchii soukromé usilování není v rozporu s obecným prospěchem celku. Pro vysvětlení
pouţívá metaforu gravitace: „Řekli byste, ţe je tomu zde tak jako ve vesmíru, kde jedna síla
neustále všecka tělesa nebeská odpuzuje od středu, kdeţto tíţe zemská je do středu pudí. Čest
je hybnou silou všech sloţek politického ţivota; svým působením je pojí k sobě, takţe někdo
dokonce přispívá k dobru celku, ačkoliv se domnívá, ţe jde za svými zájmy”64 Motesquieu se
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Jde o velký rozdíl proti názorům Aristotela, který povaţoval obchod a řemesla za činnosti podporující

hodnoty, jeţ jsou protikladné hodnotám pravé ctnosti (MULGAN, 1998 str. 120) a v ideálním státě by měly být
hned dvě agory (centrální shromaţdiště), jedna pro občany, kteří se podílejí na chodu obce, druhé pro
obchodníky, kteří by jinak nakazil občany svými špatnými hodnotami (MULGAN, 1998 str. 125) Obchod je i
nástrojem expanze, Fridrich II Veliký doporučuje zničit nepřítele právě pomocí obchodní války, která se mu zdá
efektivnější, neţ tradiční způsoby dobytí. Podobně jako kaţdá válka i ta obchodní musí být zaloţena na znalosti
silných a slabých míst nepřítele. (Fridrich II. Veliký 1999, str. 97)
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(MONTESQUIEU, 1899 str. III.7) dle francouzského originálu (kde se nepíše o tělesech nebeských a

nikoliv o zemské tíţi, ale přitaţlivosti) : „[S tímto druhem vlády] je to jako se systémem vesmíru, ve kterém
jedna síla neustále odpuzuje všechna tělesa od středu, a jedna gravitační síla, která přitahuje. [Lidská] čest
udrţuje všechny části politického těla v pohybu, a svou aktivitou je spojuje, kaţdý přispívá k všeobecnému
blahobytu, přestoţe sám je přesvědčen, ţe pracuje ve svém vlastním zájmu.“ [Vous diriez qu‟il en est comme du
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potýká i s další společnou vlastností cti a gravitace: Jak jsem jiţ uvedl, čest je v monarchii
univerzální vášní, ale „filozoficky vzato“, čímsi zdánlivým, falešným, tedy něčím, co
nenahlíţíme jako jasný a zřetelný fakt, ale prostřednictvím jejich projevů. (MONTESQUIEU,
1899 str. III.VII) Pokud soudobí autoři chápou gravitaci jako jednotící a konstituující
fyzikální realitu kolem nás, má podobně nejasný status.
Gravitace a Humeova teorie lidské mysli
O míře vlivu Newtona na Humea existují spory. Alexander Kohanski tvrdí, ţe
Newtonův vliv na Humea je jasně rozpoznatelným faktem, a Nicolas Capaldi ve své knize
David Hume (Boston, 1975) zařazuje Humea zcela do newtonovského myšlenkového tábora,
kdyţ jej staví proti Lockovsko-Berkeleyovské tradici. Naopak L. L. Laudan minimalizuje
Newtonův vliv: „Hume měl malé povědomí o Newtonově metodologii obiter dicta. Jeho
metodologie týkající se kauzality se od Newtonovy liší, i kdyţ ani on vliv zcela nepopírá.“
(KOHANSKI, 1984 str. 290) Gravitace je uţita i jako vysvětlující princip Humeově teorii
poznání.
Hume rozlišuje mezi impresemi (právě proţívaná bolest, viděný předmět) a idejemi, coţ
jsou vzpomínky na imprese. Aktuálně zakoušená imprese je vţdy silnější a ţivější, ideje je jen
na ní zaloţený, slabý (faint) obrázek v mysli. Přesný mechanismus vzniku ideje, která musí
být způsobem jiţ uspořádaná myslí z imprese, pouhé vzpomínky na aktuálně proţívaný stav
těla, je nejasný (BROADIE, 2003 str. 66). Podobně nejasné jsou i imprese: „Prvotní příčina
těchto impresí, které vyvstávají ze smyslů, není dle mého názoru lidským rozumem zcela
vysvětlitelná a nikdy se nebude moci rozhodnout, jestli jsou přímý zobrazením (externího)
objektu, výsledkem tvořivé síly lidské mysli či odvozeny autorem našeho bytí.“65 Rod nabízí

systême de l‟univers, où il y a une force qui éloigne sans cesse du centre tous les corps, & une force de pesanteur
qui les y ramene. L‟honneur fait mouvoir toutes les parties du corps politique ; il les lie par son action même ; &
il se trouve que chacun va au bien commun, croyant aller à ses intérêts particuliers]
65

SECTION V. Of the impressions of the senses and memory in (HUME, 1896) As to those impressions,

which arise from the senses, their ultimate cause is, in my opinion, perfectly inexplicable. Viz téţ
(WHITEHEAD, 1919): nemůţe existovat vysvětlení "proč něco víme“, lze popsat jen „co, je to poznání, jakým
způsobem něco víme.“ „Vědění je východiskem (ultimate).“ Konkrétně můţeme analyzovat obsah mysli a jeho
vnitřní strukturu…“ by human reason, and 'twill always be impossible to decide with certainty, whether they
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vysvětlení, ţe původ impresí jiţ nespadá do filosofie, ale do „oboru fyziologie, resp. fyziky“
(ROD, 2004 str. 403), protoţe Humeovy ideje a imprese v mysli mají mezi sebou podobný
vztah jako Newtonovy hmotné částice. Teprve takto pochopená asociace umoţňuje existenci
obecnin, tedy idejí ve „funkci obecnin.“66 Rod tvrdí „asociace … (je) psychologickou
analogií gravitace“, protoţe obojí, imprese i ideje, je jaksi samovolně přitahováno v mysli
čímsi analogickým gravitaci.67 Asociace mezi idejemi v mysli má podobnou universální
platnost jako gravitace ve vnějším světě a zároveň je kreativní – totiţ sama o sobě vytváří
struktury mysli, neboť její „…dopady jsou všudypřítomné a zjevné Tato asociace idejí je druh
přitaţlivosti (attraction), která v duševním světě (mental world) zajišťuje účinky stejně
mimořádné, jako jsou účinky přitaţlivosti nebo gravitace ve světě fyzickém a projevuje se v
mnoha různých formách.“ (HUME, 1826 str. I/29) V rámci své teorie lidského vědomí Hume
vyuţívá newtonovský přístup: „V mentálním světě je moţné nalézt určitý typ přitaţlivosti
(Attraction), který má stejně výjimečný efekt, jako je tomu ve světě přírody… Jeho efekty jsou
všude zřetelné, ale jejich příčiny jsou téměř neznámé a musí být řešeny v rámci původních
(original) kvalit lidské přirozenosti, které nemohu vysvětlit … aniţ bych neupadl do nejasných
a nejistých spekulací.“ (HUME, 1896 stránky 12-13) To, ţe samotná příčina gravitace (určité
formy přitaţlivosti idejí v mysli) není dostatečně projasněná a zůstává temnou, rozhodně
neznamená, ţe by mysl sama o sobě nemohla vytvářet matematické ideje, které jsou nám
prezentovány jako zřetelně a jasně pochopitelné a to i bez nějakého vnějšího korelátu, jak by
vyţadoval důsledný empirismus: „To, ţe čtverec nad přeponou je roven (součtu) čtverců nad
odvěsnami, je tvrzení vyjadřující vztah mezi těmito (geometrickými) figurami. To, ţe třikrát
pět je rovno polovině ze třiceti vyjadřuje vztah mezi čísly. Tvrzení toto typu je objevitelné
pomocí operací pouhé mysli, nezávisle na existenci čehokoliv ve vesmíru (universe).“
(HUME, 1826 str. IV/32) Zdá se, jakoby skrze matematické zákonitosti se mysli samé jevil
fakt universální přitaţlivosti.

arise immediately from the object, or are produc'd by the creative power of the mind, or are deriv'd from the
author of our being.“
66

(ROD, 2004 str. 406) diskutuje i problematiku univerzálií. Zdá se, ţe Hume se spokojil pouze tím, ţe

věci lze pomocí jednotliviny vysvětlit, jakoby to byly pojmy.
67

Tato analogie není nečím neznámým Husserl hovoří o asociaci jako o zákonitosti komplexů duševních

dat, tedy o niterné gravitaci, (HUSSERL, 1995 str. 79)
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V určitém ohledu je gravitace horizontem, v němţ se hmotná jsoucna vyskytují sama o
sobě. V pojmu gravitace je obsaţena moţnost vzájemného působení a moţnost pohybu
kaţdého hmotného jsoucna. Výsledkem působení gravitace je vykazatelná řádnost spořádání
světa. Tento řád můţe být ve světě nalezen naším vědomím, protoţe to je světu podobné:
Podobně jako hmota ve fyzikálním světě působí ve vědomí ideje (myšlené objekty) na sebe
mimo-volně, protoţe jsou vybaveny čímsi analogickým gravitační a odpudivé síle, „myšlení“
můţe být chápáno jako samovolný proces, „ideje“ jsou podobně jako „hmotné objekty“
vybaveny především charakteristikou neprostupnosti: jedna myšlenka není zároveň
myšlenkou jinou, jsou od sebe odděleny, naráţí na sebe jak kulečníkové koule. Konstrukce
ideje určitého předmětu se děje nutně ve vědomí časově rozlišeně: tedy tentýţ počitek se
můţe v jeden čas podílet buď na jednom, či jiném, ale dost dobře jej nelze myslet jako obojí.
Fakt tohoto přepínání mezi významy identického počitku se zdá být neodvoditelný z prostého
konceptu mysli jakoţto dokonale tvárného příjemce jakéhokoliv počitkového data Snad by se
dalo říci, ţe zákon sporu lze chápat jako analogii neprostupnosti hmotného tělesa.
Jednoduchým empirickým testem je Wittgensteinův obrazec duckrabbit, který nevidíme jasně
a cele, ale přepínáme mezi významy- obrazy králík a kachna.

Newtonův Bůh a gravitace
Z uvedeného by se mohlo zdát, ţe autoři 18. století chápou společnost a člověka jako
stroj, tedy podobně jak to činí mechanicismus Pierra Simona de Laplace (1749 - 1827).
Tomuto však zabraňuje důsledný Newtonův teismus a snaha ukotvit pojem gravitace v Bohu
jakoţto tvůrci a udrţovateli světa. Jak jsem jiţ uvedl, je Newton chápán jako předchůdce
deismu, jehoţ radikální formy zcela popírají Zjevení, a co týče správného chápání Boha
kladou plně důraz na všemocnost rozumu. Newton ale připouští znalost Boha i skrz zjevení,
tedy nikoliv pouze z uspořádání jsoucích věcí. Bůh sám není přístupný přímým nahlédnutím,
ale pouze analýzou biblických textů, které jsou určitou formou historické dokumentace. Nikde
ale neuvádí předpoklad, ţe naše znalost přírodních filosofie můţe být obohacena, či zaloţena
na Zjevené pravdě biblických textů,68 Kde Newton odkazuje při definici prostoru na starověké
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jde tedy dle úvodního schematického dělení o deismus druhého typu: Zjevení byla pomoc pro navedení

rozumu a nemůţe nic jiného, neţ potvrdit, či objasnit pravdy, které jsou plně přístupné jen rozumu
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texty křesťanských autorů, odkazy nemají povahu bezrozporných důkazů. (COHEN, a další,
2002 str. 299)
Jaký je poměr Boha a jsoucího světa? Lze jiţ u samotného Newtona chápat svět jako
samochodný stroj (jak to činí o cca 100 let později Laplace)? Zdá se, ţe nikoliv: Newton a
zejména Samuel Clark (1675 - 1729) předpokládají, ţe Bůh musí přímo zasahovat do řízení
světa. (TWEDDLE, 2007 str. 13) Newtonův Bůh je “bytost, existující sama o sobě (SelfExistent Being), musí být nutně všudypřítomná a všemohoucí.“ Dle Clarka různé nemechanické vlastnosti částic (čímţ je míněna především jejich vzájemná přitaţlivost) jsou
výsledkem přímého boţského působení. Odmítá koncept „aktivní“ hmoty, který chápe jakoţto
potenciálně ateistický. Proto odmítá i výše prezentovaný deistický koncept Johna Tolanda.
Newton navzdory svým třem zákonům o pohybu formulovaných v díle Principia z roku 1687,
píše v Optisc publikované roku 1704, ţe by bez Boţí pomoci hybná síla reálných těles klesala
a svět nakonec zastavil: „Vis Inertiae (setrvačnost) je pasivním principem, díky jemuţ tělesa
přetrvávají ve svém pohybu či klidu. Na základě pouze tohoto principu by nemohl nikdy ţádný
pohyb na světě existovat. Byl nutný ještě jiný princip pro uvedení těles do pohybu, a kdyţ se
pohybují, je nezbytný další princip pro jeho zachování. Z důvodů různosti sloţení
(jakýchkoliv) dvou pohybů je velmi jisté, ţe ve světě není vţdy stejné mnoţství pohybu. … Z
důvodu odporu vzduchu… a nedostatečné pruţnosti pevných látek, má pohyb tendenci se
mnohem více zpomalovat, neţ zrychlovat a pozvolna mizí zcela. Tělesa, která jsou buď úplně
tvrdá, či naopak měkká v takové míře, ţe jsou zcela nepruţná, se od sebe neodrazí vůbec…
Pokud se dvě stejná neelastická tělesa srazí ve vakuu, budou dle zákona pohybu stát v místě,
kde se setkaly…“ (NEWTON, 1952 [1st English edn 1704, 1st Latin edn 1706] stránky 397–
400)
Zatímco dnes chápeme kvašení jako komplexní jev a zákon setrvačnosti a gravitaci jako
cosi jednoduchého, sám Newton tomu mohl rozumět jinak: Na rozdíl od setrvačnosti, je
gravitace zahrnuta do kategorie tzv. aktivních principů. Setrvačnost jako jednoduchá pasivní
síla je dána charakteristikou hmoty – pruţností. Gravitace je komplexní a „gravitační zákon“
je podobný spíše zákonu o teplotě kvasící směsi „Protoţe tedy je mnoţství pohybu, který
nacházíme ve světě, vţdy klesající, je zde nutnost jej zachovávat a pomocí aktivních principů,
jako je gravitace, díky které planety a komety zůstávají na svých drahách a tělesa získávají
zrychlení při pádu. (Dalším aktivním principem) je příčina kvašení, kterou se srdce a krev
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zvířat udrţuje v neustálém pohybu a teple. (Ze stejného důvodu) se Vnitřek Země se neustále
ohřívá, … a slunce je stále horké a jasné, a ohřívá všechny věci svým světlem. Ve srovnání
s tím, co způsobují tyto aktivní principy, se setkáváme jen s malými (důsledky zaloţenými na)
pohybu těles. A pokudby tyto aktivní principy těles jako je země, planety, komety, slunce
zanikly… stály by se (tato tělasa) neaktivní hmotou, a všechen rozklad, růst, vegetace a ţivot
by přestal, a planety a komety by nezůstaly ve svých drahách.“ (NEWTON, 1952 [1st English
edn 1704, 1st Latin edn 1706] stránky 397–400)
Newtonova metafyzika a jeho představy zaloţení světa v Bohu jsou obtíţně
zmapovatelné. Pojem ateismus, proti kterému bojuje, nabývá řady významů a objevuje se
v souvislostech s kritikou karteziánské filosofie: „Pokud spolu s Descartem budeme tvrdit, ţe
rozlehlost (extension) je těleso (body), otevíráme určitou cestu k ateismu a to hned ze dvou
důvodů: Rozlehlost není stvořena, ale existuje vně mimo stvořené. Dále máme její absolutní
ideu bez jakéhokoliv vztahu (nezaloţenou) v Bohu - jak to, ţe jsme schopni si ji představit, i za
předpokladu neexistence Boha?“ (COHEN, a další, 2002 str. 271) Bůh je však
v Descartových meditacích jasně zmíněn jako garant pravdivosti matematiky a je otázkou,
zdali jeho učení Newton interpretuje korektně (či snad pouze naznačuje určitý ateistický
potenciál karteziánství, který se realizuje aţ Laplaceově pojetí). Henry More tvrdí, ţe
„prostor je atributem Boţím a v jistém smyslu, nikoliv v obvyklém, myslel Boha jako
rozlehlého…. Aniţ bych mu připisoval velikost, dělitelnost a neprostupnost.“ Descartes
s tímto pojetím, dle dochovaného dopisu adresovaného Moreovi, souhlasí: „Řekl bych, ţe Bůh
je rozlehlý na způsob moci, ţe se totiţ jeho moc rozpíná, nebo můţe rozpínat, po věci
rozlehlé.“69
Kapitola Scholium, která byla přidána na konec třetí knihy Newtonových Principií,
komentuje nedostatečnost karteziánské teorie éteru vzhledem k nutným vlastnostem Boha.
Argument není vědecký, ale spíše teologický. Descartova teorie éteru neplatí,70 protoţe
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(ROD, 2001 str. 275), citováno dílo Henry More: Opera Omia, London 1679, II/2, 241, II/2, 286

70

Kartéziánci v teorii vírů předpokládali, ţe éterem se přenáší gravitační působení mezi tělesy. Podle této

teorie všechny planety, hvězdy, plavou v mechanické kapalině éteru, který má centrum ve slunci. Planety mají
vlastní systém éteru, díky kterému se kolem nich otáčejí jejich satelity. Pro vysvětlení pozemské přitaţlivosti
byla vytvořena teorie speciálního typu éteru, který je sloţen z jednotlivých částic boules obíhajících zemi
rychleji, neţ jej její rotace. Díky tomu jejich odstředivá síla je větší neţ odstředivá síla pevných těles a ty jsou
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nevyhovuje boţské dokonalosti: „Tento nejkrásnější systém slunce, planet a komet můţe být
odvozen pouze z úradku a nadvlády inteligentní a mocné bytosti,“ (TWEDDLE, 2007 str. 12)
nikoliv působením přírodní formy hmoty, karteziánského éteru. Dle Newtona krása a
rozmanitost systému sluneční soustavy je nezvratným důkazem, ţe byl navrţen a vyroben
inteligentním a mocným Stvořitelem: „A pokud jsou hvězdy centry obdobného systému
formového stejným úradkem, potom jsou ovládány všechny Jediným. (Důkazem jejich
podobnosti můţe být fakt, ţe) … světlo nehybných hvězd je stejné povahy jako světlo slunce.“
To znamená, … ţe by se systém hvězd zhroutil díky jejich gravitaci, ledaţe bychom
předpokládali, ţe jsou od sebe v neuvěřitelné vzdálenosti.“ (NEWTON, 1974 str. 545) V této
krátké citaci je moţné objevit posteriorní důkaz Boţského z Jsoucího. Člověk nejprve musí
mít netriviálně získaná data (např. dlouhodobým pozorováním oblohy a pohybu nebeských
těles) a potom zkonstruuje model světa stojící na rozumných zákonech. Úţas a ohromení nad
dokonalostí těchto zákonů a ontologická nejasnost výchozích principů nás vede k nutné víře
v existenci Boha.
Je třeba dodat, ţe důvodem víry v Boha - Stvořitele byla i nedokonalost soudobého
matematického aparátu, který nedokázal určité jevy vysvětlit "přirozeně". Některé prvky
evoluční teorie a ekologie, i kdyţ byly popsány v zásadě správně, byly zcela mimo
představivost soudobého vzdělance. Takto Rousseau odmítl popis mechanismu přirozené
regulace počtu populací predátorů a kořisti: "Kdyţ se... poţírající druh příliš rozmnoţí na úkor
druhu poţíraného, nenachází jiţ potravu, a je proto potřeba, aby počet poklesl a aby dal
poţíranému druhu čas na obnovu populace, pokud poţírajícímu znovu neposkytuje hojnou
obţivu, takţe opět početně klesne, zatímco populace poţírajícího druhu vzroste... V takovém
systému by totiţ bylo potřeba, aby se [populace kořisti] rozrůstala a [populace predátora]
klesala - coţ se podle mne příčí všemu rozumu." (ROUSSEAU, 2011 str. 74) Přístup na místo
toho spojuje lidskou emoci jako je potěšení a zaujetí pro určitý systém s důkazem boţské
existence. Dalo by se říci, ţe Newtonův postoj připouští moţnost chápání Boha v rámci
estetických kategorií, na coţ navazuje Adam Smith ve své Historii astronomie.

stoupajícím éterem tlačeny k zemi. Argument pouţívající rozdíl sil mezi rychleji rotujícím stoupajícím éterem a
pevnými předměty, které stáli na pomaleji se otáčející zemi, byl důleţitým vysvětlením, proč je gravitační síla
kolmá k zemskému povrchu. (TWEDDLE, 2007 str. 13)
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O uchopitelnosti Boţských vlastností píše Newton v General Scholium: „Máme
představy o Boţích vlastnostech, ale co je podstatou čehokoliv, to nevíme. Poznáváme tvar a
barvu těl i těles. Slyšíme zvuky. Dotýkáme se však jenom jejich povrchu. Cítíme pachy,
vnímáme chuť, ale podstatu nepoznáme ani smysly ani úsilím našich myslí: tím méně můţeme
mít představu o podstatě Boha. [II díl, kniha 3, str. 312-313]“ (SAXL, 2010) V rukopise
Seven statements on religion (po 1710) dodává: „…náboţenství a ﬁlosoﬁe mají být zachovány
oddělené. Nemáme zavádět boţská zjevení do ﬁlosoﬁe ani ﬁlosoﬁi do náboţenství.“
Roger Cotes (1682 – 1716) komentuje ve své rozsáhlé předmluvě k Principiím moţné
zaloţení gravitace v Boţském rozumu: „Můţe být gravitace nazývána okultní příčinou a být
vykázána z filosofie, protoţe příčina gravitace je okultní a nebyla dosud vysvětlena? Ti, kdo
toto tvrdí, musí být opatrní, aby neupadli do absurdity, která můţe podkopat základy vší
filosofie. Příčiny obvykle vystupují uspořádány v celistvém řetězci, od těch, které jsou sloţené
(compouded), k těm jednodušším. Kdyţ dojdeme aţ k těm nejjednodušším, nelze pokračovat
dále. Z toho důvodu nelze očekávat, ţe by bylo dáno nějaké mechanické … vysvětlení těchto
nejjednodušších příčin. Můţeme tedy tyto nejjednodušší příčiny nazvat okultní a odmítnout
je? Potom bychom měli odmítnout i ty, co na ně bezprostředně navazují, a ty, co navazují na
ony odmítnuté, aţ by filosofie byla zcela vyčištěna a zbavena jakékoliv příčiny. Někteří
v tomto bodu argumentují, ţe gravitace je nadpřirozená a nazývají ji neustálý zázrak. Toto je
třeba odmítnout, protoţe nadpřirozené příčiny ve fyzice nemají místo. … Gravitace bývá
odmítnuta, protoţe nemůţe být řečeno, ţe je „uvnitř“ těles, a tedy nazývána nadpřirozená,
protoţe ani není vytvářena ostatními vlastnostmi (properties) těles, a tedy ani mechanickými
příčinami. Ale tělesa mají určité primární vlastnosti, a tyto, protoţe jsou primární, nezávisejí
na ničem jiném. Připusťme, ţe všechny tyto vlastnosti nemusí být chápány jako nadpřirozené,
a ţe nemusí proto být odmítnuty -- a toto je filosofie, kterou bychom měli mít.“ 71
V sekundární literatuře na vztah mezi gravitací a metafyzickými spekulacemi není
jednotný názor. Howard Stein (COHEN, a další, 2002 stránky 256 – 307) polemizuje s
teologickým zaloţením Newtonovy metodologie přírodních věd: „V General Scholium,
Newton říká o Bohu: "Známe ho jen z moudrého a vynikajícího uspořádání věcí a finálních
příčin. … toliko o bohu: Diskuse o něm spadá do oboru přírodních věd a to v míře jak se jeví
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Cotesova předmluva in (NEWTON, 1974 str. XVII)
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v podobě věcí “ V Opticks, po rozsáhlém úvodu o ledasčems, Newton tvrdí: Po zevrubném
přezkoumání velice různorodých jevů se mi zdá pravděpodobné, ţe Bůh na Počátku stvořil
Hmotu ve formě pevných, masivních, tvrdých, neprostupných a pohybu schopných částic.“ Na
obou místech, tvrdí Stein, je existence boha vysvětlena a-posteriori, v druhém případě jeho
stvoření hmoty a jejích atributů je pouze pravděpodobné, přičemţ v případě svých fyzikálních
objevů pouţíval Newton svá tvrzení jako jistá. V poznámce Stein odmítá názor, ţe „základní
pojmy Newtonovy přírodní filozofie mohou být nakonec objasněny jen z hlediska jeho
teologického rámce, který měl silný vliv na velkou část jeho myšlení“, a který prezentuje
například J. E. McGuire v díle Force, Active Principles, and Newton‟s Invisible Realm.
McGuire je součástí širší tradice, která nahlíţí na základní koncepce Newtonovy
přírodní filosofie, především jeho konceptu času a prostoru, jako na výsledky Newtonova
teologického přesvědčení. Podobně to chápali Newtonovi současníci. Leibnitz píše: ”Je
pravda, ţe moderní ﬁlosofové jistou dobu přirozené bezprostřední působení jednoho tělesa na
jiné, vzdálené těleso odmítají, a já přiznávám, ţe s nimi souhlasím … Tak theologové
augsburského vyznání [tj. Newton a jeho ţáci] učí, ţe na Bohu závisí … ţe určité těleso
působí bezprostředně na více navzájem vzdálených těles. A přestoţe tento účinek přesahuje
síly přírody, nelze podle oněch theologů dokázat, ţe přesahuje moc původce přírody, pro
něhoţ je snadné dané zákony zrušit nebo od nich podle své vůle cokoliv osvobodit, stejně jako
můţe nechat ţelezo plavat na vodě nebo zabránit působení ohně na lidské tělo.“ V podobném
duchu píše Samuel Clarke: „Ţe by jedno těleso přitahovalo jiné bez jakéhokoli
zprostředkování, to vskutku není zázrak, ale protimluv, předpokládající, ţe něco jedná tam,
kde není. Ale prostředky, jimiţ se dvě tělesa přitahují, mohou být neviditelné a nehmatatelné a
mohou se svou povahou lišit od mechanismu; a přece to, ţe působí pravidelně a setrvale,
můţe být docela dobře nazýváno přirozeným, neboť to je mnohem méně podivuhodné neţ
ţivočišný pohyb, který přece není nikdy nazýván zázrakem.“72 Ve vydání přednášek Richarda
Bentleyho (1662 – 1742), které obsahují doslovné citace z Newtonových dopisů, pak můţeme
číst: „Taková vzájemná gravitace či spontánní přitaţlivost nemůţe být látce inherentní a
72

(COHEN, a další, 2002 stránky 459-460) Clarke vedl rozsáhlou korespondenci s Leibnitzem v letech

1715 aţ 1716 iniciovanou manţelkou krále Jiřího II Karolínou z Ansbachu (1683 - 1737). Písemná doklady
naznačují, ţe přímá angaţovanost Newtona v této konverzaci existovala, ale byla poměrně vzácná. Clarkovo
autorství všech dopisů je nezpochybnitelné, ale vzájemný vliv Clarka a Newtona je dle Domenica Bertoloni
Meliho natolik silný, ţe dopisy můţeme povaţovat za společné dílo obou myslí „naladěných na stejnou vlnu“.

85

bytostná, ani se v ní nemůţe objevit, ledaţe by jí byla vtištěna a vnuknuta boţskou mocí…
protoţe působení na dálku [čti: není jasná jeho příčina] odporuje zdravému rozumu, ba
rozumu vůbec.” (SAXL, 2010)
Řada pasáţí Newtonova díla z oblasti fyziky přinejmenším silně naznačuje určité
rozpory s podstatou Newtonovy metafyziky. Newtonova doktrína o prostoru a čase nemusí
být teologickým konstruktem, především vezmeme-li v potaz jeho výslovné prohlášení, ţe je
nejisté, jsou – li prostor a čas a jejich atributy odvozeny z Boţí povahy. (COHEN, a další,
2002 str. 297) Newton si ponechává moţnost dalšího výzkumu povahy fundamentálních
základů „stavebních kamenů“ přírody (NEWTON, 1974 str. 53): „Mluvíte někdy o gravitaci
jako něčem, co je podstatou a základem hmoty. Račte prosím nepřisuzovat tento význam mně,
protoţe nepředstírám, ţe příčinu gravitace znám“, dále téţ: „Nebyl jsem schopen vyvodit
příčinu pro tuto vlastnost, gravitaci z jevů (fenoménů) a neformuloval jsem nějakou
hypotézu.“ (NEWTON, 1974 str. 45) O pojmu hypotéze píše v dopise Clarkovi: „Co není
odvozeno z jevů, musí být nazváno hypotézu, a hypotézy, ať metafyzické, fyzikální, zaloţené na
okultních či mechanických kvalitách [metaphysical or physical, or based on occult qualties,
or mechanical], nemají v experimentální filosofii místo. V experimentální filozofii, jsou
předpoklady odvozeny z jevů a indukcí zobecněny Touto metodou byly nalezeny
neprostupnost, pohyblivost a setrvačnost těles, pohybové zákony a gravitační zákon. Stačí, ţe
gravitace reálně existuje a jedná v souladu s těmito stanovenými zákony, a ţe je schopna
dostatečně vysvětlit všechny pohyby nebeských těle a moře.”73
Tento postoj je určující pro celé skotské osvícenství. Hume zdůrazňuje a sdílí Newtonův
skepticismus i v oblasti poznání sebe sama: „Kdyţ zaměříme svá zkoumání za předkládanou
podobu objektů našich smyslů … obávám se, ţe řada našich závěrů bude plna skepticismu a
nejistoty… Pokud pochopíme správně newtonovskou filosofii, tak jí odpovídá právě tento
určitý stupeň skepticismu a upřímné doznání k ignorování těch témat (subjects), která
přesahují veškeré lidské kapacity.“ Tento skepticismus je dokonce znakem pravé filosofie,
experiment je jejím jediným nástrojem: „…ale příčiny [asociace] jsou většinou neznámé a
musí být přiřazeny mezi základní vlastnosti (qualities) lidské povahy, a já si nečiním nárok na
jejich vysvětlení. Pravý filosof (true philosopher) nejvíce potřebuje omezit svoji nepřiměřenou
73

Dopis z roku 1713, in (NEWTON, 2004). Viz téţ [Newton] pojednává tyto síly jako síly matematické, a

nikoli reálné (KOYRÉ, 2004 str. 140)
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touhu poznání těchto příčin. Poté, co zaloţí svoji nauku (doctrine) na základu dostatečného
mnoţství experimentů, … další vyšetřování příčin (toho zbytku co vidí jako nevysvětlené) by
jej vedlo k temným a nejistým spekulacím.“ (HUME, 1826 str. I/29)
Otázka po prvotní příčině otevírá nebezpečí nekonečného regresu, coţ uvádí jiţ
Montaigne (1533 – 1592): „Abychom mohli rozhodnout o pravděpodobných zdáních, která si
o věcech utváříme, potřebovali bychom nástroj, jímţ bychom soudili; abychom si ověřili tento
nástroj, potřebovali bychom důkaz; abychom si ověřili platnost tohoto důkazu, museli bychom
mít nějaký nástroj či prostředek: a jsme jak na kolotoči.“ (MONTAIGNE, 1995 str. 187)
V tomto pojetí je vědecké poznání vystaveno nekonečnému regresu mezi nástrojem poznání a
nástrojem ověřujícím nástroj. Lze citovat i Aristotelovo řešení nekonečného regresu pohybu:
„Jeţto však všechno pohybované nutně jest pohybováno něčím, kdyţ totiţ něco v místním
pohybu jest pohybováno jiným rovněţ pohybovaným, a to zase jiným atd., nutně musí být jistý
první omezující činitel, a to nemůţe jít donekonečna. (Fyzika, 242a50) Pokud je dle
Wittgensteina konečnou odpovědí na to, co je metr, jeho etalon uloţený v Paříţi, nelze o něm
smysluplně prohlásit, zdali měří či neměří metr. Je samotnou délkou a jako takový délku
postrádá. Petr Rezek tvrdí totéţ aţ v brutálně jasné zkratce: „Lze říct o červeni, ţe je červená?
Zřejmě nikoliv, stejně jako o dokonalé rovnosti nelze říct, ţe je rovná: červeň je standart.“
(REZEK, 2009 str. 75)
Newtonova metodologie přírodní filosofie můţe být interpretována i jako popperovské
postupné zlepšování nedokonalých znalostí. Leonidas Montes tvrdí, ţe Newton ponechával
své teorie, včetně gravitačních zákonů, jako otevřené hypotézy, přístupné dalšímu
postupnému zlepšování – tedy šlo o „pouhé“ aproximace (nedosaţitelného) dokonalého
vědění. Je třeba činit rozdíl mezi matematickými nutnými pravdami a jejich aplikací na
fyzikální realitu. Newton dle Montese sice buduje matematický model světa, ale vazba
matematických zákonů a podle nich se chovající fyzikální reality (pohyby planet a těles
obecně, která je předmětem zájmu „experimentální filosofie“ - fyziky), nemusí být nutně
chápana jako daná jednou provţdy, ale pouze jako doposud nejlepší formulace pozorované
reality (DOW, a další, 2006 stránky 105-106): „V experimentální filozofii předpoklady získané
induktivně z fenoménů, by měly být povaţovány za buď přesné, či velmi téměř pravdivé bez
ohledu na existenci jiných hypotéz, a to do té doby, kdy jiná pozorování (fenomény) tyto
předpoklady učiní jistými, či naopak zaloţenými na výjimkách. (NEWTON, [1687] 1999 p.
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796) Leonidas Montes polemizuje se Strongovou esejí, která upozorňuje na to, ţe Scholium
s odvoláním na Boha jakoţto příčiny gravitace, bylo přidáno aţ dvacet šest let po prvním
vydání z roku 1687. Dle (STRONG, 1952) bylo účelové odvolání na Prvotního Hybatele
Newtonovým vypořádáním se s útoky kartesiánů. Montes však dovozuje, ţe jde o výsledek
procesu postupného zlepšování teorie, který není nijak v rozporu s Newtonovou metodologií
„experimentální filosofie.“ Nejde o vypočítavou reakci na kritiku, ale o důsledek plynoucí ze
způsobu budování teorie samé. (DOW, a další, 2006 str. 119)
Aby situace byla ještě nejasnější, i Newton nakonec připouští určitou moţnost, ţe
gravitace předpokládá jakési „hmotné“ původce. Závěrečný odstavec General Scholium je
trochu podobný karteziánskému pojetí éteru, opět s poukazem na nedostatek informací o
východiscích a pevných principech: „A teď bychom mohli přidat něco o určitých těch
nejnepatrnějších duchách (subtle spirits), kteří prostupují a skrytě leţí ve všech hmotných
tělesech (gross bodies). Díky síle a aktivitě těchto duchů jsou částice těles přitahovány
navzájem… a elektrická tělesa účinkují na významné vzdálenosti… a vyzařování a přijímání
světla se projevuje… jako ohřívání těles …části zvířecích těl se pohybují v souladu s vůlí, a to
tak, ţe kmity tohoto ducha se šíří podél pevného vlákna nervů, z vnějších smyslových orgánů,
do mozku, a z mozku do svalů. Ale to jsou věci, které nelze vysvětlit v několika slovech, ani
nejsme schopní doloţit dostatkem experimentů, jeţ je vyţadován pro přesné určení a
demonstrace zákonů, podle kterých tito električtí a tvární duchové působí.“ Toto vyjádření
však není v rozporu s tím, ţe prostor je nepřítomnost věci, protoţe jinak by tento éter kladl
alespoň minimální odpor a pokud neklade, termín samotný nemá smysl a neexistuje (HALL, a
další, 1967 stránky 65 - 66).
Z pohledu skotského školství kontrolovaného církví nebylo chybou Newtonovi rozumět
jako věřícímu vědci. Keynes, kdyţ si přečetl značnou část Newtonova díla, prohlásil v knize
Newton, the Man: Newton nebyl prvním z lidí věku rozumu. Byl posledním z kouzelníků
(magicians), poslední z Babylóňanů a Sumerů. Jeho dílo je tvořenou pouze z menší části spisy
„vědeckými“, týkající se optiky, kosmologie optiky a matematiky. Dominují spisy
alchymistické, teologické, proroctví a týkající se bádání o starých pravdách (DOW, a další,
2006 str. 114). V tomto kontextu by se dalo říci, ţe Arbesovo romaneto Newtonův mozek se
vším svým mysticismem je originálnímu uvaţování Newtona blíţe, neţ by se zdálo ve světle
tvrdého racionalismu 19. století.
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Clara et distincta a Self
V předchozím textu jsem se snaţil vyloţit dobovou analogii mezi gravitací v hmotném
světě a ve světě duševním, zde bych rád shrnul zejména Humeův skeptický postoj k existenci
Self a to v kontrastu s pojetím duše René Descarta a naznačil řešení Franze Brentana (1838 1917).
Metoda a Já
Karteziánská oddělenost lidského ega od jsoucího světa je skotským osvícenství
odmítána a Descartova introspekce je chápána jako značně problematická metoda. Dle Skotů
proces rozhodování, tak jak probíhá v běţné situaci, nelze plně reflektovat: Pokud se
soustředíme na introspekci (sebe-pozorování toho, co se v průběhu myšlení a rozhodování
odehrává), tak toto soustředění přirozeně ničí spontánnost aktů, které jsou pozorovány. Proces
myšlení je ze své podstaty nevědomý, pouhé jeho uvědomění ho nepřípadně zpředmětňuje a
proměňuje v něco jiného. Kdyţ se myslíme, nereflektujeme plně proces myšlení, protoţe akty
naší mysli jsou zaměřeny na předmět našeho uvaţování. Vybavení si rozhodování v mysli
v následné analýze toho, „jak jsme se rozhodli“, nedává smysl. Thomas Reid sice volá po
kultivaci schopnosti reflektovat, ale zároveň dovozuje, ţe jen málo lidí je tohoto schopno.
(REID, a další, 2007 stránky 3 - 4)
Skoty odmítnutí introspekce vede k „primátu třetí osoby,“ kdy je východiskem
stanovisko pozorovatele: Dle Humea lidský ţivot musí být opatrně pozorován. Zatímco
jednající osoba jedná a tvoří si své názory v rámci svých omezených znalostí, pozorovatel má
přístup k daleko více faktům a kontextu jednání. Díky tomu je jeho posouzení přesnější a
vědečtější neţ pokud jednající posuzuje sám sebe. Hume tvrdí, ţe pomocí ...záznamů válek,
intrik, názorových proudů a revolucí máme rozsáhlý soubor experimentů, na jehoţ základě
můţe politik, či morální filosof postavit principy své vědy. Dělá to stejným způsobem jako
kdyţ vědec, či přírodní filosof se pomocí experimentů seznamuje s podstatou rostlin, minerálů
a ostatních předmětů (HUME, 1975 str. 834). Podobně postupuje i skotská etická teorie. „I
kdyţ je určité napětí mezi anatomií mysli a morálními nároky, obecně Skotové předpokládají,
ţe základ ctností je zaloţen v porozumění člověku jako společenské bytosti nadané inteligencí
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a … morální teorie je vysvětlována jako výsledek přirozeného vývoje (natural history)
člověka.74
Zdá se, ţe tento postoj je i v jádru Humeovy skepse, jak ji definuje Rod: „Skepse … je
význačná především přesvědčením o nedosaţitelnosti toho dokonalého vědění, v nějţ věřili
zástupci racionalismu … rozum opírající se o své vlastní principy, se takříkajíc proti sobě a
ruší kaţdou jistotu filosofického a všedního druhu.“ (ROD, 2004 p. 401) Myslet ego-cogito je
nemoţné, protoţe: „…kdyţ vejdu tím nejdůvěrnějším způsobem v kontakt s tím, co označuji
jako Já (myself), vţdy se zadrhnu na dílčím počitku (perception) čehosi jiného – horka či
hladu, světla či stínu, lásky či nenávisti, bolesti či potěšení. Nikdy nemohu zachytit Já bez
počitku a nikdy nemohu pozorovat nic neţ počitky“. (HUME, 1826 p. I/321)
Co ale skutečně je Descartovo Ego?
Hume Descartovo ego-cogito prohlašuje za neexistující, za scholastický neujasněný
předsudek trčící v Descartových meditacích. Descartes v zásadě pouţívá augustinovské
přístupy jako je sebereflexe, „hledání Boha introspekcí“ a k tomuto konceptu přidává
radikální uzavřenost lidského ega od „řádu světa“ (TAYLOR, 1994 str. 143). Ve svých
Meditacích se díky introspekci dostává Descartes k jasně evidentnímu egu, zdroji jistoty,
místu reflexe podobně evidentních Pravd jako je Bůh a matematika. V dalším svém díle Vášních duše buduje Descartes představu spojení těla a duše skrze šišinku mozkovou. „Tělo
je jedno a v jistém smyslu nedělitelné … v případě odebrání jednoho [orgánu] se celé tělo
stává vadným” (DESCARTES, 2002 str. 51). Duše nemá vztah k nějakým vlastnostem hmoty
(rozlehlost, rozměry…), nelze ji nijakým způsobem dělit, „ke své existenci nepotřebuje ţádné
místo ani nezávisí na hmotné věci … ba lze ji snáze poznat neţ tělo“ (DESCARTES, 1992 str.
27) V duši nalézáme jisté a původní pojmy, originály o bytí, počtu, o trvání, pro samu duši
máme jen pojem myšlení obsahující percepci chápání a sklony vůle. Vášně plynou z pojmu
spojení duše a těla, tělo působí na duši a vyvolává v ní její city a vášně. (DESCARTES, 1997
str. 22) Kromě toho duše je schopna radovat se z nekonečného mnoţství uspokojení, která se
vůbec nenacházejí v tomto ţivotě (DESCARTES, 1997 str. 68) Z čehoţ plynou dva druhy
potěšení: Jeden patří pouze duchu a druhý člověku, to znamená duchu, pokud je spojen
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(WOOD, 03/1990 str. 113) Tento vývoj se však týká pouze změn společenských institucí, nejde o

evoluci avant la lettre.
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s tělem. (DESCARTES, 1997 str. 63) Duše nemůţe mít vztah ke stavu určitého orgánu, ale
pouze k celku těla, protoţe odebráním částí těla se duše nemění, tělo opouští teprve, kdyţ se
jako „seskupení orgánů“ rozpadne. Zdá se být pro Descarta nepochybné, ţe rozumní tvorové
s jinou stavbou těla by introspekcí dospěli ke stejným matematickým pravdám.
Všech šest Descartových základních afektů (údiv, láska, nenávist, touha, radost a
smutek) cítíme v duši, která je ale pouze zakouší, protoţe hmotnou „nejbliţší příčinou afektu“
je vzruch hýbající šišinkou. Afekty nezpůsobují věci samé, ale naše zkušenosti s nimi: O
vzniku afektu rozhoduje temperament fyzického těla (jeho uspořádání) (DESCARTES, 2002
str. 69), jeţ je dán předchozí zkušeností. Temperament těla provádí volbu mezi tělesnými
impresemi. Tentýţ smysly percipovaný a nervy přenesený obraz čehosi ohroţujícího na
šišince, můţe vést k tělesné impresi smělost nebo zděšení, díky odlišným pohybům hybných
duchů75 v těle. Pokud je odpovědí tělesná imprese zděšení, obraz je odraţen do nervů, které
obrací tělo zády a pohybují nohami k útěku. Kromě toho jsou hybní duchové posláni do srdce,
kde se krev začne rozpínat jinak neţ obvykle a díky tomu vytváří hybné duchy, které prvotní
pohyb těla (impresi zděšení) dále udrţují a posilují. Podporují téţ prostupnost specifických
nervů, které způsobí další stahování svalů nezbytné pro útěk a jsou schopny vyvolat na šišince
specifický typ pohybu, který je duší pocítěn jako afekt strachu. V případě tělesné imprese
smělosti, identický prvotní obraz díky jinému temperamentu těla vede impuls jinými cestami,
do jiných svalů, jinak rozpíná krev v srdci, které tak podává jinou zpětnou vazbu vedoucí
k odlišnému pohybu šišinky, který je v tomto případě spárován s duševním afektem smělosti.
Při procesu rozpomínání duše pouze rozkmitá šišinku, vlastní proces se odehrává mimo
ni: „Šišinka se postupně obrací na různé strany a pohání tak hybné duchy k různým koutům
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Hybní duchové jsou médium přenosu vzruchu v těle, jsou sloţeny z těch nejjemnějších a nejhybnějších

částí krve. Mozek slouţí jako místo jejich separace. (DESCARTES, 2002 str. 37) Jiţ v řeckém lékařství je
mozek „jakási rafinérie pro pneuma (quintessence) – zdroj všech vjemů a pocitů. Řečtí anatomové se domnívali,
ţe pneuma postupuje z hrudi karotidami do mozku, tam je v mozkových dutinách pročištěno, zjemněno a poté je z
mozku vedeno dutými nervy do všech orgánů.“ (kol., 2005) Descartes pouţívá důvtipně a zcela špatně hybné
duchy a jejich pohyb pro vysvětlení pohybů svalů. Protoţe svaly jsou v párech, hybní duchové v nervech působí
na hybné duchy ve svalech, které se rámci páru svalů pouze přeskupí. Sval, který opouští, se natahuje, cílový
sval jejich pohybu se smršťuje. Zajímavé je tvrzení, ţe tělo samo můţe provést reflexivní oblouk (podráţdění –
reakce) zcela bez intervence duševních pochodů. Descartes uvádí reflexivní mrknutí oka (DESCARTES, 2002
str. 41).
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mozku, dokud nenaleznou ono místo, kde zanechal [fyzikální] stopu předmět, který si chceme
vybavit“. (DESCARTES, 2002 str. 59). Teprve adekvátní reakce (fyzikální interference mezi
hybnými duchy a záznamem) vzbuzuje „zvláštní pohyb na šišince, jenţ duší představuje
stejný předmět a dává jí najevo, ţe je to ten, na nějţ si chtěla vzpomenout.“ (DESCARTES,
2002 str. 59) Pocitu morálního dilematu odpovídá stav, kdy je šišinka pohybována dvěma
různými způsoby zároveň. Pohyby, jejichţ primárním zdrojem jsou hmotné pohyby krve
v srdci, se v šišince kříţí s pohyby z duše na základě čistě racionálních a imaterálních
procesů.76 Řešením je „prozkoumat dobrou povahu toho, co je vskutku hodno naší touhy.
(DESCARTES, 2002 str. 129) To uţ ale je čistě spekulativní a racionalistické činnost vlastní
duši: „…je zapotřebí dlouhého cvičení a často opakovaného rozjímání, abychom si zvykli
pohlíţet … z této stránky“. (DESCARTES, 1992 str. 22)
K tělesným vášním se Descartes nestaví negativně, protoţe uspokojení ...duše... spočívá
[i] v tom, ţe ji [tělesné cviky jako jsou lov, hra s míčem…] upozorňují na sílu … nebo jinou
dokonalost těla … a obecně se jí zamlouvá pociťovat, jak se v ní zvedají vášně, ať mají
jakoukoliv povahu, jen kdyţ nad nimi neztratí svou vládu, (DESCARTES, 1997 str. 75)
Naprosto dobré vášně… musí být podrobeny rozumu. (DESCARTES, 1997 str. 81), ale
negativní vášeň je dobrá, pokud je kontrolovaná rozumem: Kdyţ rozum dodrţuje vrch, i
zármutek přispívá k blahu člověka. (DESCARTES, 1997 str. 38)
Zdá se, ţe Descartes akceptuje Aristotelův předpoklad, ţe úkolem člověka je „skutečná
činnost duše ve shodě s rozumem“ (EN1098a10) a tento člověk by měl být i blaţený. Dle
Descarta blaţenost spočívá pouze ve spokojenosti ducha (DESCARTES, 1997 str. 60) a rozum
prokazuje skutečnou sluţbu tím, ţe zkoumá správnou hodnotu všech statků (DESCARTES,
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Pojem karteziánství bývá pouţíván v trochu odlišném smyslu, neţ byla původní Descartova koncepce.

Dle Dennetta část kognitivních vědců věří v cosi jako karteziánské divadlo (kino), coţ je magické místo v hlavě,
kde se vše uspořádává do obrazu - projekce. Korb dodává: "Tento karteziánský materialismus... vede k
nekonečnému regresu: Pokud je zde divadlo, kde je vědomí promítáno, potom musí existovat pozorovatel
pozorující tuto projekci (proč se jinak obtěţovat s divadlem?). V opozici ke kartézskému materialismu Dennett
navrhuje myšlenku, ţe vědomí je více či méně kontinuální (ale ne trvalý) proud proto-textů (flow of drafts of
text), texty jsou neustále upravovány a přepracovávány, jak postupují od jednoho procesu mysli k dalšímu.
Některé spouštějí řeč, jiné jsou uloţeny v dlouhodobé paměti, nebo zcela zapomenuty. (KORB, 1993). Ale ani u
Descarta neexistuje čistá představa projekce (Camera obscura), běţné vědomí spíš vzniká na rozhraní těla a duše,
plyne z faktu jejich spojení. Dynamika emocí a rozpomínání je z velké části, ne-li plně, řízena fyzickým tělem.
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1997 str. 63) … dobrým člověkem je ten, který vykonává vše, co mu nařizuje opravdový
rozum. (DESCARTES, 1997 str. 100) Uţití rozumu je třeba trénovat, zvykat si na něj: Znalost
pravdy a zvyk vzpomenout si a souhlasit s touto znalostí (DESCARTES, 1997 str. 67) ...
dlouhou a často opakovanou meditací vštípili do své mysli, aţ by se proměnila ve zvyk.
(DESCARTES, 1997 str. 70) I po té je rozum v poznání Dobra, které by nám poskytovalo
jasná vodítka pro rozhodování, omezený: Nejsme nadáni nekonečným věděním ... musíme se
spokojit s poměrným dobrem (DESCARTES, 1997 str. 74) … i kdyţ nemůţeme všechno
prokázat, musíme se nicméně rozhodnout a přijmout mínění, která se nám zdají
nejpravděpodobnější (DESCARTES, 1997 str. 70).
Z uvedeného je jasně vidět, ţe Descartova duše není identická celku naší osobnosti,
protoţe okupuje daleko menší oblast konvečně chápaného Já, neţ by se dalo čekat: Je pouhým
pasivním příjemcem řady afektů vznikajících v těle, které dokáţe pouze zmírnit, překonat, ale
nikoliv popřít. Strach či smělost vznikají v těle podobně jako bolest, či dokonce slyšený zvuk.
K jejich rozlišení dochází aţ v duši, ale duše sama se na jejich vzniku maximálně spolupodílí
s tělem. Duše sama je blaţenou, jedná –li v souladu s rozumem, a vášně jsou dobré v té míře,
v jaké jsou tímto rozumem vedeni. Tohoto ţádoucího vztahu je dosahováno cvikem v
introspekci. Reálně dosaţitelná je provizorní, konformisticky orientovaná etika, která se řídí
čtyřmi zásadami (DESCARTES, 1992 stránky 20 - 25): Za prvé je správné řídit se zvyky a
mravy platnými v daném okolí. Všude tam, kde toto není moţné, je dobré se řídit ve svých
skutcích podle nejrozumnějších lidí ve svém okolí. Za druhé, pokud se rozhodujeme za
vysokého rizika a nejistoty, je dobré ve svém rozhodnutí setrvat a neměnit ho. Třetí zásada je
podřídit se podmínkám, pokud jsou nezměnitelné: Všechny statky, které nevlastní, se
nacházejí zcela mimo jeho moc a on se takto zvyká po nich vůbec netouţit. (DESCARTES,
1997 str. 52) Teprve čtvrtou zásadou je řídit se vlastním rozumem.
Je zajímavou otázkou jak/jestli jsou jednotlivá ega u jednotlivých lidí nějak
individualizovaná a jakým způsobem duše existuje po smrti, kdy se tělo jako „seskupení
orgánů“ rozpadne. Z Descartova pojetí lze snad vydedukovat, ţe rozpad těla znamená
naprostou ztrátu paměti. Souhlasil by asi s Markem Aureliem, pro nějţ je smrt odpočinutím
od smyslových rozporů, od záchvěvů chtíčů, od trmácení rozumu a od slouţení tělu. Nelze se
však ubránit dojmu, ţe to, co zbude z člověka, nesmrtelná duše, působí mírně nelidským
dojmem.
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Humeova iluze Self a Brentanovo řešení
Ideja Humeova Self, kterým rozporuje karteziánské Já, by měla být ve shodě
s empirickým postojem, podle nějţ kaţdé ideji musí předcházet vjem (impression). Za tohoto
předpokladu není velký problém dokázat jeho neexistenci: “Otázku [po existenci Self] je
nemoţné odpovědět [kladně] bez zjevných rozporů a absurdit. Přesto je to otázka, která musí
být nutně zodpovězena, pokud chceme, aby idea Self byla uznána jako jasná a srozumitelná.
Této trvale jsoucí ideji musí dát vzniknout určitý jedinečný vjem. Ale Self nebo osoba (person)
není zaloţena v jedné ideji, nýbrţ zdá se být vztaţena hned k několika vjemům a idejím. Pokud
by nějaký vjem dával vzniknout ideji Self, musel by během běhu našeho ţivota setrvávat
(continue) neměnný a stejný, jelikoţ Self by mělo existovat právě tímto způsobem. Ale zde není
ţádný takový stálý a neměnný vjem. Bolest a slast, smutek a radost, vášně a pocity následují
jeden za druhým a nikdy neexistují všechny najednou. Idea Self nemůţe tedy být odvozena od
některého z těchto či jiných vjemů, z čehoţ plyne, ţe tato idea neexistuje (consequently there is
no such idea).” (HUME, 1896 str. I.4.6 )
Z uvedeného úryvku je jasné, ţe Hume na rozdíl od Descarta chápe emoce jako
integrální součást Self. Toto Self nemůţe být ideou, protoţe místo jednoho trvalého vjemu
(který je základem kaţdé ideje) mu odpovídá několik časově omezených vjemů, protoţe
„vášně a pocity následují jeden za druhým“, a nelze nalézt ţádný vjem, který by byl jejich
společný substrát. Odmítnutí karteziánského ega je krokem do prázdna, které zaplňuje aţ
Franz Brentano svým pojetím intencionality. Brentano souhlasí s Humem, ţe myslím vţdy na
něco, tedy Nikdy nemohu zachytit Já bez počitku. Já, jakoţto psychické povstává dle Brentana
právě v této reflexi: Společný rys všeho psychického povstává v tom, co bylo často bohuţel
velmi mylně označováno jako „vědomí“, tzn. v subjektivním chování čili v intencionálním
vztahu k něčemu, co snad není dáno skutečně, ale přesto ve vnitřní podobě.“ (BRENTANO,
1993 str. §19)
Určitou moţností, jak vybudovat na Humeově odmítnutí koncept ega, je zavedení
pojmu fantazie, díky které pocity sice následují jeden za druhým, ale proţité se stává součástí
Já, jsme schopni vědomé (i nevědomé) manipulace, vzpomínky nám v určitém významu slova
patří. City jsou spouštěny počitky a vzpomínkami na počitky, či jejich komplexními formami.
Radost, či smutek z počitku „vidím pana X“ jsou zaloţeny na aktuální percepci, která díky
obecnému zákonu, který Brentano nazývá „původní asociací", (HUSSERL, 1996 str. 20) jaksi
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automaticky spojuje s předchozími stavy vědomí: „Na kaţdou danou představu od přírody
[tedy aktualitu komplexu počitků „vidím pana X“] se pojí kontinuitní řada představ, z nichţ
kaţdá reprodukuje obsah předcházející, ale tak, ţe nové představě stále připíná moment
minulosti.

(HUSSERL, 1996 str. 20) City a pocity existují „vedle sebe a najednou“

podobným způsobem jako tóny v melodii, celek ţivota, ono „já jsem“, by se dalo rozvinout aţ
jako Heiddegerovský já-pobyt završený a tvořený díky vědomí smrtelnosti. Raději ale
zůstaňme na Brentanově pozici a omezme se pouze na jeho vysvětlení Já jakoţto melodie:77
„Kdyţ zazní nový tón, nezmizí předešlý tón beze stopy, vţdyť jinak bychom nebyli schopni
pozorovat vztahy za sebou následujících tónů, měli bychom v kaţdém okamţiku jeden tón,
eventuelně v mezidobě mezi úderem dvou tónů prázdnou fázi, nikdy ale představu melodie. Na
druhé straně nezůstává přetrvání tónových představ ve vědomí v původní podobě. Kdyby totiţ
zůstaly nemodifikovány, potom bychom měli místo melodie akord současných tónů nebo spíše
disharmonickou tónovou spleť, kterou dostaneme, kdyţ udeříme na všechny tóny, pokud jiţ
zazněly, současně. Teprve tím, ţe nastává ona zvláštní modifikace, ţe kaţdý tónový vjem,
potom co zmizel působící podnět, budí ze sebe sama podobnou a časovou určeností opatřenou
představu, a tím, ţe se tato časová určenost postupně mění, můţeme dojít k představě melodie,
v níţ mají jednotlivé tóny svá určitá místa a svou určitou časomíru. Brentano78 tuto
přetrvávající představu melodie, ve které mají tóny určité místo a časomíru, povaţuje za
výsledek „fantazie [která je] zvláštním způsobem... produktivní“, přičemţ jde o „jediný
případ, kdy fantazie opravdu tvoří nový moment představ, totiţ časový moment... v oblasti
fantazie [je] původ časových představ.“79 Samotný „vjem se stává tvůrčím: Vytváří si
obsahově stejnou nebo téměř stejnou a časovým charakterem obohacenou fantazijní
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Proto uvedu jen ve zkratce Husserlovu kritiku Brentana v Patočkově souhrnu: „Nelze vysvětlovat

časovou linii pouze nepřetrţitě novými momenty připojovanými k tomu, co je dáno; časová forma není totéţ co
obsah této formy, forma zde přesahuje svůj obsah, kdeţto u Brentana jsou časové charaktery v podstatě jen nové,
k smyslovým připojované obsahy. A tak Brentano sice upozornil na rozdíl mezi smyslovým obsahem a mezi
pojímajícími časovými rysy, ale nerozebral jej. ... má-li být sled dějů uvědoměn, pak se musí stát současně
předmětem vztahového vědomí, jeţ děje sloučí v jednotu.“ (PATOČKA, 2009 str. 117)
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Jde o Brentanovu analýzu “času, kterou bohuţel nikdy nepublikoval, nýbrţ jen uvedl v přednáškách.”

(HUSSERL, 1996 str. 9)
79

(HUSSERL, 1996 str. 19) viz téţ: jde o „jediný případ, kdy fantazie se ukazuje skutečně tvořivou“

(PATOČKA, 2009 str. 119)
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představu.“ Fantazie poskytuje pocitům trvalost, protoţe vedle aktuálních pocitů existují
v mysli současně a potenciálně trvale i jejich historické fantazijní instance. Fantazie navíc
„opřena o jev momentální paměti, tvoří... představy budoucnosti v procesu, který je podobný
tomu, jímţ docházíme za určitých okolností k představám jistých nových druhů barev a tónů,
tím, ţe sledujeme známé vztahy a formy. (HUSSERL, 1996 str. 21)
Brentano k hledání Já přistupuje jinak, neţ k hledání trvalé ideje, coţ mu umoţňuje
akceptovat Humeovu kritiku Descarta. Místo nutné stálé ideje duše, která je dle Descarta v
běţném postoji skryta, ale introspekcí nalezitelna, je Brentanovo já druhotné a dynamické,
kdyţ spolu s Humem míní, ţe myšlení je vţdy myšlením něčeho. Na rozdíl od Humea se však
Brentano ono myšlení něčeho dále charakterizuje a dělí na fyzické fenomény, které
poznáváme přímo smysly a psychické fenomény (představování, souzení, hodnocení), které se
reflexivně projevují v intencionálních aktech. Toto psychické fenomény vykazují jednotu Já.
Barry Smith dochází aţ k tezi o existenci Já jako časoprostorového kontinua: Nelze
popřít, ţe s výjimkou nahodilých mezer, nám paměť ukazuje kontinuum, v čase probíhající
sérii skupin [...aktuálně percipovaných předmětů], mezi kterými je určitá podobnost. Máme
sklon se domnívat, ţe jde o reálnou jednotu... Ale nemůţeme to tvrdit to s takovou jistotou,
jako to, ţe naše současné vzpomínky patří ke stejné reálné jednotě jako naše další současné
psychické akty. Důkaz spočívá [pouze] na zvláštní okamţité a automatické srovnatelnosti
[aktuální percepce a vzpomínky]. Za současného stavu vědění samozřejmě lze zpochybnit i
onu jistotu, ţe (třeba kvůli existenci Ego-obrannému mechanismu80) vzpomínáme pouze na
minulé akty reálné percepce. Brentano v době psaní svého díla Psychologie vom empirischen
Standpunkt (1874) vidí “otevřenou otázku, zda trvání ega se týká jedné a téţe věci anebo jde
o posloupnost různých věcí, z nichţ následující plynule navazuje na místo předchozí." Self
můţe být i speciální tělesný orgán, a identita tohoto orgánu (jednota vědomí) je průběţně
obnovován způsobem, který se slovy Brentana podobá "proudu řeky." (SMITH, 1994 str. 47)
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Ego obranné mechanismy takto přepisují naše vzpomínky za účelem zachovávání naší vnitřní

psychické rovnováhy, mají chránit naše já, zachovávat pocit vlastní hodnoty v situacích neúspěchu, selhání, při
pocitech viny, studu apod. (PETERKOVA, 2012) Proto X opakovaně vypráví historku, ve které původně X
nezabránil krádeţi batohu lidem, se kterými cestoval. Tuto historku nevypráví tak jak se stala, ale ve formě "Y
nezabránil krádeţi". Zajímavé je, ţe dle všeho své vyprávěné verzi naprosto autenticky věří. Nezdá se, ţe by šlo
o (vědomou) leţ, ale právě o ego-obranný mechanismus.
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Jan Pavlík Brentanovo stanovisko shrnuje slovy: „Duše, jakoţto se sebou identická substance
psychických proţitků, je totiţ empiricky (fenomenálně) nevykazatelná. Důsledně empiristické
Brentanovo stanovisko vylučuje jakýkoliv evidentní poznatek o substanci, která se nachází
mimo svět jevů.“
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V. Krása, celek a emoce
Slovem krásný … většinou označujeme něco, co se nám líbí. Zdá se, ţe v tomto smyslu
krásný znamená totéţ co dobrý. A skutečně, v různých historických epochách byly pojmy
krása a dobro těsně spjaty. Pokud ovšem při posuzování vycházíme z kaţdodenní zkušenosti,
máme tendenci označovat za dobré nejen to, co se nám líbí, ale co bychom zároveň chtěli pro
sebe.
Eco: Dějiny krásy.
Současný pojem krásy má uţší význam neţ tomu bylo u autorů antiky, či novověku.
Platón pojem krása chápal značně široce, například dobré zákony prohlašuje krásné. Podobně
široce s pojmem krásný pracuje Montesquieu: Protoţe je Anglie zemí maximální svobody, její
politický systém zajišťující svobody je krásný, instituce a zřízení jako monarchie jsou
krásným nástrojem, pokud slouţí lidskému štěstí (MONTESQUIEU, 1899 str. III.5) a Francie
je zemí, kde je systém zaloţen především na krásných věcech jako je čest, dvornost a
statečnost. (DOHNÁLKOVÁ, 2006) Budu obhajovat tezi, ţe krásu, iniciátor estetického
zaujetí, Smith pouţil jako princip budování své ekonomické teorie. Stručně nastíním
důleţitost krásy v platonismu a budu se snaţit vyloţit její spojení s novověkým sensualismem,
teorií emocí a citů.
Vznik spekulací o krásnu, Aesthetics je v případě Skotů úzce spojen se vznikem teorie
vrozených citů, s kritickým zhodnocením Lockova empirismu a jeho syntézou s dobově
chápaným

platonismem.

Někteří

komentátoři,

jako

je

Peter

Kivy

v souvislosti

se Shaftesburym pouţívá termín eastetics avant la lettre, aby zdůraznil kontinuitu tématu,
protoţe samotný pojem pouţil aţ Alexandr Gottlieb Baumgarten v roce 1735 (CHIGNELL, a
další stránky v-xvi) a teprve Kant začne pouţívat estetický soud v Kritice soudnosti jako
synonymum pro soud vkusu.81 Původnější pojem epistemé aisthetiké označoval jak
krásné/odpudivé počitky získané ze smyslového vnímání, tak samotný smyslu pro krásu, který
je umoţňuje. Ohledně povahy těchto poznatků a zejména jejich objektivity panuje velká
nejasnost. David Hume píše o kráse jako o objektivně existující vlastnosti předmětů:

81

Dle Kanta je estetický soud nutný a univerzální, ale vztahuje se pouze k našim emocionálním stavům.
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„Třebaţe je zřejmé, ţe krásné a ošklivé ještě více neţ sladké a hořké není vlastností předmětů,
nýbrţ plně spadá do vnitřního cítění, je třeba připustit, ţe existují jisté vlastnosti v
předmětech, které svou povahou dokáţou vyvolávat zvláštní pocity.“ Vytříbenost vkusu je
objektivně vykazatelná jako míra kvality lidských smyslů: „Jsou-li naše orgány tak jemné, ţe
jim nic nemůţe uniknout, a zároveň tak přesné, ţe vnímají kaţdou přísadu ve směsi, pak
hovoříme o vytříbeném vkusu, a to ve smyslu doslovném i obrazném.“82 (ECO, 2005 str. 247)
Ovšem na jiném místě Hume obhajuje právo na ryzí subjektivismus: „A kaţdý by se měl
spokojit se svým pocitem (krásy) a nechtít usměrňovat pocity ostatních.“83 Hume se i zde
distancuje od moţnosti jasného náhledu na prvotní příčiny, jeţ vedou, jak bylo řečeno, k
„temným a nejasným spekulacím.“
Řada skotských osvícenců ve svých dílech zmiňuje příklady z literatury a divadla.
Umění jiţ není pouhým stínem stínu, čili imitací jsoucích věcí, jak tvrdí Platón: „Věru daleko
jest od pravdy napodobovací umění … poněvadţ z kaţdé věci zachycuje jen něco málo a to
vnější obraz.“ (Ústava 598b), naopak, umění dokáţe zachytit samu podstatu čisté emoce:
„Jestliţe v nás divadelní nápodoby mnohdy vyvolají více vzlyků a slz, neţ by to učinily samy
napodobované věci, důvod … netkví v tom, ţe by tyto emoce byly slabší, … nýbrţ v tom, ţe
jsou čisté … bez příměsí rozrušení.“ (ROUSSEAU, 2011 str. 14)84 Skotové předpokládají, ţe
umění zjednává přístup k idejím samým, svět a lidská situace je chápána jako uměním
(divadlem) popsatelná. Základy etiky i estetiky jsou často hledány v tomtéţ citu sympatie,
která je přirozenou lidskou emocí. Hutcheson prohlašuje svět za „ohromné divadlo“, které je
řízeno Bohem „způsobem, který je příjemný pro diváka“ a metafora divadla je v základu
Smithova díla TMS. Podobně i Hume povaţuje pro morální souzení za výchozí postoj
soudného pozorovatele (judicious spectator), tedy divákem. (HUME, 1896 str. III.III.I) Pro
vysvětlení tohoto zvýšeného zájmu je třeba se vydat se na půdu „pouhé“ soudobé esejistiky
autorů jako je dramatik, spisovatel a zakladatel časopis The Spectator Joseph Addison (1672 –
1719). Chápání lidské společnosti jako uměleckého díla je v protestantské Británii posilováno
82

Morální, politické a literární eseje, XXIII (ECO, 2005 str. 277)

83

Morální, politické a literární eseje, XXIII (ECO, 2005 str. 247)

84

Podobně i hudba, kterou povaţuje za nejdůleţitější umění „Nezpodobní tyto věci přímo, vyvolá však

v duši tytéţ city, které zakoušíme, kdyţ to vše [děsivou poušť, bouři, plameny poţáru, moře] vidíme.“
(ROUSSEAU, 2011 str. 116)
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francouzskými autory, kteří v osmnáctém století s nimi sdílí metaforu společnosti jako
divadla. Při hledání analogií se neomezují pouze na oblast divadla. Charles Batteux (1713 –
1780) v Principles de la littérature tvrdí, ţe se člověk rodí jako divák. Abbé Du Bos (1670 –
1742) porovnává v díle Reflexion critique sur la poesie et sur la peinture v způsob hodnocení
lidského chování pomocí analogie se zkušeností s percepcí obrazu.
Platónovo chápání krásy
Dle dialogů Sympozion a Faidros krása odkazuje k dokonalému celku a k dobru
samotnému, protoţe „Sókratés v Ústavě ideu dobra [povaţuje] za těţko uchopitelnou věc, jiţ
je moţno pozorovat jen v jejích účincích.“ (GADAMER, 1994 str. 23)– účinek je percepce
krásného. Krásné je viditelné, kdeţto „...kdo se pokouší myslet samu transcendentní bytnost
Dobra, nebude ji smět myslet jako „nějaké Dobro“… Jednota jednoty a mnohosti, která se
postupně projevuje [jako potrojně odstupňovaný ontologický pořádek duše, státu a světa v
dialozích Ústava a Timaios], vytváří nejen jejich krásu, je to dynamis Dobra, která všude
všechno udrţuje pohromadě a uzavírá v jednotu.“ Dialog Symposion označuje za krásné
zákony, mravy a vědění samo. Krásno Platón definuje v Symposionu jakoţto ideu, obdobně
jasná definice dobra, zdá se, chybí. Krásno odkazuje k přítomnosti dobra, je jeho stopou
(Filebos 65a). Krása je na rozdíl od dobra přímo poznatelným prvkem, krása je předstupeň
dobra a předstupeň cesty k němu. V Platónově dialogu Hippias Větší je pojem krása
prověřován na příkladu krásné dívky, koně, hrnce a naběračky. Sokratem je Hippias označen
za krásného a moudrého (281a), který dosahuje krásných úspěchů. Nástroje musí být uţitečné
a v souladu se svým účelem, pokud mají být krásné. Na návrh Hipia je krásné být „bohat a
zdráv, ctěn“ a dostát dobovým konvencím a zvykům – „být [dětmi] velkolepě pohřben (295).
Náznak konceptu krásy jako sjednocené mnohosti lze nalézt v Ústavě 517c: „Idea
dobra … jest všemu původcem všeho pravého a krásného, neboť i ve světě viditelném zrodila
světlo.“ V Symposionu je krásno samo popsáno jako věčné a stejnorodé, je vrcholem
„erotického zasvěcení“ (210e, 211a). Tomuto pojetí odporuje Hippias větší, kde krása můţe
být jak idea nejvyššího rodu, tak způsob jakým bude kaţdý celek strukturován, spadá mimo
dělení na vlastnosti distributivní (pokud všechny části celku mají určitou vlastnost, tak celek
tuto vlastnost má také) a nedistributivní (vlastnost je vlastností celku, nikoliv jeho částí).
Moţným řešením je, ţe věc je krásná jen tak, jak je sama celkem, krásná je primárně jako
celek, část je pouze vhodná vůči celku. Z hlediska emocí a proţívání je v dialogu Filebos 51
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popsána krása jako slast. Krása je téţ rozpoznána jakoţto stav těla, tělesný pocit: „…kdykoli
uvidí boţský obličej, dobře vypodobňující krásu, nebo nějaký takový útvar těla, nejprve se
zachvěje a obejde ho cosi z tehdejších hrůz … Kdyţ jej uvidí, tu jako z hrůzy v něm nastane
proměna, zachvátí ho pot a nezvyklé horko.“ (Faidros) Aristoteles rozlišuje dvojí druh krásy –
krásu libou, estetickou a krásu, jeţ je ţádoucí samo o sobě, krásno etické (Ret1362b5).
V Politice povaţuje za „cíl politického společenství … krásné skutky“ (Pol1281a).
Lockeovo pojetí emocí, krásy a mravních norem
Locke spojuje teorie emocí a krásu: „Potěšení, či neklid (Delight or uneasiness), jedno
či druhé se spojuje s téměř všemi našimi idejemi, ať jiţ je vnímáme anebo si je vybavujeme. A
jen vzácně afekce našich smyslů, … jeţ není schopna vyvolat radost, či bolest.“85 To co by
mohlo vést k zaloţení pojmu jako je krása, však rozpracoval jen v náznaku, na jiném místě
lakonicky tvrdí, ţe slast a strast je jednoduchými idejemi, které, „podobně jako všechny
ostatní ideje, nemohou být popsány, ani nemohou být jejich jména nějak definována; je jediný
způsob jak je poznávat, týţ jako u jednoduchých idejí smyslů: zkušenost“ ... „věci jsou dobré
či zlé pouze ve vztahu ke slasti nebo strasti“ a konečně „naše vášně se dávají do pohybu
dobrem a zlem“ (LOCKE, 1984 str. 152) V Lockeově pojetí emoce úzce souvisí s dobrem a
tedy s morálkou a mravními pravidly. (KIVY, 2003 str. 26)
Jedním z rozdílů mezi Lockem a platonismem je otázka původu mravních norem. Na
rozdíl od v platonismu zaloţené mentalistické pozice, kde mysl sama můţe spekulativně
nalézat, či si rozpomenout na univerzální pojmy a zákony, u Lockea se „zákon se prosazuje
díky chvále a zneuctění“. I v případě zákona, jehoţ porušením nevzniká nějaká vnější sankce
od jiných (Lockem označovaný zákonem Boţím (LOCKE, 1984 str. 152), je ve hře moţnost
sebe-zneuctění a z toho plynoucí nutnost schválení, člověk „jiţ sám ze své strany vyhlašuje
smír“. Tento motiv se uplatňuje i při odmítnutí sebevraţdy: „Všichni lidé jsou zajisté dílem
jednoho svrchovaného Pána, jednoho všemohoucího a nekonečně moudrého Tvůrce, vyslaní
do světa na jeho rozkaz a v jeho sluţbách, jsou jeho vlastnictvím, jeho dílem jsou učiněni, aby
vytrvali, pokud se jemu a ne někomu jinému líbí.“

85

(LOCKE, 1992 str. 32) Péče o

dle (KIVY, 2003 str. 26) , citováno z John Locke, Essay Concerning Human Understanding, ed. A. C.

Laser (New York: Dover Publications, 1959), vol. I, p. 160.
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sebezáchovu předpokládá jednotlivce, který chápe svůj pozemský ţivot jako cosi
propůjčeného Bohem.
Locke jasně prohlašuje, ţe „jsme schopni jistě poznávat, ţe existuje nějaký Bůh…
ačkoliv nás nevybavil vrozenými idejemi sama sebe.“ Locke uznává určitou variantu
kosmologického důkazu, i kdyţ připouští, ţe nikdy nebudeme schopni nahlédnout jasně
samotný akt stvoření: „Člověk ví … ţe nicota nemůţe způsobit nějaké jsoucno, a proto je něco
věčné“, přičemţ toto věčné je Bohem, který je i jako prvotní příčina „nadmíru mocný“,
„nadmíru vědoucí“, a akceptuje i určitou variantu hylemorfické struktury světa, kdyţ
prohlašuje, ţe vedle Boha jako jsoucna přemýšlivého, jest i věčné jsoucno nepřemýšlivé,
hmota. (LOCKE, 1984 stránky 337 – 343) Protoţe nejsme schopni jasně nahlédnout akt
stvoření, je třeba se u lidských zákonů provést jiné odvození ze schválení ostatními lidmi:
„Avšak ţádný člověk neunikne trestu spočívajícímu ve výtkách a nelibosti těch, v jejichţ
společnosti je a jejichţ přízeň by rád získal86
Protoţe „všichni lidé jsou zajisté dílem jednoho svrchovaného Pána, (LOCKE, 1992
str. 32) ... Sliby a obchodní smlouvy mezi ... dvěma lidmi na pustém ostrově, […]jsou pro ně
závazné, ač jsou vzhledem k sobě navzájem úplně ve stavu přirozeném, neboť pravda o
zachování daného slova přísluší lidem jako lidem, nikoliv jako členům společnosti.“
(LOCKE, 1992 str. 37) Oba citáty jsou ze spisu týkající se politické filosofie a asi by se dalo
očekávat nějaké ukotvení v důkazu o existenci idejí, které by lidi naváděly k tomu, aby
vytrvali, či aby dodrţovali smlouvy. Nezdá se, ţe by to mu tak bylo, i kdyţ Locke tuto otázku
chápe jako naléhavou, protoţe „Nic není více povaţováno za samozřejmost, neţ ţe některé
principy, a to jak spekulativní [jeţ mají co do činění s příčinou], tak praktické [jeţ mají co do
činění s morálkou] jsou akceptovány celým lidstvem. Někteří tvrdí, ţe pokud tyto zásady jsou
všeobecně přijímány, musí být do duší lidí vtištěny od samého začátku (the outset).“
(LOCKE, a další, 1975 str. I.II.2)
Aby prokázal vtištěnost a samu existenci idejí, snaţí se najít takové pravidlo, které by
bylo skutečně „všeobecně a nutně.“ Za příklad pravidla bere nařízení „rodiče by měli chránit a
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(LOCKE, 1984 str. 214) téţ je definováno jako: „mírou toho, co je všude nazýváno ctnost a neřest … je

schválení, či nelibost … coţ se pak na základě nevyzpytatelného souhlasu uplatňuje v četných společnostech,
kmenech a klubech, které lidé na světě mají“ (LOCKE, 1984 str. 213).
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starat se o své děti.“ Ani to však „… zdaleka není vrozenou pravdu, ba není to pravda vůbec:
Je to příkaz, nikoliv tvrzení (proposition), takţe nemůţe být pravdivý nebo nepravdivý. Proto,
abychom s tím mohli vůbec souhlasit či nesouhlasit, musíme jej převrátit do formy tvrzení „Je
povinností rodičů ochraňovat své děti“, ale (pojem) „povinnost“ nelze pochopit bez právní
normy, a zákon nemůţe být známý, či vynucovaný bez zákonodárce, nebo bez odměny, resp.
trestu. Takţe je nemoţné, aby tato nebo jiná mravní norma (practical principle) mohla být
vrozená, tj. být vtištěna do mysli jako povinnost, bez předpokladu Boha, práva, povinnosti,
trestu, posmrtného ţivota… Ale všechny tyto ideje zdaleka nejsou vrozené, protoţe je v mysli
nenalézáme jako jasné a zřetelné“ (LOCKE, a další, 1975 str. I.III.12) Jde o mimořádně
zajímavé tvrzení, které klade řadu otázek. Locke by mohl argumentovat i způsobem, ţe
jakékoliv etické pravidlo pracuje s pojmy, které jsou výsledkem určitého společenského
rámce. Přirozený jazyk, ve kterém je mravní norma popsána, je společenskou konstrukcí /
konvencí odvozenou od společenského řádu. Není v něm skryta nějaká absolutní pravda, na
kterou by odkazoval. Naopak v případě matematických pravd, odkazuje formální zápis či
různé geometrické náčrtky k absolutní existenci Pythagorovy věty. Mějme společnost, kde
není známý otec – můţe to být kmen bez trvalých svazků. Pokud neznáme rodinu, nelze tvrdit
výrok „rodiče by měli chránit a starat se o své děti.“ Výrok se tedy odvozuje od určité
společenské struktury, která zná pojem rodiče. Jsou mravní normy vţdy ukotveny v jakémsi
jazyce, který nutně předpokládá určitý společenský řád a pořádek?
Pro Locka, pokud by byla idea vrozená, znamená to nemoţnost je porušit nikým a
nikdy. (LOCKE, a další, 1975 stránky I.III.13, I.III.3) Dalším argumentem proti vrozeným
idejím je fakt, ţe pokud by byly vrozené, museli by být jasné a zřetelné jiţ od dětství. Značná
část eseje se věnuje doloţení empirického faktu, ţe děti, divoši a různé kultury se chovají
značně odlišně a ţe tato odlišnost znemoţňuje stanovení určitého společného základy, z nějţ
by se daly odvodit teorie vrozených idejí. Nelze tedy ani neproblematicky tvrdit, ţe smutek,
radost, přitakání, či odpor, které doprovází naše počitky, jsou u Lockea něčím nutným a
vrozeným. Je si vědom určitého omezení tohoto pravidla, které však pouze připouští:
„Výjimkou jsou pravidla naprosto nezbytná kvůli soudrţnosti (existenci) společnosti
(společenského řádu) spolu, ale i ta jsou běţně znevaţována ve vztazích mezi odlišnými
společnostmi.“ (LOCKE, a další, 1975 str. I.III.10)
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Locke neodmítal podoby světa vyrůstající z platonismu, bral je jako empirický fakt, a je
moţné říci, ţe v tom, co viděl, by se s platoniky shodl. I Locke pouţívá obrat svíce, jeţ
nedokonale osvětluje svět kolem. Jde ale spíše o metaforu, nikoliv o referenci k boţskému
světlu v nás. Locke metaforou klade důraz omezenost lidského poznání, i jeho dostatečnost a
kritizuje tak přílišné ambice rozumu a hlad po jasných důkazech: „Na tomto základě jsou
objekty schopny se nám projevit; a neţádej kategoricky nebo nezkrotně důkaz a nevyţaduj
jistotu tak, kde můţe být pouze pravděpodobnost, coţ ovšem k řízení našich záleţitostí plně
dostačuje.“ (LOCKE, 1984 str. 41) Spinozovu vizi světa kde „jsou lidé spojeni se zvířaty a
ty s rostlinami“ (LOVEJOY, 1936 stránky 144–145) v jednom řetězci bytí u něj nalezneme
v podobě výroku ve viditelném světě těles (corporeal World) nevidíme rozervanost a trhliny.
Svět je „kontinuální sérií věcí“, jedna navazuje na druhou, „příliš se neodlišující od ní“.
(LOCKE, a další, 1975 str. 446)
Je tedy ryzí empirismus v podobě maximy „co nebylo ve smyslech, není v mysli“
moţný? Kdyby duše byla pouhá tabula rasa, není v zásadě důvod, proč by se mělo formovat
vědomí jako něco druhově lidského. Člověk, vystaven zkušenosti a počitkům reality by se
nakonec mohl stát pouhou její extenzí. Není důvod ustanovit kategorický rozdíl mezi přímým
čitím a reflexí. I v empirismu musí být duše zaloţena v apriorně chápaném rozdílu, například
mezi silou přímého počitku a menší silou při vzpomínání. Ani Lockeův empirismus se
neobejde bez fundamentální distinkce mezi aktuálně viděným a myšleným, neboli mezi
aktuálním proţitkem dění a následnými myšlenými řetězci asociací. Proto trvá na rozlišení
mezi pociťovanou silou aktuálního počitku a silou pouhých vybavených si idejí. „Duše“ si
musí být vědoma aktuality pocitů, tyto pocity následně nějakým způsobem uchovat a konečně
schopna vzpomínky. Přitom všem nesmí dojít k záměně mezi aktuálním a vzpomínaným, leda
v případě mentální poruchy jako je halucinace či sen. Pojmy halucinace, sen, šílenství se tak
negativně podílí na definici (rozumného) člověka.
Pokusme se tuto problematiku vysvětlit na případě Platónova dialogu Faidón a definici
stejnosti jakoţto neempirické, ze zkušenosti neodvoditelné kategorie. Proces rozpomínání je
chápán jako reakce na viděné: „Někdo si při pohledu na namalovaného koně a na
namalovanou lyru vzpomene na člověka a při pohledu na namalovaného Simmiu na…
Kebeta… a také na skutečného Simmiu.“ (73) Jde o zajímavý moment, kterého si je vědom
Locke: Zatímco se potkáváme s časově a prostorově se vyskytujícími jsoucny, v naší mysli
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pomocí asociace je vyvoláván odlišný, z prosté zkušenosti s viděnou realitou obtíţně
vysvětlitelný řetězec „potkávání“ s myšlenými jsoucny, který s aktuálně vnímanými počitky
musí nějak korespondovat, ale zároveň nelze tvrdit, ţe je jimi kauzálně řízen - myslíme
svobodně, tedy v určitém odstupu od aktuálních počitků. Duše člověka, který si vzpomíná při
spatření něčeho na něco jiného, pouţívá jako kritérium toho co vidí a na co si vzpomíná
kategorii stejnosti. Stejnost je univerzálním měřítkem, jeţ lze aplikovat na ledacos, proto onen
barvitý výčet asociací mezi Simmiou, Kebetem, rouchem a lyrou, namalovaným rouchem,
lyrou a Kebetem. Sama stejnost není tímto zřetězení jsoucen nějak definovaná, musí být tedy
zaloţena mimo tyto jsoucna: „Tedy neţ jsme počali viděti a slyšeti a vnímati … musili jsme
někde nabýt vědomosti o samém jsoucnu stejnosti, jestliţe jsme měli stejné věci ze smyslových
počitků uváděti s ním ve vztah a souditi, ţe sice všechny usilují býti takové, jako jest ono, ale
ţe jsou proti němu méně dokonalé“ (75) Coţ ale znamená, ţe dle Platónova dialogu Faidón se
duše [před svým zrozením] nějak setkala s jednotlivými idejemi, jde tedy o zaloţení ve
zkušenosti duše a tedy o prvek “intelektuálního empirismu.” (THEIN, 2008 stránky 124 126) Lze to však chápat i jinak: Platón zde vytyčuje horizont, habitus určitého myšlenkového
výkonu, který můţeme nazvat asociací. Na základě zaţité zkušenosti by jsoucno stejnosti
vymezovalo moţná pravidla (či bylo jiným názvem pro tato pravidla) mezi jednotlivými
objekty, podle nichţ by se usuzovalo na jejich různost / stejnost / podobnost.
Locke si je vědom, ţe počitky musí být něčím uchopeny a uspořádány do smysluplných
celků a dochází aţ k jakési formě proto-intencionality, kdyţ říká, ţe „činnost naší mysli je
druhým zdrojem idejí.“ Zdá se, ţe jiţ Locke objevuje cosi jako vnitřní smysl, který umoţňuje
„vnímání činností naší vlastní mysli v nás samých, kdyţ se zabývá idejemi, které před tím
získala [pomocí externích smyslů]“. Tento zdroj idejí má kaţdý člověk zcela v sobě … nemá
co dělat s vnějšími objekty, přesto je … vnitřní velmi věrnou obdobou [smyslů]; mohl by být
dost oprávněně nazýván vnitřním smyslem“ (LOCKE, 1984 str. 75) – a zde se objevuje
prostor mimo jiné i pro smysl krásy.
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Shaftesburyho aestetics
U zrodu skotské aestetics byl „neoplatonik a filosofický reakcionář“ Shaftesbury, který
povaţoval Lockeův empirismus pouze za neúplnou a neucelenou filosofii,87 která nebyla
schopna vytvořit nějakou ţivotaschopnou estetickou teorii: „Lockova filosofie „…otřásla
všemi základy (fundamentals), jakýkoliv řád a ctnosti vyvrhla ze světa a jejich ideje se staly …
nepřirozené a bez zaloţení v naší mysli“ (KIVY, 2003 str. 11)
Dle Shaftesburyho tyto ideje musí být zaloţeny jiným způsobem, neţ tvrdí Lockeův
empirismus. Shaftesburyho základem a východiskem je harmonie částí vzhledem ke světu
jakoţto celku. Harmonický je pohyb planet kolem slunce, harmonická je přímo zakoušená
krása přírody. Inspirován Plotínem Shaftesbury buduje hierarchii tří stupňů krásy, v níţ je
příčina ontologicky více neţ důsledek: Krásné je to, co tvoří, stvořené můţe mít jen niţší
stupeň krásy neţ tvořící. Na nejniţší úrovni jsou fyzické objekty, ať uţ přírodní nebo
vytvořené lidmi, bez formativní síly (forming power), aktivity (Action) a inteligence.
Estetická krása těchto forem je odvozená od krásy formující inteligence, příkladem jsou
umělecká děla. Na vyšší úrovni jsou formy, které utváří (the Forms which forms), tedy jsou
obdařené silou, inteligencí, aktivitou. Jsou to lidé, jakoţto tvůrci objektů první úrovně. Na
nejvyšší úrovni je „poslední řád nejvyšší a svrchované krásy [last Order of Supreme and
Sovereign Beauty], tedy boţstvo, jakoţto původce veškeré krásy (i morální krásy spočívající
v lidské mysli). Vše Bohem stvořené je krásnější, neţ lidské výtvory: „Dokonce i drsné skály,
jeskyně obrostlé mechem hrbolaté sloje a nesouměrné vodopády obestřené divokým půvabem,
mi připadají mnohem kouzelnější, neboť představují nefalšovanou přírodu a vyzařuje z nich
nádhera, jeţ zdaleka přesahuje směšné napodobeniny okázalých zahrad.“ (ECO, 2005 str.
282)
Jak uţ bylo řečeno, v rámci antické filosofie často předchází Celek před jednotlivostí
(Aristoteles díky tomu můţe hovořit o prvotnosti obce před občanem). Tento postoj se zdá být
obhajitelný i z hlediska vývojové psychologie a Merleau-Pontyho fenomenologie těla. Dle
Merleau-Pontyho předzkušenostní vnímání dítěte je zaloţené v otevřenosti celku: „Dítě
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Viz téţ Jan Pavlík: „V nejobecnější filosofické rovině byla “citová revoluce”, jejíţ literární vyjádřením

se označuje jako preromantismus či sentimentalismus, vítěznou emancipací emocionality vůči racionalismu
XVII. století“, i kdyţ plně nesouhlasím se zařazením Newtona mezi racionalisty, jak činí Jan Pavlík.
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vnímá dříve, neţ myslí, své sny klade do věcí a své myšlenky přikládá druhým, takţe s nimi
dohromady tvoří jakoby kus společného ţivota, v němţ se ještě neodlišují perspektivy kaţdého
z nich“ (MERLEAU-PONTY, 1998 str. 21). Jinak řečeno „já se vytváří na základě anticipace
tělesné celistvosti.“ (FULKA, 2008 str. 114) Člověk je schopen intuitivní nahlédnutí
universální harmonie (KIVY, 2003 str. 13) či boţského řádu (ROD, 2001 str. 177). Takto lze
odmítnou postup emirismu, podle nějţ nepopsaný list mysli prvotně percipuje jednotlivé
atomizované počitky, které se teprve ex-post skládají do sloţitějších struktur, celků.
Pro Shafteburyho je nahlédnutí Celku prvotním, coţ se nezdá být v rozporu s postojem
René Descarta ve III. meditaci: „Rovněţ bych se neměl domnívat, ţe nekonečné nevnímám
pravdivou idejí, ale jen popřením konečného (jako vnímám klid a temnoty popřením pohybu a
světla): Právě naopak, zjevně chápu, ţe v nekonečné substanci je více reality neţ v konečné, a
proto je ve mně vnímání nekonečného nějak prvotnější neţ vnímání konečného, to jest,
vnímání Boha je ve mně nějak prvotnější neţ vnímání mne samého.” Shaftesbury intuitivní
nahlédnutí popisuje různě a na rozdíl do Descarta jej vřazuje mezi ostatní smysly - jde o
„smysl“, pre-conception“, či pre-sensation, a konečně někdy uţívá pojem mravním cit (moral
sense).
I krása je spojena s dobrem a tedy i dobro je podřízeno harmonii, „objektivnímu
principu řádu“ (ROD, 2001 str. 177), a je reflektována v pocitech či v určité formě pohnutek.
Neexistuje ţádná krása, která by nebyla zároveň dobrá. V případě morálního dobra si musíme
být vědomi jeho příslušnosti k určitému celku, a pokud jsme dobří v morálním smyslu,
musíme k tomuto celku vědomě tíhnout. Moţné celky jsou dle Shaftesburyho tři: Lidská
osobnost, společnost a celek světa. Protoţe relevantním celkem ukotvující dobro v sobě je i
lidská osobnost, i ryze individualistické pohnutky mohou být dobré, pokud nepoškozují
„lidskou přirozenost.“ Není tedy nutně dobré být altruistou, sobecké postoje mohou být dobré,
dokonce i kdyţ jsou proti zájmům celku společnosti. Bohuţel Shaftesbury nikdy nerozvedl
přesný proces morálního souzení – a pouţitelnost jeho teorie pro prakticky orientovanou teorii
se proto kritikům zdála malá. (ROD, 2001 str. 178)
Smysl pro krásu a dobro
Intuitivní nahlédnutí se neodehrává v „neutrálním postoji“, ale je vţdy spojeno
s citovým pohnutím. Shaftesburyho správné poznání je jaksi intimněji spojeno se jsoucím
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světem, neţ je tomu u Descarta, je doprovodem k pohledu na něco (...drsné skály, jeskyně
obrostlé mechem, hrbolaté sloje a nesouměrné vodopády) a nezdá se, ţe by cítil nutnost
provádět nějakou operaci oddělení se od světa: „Případ mentálních či morálních témat je
stejný jako případ (výskytu) obyčejných těles či obecně předmětů (lidských) smyslů. Před
našima očima se prezentují tvary, pohyby, barvy a poměry (Proportions), které nutně mají za
výsledek (vjem) krásy či deformace (posuzované) podle různorodosti poměrů, umístění …
částí. Podobně v případě chování a aktivit (jiných lidí), které se ukazují našemu porozumění
(Understanding) zde nutně musí být nalezen očividný rozdíly dle (míry adekvátnosti, souladu Regularity or Irregularity) těchto předmětů (mysli). Určitá mysl, které je divákem a
posuzovatelem ostatních, nemůţe být bez očí a uší rozeznávajících poměry, rozlišující zvuky a
rozvaţující (scan) kaţdý cit (sentiment) či myšlenku, která jej jí ukázána. Nic neunikne tomuto
posouzení (Censure). Jako afekce (Affections) je zakoušeno měkké i hrubé, příjemné, či
nepříjemné. Věci, které shledává ošklivým či hezkým, harmonickým či nelibozvučným, jsou v
případě hudby skutečné a aktuálně přítomné, v případě předmětů smyslů jsou v jejich ...
prezentaci. Tento obdiv a nadšení, či odpor a pohrdání, pokud je vztaţen (relates) k [morální
kráse] či [vizuální a sluchové kráse] předmětu, nelze nijak odmítnout. Kaţdý, kdo řádně
rozvaţuje o těchto věcech, nemůţe odmítnout obecný (common) a přirozený (natural) smysl
pro (rozeznávání) vznešeného (sublime) a krásného ve věcech, který se objevuje jako prostá
afekce.“ (KIVY, 2003 str. 15) Pasáţ je značně vzdálená proceduře, pomocí které se jistotě
přibliţuje René Descartes ve III meditaci: „Zavřu nyní oči, zacpu si uši, nechám stranou
všechny smyslové vjemy, vymaţu ze svého myšlení také všechny představy tělesných věcí nebo
(jeţto je to sotva moţné) je alespoň jako prázdné a nepravdivé nebudu vůbec brát v potaz budu oslovovat jen sebe a prohlíţet si sám sebe zevrubněji, a pokusím se tak ponenáhlu
poznat se více a seznámit se sám se sebou důvěrněji.“
Dobro musíme pociťovat určitým smyslem. Mohl by být nově objevený smysl pro
dobrou krásu zařazen mezi ostatních pět smyslů? Je zde důleţitý rozdíl: Primárním
předmětem či „počitkem“ vnitřního smyslu pro krásu je jiţ komplexní dění, soubor jistých
jiných počitků, celek. Zdá se jako by třída počitků (zvuk, barva…) byla rozšířena o další
objekty, které se spíše odehrávají, neţ prostě aktuálně jsou. Ty se smyslu pro krásu prezentují
ihned, jejich nazírání v sobě zahrnuje jiţ určitou koexistenci jednoduchých počitků: Tón sám
o sobě nemůţe být harmonický, či disharmonický, teprve akord (více tónů najednou) či
melodie (více tónů po sobě) mají tyto vlastnosti (kdeţto počitek červeně je vţdy jen
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jednoduchým počitkem červeně). Z hlediska Shaftesburyho konceptu je akord, či melodie
uchopena jednoduchou afekcí jakoţto celek odvozený z nahlédnutí universální harmonie a
jako takový nemůţe být odmítnut. Estetický (a etický) soud a prostý počitek se z hlediska
obecné teorie afekcí podobají.
Shaftesburyho tvrzení přinášejí řadu problémů a nejasností. Proč lze například estetický
záţitek, pokud je totéţ co chuť či barva, nějak rozloţit a dekomponovat? „Cukr je sladký,
protoţe je sladký“ se zdá být obhajitelné jako fakt přirozeného světa, pocit sladkosti je
zakoušen jako cosi jednoduchého a jasného. Je však podobným způsobem „tato melodie
krásná, protoţe je krásná“? Zde naráţíme na problematiku míry neshody v oblasti běţných
počitků a „počitků“ estetických (a etických). Cukr je sladký vţdy, lidé, kteří tvrdí, ţe cukr
není sladký, jsou podezíráni ze špatné funkce smyslových orgánů, ne z odlišného názoru.
Obdobou v oblasti estetických soudů by bylo podezření na dysfunkci či prostou absenci
„hudebního sluchu,“ člověk by byl posuzován jako člověk hluchý či barvoslepý. Ne všem se
ale musí vše líbit stejně, rozdíl v estetickém hodnocení nelze tak jednoduše převést mezi
prostou absenci hudebního sluchu či citu pro barvy. Cosi v lidské povaze člověku brání uznat
svůj špatný či chybějící vkus v oblasti estetiky a etiky. Naopak fakt barvosleposti či naprostá
absence smyslu chuti je uznána daleko ochotněji.
Z hlediska řeči nelze o větě „cukr není sladký“ vést příliš smysluplnou debatu, kdeţto
výrok „socha Davida je ošklivá“ provokuje otázku „Proč?“, kterou se obracíme na tento soud
jako na cosi syntetického. Bavíme se o kráse jakoţto o kvalitě, kterou lze například
dekomponovat na část nutnou a potom na otázky týkající se zkušenosti diváka. Nutno říci, ţe
demarkace je značně obtíţná: Mezi subjektivní hodnocení J. S. Mill prohlašoval míru
ohodnocení dobré hudby, protoţe jde o návyk: Lidé, kteří často poslouchají dobrou hudbu ji i
lépe ohodnotí. Naopak některé estetické působení můţe být zaloţeno na souladu částí, které
lze popsat i zcela objektivně (mimo zkušenost), třeba pomocí matematiky – pomocí zlatého
řezu, poměrů frekvencí tónů ve stupnicích, pravidel soulad barev. Obtíţnost demarkace mezi
zkušeností a objektivitou asi prakticky znemoţňuje pozitivní výroky, výzkum platonsky
zaloţené (trvalé a věčné) harmonie celku, který byl Shaftesburyho programem. Zdá se, ţe
pozice morálního smyslu, který by se neproblematicky zařadil mezi další lidské smysly, není
udrţitelná a není ani sdílená předchozími cambridgeskými platoniky, kteří činí krásu
předmětem racionálního uchopení.

109

Shaftesbury ve svých dalších dílech zpřesňuje, ţe jde o „kritické oko“, aby nakonec
definoval pojem „vkus“, který by měl být vlastní kaţdému intelektuálovi a gentlemanovi.
V pozdních dílech autora morální cit nestojí zcela samostatně, ale opírá se o schopnost poučit
se o kráse celku světa a o kultivaci smyslu pro krásu: Prostý člověk musí být naveden na
správnou cestu rozumnými, poučenými a zkušenými lidmi. Cílem filosofie je naučit se, co je
správné ve společnosti, krásné v přírodě a znát řád světa. Gentleman i filosof mají zájem o to,
co je vynikající, mají snahu o dobrý vkus a snahu získat vhled na Vzor (Model) ukazující, co
je krásné a patřičné. (KIVY, 2003 str. 20)

Francis Hutcheson
Z prvotních trojúhelníků totiţ vybral bůh ty, které jsouce před jinými pravidelné a
hladké. Timaios 73b
Shaftesbury vybudoval pojem morální cit, který byl dále rozpracován některými autory
skotského osvícenství, a poskytl důleţitý základ pro pozdější teorie jednoho ze „zakládajících
otců“ skotského osvícenství Francise Hutchesona. Shaftesbury nezřetelně formuje
přesvědčení, ţe morální můţe být stanoveno speciálním smyslem, který je podobného, či
v podstatě stejného typu, jako jsou ostatní smysly. V posledku ale zůstává stále na pozicích
nutnosti racionální formace tohoto citu / vkusu. Dle některých autorů je cílem dobrého ţivota,
ke kterému by mělo směřovat morální usilování, jakási vyváţenost jednotlivých afekcí.
(ALBEE, 1896 str. 26) Hirschman tento přístup vyvaţování mezi emocemi povaţuje za hlavní
znak novověkého politického myšlení. (HIRSCHMAN, 2000) Hutcheson má k dispozici
Shaftesburyho klíčový pojem: Mravní cit/vkus a nevyřešený úkol syntézy Lockeovy
metodologie, která se zdá být mj. efektivní („psychologickou“) metodou jak se zaobírat
lidskou myslí, ale je zároveň neslučitelnou s tradicí cambridgeského platonismu (KIVY, 2003
str. 25). Hutcheson pocity radosti a smutku na rozdíl od Lockea učiní centrálním tématem
svého filosofování.
Hutcheson přejímá názory spisovatele Josepha Addisona, který definuje „potěšení
z představivosti“ [pleasures of the imagination] takto: „Mám na mysli jen takové potěšení
původem vznikající ze smyslu zraku, a… dělím tato potěšení na dva druhy: Především na
primární představu potěšení plně odvozenou z věcí aktuálně přítomných, aktuálně viděných, a
druhotnou představu plynoucí z ideje objektů, které nejsou aktuálně viděné, ale jsou

110

vyvolávány z mé paměti, či formovány jako příjemná vize věcí fiktivních.“ (KIVY, 2003 str.
30) U Hutchesona umělecká tvorba jiţ není omezena na imitaci jsoucího. Je moţné, aby se
sama stala inspirací. Etika je uměním nejen demonstrována, ale i z něj odvozována, protoţe
existuje krása samotné intence, záměru tvůrce: „Některá umělecká díla jsou zřetelně krásná
díky tomu, ţe odpovídají všeobecným záměrům svého tvůrce (Artiﬁcer), či zadavatele
(Persons who employed him).“ (HUTCHESON, 2004 str. 44) Addison však na rozdíl od
Hutchesona povaţuje zdroj potěšení z krásy za naprosto nepoznatelný, protoţe „neznáme
povahu ideje, či mohutnosti lidské duše“ (ADDISON, a další, 1879), na jejímţ základě by se
dělo posouzení toho co je krásné.
Definice krásy
Hutcheson ve shodě se Shaftesburym tvrdí: „…můţeme jasně nahlédnout, ţe naše
percepce radosti či zármutku (při počitcích z našich smyslů) nezávisí plně na naší vůli. …
Přítomnost některých objektů nás nutně potěší, a přítomnost ostatních, se nám nutně nelíbí.“
(KIVY, 2003 str. 25) Svět se nám dává poznat jiţ jako hodnotový systém a je takto dán nutně
a stejně pro různé lidi. Percepce se odehrává nejen v externích pěti smyslech (sluch, zrak,
čich, hmat, chuť), ale i v interním smyslu. Koncept percepce pocitů prodělal určitý vývoj, aby
nakonec bylo v Inqiury Concerning Beaty stanoveno, ţe pocit radosti, uspokojení (pleasure)
můţe být získán pouze interními smysly. Jak externí smysly, tak interní smysly mají stejný
finální původ – jsou jimi přímo, či nepřímo externí počitky. Externí počitky se skládají do
sloţitějších forem (certain complex form) a teprve ty jsou nahlédnuty jako estetické objekty
interními smysly: „Potěšení (emotivní zaujetí) pramení z určité uniformity, řádu, uspořádání,
či nápodoby [Uniformity, Order, Arrangement, Imitation] a nikoliv z jednoduchých izolovaně
vnímatelných (externími smysly) idejí barvy, zvuku, či způsobu rozlehlosti [mode of
Extension]“ (HUTCHESON, 2004 str. 8).88
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Hutcheson se dostává do rozporu s Plótinem, který tvrdí, ţe krásno je rozpoznáno jako stopa po

nejvyšším a jednoduchém jsoucnu: „Krásné tělo [je krásné] společenstvím s působící formou, která přišla od
bohů“. (PLÓTÍNOS, 1994 str. 27) Plótínos by Hutchesonovo pojetí krásy zaloţené v souměrnosti částí připsal
stoikům, kteří dle něj „…tvrdí, ţe krásu pro zrak vytváří souměrnost částí jak vzhledem k sobě navzájem, tak
vzhledem k celku, je-li k tomu připojena krásná barva, a ţe být krásnou věcí pro zrak a vůbec být jakoukoliv
jinou krásnou věcí znamená být krásným na základě souměrnosti a podřízenosti míře. Pro ně nikoliv jednoduché,
ale sloţené bude nutně krásné.“ (PLÓTÍNOS, 1994 str. 19)
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Kivy dochází k následujícím čtyřem bodům, které definují smysl pro krásu: (i) Je
nezávislý na naší vůli, (ii) je vnitřní (tedy produktem percepce jiţ určitým způsobem myslí
uspořádaných počitků, které jsou pociťovány vnějšími smysly), (iii) je nezávislý na rozumu,
(iv) je okamţitá a bezprostřední. V sekundární literatuře lze nalézt polemiku o existenci krásy
jako ideji. Kivy tvrdí, ţe pro Skoty je krása získaná vnitřním smyslem, který je schopen
reflektovat v naší mysli jednotné v rámci mnohého. Komplexní idea tak v souladu s body i –
iv dává vzniknout komplexní ideji krásy.
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Ale je – li krása zakoušena vnitřním smyslem,

musí být to, co percipuje, jednoduché. V tomto pojetí se nakonec Hutchesonova pozice blíţí
Plótínovu pojmu percepce krásy jakoţto určitého nahlédnutí. Kivyho oponenti kladou větší
důraz na pravidlo, ţe jednomu smyslu odpovídá jedna jednoduchá idea. Slovo krása v tomto
pojetí je generický pojem pro řadu specifických a jednoduchých idejí, které jsou proţívány
jako potěšující. V tomto pojetí je Hutchesonův výčet smyslů neúplný, vedle samotného
smyslu pro krásu můţe existovat i smysl pro vznešenost, novost a další smysly.
(TOWNSEND, 1993 stránky 72 -74)
Tak je tomu v díle Essay on the Nature and Conduct of the Passions and Affections
(1728), ve kterém Hutcheson celkem neproblematicky aplikuje pojem vnitřní smysl (sense)
pro krásu na řadu oblastí: Kromě estetického potěšení, jeţ plyne z harmonie objektu, je zde
smysl pro velkolepost a původnost [Grandeur, Novelty], které doporučují věci naší pozornosti
(HUTCHESON, 2004 str. 78), potom třída vjemů, které můţeme nazvat veřejným smyslem
[Publick Sense], které nás předurčují k tomu, abychom se radovali s druhými a litovali jejich
utrpení, morální smysl, který umoţňuje vnímat naše i cizí ctnosti a neřesti a smysl pro čest,
kterým chválíme či jsme vděčni za dobro druhých. Co mají všechny tyto různé smysly
podobného? Hutcheson prohlašuje, ţe „…kdyţ schvalujeme nějaký druh laskavého chování
[beneficent Action], ... tento pocit, chování či duševní stav se velice podobá rozjímání nad
[geometricky] zaloţenou krásou rovných linií rovnosti úhlů. Podobá se pocitu zalíbení, který
plyne z krásného tvaru, harmonické kompozice, příjemného zvuku” (FRANKENA, 1955 str.
364)
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(KIVY, 1992), tuto problematiku jedné ideje / idejí o kráse Hutcheson neformuloval nikdy zcela jasně
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Sebezájem a blahovůle
Krása a z ní plynoucí potěšení z věcí zakládá sebezájem, který je spontánní, nezávisí na
nějakém rozumovém rozvaţování. Krása se nám vnucuje, je faktem světa kolem nás a nemusí
vţdy být rozpoznána rozumem jako nějaká forma symetrie. Ocenění krásných věcí se nemusí
dít na vědomé úrovni, hudba se dává poznat jako krásná, rozeznatelná od hluku, přestoţe
posluchač nemusí nic vědět o jednotě v harmonii a akordech.90 Sebezájem je tedy aţ
druhotným, z krásy plynoucím citem a motivací pro lidské aktivity. Vyhledávání potěšení
z krásy motivuje řadu aktivit a usilování za pouţití široké škály prostředků. Z hlediska
usilování o potěšení sebe sama je jídlo, pití, potěšení z vyhlídky, sledování hudební harmonie,
uspořádání malby a tvar sochy a další moţné formy výtvarného umění čímsi navzájem
podobným, lišícím se pouze mírou a typem percipované krásy. Shafteburovsky řečeno: Jídlo
je krásné, protoţe udrţuje celek lidského těla a duše.
Hutcheson ke škodě konzistence svého díla však tvrdí, ţe motivace k mravní akci je
principiálně odlišná od sebezájmu (zaloţeném v kráse) – je jím morální smysl
(HUTCHESON, 2004 str. 88) Morální smysl je čímsi obdobným jako smysl, či cit pro krásu,
ale zároveň je odlišen od potěšení, které smysl pro krásu nutně doprovází, a který zakládá
sebezájem. Předměty morálního smyslu jsou ctnosti a neřesti. Ctnost u Hutchesona je
definovaná v závislosti na Bohu, nikoliv na kráse nějakého celku: „…ctnosti, samy o sobě,
nejsou přímo naučeny či vytvořeny díky nějaké výuce, ale prvotně musí být vysazeny do naší
povahy svým vynikajícím Autorem (great Author), aby byly následně posilovány a
potvrzovány naším vlastním pěstěním.“ (HUTCHESON, 2004 str. IV.271) Morální smysl
spočívá v blahovůli, která je přirozenou částí lidské osobnosti, je vlastností, kterou disponuje
kaţdý člověk, ať uţ se jinak můţe odlišovat vzděláním a charakterem. Její pojetí je značně
široké, můţe zahrnovat všechny ctnosti. V raných spisech blahovůle je jakákoliv afekce či
vášeň zaměřená mimo sebezájem a odkazuje ke slovu "láska" jako k synonymu pro štědrost,
lásku k rodině, přátelství, atd. Hutcheson ani ve svém pozdním díle zcela neočistil její pojetí
od podobnosti k afekcím a vášním, ale postupem doby klade větší důraz na rozvahu jako její
základ a všeobecnost. Blahovůle v pozdním díle jiţ nemusí být doprovázena pocity smutku,
90

Je nutno dodat, ţe tím se krása hudby nevyčerpá plně. Hutcheson kromě harmonie uznává, ţe krása

hudby v případě zpěvu plyne ze zprostředkování příjemných emocí – melancholii, radost, která v posluchači
vzbuzuje sympatii. (KIVY, 2003 str. 109)
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radosti či bolesti, ale je chápána jako sdílená, pro lidi universální, a je konečnou zárukou
určitého společného základu lidství. I zde lze konstatovat, ţe definice blahovůle, kdyţ
ustanovená jako základ většiny lidských morálních citů, je krásná: Mnohost lidských emocí je
ukotvuje v jednotě pojmu.
Jak ale dochází k morálnímu selhání a co je v tomto „krásném světě“ zdrojem neřesti?
„Obvyklý původ neřesti … musí být zmýlená (mistaken) sebeláska, tak prudká, ţe překročí
[overcome] blahovůli, nebo afekce vyrůstající ze špatných a zbrkle vytvořených názorů lidstva
[Opinions of Mankind], které vznikají díky slabosti naší blahovůle.“ (HUTCHESON, 2004
str. 73) Z uvedeného citátu je vidět, ţe sebeláska sama o sobě není nutně špatnou vlastností a
jako taková můţe být v souladu s blahovůlí. Teprve její prudká forma, či zaloţení v nevhodně
utvořeném mínění vede k mravnímu zlu. Hutcheson teoreticky připouští samostatně existující
a čistou „zlou vůli“ [Malice], ale vzhledem k zaloţení lidské povahy v blahovůli, tato zloba
nemůţe být vlastní povaze v klidu, vţdy je spojena se sebeláskou v určité vychýlené
angaţovanosti, přechodném stavu, kdy člověk usuzuje zbrkle. Pokud přesto jde o trvalejší jev,
vede pocitům strachu, zášti a nenávisti, které například tvoří podstatu povahy tyrana.
Hutcheson je zjevně inspirován Platónovou ústavou (IX, 580a) podle níţ tyran „… jest
závistivý, nevěrný, nespravedlivý, nedruţný, bezboţný a … nositelem i pěstovatel vší
špatnosti; všemi těmito vlastnostmi jest nešťasten nejvíce sám, potom však činí nešťastným i
své okolí“. Povahu excesu, nedostatku a zlého stavu těla má „zlo“ i v tomto úryvku z Timaia:
„A tak skoro všechno, co se pokládá za nezřízenost v rozkoších a co se vytýká lidem, jako by
byli úmyslně špatní, bývá neprávem vytýkáno. Zajisté nikdo není úmyslně špatný, nýbrţ nějaký
zlý stav těla a nedostatek výchovného pěstění bývají příčinou, ţe špatný se stává špatným, ale
to se kaţdému přichází jako protivenství a proti jeho vůli.”
Mravní výchova
Část skotských osvícenců ovlivněna stoicismem dbala na tlumení a kultivaci vášní a
například Smith poskytuje precizní popis mechanismu, jakým jsou vášně kultivovány a
směřovány k na první pohled nezjevnému harmonickému celku společnosti. U některých
autorů skotského osvícenství problém „skrytého souladu“ navzájem nesouvisejících lidských
usilování a obecného dobra či prosperity vedl aţ k určitému mysticismu (viz pojem láska u
pozdního Hutchesona) a hledání analogií mezi společností a přírodním řádem. Pojem osobní
zájem jakoţto racionalitou tlumený protipól přírodních vášní, jak předpokládá Hirsman, u
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Hutchesona nehraje významnější roli, protoţe samotné vášně jsou jiţ součástí Přírody a
záměru Boha. Kultivace vášní se děje nejen skrze racionalisticky zaloţené učení se, ale i díky
prostému nabývání zkušenosti se světem a s uměleckou tvorbou. Toto je zaloţeno na
dobovém optimismu a otevření se světu a odpovídá to i důrazu na neplánovaný,
nepředvídatelný a mimosmluvní (ne předem jasně plánovaný) vývoj institucí, který je vlastní
skotské spekulativní historii.
City je moţné kultivovat a pěstovat, coţ se týká zejména citu pro krásu a dalších
vnitřních citů, jejichţ předmětem je uţ určitá sloţitá soustava idejí, či počitků (celek
uměleckého díla, celek lidské situace): „Vzdělávání a vlastní zkušenost mohou ovlivňovat
naše vnitřní smysly, kdyţ je postupně rozšiřují kapacity naší mysli, aby mohla lépe udrţet a
přesněji porovnat části sloţité kompozice: A pak, pokud jsou nám ukazovány ty nejvytříbenější
objekty, vzroste vědomé poučení víc jak běţné nadšení z ukazovaného.“ (HUTCHESON, 2004
str. 73) Z úryvku je jasné, ţe naučené jiţ jen rozvíjí vrozené vlastnosti. Odlišná výuka a
výchozí vlastnosti vedou k volbě řemesla a dílčí vzdělání v určité oblasti vede k odlišnému
hodnocení určitých ctností: „Vojáci mohou obdivovat odvahu více neţ jiné ctnosti. Méně
kuráţní lidé mohou obdivovat mírnost povahy. Muţi myšlení a reflexe, kteří mají rozsáhlejší
záběr pohledu (more extensive Views), budou více obdivovat obdobnou kvalitu u jiných“
(HUTCHESON, 2004 str. 168)
I přes to, ţe Hutcheson věří91 tomu, ţe posmrtná odměna a trest za hřích jsou uţitečnou
motivací pro překonání našich sobeckých vášní a nedostatky soucitu, tvrdí, ţe člověk je
vybaven právě mravním smyslem, který posuzuje situaci druhých bezprostředně a správně:
„Zdá se, ţe ubohá stvoření, jeţ setkáváme v ulicích, naleznou lepší cestu k lidskému srdci neţ
naši filozofové: Nikdy nám neřeknou, ţe budeme prokleti, pokud jim nepomůţeme. Dojemný
pláč ţen a malých dětí má větší vliv, neţ obnošená pokrytecká fráze Bůh ti odplatí.“
Hutcheson zde předznamenává Smithe: Naše způsoby chování jsou nástrojem lidské
komunikace, sdělování svých pocitů. Zároveň ale je zde velký rozdíl oproti Smithovi:
Vrozené vášně jsou jiţ sami o sobě bezvadně přizpůsobeny pro tuto komunikaci.
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Kdyţ se Kivy snaţí odpovědět na vztah Hutchesona k Bohu, rezignovaně prohlásí: „Není mým

úmyslem zde zesměšňovat Hutchesonovy teologické názory, ale pouze nazvat věci pravými jmény. Postačí, kdyţ
řeknu, ţe Hutcheson v Boha věřil. Není mým záměrem zjišťovat, jestli jeho víra byla postavena na skutečně
silných základech“. (KIVY, 2003 str. 117)
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Hutchesonův pláč ţeny a dítěte je přírodním faktem, čistou, nijak rozumem nekorelovanou
emocí a je kladen nad jakýkoliv racionální způsob uchopení situace. Autor je opakovaně
skeptický vůči teoretickým etickým postojům: „Najdeme více ctnostného chování v ţivotě
jednoho pečlivého dobromyslného obchodníka, neţ u celé sekty … hledačů Moudrosti.“
(ALDRIDGE, 1946 str. 161)
Znamená to, ţe bychom měli našim emocím vyklidit prostor, tedy rezignovat na
jakoukoliv teoretickou mravní výchovu, či sebeovládání (být ušlechtilými divochy)? Není
tomu tak zcela. Mravní výchova a kultivace mravů se děje na základě pozorování, díky
kterému se naučíme chápat ostatní jakoţto nám podobné bytosti a rozpoznáme v nich naše
vlastní emoce: „Pozorováním … afekcí u dětí, můţe zvýšit lásku k nim bez vyhlídky na osobní
zájem.“ (HUTCHESON, 2004 str. 114) Nekultivované emoce ve svém přirozeném stavu nás
mohou poškozovat. Tíţivý smutek, i kdyţ plní určitou kognitivní funkci, člověku škodí.
Proto, abychom omezili poškození a podpořili onu kognitivní stránku, je správné vysvětlit
trpícímu člověku správnou představu [just Idea] toho, co jej trápí. Vzdělání ukáţe, ţe příčina
smutku je dočasná a překonatelná, či mu poskytne jiné moţnosti jak se obveselit.
(ALDRIDGE, 1946 str. 160)
Krása a matematika
Jakým způsobem se tento pocit krásy uvnitř naší mysli buduje? Hutcheson zachovává
platónský koncept krásy jakoţto shody s imitovaným vzorem, kterým však jiţ nemusí být
nějaká jsoucí věc, ale i obecně známá (established) idea. (HUTCHESON, 2004 str. 34) Vedle
této relativní krásy existuje samotná krása přírody, absolutní krása, definovaná jako „jednota
v rámci mnohého“ (uniformity amidst variety). Absolutní krása předpokládá, ţe objekt je
sloţený z více částí, protoţe je kvalitou jejich vzájemném uspořádání, není shodou s finálním
účelem [fitness]92 Příkladem absolutní krásy je sférické uspořádání kosmu a kosmických
těles, stálost frekvence jejich oběhu atd. Tato krása budí údiv a zájem astronomů [„…charm
the Astronomer, and make his tedious Calculations pleasant] (HUTCHESON, 2004 str. 31) a
zakládá „estetiku matematiky.“ Podobně jako krása nebeských sfér existuje i krása

92

Dle (KIVY, 2003 str. 95) je inspirován Edmundem Burkem, který tvrdí, ţe přesto, ţe prasečí rypák a

pelikánův vak jsou perfektně přizpůsobeny svému účelu, těţko je někdo bude povaţovat za krásné. (BURKE, a
další, 1958 str. 105)
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geometrických těles, kde „jednota v rámci mnohého“ vystupuje jako jasně vyčíslitelná.93
Čtverec je hezčí neţ trojúhelník, protoţe více stran znamená vyšší mnohost [variety].
Souměrnost můţeme chápat jakoţto speciální případ jednoty [uniformity]. Rovnostranný
trojúhelník je sousměrnější, tedy jednotnější neţ rovnoramenný trojúhelník, podobně je tomu
při porovnání čtverce a lichoběţníku. Proto je rovnostranný trojúhelník hezčí neţ
rovnoramenný, čtverec je hezčí neţ kosočtverec a ten je zas hezčí neţ lichoběţník, či
jakékoliv jiné těleso s nepravidelnými délkami stran, protoţe u hezčích těles je vyšší míra
jednoty. (HUTCHESON, 2004 str. 29) Ze stejného principu plyne i krása matematické teorie,
kterou vysvětluje na příkladu Euklidových teorémů: Jediná propozice 47 (Pythagorova věta),
popisuje nutnou vlastnost (jednotu) nekonečna různých pravoúhlých trojúhelníků. Systém
matematiky je tím krásnější, čím méně má axiomů, které vysvětlují danou oblast lidského
vědění a plně popisují nekonečnou mnohost jeho objektů. Podobným způsobem Hutcheson
analyzuje krásu rostlin, kde konstatuje řadu krásných objektů, zaloţených na symetrii.
V případě ţivočichů krása plyne z toho, jak jednota vnitřního uspořádání umoţňuje
mnohost/různost pohybů.94 Existuje i krása lidské nálady, která se jeví jako míra souměrnosti
obličeje. Určitým náladám odpovídají dočasné změny výrazu obličeje, přičemţ negativita
emocí se projevuje jako ztráta jeho souměrnosti. Vztek je nutně správně rozpoznán jako
špatná emoce díky tomu, ţe je při něm obličej zkřiven, je nepravidelný, je porušena jeho
jednota plynoucí z jeho symetrie a tedy i jeho krása. Za velice problematické lze u
Hutchesona povaţovat tvrzení, ţe určité morální a duševní kvality souvisí i se stálými
fyziologickými rysy, špatnému charakteru tak odpovídá i ošklivé tělo či určité fyzické
charakteristiky. (HUTCHESON, 2004 str. 165)
Matematika je dle Hutchesona v souladu s krásou, kterou je nám dáno poznat pomocí
vrozeného a dále kultivovaného estetického citu, podobnému našim dalším citům. Jedním z
93

Přesvědčení, ţe krása a umění je čímsi exaktně spočitatelným, je dobově poměrně obvyklé. Např. Jean-

Philippe Rameau (1683 - 1764) povaţuje hudbu za fyzikálně-matematickou vědu o vlastnostech znělých těles.
(ROUSSEAU, 2011 str. 100). Hudební teorie se zabývá zvučností či moţnostmi vibrací těles. Nepochopíme
hudbu do chvíle, do kdy nepochopíme fenomén rezonance těles, lidé jsou především nástrojem na pasivní
percepci těchto vibrací. Přesné poznání fyzikální povahy tohoto procesu povede k tvorbě návodů, jak
komponovat kvalitní hudbu s pravidly odvozenými od vědeckého poznání fyzikálních zákonů harmonie.
(FERRARI stránky 80, 81)
94

Z barvy vlasů lze tak poznat svévolníka (HUTCHESON, 2004 str. 32)
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nich je i mravní cit, který podle části autorů skotského osvícenství zakládá naše mravní
postoje. Matematizace světa napomáhá jeho poznatelnosti a obdařuje jej smyslem, ve kterém
se daří dobrým a srdečným obchodníkům. Podobně Smith vysoce hodnotí uměřenost a úctu
mezi matematiky ve srovnání s rozhádanými a intrikujícími básníky. Tento postoj je však cizí
významné části současné české filosofie. V Patočkově pojetí je matematika naopak čímsi
druhotným, odvozeným od jazyka: „Jazyk... umoţňuje daný svět překročit, vytvořit něco, co
se v dané zkušenosti nevyskytuje ... Věda tak vytváří ideální exaktní realitu podobnou
ideálním geometrickým útvarům. Věda začíná tam, kde se podaří zmatematizovat pohyb,
uchopit ho stejně jako statický trojúhelník“ (KOUBA, a další, 2010 str. 63) Co kdyţ ale
matematický aparát pouţijeme odlišným způsobem? Definujme matematikou určitou řádnost
světa a zároveň podejme matematický důkaz o nemoţnosti kauzálně predikovat určité jevy
(počasí, burzu, turbulence kapalin). Díky takto uţité matematice jsme schopni zkonstruovat
Lorenzův atraktor, biologicky působící fraktály, či Lorenzovo vodní kolo, jehoţ chování nelze
předvídat. Ač se stále pohybujeme v oblasti matematiky, jsme na hony vzdáleni světu
ideálních geometrických tvarů. Matematika slouţí estetice, touha po neuchopitelnosti a
tajemství je naplněna právě tvorbou nových útvarů a realit, které umoţňuje. Pokud Platón
tvrdí, ţe z prvotních trojúhelníků totiţ vybral bůh ty, které jsouce před jinými pravidelné a
hladké, jde o volbu v souladu s dobovým estetickým cítěním, nikoliv s nějakou matematickou
nutností, protoţe hladké povrchy byly v jeho běţném světě cosi vzácného. Dnes naopak
dáváme přednost přírodním materiálům, protoţe kolem nás je hladkých a pravidelných věcí
nadbytek, ale i struktura těchto materiálů je popsatelná a zkonstruovatelná pomocí
matematiky.
Rovnice Dobra
Pokud nebereme váţně Platóna, který v Ústavě vypočítá, ţe filosof ţije 729x slastněji
neţ tyran, poskytuje Hutcheson první váţně míněný příklad kalkulu slasti a strasti. Ctnost lze
vypočítat jako součin kvantity štěstí, či přirozeného dobra a mnoţství poţitkářů (enjoyers).
Morální zlo či neřest (Vice) je součinem stupně utrpení (Degree of Misery) a počtu trpících.
Hutcheson zavádí i určitý kvalitativní aspekt, kdyţ přihlíţí k individuální „morální
odpovědnosti“, či vyšší společenské důstojnosti toho kterého poţitkáře, které mohou
kompenzovat niţší mnoţství. Po dílčí kalkulaci ctnosti a neřesti, které vysvětlují společenský
aspekt morálního dobra, přistupuje autor k obecnému výpočtu morality samé. V prvním kroku
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stanovujeme exogenní veličiny, kterými jsou blahovůle (B – benevolence), sebeláska (S – self
love) a konečně jak se ukáţe nejproblematičtější člen dalších rovnic (A – Abilitys), kterou lze
chápat jako míru, stupeň blahovůle či sebelásky pro danou akci. V textu jsem nenalezl nějaký
způsob, jak měřit jednotky veličin. Zdá se, ţe Hutchesonovi jde spíše o to ukázat určitý
myšlenkový postup, jak uvaţovat, nikoliv počítat vodítko pro rozhodování v konkrétním
kontextu.
B x A se rovná momentu veřejného dobra (M) a S x A momentu osobního zájmu (I),
které je téţ označeno za soukromé dobro. S rovnicí M = B x A není velký problém: Obecné
dobro zdá se být prostým násobením blahovůle a její míry. V druhém případě rovnice I = S x
A si je Hutcheson vědom nejednoznačnosti osobního zájmu vzhledem k veřejnému dobru, a
proto teprve v dalším kroku řeší sumaci těchto dvou dober v jediné. Osobní zájem můţe být
teprve na základě rozhodnutí o jeho společenském kontextu odečten, či přičten k dobru celku.
Nakonec podle kontextu rozlišujeme dvě situace: Osobní zájem buď prospívá anebo sniţuje
dobro všech: M = (B + S) x A, respektive M = (B - S) x A. (HUTCHESON, 2004 str. 128)
Pokud osobní zájem je plně v souladu s obecným dobrem, pak platí M = A x I, a blahovůle
jednotlivce je vyjádřitelná jako poměr

.

Obdobným způsobem postupuje i v případě morálního zla určité akce. Morální zlo je μ
a je násobek opět míry či stupně A a zášti (H), případně špatného sebezájmu (I‟). Platí tedy
tyto rovnice: μ = H x A, H = μ x I„, pokud je sebezájem plně nenávistný pak μ = A x I„.
Nenalezl jsem ţádnou rovnici, která by umoţňovala nějako sumaci dobra a zla v jedno
optimum. Důvodem se zdá být radikální odlišnost účelu těchto dvou morálních mohutností.
V případě dobra se spíš řeší vztah mezi prospěchem jednotlivce a celku a pomocí pojmů jako
blahovůle, ukazuje moţnost existence dobré a svobodné společnosti, v níţ lidé sledují osobní
zájem. V případě zla se naopak řeší jeho záměrnost a nezáměrnost, jeho dočasnost daná
vychýlením individuálního proţívání z rámce řádného světa a je naznačeno jak postupovat při
tvorbě trestního práva.
Pokud kvantifikace a vzorce nevedou k integraci Dobra a Zla v jeden vzorec, či jakýsi
koncept všeobecného optima, je zde ještě moţnost nějaké jiné jednoty? Hutcheson píše
v obtíţně interpretovatelné pasáţi: „…blahovůle nebo ctnost kaţdého Agenta se rovná
nebo

,

. Protoţe ţádné stvoření nemůţe jednat nad své přirozené schopnosti, tak musí být
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dokonalé ctnosti dosaţeno, kdyţ M = A. Jinak řečeno, kdyţ Bytost koná v plné míře svých
schopností v zájmu veřejného dobra, a tím i dokonale ctně,

je jedna. Zde se nám ukazuje

jediný moţný základ pro chvástání stoiků „Stvoření je bez viny, kdyţ následuje ctnosti se svým
nejvyšším úsilím, a můţe být v ctnosti rovné Bohům.„ Protoţe ale pro Boha je A rovno
nekonečnu, M musí být téţ nekonečné, …protoţe jinak by ctnost nebyla zcela dokonalá. Podíl
tedy nikdy nemůţe dosáhnout jedné“95
Dle všeho zde Hutcheson formuluje maximu určitého dokonalého dobra, tedy
podmínku, kterou musí splnit dokonale dobré stvoření, aby se vyrovnalo Bohům, a dokazuje
její praktickou nedosaţitelnost. Proč poněkud nejasným způsobem autor stanovil, ţe
dokonalost blahovůle je jedna, kdeţto úsilí je nekonečné, a tedy i Bůh jakoţto jedinečně
laskavý a nadaný nekonečným stupněm schopnosti (A= ∞) musí být i nekonečné dobrý (aby
byla splněna podmínka B / A = 1)? Opět je zde ve hře cosi, co se týká dokonalé krásy, která je
definovaná pomocí jednoty v mnohosti. Jednota je číselně vyjádřena jako 1, symbolem
mnohosti je nekonečno. Vraťme se zpět ke kráse matematiky: Axiom popisující Pythagorovu
větu je dokonalý, protoţe jediné tvrzení platí pro nekonečné mnoţství pravoúhlých
trojúhelníků. Podobně dokonalá je i „rovnice dobra“, která ustanovuje ideálně krásný vztah
mezi jednotou a nekonečnem v maximálně jednoduchém tvaru:

, tedy nekonečné dobro

zasahující nekonečné mnoţství stvoření je jedné (jediné) Ctnosti.
Kalkulace poskytuje vysvětlení pro některé společenské jevy. Prvním příkladem je
oblast práva: Určitá aktivita má řadu různých dopadů na straně ctnosti i neřesti. Jak uţ bylo
řečeno, vysloveně záměrně zlá trvalá aktivita neexistuje a zákonný zákaz se opírá o fakt, ţe
moţné dopady na straně neřesti jsou tak vysoké, ţe je nelze kompenzovat ani případnou
vznikající ctností či dobrem. Zákon tedy nevzniká na základě zla akce samé, ale jeho
existence spíš podléhá znalosti celého kontextu nezáměrných a nepřímých dopadů. Hutcheson
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Vzhledem k nejasnosti celé pasáţe připojuji anglický originál: Since then Benevolence, or Virtue in any

Agent, is as M/A, or as (M+-I) / A and no Being can act above his natural Ability; that must be the Perfection of
Virtue where M = A, or when the Being acts to the utmost of his Power for the publick Good; and hence the
Perfection of Virtue in this Case or M/A is as Unity. And this may shew us the only Foundation for the boasting
of the Stoicks, "That a Creature supposed Innocent, by pursuing Virtue with his utmost Power, may in Virtue
equal the Gods.” For in their Case, if A or the Ability be Infinitive, unless M or the Good to be produced in the
whole, be so too, the Virtue is not absolutely perfect; and the Quotient can never surmount Unity.
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klade důraz i na situaci, kdy „porušení zákona by bylo menší zlo, neţ následky jeho
poslušnosti“ (HUTCHESON, 2004 str. 126) a doporučuje pečlivé zvaţování trestů na základě
konkrétních polehčujících okolností. Ideálem spravedlnosti není formálně správná aplikace
dokonalých právních norem, ale kontextově vhodně zvolený trest, kde zákon vystupuje pouze
jako vodítko.
Kdyby bylo místo blahovůle pouţito štěstí, šlo by o první případ utilitarismu v historii.
Rozdílem proti pozdějšímu utilitarismu i současným (ekonomickým) teoriím subjektivního
uţitku je okolnost, ţe rovnice se netýká celkové, ale pouze dílčí kalkulace dobra, tedy té jeho
části, která je zaměřena na společnost jako celek. „Slast“ v tomto případě plyne z naplnění
snahy o schválení akce zamýšlené jako akt blahovůle. Vedle toho existují pudy a instinkty,
které se týkají určité osoby, jejichţ naplnění se však děje mimo tuto kalkulaci, plyne z jiného
citu, jakým je třeba mateřská láska. Ctnost však není zaloţena v instinktivních vztazích mezi
pohlavím a rodiči a dětmi a dorovnává chybějící motivaci směrem ke společenství protoţe
„nárůst morální krásy konání … v závislosti na počtu osob, které pozitivně zasáhly, můţe
naznačovat příčinu, proč konání plynoucí [z uvedených instinktivních vztahů] nejsou tolik
obdivovaná, a nezdají se být tolik ctná, jako akce stejně dobré vůči osobám, ke kterým nás
poutá slabší vztah.“ (HUTCHESON, 2004 str. 127) Jinak řečeno: Pokud svému dítěti
koupíme jídlo, je to bráno jako dobrá samozřejmost, uspokojení pudového mateřského citu,
kdeţto koupit jídlo cizímu chudému dítěti je dobročinnost a je hodnoceno jako ctnost.
Hutcheson dekomponuje událost na samotný akt „koupit někomu jídlo“, který je vţdy stejně
dobrý. Ctným se stává teprve s růstem počtem potenciálně dotčených osob. Máme jen určitý
malý počet svých dětí, ale existuje veliké mnoţství chudých dětí a tedy rozdíl ve ctnosti
spočívá právě v počtu (potenciálních) příjemců. Mnohost moţných cílových příjemců je
znakem dobré politické akce.
Krása v kontextu Skotského osvícenství
Čím je pojetí smyslu pro krásu (a dalších interních smyslů) tolik důleţité pro skotskou
filosofii? Jak jsem doloţil, krása je „charakteristickým znakem pravdivosti všech
matematických, filosofických a vědeckých pouček.“ (KIVY, 2003 str. 59) Máme zde buď
komplexní ideu krásy, či generický pojem krásy, který sjednocuje estetiku s vědou. Umění a
věda odkazovaly k témuţ, krásné je i řádné a pravdivé a jak doloţím u Smithe, není
principiálního rozdílu v motivech, které nás vedou filosofování a umělecké tvorbě: filosofie je
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v tomto pojetí odstraňováním rušivých a nehezkých fenoménů v systému popisu vnějšího
světa a dosahování souladu v myšlených komplexních idejích. Dobově chápané umění je
tvorbou děl, které tento soulad, jsou – li kvalitní, nutně obsahují.
Hutchesonův přístup v sobě skloubil obvykle oddělené úrovně: Formálně chápaná krása
se díky svému matematickému upřesnění stává jakýmsi vodítkem pro metodologii vědeckého
poznání. Abychom ocenili novost a význam tohoto pojetí, ukaţme si jeho opak - tedy metody
(vědeckého) popisu světa, u nichţ cílem není úţas nad objevem jednoty v mnohosti jakoţto
příčiny (a znásobení) krásy, ale lidská blaţenost plynoucí z odstupu od dění světa. Takový
systém navrhuje Epikuros, podle nějţ „cílem poznání úkazů na nebi… není nic jiného, neţ
duševní klid a bezpečná jistota, právě tak jako při ostatním bádání.“ (DL X85) Proto také
epikurejci tvrdí, ţe úkazy na nebi „připouštějí jak několikerou příčinu svého vzniku, tak
několikeré určení své podstaty ve shodě se smyslovými jevy“ (DL X86). Vzhledem k cíli
(blaţenost spočívající v ataraxii) je moţné přijmout „vţdy několik nezávislých teorií, které
mají pouze hypotetickou platnost a mohou se dokonce vzájemně vylučovat. Nejde jim o
pravdivé poznání nebes, ale o podání přijatelných vysvětlení, jeţ umoţní člověku zaujmout k
přírodním jevům náleţitý odstup – tedy dosáhnout ataraxie, lhostejnosti k vnějším podnětům,
omezení ţádosti, která je hlavní charakteristikou blaţeného ţivota bohů:“ (10) „cílem při
poznání nebeských úkazů, ať se jimi zabýváme v souvislosti s ostatními naukami nebo
samostatně, není nic jiného neţ klid duše a bezpečná jistota, právě tak, jako při všem ostatním
bádání“ Proto „velikost slunce a ostatních těles je vzhledem k nám právě taková, jak se jeví,
sama o sobě je buď větší, neţ jak ji vidíme, nebo o málo menší nebo právě taková“
(DÍOGENES, 1995 str. X91). „Ubývání nebo opětovné přibývání měsíce mohlo by se dít
otáčením tohoto tělesa, ale stejně tak i různým utvářením vzduchu.“
Skotské osvícenství se svojí fascinací neomezeností vědy a poznání nemůţe pramenit z
plochého scientismu a víry, ţe věda vyřeší všechny lidské potíţe (jak tvrdí pozdější
francouzští osvícenci jako Cantillon), ale spíše z posunů v chápání podmínek blaţenosti.
Osvícenství pluralitu vědeckých teorií nepřipouští, nalezením jediného principu mnoha jevů je
chápáno jako důkaz, ţe lidská mysl následuje Boha, či jinak řečeno: Nekonečná existence
opakovaného výskytu „jednotného v rámci mnohého“ okolo nás vede k posteriornímu důkazu
Boha. (HUTCHESON, 1973 str. 42) Důvod, proč se ke krásnému vztahujeme jako k jednotě
v mnohém je mimo naši vědomou kontrolu a je vysvětlen jako záměr Stvořitele.
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Dalo by se říct, ţe jde o argument kruhem: bylo nám dáno, ţe obdivujeme mnohost
v jednotě, protoţe ji v přírodě nalézáme a zároveň bychom ji nenalezli, kdyby to nebyl záměr
Stvořitele. (HUTCHESON, 1973 str. 78) Kivy to chápal i jako důsledek nedostatečnosti
soudobé biologie a nedostatečnosti aplikace přirozených zákonů, v momentu správného
uchopení problematiky Charlesem Darwinem tento důkaz de facto zaniká. V této podobě je
akceptován Adamem Smithem, který pojem evoluce nezná ani jej neanticipuje. Vědecké
bádání zůstává důkazem Boha, nikoliv jeho konkurentem a neplatí, ţe by „universum se tím
stalo souborem věcí... ţivotní svět zmizel, rozplynul se ve vesmíru. Boţstva... nebyla popřena,
nýbrţ jsou vysvětlena a zařazena.“96 Naopak matematika stálosti svého poznání vede ke
stálosti a uměřenosti lidských citů, či zájmů a ty se tak podobají stálosti, neměnnosti boţského
poznání.
Hutchesonovo pojetí krásy jako jednoty v mnohosti je klíčem k pochopení způsobu,
jakým bylo napsáno WN. Smith si po vyloţení jevové stránky věci, kdy bohatství plyne z
dělby práce, stanovuje jediný sklon lidské povahy – „sklon k obchodování, vyměňování a
směňování jedné věci za jinou“ a stran jeho povahy vysloví pouze hypotézu o dvojím
moţném původu: Buď se jedná o původní základní rys lidské povahy nebo je to nutný
následek schopnosti myslit nebo mluvit. Protoţe jedinečný sklon vede k mnohosti lidských
institucí, myšlenkový systém ekonomie popisující společenské uspořádání je krásný.
Krása, kdyţ je odvozena od řádnosti uspořádání celku, musí být určitým způsobem
dotčena jeho nejasností, která byla naznačena v předchozích kapitolách: Řádné by mělo být i
nějakým způsobem krásné. Ve shodě s nejasností prvotního principu, by měl být
zproblematizován i ontologický status krásna, nelze plně utéct z dílčího uchopení světa
racionalitou k plnému a jasnému estetickému zaujetí, jak to činí extrémní forma pozdějšího
romantismu. Kivy je však ohledně ontologického statusu krásy aţ brutálně jasný: „Nyní jsme
se dostali k otázce, co (pokud něco) je za prohlášením „X je krásné“, kromě okamţitého
pocitu („Mám pocit krásna kdykoliv pozoruji X“). Odpověď je, ţe nic.“ (KIVY, 2003 str. 77)
Budu se snaţit dokázat, ţe v případě Adam Smithe lze nalézt ještě určité regulativní
přesvědčení o světě jakoţto krásném celku.
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Patočka Demokrita chápe jako osvícence. (PATOČKA, 1992 stránky 121 – 122)
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VI. Věda o společnosti
Velké politické změny v osmnáctém století reflektováné vznikajícími společenskými
vědami jiţ nelze zasadit do tradičních konceptů Aristotela, či Machiavelliho. Tázání se po
původu lidského chování ve Skotsku organicky navazuje na jiţ exitující nauku pneumatologii, která se původně zabývala anděly, lidskou myslí a duchy, později zahrnovala
učení o znovuzrození, charismatech, svátosti křtu, stavu posvěcení, boţského vyvolení
proroků a učení o Boţí trojici. Pneumatologie se transformuje během skotského osvícenství
do podoby deskriptivní psychologie, aniţ by se plně osvobodila od svých teologických
ambicí: Thomas Reid předpokládal, ţe vědecké zkoumání lidského vědomí, paměti a
smyslového vnímání nás automaticky navede k boţskému záměru a k účelu lidské mysli.
(BROADIE, 2003 str. 61) George Turnbull věřil, ţe sledováním vědeckých cílů slouţíme i
teologii a Colin Maclaurin (1698 - 1746), profesor matematiky na Marischal College,
Aberdeen, a Edinburghu, prohlašuje, ţe „...přírodní filosofie (natural philosophy) je
podřízená vyššímu účelu, a proto se její hodnota odvíjí od toho, jak poskytuje jisté základy
pro přirozené náboţenství (natural religion) a morální filosofii. Hodnotná přírodní filosofie
nás vede odpovídajícím způsobem k poznání Autora a Vládce světa. Studium přírody nám
ukazuje Jeho zručnost a kaţdý nový objev otevírá další část jeho záměru.“ (MACLAURIN,
1748 str. 3)
Ve vědě dominuje empirický postoj, který vede k zájmu o historická data. (BROADIE,
2003 str. 32) Důraz na empirickou stránku věci a zaměření se na experiment (chápaný ve
smyslu doloţitelného a korektně zpracovaného případu z historie, nikoliv v současném slova
smyslu řízeného behaviorálního experimentu) udělal z morálky nauky o lidském chování a
posuzování etické správnosti lidského konání bylo chápáno jako integrální součást97
soudobých (přírodních) věd: „Kaţdé bádání o ustrojení lidské mysli není nic jiného neţ tázání
se po faktu přírodních věd a je podobné zkoumání (jiných, ostatních) objektů smyslů. Musí být
uchopeno a zpracováno stejným experimentálním postupem v jednom i druhém případu, nic
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(BROADIE, 2003 str. 60) Tento postoj deklarovaný jako program nalezneme v Etice Barucha Spinozy,

který chce uvaţovat „o lidských činech a touhách … úplně stejně, jako o … přímkách rovinách či tělesech“ (část
III, úvod)
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nesmí být uznáno jako fakt, dokud to není jasně podloţeno bezrozpornou zkušeností a
pozorováním.“

(TURNBULL, 1740 str. x) Experimentální metoda se prosadila díky

Newtonovi: „Ten kdo je dostatečně troufalý, aby si myslel, ţe můţe nalézt pravdivé principy
fyziku a zákony přírodních věcí pouze silou své vlastní vůle a vnitřním světlem svého rozumu,
musí… předpokládat, ţe svět existuje nutně, a ţe z téţe nutnosti plynou ony postulované
zákony“ (NEWTON, 1729 str. XXXIn)

Historie
I kdyţ asi nelze hovořit o přímém a výhradním vlivu sociologie a ekonomie by bez
základů v osmnáctém století vypadala jinak, a pozdější velká syntetizující díla analyzující celé
epochy či marxismus by nebyla moţná bez základů ze skotského osmnáctého století. Skotští
osvícenci vytváří nové historiografické metody a snaţí se zaloţit historii jako vědu, zamýšlejí
své historické práce jako nástroj, který objasní a objeví prvotní příčiny a účely dané instituce,
abychom mohli být schopni objektivně posoudit, jak ta která změna slouţí pokroku, či
záměrům lidstva. Vědecký pokrok lidstva je v očích řady skotských osvícenců realizací
boţského záměru, popsanému metaforickým způsobem v Bibli.
Jde o obecný rys vědy osmnáctého století, kdy „osvícenství projevuje zájem o genetické
zkoumání původu společenských i jiných institucí“ (ROUSSEAU, 2011 str. 135). Zájem o
původ věcí lze formulovat slovy: „Ztotoţnění pokroku vědy s pokrokem univerzálního
lidského ducha vedlo k tomu, ţe se dějiny vědy staly pro osvícence dějinami intelektuálního
zrání rodového člověka, který při svém vývoji prodělává stejné změny jako věda během svých
dějin.“ V osvícenských dílech bylo obvyklé, ţe autor prokázal svoji znalost stručným
souhrnem předešlého vývoje v oboru, tedy historie byla integrální součástí prací z exaktních
oborů: (ŠPELDA, 2007 stránky 65 - 66) Laplace v díle Exposition du Système du Monde
uvádí dějiny astronomie od babylonských počátků do 18. století a Joseph Priestley (1733–
1804) v díle The History and the Present State of Electricity, London 1767 zmiňuje jiţ
Thaleta. Obecně se autoři přírodovědeckých děl zabývají sociokulturním kontextem, i
přírodními faktory pro vysvětlení účelu a přínosů svého vědeckého oboru. Je analyzován
postoj církve, politické poměry, státní podpora výzkumu, národní duch, existence vědeckých
institucí, ale i klima nebo krajina. Protoţe bylo pod jedno označení „filosofie“ zařazeno
zkoumání přírody i člověka, umoţní to Newtonův předpoklad, ţe přírodní a společenské vědy
se mohou navzájem inspirovat v metodologické rovině. Sám Bacon vysvětluje, ţe jeho
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rozdělení věd na přírodní a společenské je pouze konvencí a nemá být chápáno jako
předsudek proti jejich moţné jednotě. (BACON, 1893 str. 4.1.151)
Základním metodologickým postupem historického bádání ve Skotsku 18. století je
zpřesnění testování hypotéz rozšířením souboru experimentů (tedy zdokumentovaných
pozorování), které musí pocházet z různých kultur a epoch.98 Skotům bylo jasné, ţe tento
přístup má své hranice: Počty experimentů jsou omezené, chybějí údaje z dob, kdy nebylo
písmo, zprávy cestovatelů jsou často nedůvěryhodné. Dugald Steward proto zavádí v přímé
vazbě na Smithovu práci First formation of languages a Humovy práci Natural history of
religion termín conjectural history. Tento silně konstruktivistický postup umoţňoval
vysvětlit, jak omezená historická data umoţňují komplexitou výsledné společenskovědní
teorie. Jan Pavlík termín překládá jako “teoreticko-historická metoda” (PAVLÍK, 2010 str.
19), sám Steward prohlašuje „tento druh filosofického bádání, který nemá v našem jazyce
přiléhavé pojmenování, si mohu dovolit pojmenovat teoretická a nebo conjectural historie …
výraz je blízko Humeově termínu přirozená historie (Natural history) a tomu, co někteří
francouzští autoři nazývají Histoire Raisonnée.“ (STEWART, 1793) Konstrukcí je i
Rousseaův přirozený stav, slouţící pro rozhodnutí o tom, co je to nerovnost, a jak moc je
v souladu s přirozeností. „Rousseau zavádí imaginární přirozený stav, který není situován do
reálné minulosti, nýbrţ do minulosti veskrze pomyslné, a který nám snad na základě
konfrontace se stavem současným umoţní lépe analyzovat onu směs přírody a kultury, jeţ
charakterizuje přirozenost současného člověka. Jedná se o jakousi teoretickou laboratoř,
spíše neţ o pokus o nemoţnou archeologii dřívějšího stavu.“ (FULKA, 2011 str. 2)
Termín conjectural history lze chápat dvojím způsobem: Buď jde o kaţdé „filosofické“
zdůvodnění výskytu určitých fází, kterými musí projít kaţdá společnost, neţ se stane
„civilizovanou“, či jde pouze o fenomén vlastní skotskému osvícenství. První pojetí
reprezentuje Pittock (BROADIE, 2003 str. 263), který jako příklad aplikace této metodologie
mimo období skotského osvícenství uvádí Frazerovu knihu Zlatá ratolest.99 Důvodem pro
zařazení díla je Frazerův předpoklad, ţe existují principiální a zásadní podobnosti mezi
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(BROADIE, 2003 str. 63) Tento přístup se dá nazvat obecně osvícenským postojem, definovatelný jako

„kumulativismus “ (ŠPELDA, 2007 stránky 69 - 71)
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The Golden Bough, první vydání roku 1890 v Londýně
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skupinami „divochů“ starověku a novověkých indiánů. Pojem tedy lze rozšířit na daleko větší
počet autorů a z conjectural history se tak stane hlavní z metod moderní sociologie autorů
jako je August Comte. Takto postupuje Frank Palmeri v textu Conjectural History the Origins
of Sociology. Mezi přímé zakladatele skotské větve conjectural history jsou řazeni Adam
Ferguson, Adam Smith, John Millar, David Hume a Lord Kames.
Jejich předchůdci jsou autoři mimo okruh skotských osvícenců. Ital Giambattista Vico
(1668 - 1744) ve svém díle La Scienza Nova (1725) tvrdí, ţe všechny národy musí projít
stejnou sekvencí společenských formací odvozených z principů věčných ideálních dějin. Tyto
dějiny jsou zprostředkovány „společným jazykem všech lidí, který je zaloţený v lidské
přirozenosti. Konkrétní dnešní jazyky se vyvinuly z tohoto jazyka, z poezie, heroických fantazií
a konvencí se vytváří slovník všech jazyků, které nelze pojímat pouze jako obraz konvencí,
nýbrţ obsahující stopy poetického heroického jazyka.“ Vico zdůrazňuje poetický, tvůrčí
charakter jazyka. Ideální struktura dějin není výsledkem abstrakce a srovnání, nýbrţ je
konstruována pomocí nástrojů lidské přirozenosti, (ROD, 2004 str. 391) „tento dějinný svět
byl zcela jistě vytvořen lidmi, a proto mohou (neboť musí) být jeho principy nalezeny
v modifikacích našeho lidského ducha.“100 Pod pojmem modifikace lidského ducha si lze
představit proměnu prvotních vášní díky správnému společenskému řádu, který je důsledkem
Boţské prozřetelnosti: „Zuřivost, hrabivost a ctiţádost, tři neřesti, které vedou lidstvo na
scestí, [společnost] přetváří v národní obranu, obchod a politiku, a tak dává republice její
sílu, bohatství a moudrost … společnost [takto] dává vzniknout občanskému štěstí. Tento
princip prokazuje existenci boţské prozřetelnosti: Skrze její moudré zákony jsou vášně lidí …
proměněny v občanský řád“101. Vicovy ideální dějiny mají tři stádia: Věk bohů, věk héroů a
věk lidí. Věk bohů je ztotoţněn s barbarstvím, po kterém následuje věk héroú (šlechty), v
němţ jsou poetickým způsobem vynalezeny jazyky, ekonomie a náboţenství. Nic z toho není
zaloţeno v racionalitě, ale je výsledkem afektů a obrazivosti, například jazyk je třeba pojmout
jako názorové, respektive fantastické pouţívání znaků. (ROD, 2004 str. 391) Vico
předpokládá, ţe po věku lidí (věk demokratických republik) následuje nutně fáze úpadku.
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G. Vico, Základy nové vědy, str. 156, citováno dle (ROD, 2004 str. 387)
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G. Vico: Scienca Nuova, odstavce 132 – 133, citováno dle (HIRSCHMAN, 2000 str. 22)

127

Za další průkopníky lze označit Bernarda Mandevilla především díky druhému vydání
Fable of the Bees z roku 1729 a Jacquese Turgota s dílem Úvahy o dějinách pokroku lidského
ducha. (BROADIE, 2003 str. 259) Mezi vlivnými autory jsou Jean-Jacques Rousseau se svým
Discours sur l'origine et les fundements de l'inégalité parmi les hommes (1755). V německém
prostředí se conjectural history stala známou o něco později, díky dílům Johanna Gottfrieda
Herdera, který se rané historii lidstva věnuje v Ideen zur Philosophie der Geschichte der
Menschheit (čtyři díly 1784–1791) a Immanuelu Kantovi a jeho dílu Mutmaßlicher Anfang
der Menschengeschichte (1786).
Typy historické vědy
Postupy empirického historického bádání vytyčuje Francis Bacon (1561 – 1626), kdyţ
definuje základní typy historie a sám pojem získává výrazně universální charakter: Dle
Bacona se historie dělí na přírodní, občanská (civil), historii náboţenství a písemnictví
(literar). Pokud se soustředíme na první dva důleţitější typy (přírodní a občanskou historii),
kaţdý z nich se dále dělí na další tři.
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Přírodní historii dělíme na samotnou přírodní historii v uţším slova smyslu (sem spadá
věda o zvířatech a rostlinách), přírodní historii o věcech, které se vymykají (věda o zázracích)
a konečně třetí typ přírodní historie, kam Bacon řadí „history of arts“, historii lidské aktivity
obecně: Zemědělství, řemesla a teorie fungování lidského společenství. Bacon předpokládá,
ţe v tomto případě je třeba postupovat od malých částí k velkým celkům, tedy od vztahů
v rodině (ţena – muţ, rodič – dítě, pán – sluha) k větším celkům jako jsou vesnice a města.
(BACON, 1893 stránky § 3, §5 / I, BOOK II) Občanská historie se dělí na tři typy podle
věrohodnosti a rozsahu dat, které pouţívá: Jsou to objektivní záznamy (perfect history),
paměti (historie nedokončená, či první náčrty historických události) a zlomky (antiquity).
Objektivními záznamy jsou kroniky, jde o nejpřesnější záznam určitého časového
období. Dále jsou to biografie s detailním popisem ţivota určitého člověka, kterým však chybí
dobový kontext jako u kronik, a konečně samotné záznamy událostí. Bacon uvádí příklady
Peloponéských válek, výpravu Kyra Mladšího, kde uţ objektivita není tak vysoká jako u
kronik a to proto, ţe vyprávění často sleduje určitý účel a téţ příběh musí být celistvý a
smysluplný a proto dochází tedy k doplnění a úpravám z narativních důvodů. Paměti jsou
komentáře a veřejné proslovy, kde se vysvětlují záminky k určitým činům na základě
oficiální, často předstírané důvody. Dále jde o úřední záznamy, výstupy z porad, soupisy,
záznamy úředních rozhodnutí, státní a diplomatická korespondence, slavnostními smuteční
proslovy, u kterých je opominut kontext, či jasné ukotvení v narativním celku (pokud existuje,
jde v Baconově pojetí o objektivní záznam - biografii). Konečně posledním zdrojem jsou
antiquity, zlomky. Sem spadají místní jména, pověsti, tradice, soukromé poznámku, útrţky
příběhů, pasáţe z knih, které nedávají úplný smysl. (BACON, 1893 stránky §1 - §5 / II,
BOOK II)
Skotové si byli vědomi problematických záměrů autorů kronik, kteří často nechtěli
objektivně zaznamenat události, místo toho se jednalo o propagandisty. Trochu jiné problémy
byly spojeny se zprávami z kolonií a z cest. William Robertson (1721-1793) ve svém díle
History of America prohlašuje Španěly, kteří byli prvními Evropany v Americe a měli
moţnost vidět domorodce před dopady evropského dobytí a osídlení, za převáţně
„negramotné dobrodruhy“, intelektuálně špatně vybavené pro zjištění objektivního stavu věcí.
Řada z nich zveličila ctnosti nebo naopak vady domorodců, čímţ jsou jejich zprávy
nevěrohodné. Podobně se vyjadřuje i John Millar (1735-1801), kdyţ tvrdí, ţe charakter a
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osobnost cestovatelů často umoţňovala jejich podvedení, či zkreslení událostí, jejichţ byli
svědky: Autoři jsou …negramotní lidé, kteří ani neznají své zprávy navzájem, a kteří s
výjimkou náboţenství nemají ţádnou zkušenost se spekulativními myšlenkovými systémy, aby
věděli, jakým způsobem a dle jaké osnovy své zkušenosti popsat … čtenář má jen moţnost
srovnání jejich několika popisů a z míry, s jakou spolu navzájem autoři souhlasí, můţe
usuzovat na jejich důvěryhodnost. (MILLAR, 2006 str. 90) Z dnešního pohledu
problematickou úroveň pochopení přírodních národů lze dokumentovat na TMS Adamu
Smithovi: „Je-li divoch (savages and barbarians) zajat ve válce a jeho přemoţitelé, jak je
obvyklé, nad ním vynesou rozsudek smrti, vyslechne ho bez toho, ţe by dal najevo jakýkoliv
jiný cit, a po té, co snáší to nejhroznější mučení, aniţ by si sebemíň zanaříkal…“ Přestávku
v mučení „vyuţije na hovory o nejrůznějších bezvýznamných věcech, ptá se na novinky z dané
země.“ Je to proto, ţe se říká, „ţe kaţdý divoch se na svůj hrůzný konec připravuje od
nejranějšího věku“ (TMS V.II.9) Je otázkou do jaké míry se zde Smith nechává inspirovat
samotnými empirickými zprávami cestovatelů a v jaké míře tyto zprávy zveličuje, aby to
odpovídalo jeho teoretickému modelu.
Baconův systém rozdílů byl spojen v jednu ucelenou metodologii Lordem Kamesem v
Sketches of the History of Man (1774). Kamesův projekt má za ambici postihnou vývoj lidstva
jakoţto celku, protoţe lidský tvor je v kaţdém ohledu zajímavým subjektem (zkoumání) a byl
vţdy středem zájmu filosofů. Jsou objevovány schopnosti mysli, zkoumány stavy emocí (the
affections of the heart) ale stále čekáme na celkovou historii vývoje druhu, od divošského
stádia po nejvyšší stupeň civilizace a pokroku. (KAMES, 2007 str. I.11) Institucionální
ukotvení tohoto spojení je zřízení jediné profesury občanské a přírodní historie v Aberdeenu
v roce 1753 (BERRY, 1997 str. 71). Záměru napomohlo Baconovo zařazení historie lidského
usilování mezi přírodní historii, které tak oslabovalo rozdíl mezi přírodní a občanskou historií.
Kames opouští Baconův opatrný metodologický postup, ve kterém se postupuje od částí jako
je rodina k větším celkům, a snaţí se o celkový obraz fungování společnosti.
V původním Baconově rozvrhu dochází k dalším úpravám. Fyzik a přírodovědec David
Sken kritizuje Baconovo oddělení přírodní historie od problematiky lidské mysli a prohlašuje
lidskou mysl i lidské tělo za přírodní výtvor. Dle Skena je přírodní historie rozdělena na
přírodní historii mysli a přírodní historii hmoty. Mysl je výsledkem působení řady principů,
které mají svůj začátek, vývoj a konec, je ale na hmotě autonomní, i kdyţ ji lze ji zkoumat na
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základě relevantních faktů existujících a získávaných stejným způsobem jako fakta konvečně
chápaných přírodních věd. (WOOD, 03/1990 str. 103) Pro dalšího autora, Robertsona, se
stává historie národa čímsi analogickým dospívání jednotlivce: Národy, podobně jako lidé,
procházejí k dospělosti postupně. Zdá se, ţe soudobí autoři jednotlivé (evropské) státy a
národy popisovali jako navzájem jasně vymezené a sobě málo podobné entity: „Hluboká
povaha hypochondrického Angličana je zcela jiná neţ domýšlivá povaha Španělova a
Francouz má právě tak málo společného s Holanďanem jako ţivost opice s flegmatičností
ţelvy“ (Fridrich II. Veliký, 1999, str. 19). Jako důkaz, ţe tato nepodobnost byla široce
akceptována lze citovat i „vtípek“ na účet briské kuchyně: „Máme-li se představit pokrm
starověkých lidí, stačí se podívat na dnešní jídlo divochů (málem jsem řekl Angličanů“
(ROUSSEAU, 2011 str. 60) Proto je skotské přesvědčení o teorii obecných dějin velkou
inovací. Při hodnocení těchto návrhů je ale třeba se vyvarovat současného darwinismem
ovlivněného myšlení a zůstat plně na půdě deismu: Svět je chápán jako cosi víceméně
uchopitelného Rozumem, coţ plyne z faktu, ţe byl Bohem jakoţto rozumnou bytostí sestaven,
lidé jej poznávají díky svému rozumu, který se v podstatě podobá boţskému Rozumu.
Skotská společenská věda je umoţněna předpokládem, ţe lidské chování napříč
prostorem a časem můţe být navzájem porovnatelné - napsat historii lidstva předpokládá
určitou míru stability a stálosti lidské povahy. Pro skotské historiky existovaly tři hlavní
zdroje historických údajů: Soudobý civilizovaný svět Skotska a Evropy, soudobý „divoký“
svět Ameriky, Asie a Polynésie a svět, jak jen popsali starověcí autoři. V případě dvou zdrojů
za tří byli odkázáni na nepřímé svědectví z druhé ruky, proto Hume doporučuje být obezřetný.
Kames často upozorňuje na nebezpečí anachronismu: Není nic horšího, neţ připsat současné
postoje minulým generacím. (BERRY, 1997 stránky 55 - 68) Dle Berryho skotská
historiografie tuto opatrnost a obezřetnost řádně uplatňovala, coţ je částečně výsledkem a
historiografické revoluce na počátku osmnáctého století ve Skotsku.
Díla skotských historiků se často zabývaly z dnešního pohledu neobyčejně širokými
tématy, jak lze usoudit z pouhých jejich názvů: viz Sketches on the History of Man od Lorda
Kamese, nebo Essays on the History of Mankind in Rude and Cultivated Ages, Essays on the
History of Mankind od Jamese Dunbara. Někdy sice název uţ obsahuje dílčí vymezení
tématy, ale samotné jeho uchopení je neobyčejně široké. To je příklad prací jako The origin of
the distinction of ranks Johna Millara, Fergusonovo dílo History of Civil Society, Origin and
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Progress of Language Jamese Burnetta a Lorda Monbodda. Stewartovo dílo View of Society a
Robertsonova práce View of Progress je uţ zaměřeno na určitou část světa, jakkoliv oblast
zájmu zůstává obrovská. V tomto kontextu je Smithovo WN typickým produktem své doby.
Palmeri si všímá rozdílu mezi francouzskými a skotskými autory. Francouzi se relativně
méně zaměřují na přesné definování stadií společenského vývoje pomocí změn způsobu
obţivy a kladou důraz na ideový vývoj. V jejich pojetí jsou dějiny spíše dějinami vývoje
lidského uvaţování a rozumění světu, neţ aby se zabývali faktickými změnami
institucionálního uspořádání. Francouzi předpokládají daleko více neţ Skotové moţnost pádu
společnosti zpět do „přirozeného“ přírodního stavu. Typickým příkladem tohoto postoje je
Rousseau. Naopak skotský přístup je více empirický, materialistický a členěný do stádií
s důrazem na neplánované důsledky lidského usilování.
Spekulativní historie skotských či francouzských myslitelů nevylučuje moţnost
plánovaní společenského řádu jako celku. Adam Smith zcela nevyloučili moţnost státních
intervencí.102 Obecně platí, ţe Ferguson a Condorcet jsou klíčovými a společnými předchůdci
jak státního intervencionalisty Augusta Comta (1798-1857), tak „anarchisty“ Herberta
Spencera (1820 – 1903): „V Comtově představě by tak v budoucnosti měl vymizet "nemorální"
pojem individuálních práv a nastoupit pouze povinnosti. Ve společnosti by pak nebyly
soukromé osoby, ale pouze státní funkcionáři různých jednotek a stupňů se "zvláštními
dispozicemi pro rozkazování u jedněch a pro poslušnost u druhých, vţdyť přece v hloubi
svého srdce všichni víme, jak je sladké podřídit se. Není snad třeba dodávat, ţe podobné
názory jsou snad více neţ socialistické, ale nabývají dokonce fašistických podob.“
(ŠŤASTNÝ, 1999) Spencer ve třísvazkové Principles of Sociology chápe sociální procesy
jako procesy analogické s procesy mezi tělesnými orgány a celek „společnost“ je
připodobněna organismu, přesto je ale povaţován za předchůdce libertariánů a anarchismu.
Stát pro něj není nějakou nutnou realitou a můţe být nahrazený systémem zaloţeným na
dobrovolné (obchodní) směně, proto jednotlivec má právo jej ignorovat. (SRINGHAM, 2007
stránky 387 - 388)
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(VINER, 1927) tvrdí, ţe hlavním Smithovým argumentem proti státnímu podnikání je fakt, ţe stát je

špatným manaţerem a obchodníkem. Viner v této souvislosti uvádí Smithovu neznalost úspěchů státního
podnikání v Německu (VINER, 1927 str. 227) plynoucí z faktu, ţe Adam Smith neuměl německy.
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Spekulativní historie a teorie společenských stádií
Frank Palmeri stanovuje hlavní čtyři body typické pro spekulativní historii:
(1) Jde o přístup, který se snaţí vysvětlit věci přirozenou cestou a omezuje zásahy
prozřetelnosti při vysvětlení organizace společnosti a jejího vývoje. Dle mého soudu toto není
ale plně typický postoj. Smith se například v eseji o vnějších smyslech často dovolává
vrozených kvalit (jednou z nich je i sklon k dělbě práce), které generují smysluplný řád díky
svému původu v boţské prozřetelnosti. Podobně i Palmeri uznává, ţe i Lord Kames se často
dovolává zásahů prozřetelnosti, aby vysvětlil relativně dokonalý řád světa, kdyţ například
píše „moudrost Prozřetelnosti se projevuje více neţ v nápadné úpravě lidské konstituce ba
vnější okolnosti. Tak třeba barbarští lovci jsou velicí ţrouti (gross feeders)“.
(2) Je předpokládán organický koncept společnosti, ve kterém jsou zákony, pravidla, a
náboţenské praktiky, zvyky a obyčeje navzájem propojeny a vzájemně se podmiňují. Tento
fakt je zřetelný zejména v pracích Vica, Smithe, Fergusona a Millera a je v jádru koncepce
společnosti a kultury pozdějšího Herdera.
(3) Je kladen důraz na neplánovaný, nepředvídatelný a mimosmluvní vývoj institucí:
„Přechod od jedné fáze ke druhé je velmi ambivalentní; je nutný, ale [dle Rousseaua] dochází
k němu z velmi nahodilých, protoţe fyzických příčin“ (ROUSSEAU, 2011 str. 148). Proti ideji
zakládajícího společenského kontraktu se staví Hume, Mandeville i Condorcet, kteří kladou
důraz na nesoulad mezi záměry a výsledky, plány a reálným výsledkem. Mandeville
prohlašuje, ţe soukromé neřesti mohou být veřejnými ctnostmi, a Ferguson píše: Národy mají
instituce, které jsou skutečně výsledkem lidské činnosti, ale neodpovídají nějakému lidskému
návrhu. (FERGUSON, 1995 str. 119) Dobrým příkladem muţe být i Smithovo přesvědčení,
ţe hmotný pokrok a prosperita vede k zanedbávání a menší chuti k vojenským operacím a
výbojům: „Po období decemviru103 lidé jmenování do funkcí začali omezovat roli šlechticů
(nobles). … Příčinou bylo zlepšení řemesel a výroby. Kdyţ se člověk stává schopným utrácet
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Decemviri (lat.), desítipáni, členové desítičlenného kolegia či výboru, kteří k určitým účelům byli

ustanoveni. „D. (consulari imperio) legibus scribendis byli v Římě nejvyšší roční kolegium úřední, které r. 451
př. Kr. zákonem Terentilia Arsy zvoleno bylo, aby římské právo obyčejové do té doby platné písemně
zaznamenalo. Aby úkolu tomu bez překáţky mohli dostáti, byly všechny ostatní úřady na dobu jejich činnosti
suspendovány, oni měli moc neobmezenou ani právem odvolacím (ius provocationis)“, Ottův slovník naučný

133

za domácí luxus, … síla a vliv vojáků přirozeně klesají.“ (LJB 36) „V době císařské vlády v
Římě došlo ve značné míře k rozvoji řemesel a obchodu. V souvislosti jak roste luxus
domácností, klesá ochota se účastnit války. Kromě toho si vláda všímá, ţe válka omezuje
příjmy od zaměstnaných lidí ve výrobě. Proto se najímají vojáci ze sousedních barbarských
zemí, kteří jsou levnější, a jejich najmutí nemá negativní dopad na římský průmysl“ (LJB 47).
Ve svých přednáškách Smith demonstruje Mandevillovu tezi, ţe sobecké usilování o
vlastní moc vede k obecnému dobru ve smyslu pozitivní změny „…příčinou zrušení otroctví
byl vliv duchovenstva, který nebyl v ţádném případě diktován duchem křesťanství, protoţe i
plantáţníci jsou všichni křesťané.“ (LJB 141) Skutečným důvodem byl boj duchovenstva a
šlechty: „Vzhledem k tomu, duchovenstvo je obecně více ve shodě s obyčejnými lidmi neţ se
šlechtou, udělá v očekávání zisku moci vše pro to, aby byly prostým lidem uděleny svobody,
protoţe cokoliv můţe umenšit moc šlechticů (nobles) nad jejich podřízeným, zvyšuje moc
duchovních. Proto papeţ Innocent III vyzval všechny majitele půdy (landlords) k osvobození
otroků. (LJB 142). Podobně lze určitý ţádoucí stabilní stav ustanovit pouze skrze existenci
reálného ohroţení „Krach banky nemusí být tak nebezpečný, jak se běţně myslí ... Jediným
způsobem, jak zabránit negativním následkům plynoucím z bankovního krachu je zrušit
monopol a podporovat vznik co největšího počtu bank. Jakmile je v zemi mnoho různých bank,
existuje jejich vzájemná ţárlivost, díky které převaţuje snaha o vzájemný nečekaný run jedné
na druhou. Toto je nutí k opatrnosti a budování jištění proti sobě navzájem.“ (LJB 250)
(4) Posledním bodem je předpoklad, ţe existuje určitý řetězec stádií, kterým musí kaţdá
společnost projít, i kdyţ jejich počet a popis se u jednotlivých autorů liší. Ferguson, který své
informace čerpal z vyprávění cestovatelů o zvycích, institucích divochů, za pouţití
komparativní metody tvrdil, ţe se musejí podobat institucí a zvykům starých Evropanů.
Podobně nacházel paralely mezi severoamerickými indiánskými kmeny, klany na skotské
Vysočině a kmeny starověkých Řeků, jak byly popsány v Iliadě. John Millar se domnívá, ţe
Smith o právní vědě na svých přednáškách mluvil jako o postupně logicky se rozvíjející
systému s určitými stádii a v souladu s tímto předpokladem postupoval od popisu
nejprimitivnějších stádií lidské společnosti aţ po společnost současnou. Inspirací pro tento
rozvrh mohl být Montesquieu. (KINGSTON, 2009 str. 190) V knize Duch zákonů jsou místa,
kde Montesquieu spojuje určitou vyspělost právního systému s vyspělostí společenského
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vývoje. V jiném svém díle104 Montesquieu poznamenává, ţe zákony společnosti zaloţené na
obchodu, či na lidském důmyslu musí mít specifickou vládu – nepříliš silnou a umírněnou105,
jinou neţ společnost zemědělská. Zákony zemědělských národů budou sloţitější, neţ v
zemích s pastevci, a společnosti lovců mají méně zákonů, neţ zbylé tři. V zárodku popisuje
čtyři etapy společnosti (obchodní, zemědělské pastevecké a lovecké), které po té dále
rozpracovávají skotští historikové. (KINGSTON, 2009 str. 186) Rousseau rozeznává tři stádia
popsatelná podle hlavního zdroje obţivy a způsobu záznamu komunikace: „Divoch je lovec,
barbat je pastýř, civilizovaný člověk je rolník… Kresba věcí náleţí divošským národům, slovní
a větné znaky barbarským národům a abeceda civilizovaným národům s právním řádem“
(ROUSSEAU, 2011 stránky 148, 31)
Dle Smithe existují čtyři stádia vývoje společnosti: Lov, pastevectví, zemědělství a
obchod. (LJB 149) Společnost lovců nemá ţádnou vládu, ţijí v souladu se zákony přirozenosti
(law of nature). Platí zvykové právo, které soudí na základě principů cti, lidé jsou povinni
splnit i ty sliby, jeţ byly dány bez reciprocity (gratuitously) (LJB 176) Protoţe vláda byla
slabá, tresty byly kněţími interpretovány jako příkazy bohů. Moc vyhlašovat válku a
sjednávat mír náleţela lidu, bylo to diskutováno s hlavami jednotlivých rodů. (LJB 23)
Přednášky vysvětlují na první pohled zvláštní posedlost Smithe zbabělci: „Zbabělost a zrada
byly první trestané zločiny, jde tedy o porušení i v kontextu samotné lidské přirozenosti.
Zbabělost mezi lovci je povaţována za zradu, kdyţ nepřítel zaútočil na jinou malou skupinu
lovců a někteří z této skupinky utekli, zbytek nesl následky. Proto dezertéři byli trestáni za
zradu“ (LJB 23) K tomu komentář v Eseje o vnějších smyslech: „Zajíc a všechny ostatní
bázliví ţivočichové, pro něţ je útěk jediná obrana, jsou obdařeni sluchem v nejvyšším stupni
citlivosti. Zdá se, ţe je to smysl, v němţ zbabělci velmi pravděpodobně vynikají.“ (HA 87) V
Historii astronomie Smith chápe zbabělost jako dominující cit přirozeného stavu společnosti
„Zbabělost a bojácnost, jsou přirozené pro člověka v necivilizovaném stavu, kdy ho nechrání
zákony společnosti, je bezbranný, neustále cítí svou slabost a postrádá sílu i jistoty.“ (HA
III.1) Ostré odsouzení zbabělců přetrvává i v civilizovaných dobách: Naše citlivost na své
osobní nebezpečí a tíseň, stejně jako na své podráţdění, má sklon zraňovat mnohem více svou
nadměrností neţ nedostatečností. Není odpornější povahy neţ povaha zbabělce; ţádná povaha
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Jako příklad těchto společností uvádí Holandsko, Egypt a dvě čínské provincie Ťiang-nan a Tcekiang

135

není více obdivována neţ povaha člověka, který se neohroţeně postaví smrti. (TMS VI.III.17)
Naopak tresty za vraţdu podléhají určitému vývoji a vraţda se stává postupně více závaţným
trestným činem; původně byla trestána pouze pokutou (LJB 182 – 191).
Přechod mezi jednotlivými stadii je u Smitha popsán poměrně jednoduše jako přirozený
proces pomocí hypotetického modelu: „Pokud by skupina osob ztroskotala na pustém
ostrově, jejich první stravou by bylo ovoce, které země poskytuje přirozeně a divoká zvířata,
které by mohli zabíjet. Toto by přestalo být časem dostačující a lidé by některá divoká zvířata
ochočili, aby mohla být vţdy po ruce. Postupem doby by i toto nebylo dostačující k obţivě, a
protoţe vidí, jak v zemi přirozeně roste značné mnoţství zeleniny samo od sebe, pokusili by se
o vědomé pěstování tak, aby jej získávali ve větším mnoţství.“ (LJB 149) Tak se zemědělství,
která vyţaduje mnoho lidského umu, postupně stalo převaţujícím zaměstnáním. Z této
posloupnosti existuje pouze jedna výjimka: V některých severoamerických zemí jsou
obdělávána malá políčka, aniţ by jejich majitelé měli ponětí o pastevectví. Věk obchodu
přirozeně následuje po věku zemědělství. Kdyţ se lidé omezí jen na jeden druh práce, jsou
přirozeně vedeni ke směně přebytků vlastního komodity za jinou, která jim chybí. Povolání
lidí se musí měnit na základě těchto stadií (LJB 150).
Dějiny a přírodní podmínky
Skotskou debatu historie mohutně inspiroval Montesquieu svou teorií o vztahu klimatu
a lidské povahy, která se stala dominantní teorií 18. století, aţ byla povaţována za otřepanou
(ROUSSEAU, 2011 str. 53). Na základě dobového lékařského poznání Montesquieu
předpokládá silný vliv podnebí má na lidské chování: „Studený vzduch stlačuje okrajové části
těla, coţ zvyšuje jejich elasticitu a podporuje návrat krve z okrajů k srdci. Jak jsou vlákna
vystavená zimě stlačena, zvyšuje to i jejich účinnost a sílu. Naopak, teplý vzduch uvolňuje a
ochabuje lidské tkáně, coţ sniţuje jejich účinnost a pruţnost. Lidé jsou tedy energičtější v
chladném podnebí, které je pro činnost srdce a pohyby údů vhodnější. Povaha lidí je tak
vitální, protoţe volnější krev se lépe pohybuje směrem k srdci a naopak, srdce je silnější.“
Tento fakt poměrně přesně určuje lidskou povahu a povahu celé společnosti: „Křehkost
orgánů, která činí východní národy tak náchylné kaţdé emoci, se přirozeně pojí s leností mysli
a souvisí s ustrojením jejich těla. Je snadné pochopit, ţe duše nemůţe změnit imprese, které
jednou získá. To je důvod, ţe zákony, mravy a zvyky … jsou ve východních zemích stejné dnes
jako před tisíci lety.“
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Ferguson je daleko opatrnější (FERGUSON, 1995): „To, ţe nálady srdce a duševní
činnosti mysli, jsou do jisté míry závislé na stavu zvířecích (animal) orgánů, je fakt dobře
znám ze zkušenosti. Jak ale spojit domnělou příčinu s konkrétním výsledkem? Klima můţe být
jednou z příčin, ale nemůţeme doufat, ţe někdy vysvětlíme způsob, jak tento vliv se projevuje
na jemných strukturách orgánů, se kterými je spojena duševní činnost.“ I on se snaţí o
konstatování kauzálního vztahu mezi podnebím a povahou lidí: „Průmysl vzkvétal nejvíce na
severu, podobně jako věda, která zde uskutečnila své největší objevy, naopak výsledky úsilí
představivosti a citu byla většinou časté a nejúspěšnější na jihu.“ Důkazem odlišnosti
„přirozeného rámce“ na jihu a severu je pro Fergusona i různý způsob regulace alkoholu.
Zatímco na jihu je tvrdý alkohol zakázán kvůli jeho devastujícím účinkům, na severu má
zvláštní kouzlo, kterým probudí mysl, a dává ochutnat ţivé fantazie a vášně, které jsou
klimatem potlačeny. Ferguson dodává, ţe kromě klimatu existuje řada jiných faktorů: Typ
půdy, vzdálenost od moře, čímţ opouští Montesquieu klimatickou teorii ve prospěch
všeobecných přírodních podmínek. Specificky si všímá situace, kdy je kontinent rozdělen
mnoha přírodními překáţkami, jako jsou velké řeky, hřebeny hor a mořské zálivy. Národy
obývající tyto oblasti jsou nejlépe vybaveny pro prosperující společenské uspořádání a
nejvýznamnější národy měly vţdy alespoň jednu část hranice na břehu moře. Adam Smith ve
svých přednáškách víceméně opakuje Fergusonovo stanovisko: „Dvě třetiny Atiky jsou
obklopeny mořem, a na druhé straně hřebenem vysokých hor. Tímto způsobem mají zajištěný
se sousedními zeměmi po moři a zároveň jsou chráněny před vpádem sousedů. Většina
evropských zemí má značnou část těchto výhod. Jsou rozděleny podle řek a zálivů moře a jsou
přirozeně vhodné pro zemědělství a řemeslo.“ Výsledkem těchto podmínek je dle Smithe
vhodné uspořádání obce a státu pro republikánskou vlády. (LJB 31)
David Hume si dopisoval s Montesquieu a ví se, ţe Montesquieu četl Humeovu esej Of
National Characters, kde autor kritizoval teorie Abbé Duboise a jiných, ţe fyzikální příčiny,
klima, půda, jsou důleţitější pro národní charakter neţ morální vklad. Montesquieu se však
k Humeovu stanovisku nevyjádřil, i kdyţ je jasné, ţe ho nemohl sdílet. (KINGSTON, 2009
str. 183)

Politická teorie a právo
Fania Oz-Salzberger (BROADIE, 2003 p. 157) konstatuje potřebu ţivotaschopné teorie
moderní politiky, která by odpovídala na otázky a poskytovala vodítka jak vybudovat
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politické zřízení v měnící se době. V Evropě existovala snaha dosáhnout stejných úspěchů
společenských věd, jako dosáhly přírodní vědy, to znamená především formulovat jejich
trvale platné zákony. Byla skotská politická praxe popsaná v úvodních kapitolách řízena
nějakou ucelenou politickou teorií, odehrávala se skotská politika na pozadí zásadních střetů
myšlenkových koncepcí? Zdá se, ţe nikoliv: Skotové se příliš nezbývali politikou jako
specifickou disciplínou, politické úvahy byly součástí jiných spisů z oblasti etiky, morální
filosofie a práva. Jisté je, ţe právě na poli toho, co bychom dnes nazvali politickou vědou, se
projevovalo výše popsané napětí plynoucí ze ztráty skotské identity a nezávislosti výměnou
za hospodářský rozkvět.
Skotové si byli vědomi rozdílu mezi teoretickým postojem společenského vědce a
praktickou činností politika, ekonoma, či právníka. Ferguson tvrdí, ţe „naše vědomosti jsou
často omezeny pouze prvky určité vědy a zřídka poskytnou ono rozšíření znalostí schopností,
které by mělo mít uţitečné vědění. Stejně jako matematici, kdyţ studují Euklida, ale uţ se
nezabývají zeměměřičstvím, ani my, kdoţ se zbýváme společenskou teorií, neposkytujeme
návod, jak jednat s lidmi: Uţíváme jazyk politiky, ale jiţ ne jako ducha národů; zabýváme se
formalitami vojenství, ale uţ nerozumíme tomu, jak organizovat muţstvo za účelem válečné
lsti či získání převahy.“ (FERGUSON, 1995 str. 34) Takto zaloţená věda neposkytuje apriorní
koncept dobré politiky, jehoţ zákony by jaksi automaticky vyvaţovaly vychýlení se
nesprávným směrem, je zde malý prostor jak pro zcela utopické projekty, tak pro prosazení
Montesquiea konceptu oddělení jednotlivých mocí.106 Dle Fergusona (a jak doloţím dále i dle
Smithe) existuje velké, aţ nepřeklenutelné rozdíly mezi psanou teorií a praxí:
Nejspravedlivější zákony na papíře jsou slučitelné s tou největší administrativní despocií.
„Teorie“ spíš reflektuje a vysvětluje prospěšnost daného nařízení, neţ ţe by bylo moţné
ideální zákon zkonstruovat podle ní, coţ je jasné z toho, co Ferguson píše o Habeas
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Il y a, dans chaque État, trois sortes de pouvoir : la puissance législative, la puissance exécutrice des

choses qui dépendent du choix des gens et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil. […]
Lorsque, dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la
puissance exécutrice, il n'y a point de liberté; […] il n'y a point encore de liberté, si la puissance de juger n'est
pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice.
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Corpus107: „Musíme obdivovat [tento zákon] jako úhelný kámen našich občanských svobod.
… Doposud nikdy neexistovala moudřejší formulace, jeţ by oponovala zneuţití moci. Ale i on
potřebuje [pro své uplatnění] společenskou strukturu ne menší, neţ je celá politické konstituce
Velké Britanie a jejího ducha stejně jako neústupnou a neustávající horlivost těch šťastných
lidí, jeţ zajišťují jeho [společenský] efekt. (FERGUSON, 1995 str. 160)
Dle Humea předmětem politické teorie není debata například mezi Whigy a Tories o
legitimitě Glorious Revolution či zemědělské politice. Je nutný nový přístup, který by nebyl
pouhou technikou, jak řešit společenské problémy, ale navíc by dal odpověď na krizi
samotného konceptu historické kauzality a vzal v potaz mohutné změny v celé Evropě. Fania
Oz-Salzberger tvrdí: Objevují se nové síly a tlaky, které byly něčím nepředstavitelným pro
Aristotela, Epicteta a Machiavelliho a bylo třeba je nějak pojmenovat, vytvořit „nový jazyk
politiky“. David Hume však poskytl zavádějící jednoduchou definici politické teorie, kdyţ
dělá rozdíl mezi politikem, který se zabývá běţnou politickou agendou (tedy politikem
v dnešním slova smyslu) a filosofujícím politikem, jehoţ hlavní náplní je zabývat se
obecnými věcmi, které se týkají státní správy. (HUME, no. date, c. 1870) Důkazem důleţitosti
tohoto dělení je Humeova korespondence v letech 1763 – 67, během kterých se zabýval právě
běţnou agendou. V korespondenci si stěţuje, ţe z filosofa zdegeneroval v pouhého státníka
(petty statesman) zcela ponořeného do politiky. (FORBES, 1975 str. 125) Hume má pojem
politik plně vyhrazen pro politického filosofa a politická teorie je čímsi, co by mělo slouţit
k očištění společnosti od handrkování se zaloţeného na nejasném myšlení, intrikách a dílčích
zájmech, nikoliv věda o samotných těchto praktikách. I kdyţ Smith i Hume jsou vůči
politické praxi kritičtí, v dílech Adama Smithe je jiţ politika a politik pouţit v moderním,
běţném slova smyslu. Politika je činností a politik člověk zabývající se běţnou politickou
agendou.
Nejdůleţitějším zdrojem inspirace je Montesquieho Duch zákonů, který obrátil
pozornost Skotů směrem k antropologicko-kulturní analýze. Velký obdivovatel anglických
svobod Montesquieu správně rozpoznal aristokratické prvky v britské ústavě. V tomto ohledu
byl přínosnějším autorem neţ Rousseau trvající na republikánském purismu nevelkého státu.
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Habeas Corpus Act je zákon o osobní nedotknutelnosti přijatý v Anglii roku 1679. Obsahovalzáruky

osobní svobody, nedotknutelnosti poddaných vůči koruně při trestním řízení a uvězněný člověk se mohl odvolat
k soudu a ten rozhodl, zda nebyl porušen zákon.

139

Montesquieu změnil taxonomii systému vlád, kdyţ zahrnul jak demokracii a aristokracii pod
pojem „republika“. přičemţ platí, ţe demokratická republika je ovlivněna lidskou touhou po
rovnosti, aristokratické republika staví na uměřenosti jako ctnosti. V republice existuje silné
ospravedlnění pro politickou svobodu v rámci státu zaloţeného na obchodu. Montesquieu
rozeznává několik typů vlády: Kaţdému druhu vlády (demokracie, vláda aristokratická,
monarchie a despocie) odpovídá určitá „zásada“, která „ji nutí jednat.“ Demokracie a
aristokratické vláda spadají pod vládu republikánskou (Adam Smith ve svých přednáškách
tvrdí totéţ (LJB 19) a rozdíl mezi nimi je zaloţen v počtu lidí účastnících se na výkonu
politické

moci

(MONTESQUIEU,

1899

str.

II.1),

který

můţe

v čase

kolísat.

(MONTESQUIEU, 1899 str. II.1) Aby osoba, jeţ přijímá zákony, se jimi i sama řídila, musí
být schopna občanské ctnosti. Bez občanské ctnosti nejsou zákony obecnými a závaznými
předpisy, stát propadá stranickosti a rychlým změnám pravidel. Pokud lid rezignuje
v demokracii na provádění zákonů, náprava je obtíţná, protoţe na rozdíl od monarchie, nelze
tento stav úpadku změnit rychle a jednoduše.
Monarchie je vládou zákona, který tak nahrazuje „občanské ctnosti,“ monarcha je nad
těmito zákony, ale zároveň na rozdíl od despoty je chápe jako cosi stálého a trvalého, její
fungování je připodobněno k fungování „krásného a sloţitého stroje“. Tento stav umoţňuje
existenci moderně chápaného soukromí. Poddaný nemá povinnost milovat vlast, nemusí
touţit po pravé slávě a nemusí obětovat sobecké zájmy celku. Občan na rozdíl od aristokrata
není povinen plnit heroické ctnosti, jako staří Řekové a Římané. (MONTESQUIEU, 1899 str.
III.5) Tyto politické ctnosti, nutné zásady republikánského zřízení, „nahrazuje a všude
zastupuje čest“ (MONTESQUIEU, 1899 str. III.6). Čest je vlastně čímsi velice podobná
Mandevillově lichotce, „podstatou cti je ţádat výsady a rozlišení.“ (MONTESQUIEU, 1899
str. III.7) V případě republikánské vlády zřejmě lidé neusilují o rozlišení, protoţe jsou povinni
být stejní, co do vlastnictví a sledování občanských ctností v despocii. Despota nad svými
poddanými vládne pomocí strachu a je veden svými zálibami. Ostré rozlišení vládce a
ovládaných je v monarchii narušeno existencí různých společenských stavů. Lidé v monarchii
usilují o to, být přijati do určitého stavu, a jejich chování nesleduje pouze zákonnost, ale ve
vysoké míře dbají o svoji pověst. Protoţe Montesquieova monarchie je dobře promazaným
strojem, v němţ dodrţovaní limitované zákonnosti není v rozporu s pluralitou institucí, i toto
usilování o pocty a společenské pozice není v rozporu s dobrem celku, ale zároveň ale není
nijak přímým zájmem státu: Stát neţádá všechny občanské ctnosti… „v monarchiích jsou
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veřejné zločiny soukromější, tj. více uráţejí zájem jednotlivců neţ státu (MONTESQUIEU,
1899 str. III.5)“ Určitý rozpor, spočívající v proţívání úsilí o uznání jakoţto sobeckého a jeho
(skrytým) veřejným aspektem, řeší autor tvrzením, ţe tato čest je z „hlediska filosofického“
vlastně falešná. S moţností pouhé zdánlivosti lidské autonomie se potýkalo i skotské
osvícenství. Bůh jakoby řídil svět „neviditelnou rukou“, jeho konání není a ani nemůţe být
člověku, či filosofovi plně pochopitelné. „Poddaný“ je na jednu stranu vysvobozen
z demokratických pout nutnosti občanských ctností, které mají aţ represivní charakter,
suverén chce pouhé dodrţování omezeného počtu relativně stálých zákonů. Pouze
v monarchii je moţné, ţe „někdo přispívá k dobru celku, ačkoliv jde za svými zájmy.“
(MONTESQUIEU, 1899 str. III.7) Výsledkem není nějaká forma racionálního státního
zřízení, ale systém, jehoţ kvality se jeví především jako krásné. Montesquieu tvrdí, ţe přílišný
utilitarismus a sledování obchodních zájmů jde na úkor krásných věcí, jako je pohostinnosti a
velkorysosti, a je silně kritický k obchodně zaloţeným společnostem, jako je Holandsko.
(DOHNÁLKOVÁ, 2006 p. 117)
Montesquieu inspiroval Smithe a Fergusona, kteří postavili svou politickou teorii na
jiných neţ machiavelistických základech. I díky Montesquieuovi ekonomický růst, sociální
zlepšovatelství (například v podobě zákonů o chudých) a předpoklad ústavy vyvaţující
jednotlivé moci definitivně nahradili koncept „klasické“ republiky opírající se o ctnosti
občanů-vojáků a moudrost „filosofa na trůně“.
Další inspirací pro odmítnutí Machiavelliho republikanismu Davidem Humem byly
modernější přirozeně-právní teorie Grotia a Pufendofa. Holandského právníka Grotia uvedl do
Skotska James Dalrymple, 1st Viscount of Stair (1619–1695), militantní presbyterián,
povahou daleko od Grotia, jehoţ kariéra začala na postu regenta University of Glasgow.
Roku 1681 píše James Dalrymple Institutions of the Law of Scotland jako první
koherentní a logický zákoník zaloţený na z Rozumu vycházejících filosofických principů, po
dlouhou dobu nejvlivnější komentář skotského práva. Dalrymple popřel platnost Desatera pro
všechny národy a všechny časy. Podle něj se lidská špatnost od dob Starého zákona natolik
rozvinula, ţe jednoduchost a jasnost Desatera pro zkaţenou a sloţitou dobu jiţ nedostačuje.
Dalrymple citoval Grotia, aby podpořil tezi, ţe právo je racionální disciplínou, ve které lze
provést závěry dedukcí. Existuje však názor Petera Steina, který doloţil, ţe Dalrymple
nakonec právní vědu nezaloţil zcela v logice, tedy, neoddělil ji zcela od problematiky Boţské
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vůle. Právo je primárně zaloţeno v Boţské vůli (kterou nelze „úkolovat“ logikou, tato forma
extrémního deismu se ve Skotsku nikdy neprosadila) a rozum má pouze pomocnou úlohu a
logika své limity. Ţádný právní systém nemůţe existovat bez autority. Právo není ani plně
logické, ani plně zaloţené ve zkušenosti, ale jde o tajemnou směs obojího. Stein poukazuje na
to, ţe Dalrymple tak byl první z posloupnosti skotských právníků, kteří zpochybnili Grotiovu
teorii „přirozeného práva“, jakoţto logicky a nečasově existujícího jednou daného
(dokonalého) systému: Desatero bylo dokonalé vzhledem k potřebám putujícího ţidovského
kmene, nikoliv vzhledem k potřebám Skotska 18. století. Dokonalý Bůh jej formuluje pro lidi
dané doby v nutně nedokonalém jazyce (PHILLIPSON, 1996 str. 231).
V Machiavelliho pojetí je lidská svoboda a svoboda obce (vivere libero) cílem
politického řádu pouze v plně ústavním reţimu, který musí být republikánský, tedy vytvářený
na základě aktivní účasti a sváru šlechty a lidu. Právní teoretik Hugo Grotius (1583 – 1645)
byl racionalista, tedy vycházel z teologické pozice, podle které je Boţí vůle podřízená Boţímu
rozumu. Bůh tedy nutně zakazuje to, co je samo o sobě morálně špatné, a nutně přikazuje to,
co je samo o sobě morálně dobré. Grotius rozlišoval přirozené právo (ius naturale), které
reprezentuje Boţí nutnou vůli a Boţí pozitivní právo (ius divinum voluntarium), kterým Bůh
svobodně stanoví to, co samo o sobě není ani dobré ani špatné. Podle Grotia by člověk
dokázal pomocí rozumu rozlišit, co je morálně dobré a špatné i kdyby Bůh neexistoval, čímţ
vzniká kompatibilita s Humeovým agnosticismem. Dalším vlivným autorem byl voluntarista
Samuel von Pufendorf (1632 – 1694). V jeho nejčtenějším díle je De Jure Naturae et Gentium
je vztah Boha a člověka vztahem pána a jeho sluhy. Lidé mají povinnost dodrţovat Boţí vůli,
která je vyjádřená v přirozeném právu. Lidé by se neměli zabíjet, Bůh to zakazuje a trestá v
posmrtném ţivotě. Pufendorf předpokládá, ţe kaţdé lidské jednání závisí na vůli jednotlivce a
vůle různých lidí můţe být protichůdná, a proto zachování řádu vyţaduje nějaká společná
pravidla. (ČENĚK, a další, 2010) Je zde ještě další důleţité okolnost, která odlišuje
Pufendorfa od Machiavelliho: Pufendorf si na rozdíl od svého italského předchůdce všímá
dopadů technologického pokroku a trţní ekonomiky na politickou teorii. Dle Pufendorfa je
vznik soukromého majetku chápán jako formativní společenská instituce a ekonomický růst
vede společnost od primitivních stádií k sofistikovaným institucím obchodních společností.
Vývoj právního řádu a politického systému je dán způsobem výroby a obchodu.
Technologický vývoj a komerční směna musí být zkoumány jako určující faktory pro
politickou teorii. (BROADIE, 2003 str. 169)
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Na rozdíl od Hobbese nechápe Pufendorf přirozený stav jako stav války všech proti
všem. I v tomto stavu je moţné zachovat mír, i kdyţ vratký a nejistý. Pokud je nechán bez
opory institucí, existuje jen malá pravděpodobnost, ţe by byl dlouhodobý. Veřejné právo ve
formě vůle státu není ničím jiným, neţ součtem jednotlivých vůlí, které ji tvoří. Protoţe není
schopen vysvětlit proces převodu individuálních usilování a aspirací do státního zájmu, jde
v podstatě o neempirické a priori pojetí a můţeme ho chápat jako předchůdce Rousseauova
pojetí společenské smlouvy. Pufendorf téţ obhajuje myšlenku, ţe mezinárodní právo není
omezeno na křesťanství, ale ţe představuje společné vazby mezi všemi národy, protoţe
všechny národy jsou součástí lidstva. Řada těchto tvrzení vychází z konceptu spekulativní
historie popsané v předchozí kapitole108 a například Ferguson odmítá existenci přirozeného
stavu jako boje všech proti všem a podává vědecké důkazy a analogie se světem ostatních
ţivočichů: Pro „…tvrzení, ţe válka je prvotním stavem lidstva, je učiněno bez důkazu“, coţ je
způsobeno omezenými znalostmi o „prvním věku lidstva“. „Vývoj (ţivočišných) druhů …
předpokládá výchozí stav míru a to alespoň mezi pohlavími, mezi rodiči a dětmi a v rámci
rodiny. Pokud předpokládáme válku mezi bratry, musíme ji chápat jako následující za mírem,
v němţ se narodili, a byli vychováni do doby, neţ získali schopnost se navzájem ničit.“109
Dalším prvkem ovlivňujícím skotskou politickou vědu je její přetrvávající spojení
s teorií ctností. Politická teorie se nezabývá pouze „politickými zájmy“ a problematikou
rovnosti (rovného podílu na vládě, či rovnosti přístupu k majetku jako k jednomu
z politických práv), ale stojí na syntéze provedené Andrewem Fletcherem. Fletcher kombinuje
Machiavelliho základ s presbyteriánským zaměřením na občanské ctnosti. Vzniká tak teorie
neo-republikánského (BROADIE, 2003 str. 165) státu, ve kerém je kladen důraz právě na
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Hume je inspirován v oblasti politické teorie Pufendorfovou teorií politiky jako realizace práva

plynoucího z instituce soukromého vlastnictví.
109

(FERGUSON, 1915 str. 105) Fergusonova empirická interpretace Hobbesova přirozeného stavu jako

stavu války můţe být odmítnuta. Podle některých interpretů jde o myšlenkový pokus: „Co Hobbes opravdu tvrdí
je, ţe přirozený stav člověka by byl asociální a válečný, pokud by neexistovaly určité přirozené instinkty a
přirozený rozum.“ (MERRIAM, 1906) Není plně jasné zda –li Hobbes chápal svoji teorii jako historický popis
nebo jen myšlenkový experiment, protoţe i za přirozeného stavu matka děti vychovává a ty aţ vyrostou se
nestávají jejím nepřítelem – i v přirozeném stavu existuje cosi jako rodina, či přinejmenším vazba matky a dětí.
Hobbes dovozuje, ţe v reálně exitujících společnostech, kde panuje přirozený stav (příkladem jsou indiánské
kmeny), existují malé ostrůvky organizované moci v rámci samotných rodin. (SCHOCHET)
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občana coby osobu orientovanou na obecné dobro, občanské ctnosti, a ţijící ve sloţité síti
zájmů či starostí nejen o sobě, ale i o druhé: Rodinu, děti, komunitu. Inspirací můţe být
Cicerův koncept občana (citizen), jeţ se transformuje v pojem gentleman. Pojetí je zaměřeno
proti absolutistické monarchii, obecně se Skotové při obhajobě svých svobod neupírají tolik
k minulosti, jako to činí Angličané, kteří poukazují na Magnu Chartu. Skot Fletcher se vzdává
„překonaných“ konceptů jako je národ či monarchie a snaţí se zasadit skotské osvícenství do
konfederace evropských republik zaloţených na obchodu a rané urbanizaci. Suverenita by
měla být v souladu se spravedlností, mírem a prosperitou. Svůj spis Discourse of Government
with Relation to Militias (1698) otevírá ostrou kritikou vládnutí, které se dle něj naprosto míjí
účelem: „Ve většině zemí umění vládnout vedlo k zotročení lidí či jejich udrţování v otroctví,
stav vládnutí se stal leckde zločinem proti rozumu“. Fletcher předpokládá, ţe se špatná vláda
opírá o falešné záminky svých představitelů a sebe-obelhávání občanů (mechanismus
schopnosti přijímat špatná a škodlivá rozhodnutí rozsáhle vysvětluje i Adam Smith v TMS).
Ve Fletcherově pojetí se politika stává veřejným důsledkem způsobu jak lidé myslí a jak se
jejich rozhodnutí projevují.
Dle Fergusona nemůţe být politika redukována na vědu, ale měla by být chápána jako
uvědomělá a dobře zdůvodněná praxe. Je zajímavé, ţe ani v tomto ohledu ovšem není
pociťováno velké napětí mezi takto zaloţenou „politickou vědou“ a exaktními vědami jako je
matematika. Uţitečná praxe je účelně podchycena v psaném právu, jeţ se ovšem samo o sobě
nezakládá v nějakém racionálním dobru. Dobro se děje pouze a jenom jeho aplikací na
základě společenské struktury a díky aktuálně sdíleným hodnotám. Fania Oz-Salzberger
v předmluvě k Fergusonově Eseji to formuluje takto: „Británie nespoléhala ani na lidmi
vyrobený hodinový stroj svých politických institucí, ani na přirozený společenský
mechanismus samoregulujících se zájmů obchodní společnosti. Přirozenost (nature) a ústava
jsou sice dobré, ale ne dostačující. Vlastní zájem (self-interest) a profesionalizace jsou
historickými vysvětlujícími fakty, nikoli politickými garanty. Všechny dobré státy potřebují
určitou míru aktivity zapálených nadšenců.“
Právní věda v přednáškách Adama Smithe
Dynamický vývoj přirozeného práva sdílí i Adam Smith. Pokud přeloţíme termín
jurisprudence jako právní věda, ztrácí se určitý kontext celého pojmu. Jurisprudence se
objevuje a Anglii v roce 1628, v době, kdy slovo prudence mělo dnes zastaralý význam
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„znalost nebo dovednost v určitém oboru“ a pochází pravděpodobně přes francouzštinu
z latinského prudentia. Latinský termín lze přeloţit i jako o moudrost a spolu se
spravedlností, statečností, mírností je jednou ze základních antických ctností. Pojmem
prudentia se překládá i Aristotelova intelektuální ctnost, praktická moudrost, fronésis,
v českém překladu Etiky Nikomachovy je přeloţena jako rozumnost. Definici této rozumnosti
Aristoteles uvádí v EN VI, 5: „Rozumnost jest s pomocí pravdivého úsudku prakticky činným
stavem ve věcech, které jsou pro člověka dobré a zlé.“ Rozumný člověk je schopen správně
uvaţovati o tom, co je pro něho dobré a prospěšné, čili je vědění toho, co se má konati a
nemá. (KŘÍŢ, 1942)
Podle Smithe právní věda zkoumá obecné principy, které by měly být základem zákonů
všech národů (1), je to teorie obecných principů práva a vlády (5). Postupný rozvoj jak
veřejné, tak soukromé právní vědy (jurisprudence) definuje jako teorii zabývající se obecnými
principy práva a vlády. Politické instituce jsou speciálním případem spadajícím pod právní
vědu. Základní předměty právní vědy jsou čtyři: Spravedlnost, politika, tvorba státního
důchodu (revenue) a obrana (arms). Zájmem politiky je starost o nízké ceny, veřejnou
bezpečnosti, a čistotu, v rámci tohoto oddílu politiky uvaţuje Smith o blahobytu státu, probírá
témata jako národního hospodářství (efektivní výběr daní), tak i ryze ekonomická (teorie
peněz a cen)
V základu kaţdé občanské vlády je starost o prosazování spravedlnosti. Cíl
spravedlnosti je výhradně ochrana proti újmě (injury), Smith neřeší problematiku distributivní
spravedlnosti. Člověk můţe být napaden mnoha různými způsoby, které Smith dělí dle role
v jaké je napaden: Obecně jako člověk, nebo jako člen rodiny nebo jako občan státu.
Kaţdému člověku můţe být způsobena tělesná újma, napadena jako pověst nebo způsobena
majetková újma, ale ne kaţdý člověk můţe být za své činy trestán: Děti, idioti a šílenci nejsou
za své činy právně odpovědní. V rámci rodiny můţe dojít k újmě na právech otcovských
(napadení otcovské autority), synovských (či potomků obecně), právech plynoucích z toho, ţe
oběť je manţel nebo manţelka. Protoţe je rodina chápána ve smyslu ekonomické jednotky,
rodu či klanu110, spadají sem i práva plynoucí z role hlavy rodu odpovědné za zaměstnance i
otroky (master), práva zaměstnance, opatrovníka (guardian) nebo naopak toho, kdo je
110

Přitom ale Smith dodává, ţe přirozená uţitečnost rodiny spočívá hlavně ve výchově dětí (LJB 102),

„Účelem rodiny je legitimizace potomků“ (LJB 123)
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vychovávaný a vedený k určité pozici v rámci domácnosti (pupil) (JLB6). Občan můţe
spáchat tři zločiny proti státu: Povstání nebo rebelii, spojení se s nepřítelem a urazit státní
autority (LJB20).
Teoreticky dle Smithe existují tři základní typy vlády: Monarchie, aristokracie a
demokracie. Reálná vláda určitého státu můţe obsahovat prvky všech tří základních typů
promísené různými způsoby. Monarchie je vláda, kde se nejvyšší moc a autorita náleţí
jedinci, který můţe dělat, co se mu zlíbí - vyhlašovat války, uzavírat mír nebo ukládat daně,
atd. Aristokratická vláda je taková, kde určitá skupina osob ve státě, a to buď nejbohatších,
nebo z určitých rodin, má privilegium si vybrat lidé, kteří stát řídí. V demokracii se na řízení
státu podílí všichni společně. Aristokratická a demokratická vláda mohou být dohromady
označeny za republikánské zřízení, rozdělení typů vlád se tak zjednodušuje na monarchii a
republiku.( LJB 19) Existují dva způsoby vzniku republikánského zřízení. První vzniká
dobytím území, druhé jeho obranou (LJB37). Pokrok řemesel vede k volbě obranné strategie,
protoţe řemesla váţou lidi doma a je uveden příklad Atén, (LJB38),
Dle Smithe vláda můţe být zaloţena na dvou různých principech. Prvním z nich je
princip autority, který vede ke vzniku monarchie. (LJB11) Smith tento princip autority plně
vyloţil v TMS. Zdrojem autority je fakt, ţe naše sympatie se vůči osobám v různém postavení
uplatňuje v různé míře. S osobami slavnými a bohatými snáze sympatizujeme (obdivujeme
jejich šťastnou situaci, a snaţíme se podporovat) neţ se sobě rovným, či podřízeným. (LJB13)
Druhým principem převaţujícím v demokracii, který přiměje lidi poslouchat vládu, je
uţitečnost (utility). Pro kaţdého je srozumitelná nezbytnosti uţitečnosti pro zachování
spravedlnosti a míru v demokratické společnosti. Díky občanským institucím můţe nejchudší
dostat odškodnění za napadení i těmi nejbohatšími a nejmocnějšími. Jistěţe je tento princip v
jednotlivých případech uplatňován nedokonale, je ale schopen zabránit těm největším zlům.
Lidé jsou vedeni k poslušnosti citem pro veřejnou sluţbu více neţ soukromým sledováním
svých cílů. Díky sledování vlastního zájmu můţeme být neposlušní vládě a přát si její svrţení,
ale cítíme při tom, ţe druzí jsou jiného názoru a nebudou mi pomáhat v tomto podniku. I
proto se rozhodnu pro dobro celku.( LJB14).
Střídání jednotlivých stádií uvedené v kapitole Spekulativní historie a teorie
společenských stádií si vynucuje postupný rozvoj systému práva (přičemţ není zcela jasná
vazba mezi výše uvedenými typy vlád a jednotlivými stádii). Smithova lidská práva lze dělit
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na přirozená (natural) a umělá (adventitious). Práva týkající se člověka obecně s výjimkou
ochrany majetku jsou přirozená práva. Právo přirozené je právem na ochranu proti fyzickému
násilí a proti újmě na reputaci (např. skrze pomluvu, osočení, apod.), majetková a všechna
ostatní práva jsou práva umělá (kromě majetkového práva sem spadá i rodinné právo a právo,
co mi náleţí jako občanu státu) (METZEGER, 2009). Přirozená práva zde byla vţdy,
praktikovaná jiţ mezi lovci bez formální vlády. Vlastnické právo je čímsi pozdním a umělým,
protoţe je zajišťováno vládou, a jeho rozvoj se zdá být postupný, závislý na typu společnosti:
„Mezi divochy je majetek omezen na přímou drţbu věci (possession), a zdá se, ţe mají jen
malou představu o majetku jako o věci, která se netýká přímo jejich vlastních těl. Mezi pastýři
myšlenka majetku je dále budována, protoţe teprve vlastnictví stád, které vede k majetkové
nerovnost, činí nutnou řádnou vládu.“ (LJB 20) Určitým měřítkem kvality a rozvoje
vlastnického práva je schopnost jeho trvání: „V primitivních (rude) časech lidé měli omezení
ve vlastnictví svých statků jiţ zaţiva, a proto nelze předpokládat, ţe by právo zajišťovalo
majiteli určit jak nakládat s jeho věcmi po jeho smrti. Ale všechny národy nějak upravovali
způsob dědění majetku před vznikem institutu závěti. Zdá se, ţe závěť byla poprvé zavedena v
římském zákoníku dvanácti desek a Solónovými zákony v Aténách111. Dlouho předtím jiţ ale
existovalo v obou zemích nástupnické právo. (LJB 156) Dle Smithe v Římě bylo právo závěti
zaváděno postupně. Zpočátku to bylo povoleno pouze pro lidi bez potomků a pouze po
souhlasu spoluobčanů.“
„Největší moţné rozšíření majetkového práva je institut svěřenectví (entails). 112 Dát
člověku moc nad svým majetkem po smrti (prostřednictvím závěti), je velmi významný akt, ale
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Latinsky Lex, Leges duodecim tabularum je nejstarší kodifikací římského práva z poloviny 5. století

př. n. l. Jednalo se o dvanáct bronzových desek, které byly umístěny na Foru Romanu a jako první byly
výsledkem vyjednávání (tedy nebyly chápány jako projev boţské vůle) a je stanovena moţnost jeho změn.
Aténský zákonodárce Solón ţil v letech cca 638 - 555 př. n. l.
112

„téţ Fideikommiss něm. práva čili tzv. rodinný fideikommiss (svěřenství) jest právní ústav, spočívající

v tom, ţe majetkový předmět následkem ustanovení jisté osoby (zakladatele fideikommissu) přecházeti má
určitým řádem jen na členy jisté rodiny. Účelem fideikommissu jest pojistiti určité rodině na věčné časy
vynikající sociální postavení. Dle tohoto účelu mohou býti předmětem fideikommissu jen takové předměty, které
poskytují trvalý pramen důchodů, jako jsou především pozemky. Zakládání fideikommissů bylo reakcí proti
šířícímu se volnému disponování s nemovitostmi“. (Ottův slovník naučný) V českých zemích byly fideikomisy
zřizovány od 16. stol. ve šlechtických rodech. Institut zrušen v roce 1924.
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není to ničím proti rozšíření této moci aţ do konce světa... Svěřenectví bylo poprvé zavedeno
do moderního práva duchovními (ecclesiastics), kteří se seznámili s římskými zvyky. Jako
kazatelé této doktríny se přirozeně stali vykladači a vykonavatelé závětí aţ do doby, kdy
Theodosius Valentinus113 toto právo přebírá (přechází tedy na stát).“ (LJB 166) Smith je
kritický k přílišné trvalosti právního úkonu. Vlastnictví se nezdá být něčím posvátným, jeho
přílišná extenze škodí: „Institut svěřenectví není výhodný pro rozvoj země. Země, ve kterých
nikdy nebylo zavedeno, jsou vţdy nejlépe spravovány. Dědicové svěřeneckých nemovitostí
nemají zájem o obdělávání půdy a často to ani nejsou schopni udělat. Člověk, který si
pozemek koupí, naopak tento zájem má a obecně ti, kdo pozemek čerstvě koupili, jsou
nejlepšími správci (cultivaters).“ (LJB 169)
Smith kritizuje Hobbesovu teorii zaloţení státu pomocí smlouvy, protoţe v tomto
případě je předpokládán princip smluvního vztahu, s nímţ je lidstvo jiţ alespoň trochu
obeznámeno. (LJB 16) Smluvní právo je čímsi sloţitým, předpokládajícím jiţ existující
rozvinuté společenské instituce – proto také dědické právo existuje jako zvykové, před
existencí smlouvy-závěti. Porušení smlouvy je proto přirozeně nejlehčím zločinem, na
počátku společnosti byla důvodem jejich malá důleţitost pro tradiční společenství a nejasnost
tehdejšího jazyka. (LJB176) Smith tvrdí, ţe „nic nemůţe být více odlišné od současného a
původního způsobu uzavírání smluv“ (LJB 179)
Smith byl silně proti otroctví, chápe jej jako přirozenou podmínky pro úsvit lidského
společenství. „Jak je moţné pozorovat, otroctví existuje ve všech společnostech od jejich
zrodu, je zaloţeno na tyranském sklonu (lidské povahy), o kterém můţeme téměř říct, ţe je
přirozenou vlastností lidstva. Bez ohledu na vznikající formu vlády, pokračování otroctví vţdy
bylo částí ústavy.“ (LJB 134) Dle Smithe existují jasné ekonomické důvody proti otroctví,
takţe „je téměř zbytečné dokazovat, ţe otroctví je i pro svobodné občany špatnou institucí.
Svobodný člověk pracující za denní mzdu bude v poměru k nezbytným výdajům pro koupi
otroka a jeho obţivu daleko více efektivním. Ve starověké Itálii i z té nejúrodnější půdy
spravované otroky zůstala majiteli pouze jedna šestina úrody, zatímco pronajímatel naší
neúrodné země obdrţí celou třetinu a nájemci ţijí mnohem lépe. Protoţe vše, co otroci
vypěstují a co není nutné pro jejich obţivu, patří pánovi, nestarají se o kultivaci svěřeného
113

Poznámka editora: Bezpochyby míněni Theodosius a Valentinus, císaři východní a západní římské říše

z počátku 5. století.
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majetku tím nejlepším moţným způsobem. Naopak svobodnému člověku připadne vše, co
vypěstuje nad úroveň svého pronájmu, a proto má motiv ke zlepšovatelství a úsilí. Naše
kolonie by se mnohem lépe vzkvétaly prací svobodných lidí.“ (LJB 138, viz téţ WN I.viii.41,
IV.ix.47).

Několik poznámek o (skotské) ekonomii
Uţ od dob Platónovy Ústavy existovaly práce zabývající způsoby organizace
společnosti. Existují příručky umění válečného (dnes s oblibou citované na kursech
managementu), příručky jak řídit a spravovat určité odvětví (příkladem budiţ hornictví), či
zpracování určitých technik jako je účetnictví. Bylo by asi chybou prohlašovat, ţe například
moderní teorie veřejné volby má svůj původ v Machiavelliho radách pro kníţata, i kdyţ obojí
se zabývá podobnými problémy. Je otázkou, zdali by ekonomie (ať uţ jako celek, či na úrovni
jednotlivých směrů) měla být definovaná svou metodou, či předmětem zkoumání. V dalším
textu ukáţu, ţe Skotové a zejména Adam Smith se spíše zdají přínosní spíše díky definování
předmětu zájmu ekonomie, neţ pro metodologický způsob zpracování svých textů. WN i
Fergusonovy a Humeovy práce obsahují řadu „ekonomických“ postřehů, ale z řady důvodů je
moţné jen s určitými obtíţemi prohlásit za přímý vzor a předchůdce současné ekonomické
metody, či metod. Podle jedné ze současných definic je ekonomie „vědou o lidském jednání v
podmínkách vzácnosti zdrojů“ „Ekonomie zkoumá, jak různé společnosti uţívají vzácné zdroje
k výrobě uţitečných komodit a jak je rozdělují mezi různé skupiny (SAMUELSON, a další,
1995). Heyne cituje Keynese: „Ekonomická teorie netvoří soubor závěrů ihned vyuţitelných
v hospodářské politice. Je to spíše metoda neţ doktrína, nástroj myšlení, technika myšlení,
která dopomáhá … ke správným záměrům“ a dodává k tomu, ţe většinou „ekonomické teorie
… jsou prostě rozšířením domněnky, ţe individua se ujímají takových činností, o kterých si
myslí, ţe jim vynesou čistou výhodu“ (HEYNE, 1991)
Tzv. ekonomie hlavního proudu je chápána jako věda, jejíţ zákony a tvrzení jsou
ahistorické, nezávislé na konkrétních společenských podmínkách té které země a doby.
Naopak skotská teorie historických stádií můţe vést k pojetí, kdy určitému stádiu odpovídají
určité ekonomické zákonitosti, kaţdá společenská formace a stadium má svoji ekonomii.
Příkladem uţití tohoto pojetí můţe být dílo Němce Friedricha Lista (1798 – 1848), který
tvrdil, ţe anglická klasická politická ekonomie je platná pouze pro Anglii. Protoţe dle Lista
všeobecná ekonomická teorie neexistuje, je třeba vybudovat jednotlivé národní ekonomie.
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Podobně jako Skotové ve své teorii ekonomického rozvoje určil pět společenských stádií:
Divošství, pastýřství, zemědělství, zemědělsko-průmyslové a zemědělsko-průmyslovoobchodní. V současnosti je Listovo pojetí blízké institucionalismu (sociologicky zaměřený
směr politické ekonomie).
Za úhelný kámen současné (mikro)ekonomie povaţujeme subjektivní teorii hodnoty a
marginální teorii uţitku, kterou trochu překvapivě na úsvitu novověku podporovali spíše
katolíci (Francouzi a Italové), neţ Angličané a Skotové. Od poloviny osmnáctého století se
budoucí katoličtí ekonomové učili filosofii u profesorů, kteří byli často členy církevních řádů.
Tito učitelé jim přednášeli směs aristotelismu a tomismu, který v zásadě nebyl dotčen
novodobým „kacířstvím“ stojícím na oslavování práce a aktivity. 114 Práce podle scholastiků a
jejich následovníků není boţské poslání, ale pouhá nezbytnost daná jedincovým místem ve
společnosti, a proto chybí nutkání zařadit cenu práce do společenského řádu či budovat
pracovní teorii hodnoty. Podle tomistické a aristotelské filosofie získává ekonomické chování
podobu umírněné hledání dobra a štěstí. Jestliţe je umírněná rozkoš cílem ekonomie, pak v
souladu s touto finální příčinou všechny postupy v ekonomii musí být odvozeny z tohoto cíle.
V aristotelském a tomistickém pojetí je úkolem ekonomie ukázat jakými způsoby můţe být
rozkoš vyvozena z ekonomických aktivit. Jiţ Aristoteles měl přinejmenším určitou
povědomost o zákonu klesající mezní uţitečnosti. (KAUDER, 1965) Díky tomuto kontextu
lze odmítnout spojení ekonomie subjektivního uţitku v období klasického liberalismu
s jakoukoliv formou bezuzdného „ateistického“ hédonismu: Historicky plyne z náboţenských
postojů, i kdyţ ne vţdy plně reflektovaných, a aţ Benthamův utilitarismus devatenáctého
století je mimo-náboţenským konceptem slasti a strasti a tvrdí, ţe náboţenská etika není
slučitelná s kalkulační maximou co největší štěstí největšímu počtu lidí. (FERRARO, 2007)
Skotská ekonomie a Adam Smith
Dle standardních učebnic ekonomie je prvním uceleným ryze ekonomickým systémem
merkantilismus. Jde o ochranářskou politiku, jejímţ cílem byla maximalizace objemu drahých

114

I kdyţ samotný Aristoteles neměl k práci (zejména v zemědělství) negativní vztah: Za lidi spravedlivé

„…pokládáme lidi, kteří neţijí na úkor druhých, patří k nim lidé, kteří se ţiví svou prací, zvláště lidé, ţivící se
rolnictvím, a z ostatních především ti, kteří pracují rukama“ (Ret 1381a20) Práci však chápal pouze jako
prostředek pro vytváření podmínek pro dobrý a blaţený ţivot.
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kovů v zemi.

(BLAUG, 1968 stránky 14-18) poukazuje na některé společné prvky

s keynesiánstvím 20. století, sám Keynes „provokativně“ kladně hodnotil ve své The general
Theory (1936) intuitivní pochopení faktu, ţe ekonomika nemusí být vţdy na svém potenciálu
(nejsou vyuţívánu plně všechny zdroje, existuje nezaměstnanost) a hromadění drahých kovů
sniţuje úrokovou sazbu, coţ působí v předindustriální ekonomice jako dodatečná pobídka
k investicím a tedy k dosaţení plné zaměstnanosti.
Smithovou inspirací v oblasti ekonomického bádání byla Francie, kde merkantilistická
politika vedla k politice nízkých cen, která oslabovala zemědělský sektor. Reakcí na to byla
fyziokratická škola, která ve shodě s určitým „morálním empirismem“ prohlašuje za zdroj
bohatství zemědělství. Její zakladatel François Quesnay (1694 – 1774) poprvé zmiňuje
sektorové pojetí ekonomiky a objasňuje cirkulaci peněz, která se stala základem pro současný
koncept hrubého domácího produktu. Koncept cirkulace peněz v ekonomice je inspirován
objevem krevního oběhu a opírá se o tradiční (Platónskou) analogií lidského těla a státu.
Francouzský ekonom Richard Cantillon (1680–1734) v Essai sur la nature du
commerce en general115 z roku 1755 vystupuje ostře proti merkantilismu a s odvoláním na
Lockea obhajuje kvantitativní teorii peněz. Podle této klasické teorie jakákoliv změna objemu
peněz v oběhu nemá vliv na reálnou výkonnost ekonomiky a bohatství národa, ale pouze
zvyšuje ceny (inflaci), mluvíme téţ o neutralitě peněz. To má v klasickém liberalismu dva
důsledky: Nominální mnoţtví peněz jiţ není ukazatelem bohatství, jako tomu bylo
v merkantilismu, ale pouhým prostředkem směny a centrální orgány nemohou pomocí
intervencí (například pomocí sniţování obsahu drahého kovu v mincích) manipulovat
s reálnou ekonomikou země. Fysiokrat Cantillon obhajuje tezi, ţe zdrojem bohatství
v ekonomice je zemědělství: „Země je zdrojem a podstatou všeho bohatství. Práce člověka je
forma, která ho vytváří“ (zde stojí za zmínku aplikace aristotelského hylemorfického chápání
světa). „Cena a vnitřní hodnota (instrictic value) věcí je obecně určena mírou půdy a práce,
které byly nutné pro jejich výrobu.“
V rámci skotského osvícenství se ekonomií v 18. století kromě Adama Smithe zabývali
John Law (1671 - 1729), David Hume, James Denham-Steuart (1712 – 1780), John Rae (1796
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Cantillon se ve své práci zabývá řadou věcí, které překračují rámec ekonomie hlavního proudu -

například rozvojem osídlení a funkcí měst.
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– 1872) a v kontextu historickém i Francis Hutcheson. Byla silně hájena kvantitativní teorie
peněz s výjimkou Johna Lawa, který tak oponoval Smithovi a Humeovi, kdyţ rozpoznal, ţe
nástup osvícenství se děje v období silné monetární expanze (tzn. přílivem drahých kovů za
zámoří) (DOW, a další, 2006 str. 11). Dalším typickým znakem byla pracovní teorie hodnoty.
Ve větší míře byly i jejich ekonomické práce popisné, deduktivní, nikoliv axiomaticky
zaloţené, jak tomu bylo u Francouzů. Pro Hutchesona jsou předmětem ekonomického
zkoumání lidské aktivity zaloţené na výčtu motivací: Obecný smysl lidského ţivota je zaloţen
v nesouvislé směsi mnoha společenských, vlídných či nevinných usilování, a naopak mnoho
usilování sobeckých, nepřátelských či nemravných, a je otázkou naší přirozenosti, které
usilování převáţí nad ostatními. (HUTCHESON, 1755 str. 37) Uţ Hutcheson klade důraz i na
motivaci zaloţenou na získání uznání od ostatních a vyhýbání se opovrţení okolí.
(HUTCHESON, 1755 str. 25) V případě ceny, směny a teorie hodnoty se Hutcheson hodně
inspiruje Pufendorfem.116
Smithovi je některými vytýkáno přerušení slibně se rozvíjející subjektivní teorie uţitku
a subjektivních cen ve prospěch pracovní teorie hodnoty. Například Joseph Schumpeter za
největšího ekonoma osmnáctého století povaţoval Turgota, nikoliv Smithe. Důvod si
ukáţeme na srovnání Turgotova modelového přístupu a Smithova popisného přístupu k tvorbě
cen:
„Turgot pouţil jednoduchý model pro vysvětlení mechanismu směny. Dva muţi ţijí na
opuštěném ostrově. První, „A“, má kukuřici, druhý, „B“, vlastní dřevo na otop. „A“ zmrzne,
pokud nebude mít dřevo, „B“ bude hladovět, pokud nebude mít kukuřici, ale pouze dřevo.
„A“ chce vyměnit svoji kukuřici za dřevo a „B“ chce vyměnit dřevo za kukuřici. Plán obou je
vlastnit maximum své komodity a zároveň dostat maximum zboţí. „A“ chce vyměnit 3 míry
kukuřice za 6 náručí dřeva a „B“ chce vyměnit 6 náručí dřeva za 9 měr kukuřice. Po té, co
tyto osobní nároky nemohou být realizovány výměnou, „A“ a „B“ musí dát více vlastního
zboţí a/nebo poptávat méně od druhého. Případná dohoda je dosaţena, pokud individuální
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V oblasti morální teorie však Hutcheson Puffendorfovy teorie odmítá, i kdyţ jej povaţuje za jednoho z

velkých moralistů (Author's of Morality). Dle Pufendorfa lidské dočasné štěstí závisí na společnosti. Sociální
ctnosti jsou uchovávány prostřednictví víry a uctívání Boha. Hutcheson oponuje "Sledování světového zájmu
(Interest) neodpovídá ani způsobu jakým se rodí v našem srdci Láska a Úcta, ani jak se formují názory a víra
v našem chápání.“ (ALDRIDGE, 1946 str. 155)
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hodnota nabízeného zboţí je stále niţší, neţ hodnota zboţí získaného. Pokud je směnný poměr
4 míry kukuřice proti 5 náručím topného dřeva, „A“ preferuje 5 náručí dřeva za 4 míry
kukuřice a „B“ preferuje 4 míry kukuřice za 5 náručí dřeva. Pokud máme dva sběrače dřeva
a dva vlastníky namísto jednoho, situace není zásadně rozdílná proti situaci směny mezi
dvěma osobami.“117
Smith zmiňuje příklad, kdy je exogenní veličinou změna v cenách potravin. Tato
událost však „spouští“ celou řadu reakcí, z nichţ některé se navzájem kompenzují. Nízké
ceny potravin způsobují pokles nákladů na čeleď, kterou je levnější ţivit, reakcí je růst počtu
zaměstnanců, coţ vyvolává růst mezd. V případě vysokých cen potravin je situace opačná –
následuje pokles mezd. Dopad na mzdy je kompenzován pohybem zisku, který je opačný.
Aby situace byla ještě komplikovanější, při vysokých cenách doprovázených poklesem
počtu čeledi roste počet samostatně hospodařících rolníků, kteří jsou lépe motivovaní
(nemusejí se dělit, patří jim mzda i zisk) a tedy roste produktivita. Zatímco Turgot postupuje
od modelu, ke kterému přidává další zreálňující okolnosti, Smith modelový postup odmítá. U
Turgota lze jasně stanovit apriorní podmínky (rozhodování je subjektivní, osoby se chovají
racionálně – maximalizují svůj zisk) i posteriorní výsledek.
Jak vidno, Adam Smith popisuje vztahy mezi zákazníkem a prodejcem odlišně neţ
současná mikroekonomie. Především proto, ţe Smith není schopen stanovit (či oddělit)
jednotlivé typy trhů (práce, kapitálu, výrobků) na úrovni firmy a nerozlišuje mezi
krátkodobým, střednědobým a dlouhodobým obdobím. Spíše to vypadá, ţe společenský řád je
jakýmsi systémem provázaných sil, ve kterém exogenní šok spouští řadu reakcí, v nichţ však
lidská subjektivita nehraje roli aristotelské poslední příčiny (a to ani na úrovni metodologické,
tím méně v ontologickém slova smyslu), pouze se vyskytuje jako jedna z pedagogicky
uţitečných pomůcek. Výsledkem je u Smithe ne zcela konzistentní text, ve kterém řada
odboček znesnadňuje uchopení celku jakoţto metodologicky koherentního systému. Uţ
úvodní věta textu WN: Největší zvýšení produktivní síly práce … jsou zřejmě důsledky dělby
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(KAUDER, 25), jde o nedokončenou práci z roku 1769 citovanou dle Œuvres de Turgot et documents

le concernant avec Biographie et Notes par Gustav SCHELLE, tome III (Turgot intendant de Limoges, 17681774). Paris, Librairie Félix Alcan, 1919. p. 79-98.
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práce,118 odkazujespíše k verifikaci zkušeností, neţ ţe by dělba práce byla definována nějak
apriorně. (HASBACH str. 686) soudí, ţe existují názory, ţe systém „politické ekonomie“ u
Adama Smithe organicky vyrůstá ze systému přirozeného práva. Pokusím se nabídnout jiné
vysvětlení.
Pokud je Smithův příspěvek k ekonomické vědě metodologicky chabý, proč stále
fascinuje a přitahuje i moderní ekonomy? WN je spíše cenné pro svůj obsah a záběr,
předpoklad sklonu ke směně je pouze jakýmsi literárním trikem, který Smith nijak tvrdě
neprověřuje, ani se na něj neodvolává jako na spinozovsky definující axiom. Řadu
ekonomických postřehů lze číst (a byla čtena) jako samostatné důvtipné úvahy a inspirace bez
vztahu k jednomu sklonu lidské povahy. Fascinující na WN se zdá být uspořádanost
empirické šíře dat, nikoliv metodologie. Jeho eklekticismus dokázal identifikovat řadu témat,
WN je uţíváno jako legitimizace určitých postupů mimo hlavních proud. Příkladem budiţ
obor ekonomie náboţenství, kde se Laurence R. Iannaccone119 odvolává na postřehy Adama
Smithe.
Proč je tomu tak? Jak jsem uvedl, pro Smithe je ekonomický systém organizovaným
souborem, řádem institucí s nejasně stanovenou metodologií. Díky tomu dovede zmapovat i
„trh“, kde nejsou jasně kvantifikované ceny, „zboţí“ a mnoţství a jeho ekonomický pohled
má tak velice široký záběr. Částečně dokáţe formalizovat a identifikovat určité pojmy a
problémy, analyzované později nástroji ekonomického výzkumu. Pěkným příkladem, který
formalizuje pomocí modelového mikroekonomického přístupu Iannaccone je následující
úvaha: Pokud se zajistí svoboda vyznání, Smith předpokládá pozvolný rozpad církví na menší
útvary, a to z jednoduchého důvodu - vzhledem k tomu, ţe okruh sympatie je omezeného
rozsahu, lokální církev lépe uspokojí potřeby člověka, neţ církev velká. Smith dokonce věří,
ţe konkurence mezi církvemi povede k selekci, kdy intolerantní náboţenští vůdci ztratí vliv
ve prospěch těch rozumnějších. Podobné konkurenci jsou vystaveni i filosofové, kteří jsou tak
zbaveni pozice, odkud by mohli vytvářet a prosazovat své utopie.
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anglický originál zní: „The greatest improvement in the productive powers of labour, … seem to have

been the effects of the division of labour.“
119

Hezký přehled poskytuje například (ANDERSON, 1988)
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Společenský kriticismus WN
Přírodou vloţená snaha zlepšovat své ţivotní podmínky, která nás provází od kolébky
po hrob, vede k paradoxnímu výsledku spočívajícímu ve vymanění se z přírodních podmínek
a k ţivotu ve světě vytvořeném člověkem. Smith nevylučuje, ţe se ctnosti a vášně mohou
v tomto umělém prostředí zvrhnout ve ţravost a nespravedlnost. WN musíme chápat jako
umírněnou obranu systému, který jako jediný známý lidi zbavuje nutnosti násilí a nesvobody,
není popisem ideálního stavu světa. V tomto systému jsou trţní interakce pouhou ne jasně
ohraničenou podmnoţinou mezilidských vztahů majících vliv na morální pravidla a hodnoty a
Smith se rozsáhle věnuje moţnosti selhání lidské společnosti. I kdyţ Smith polemizuje
s Aristotelovým přesvědčením o negativním působení obchodu, všímá si negativního
působení dělby práce, kdyţ popisuje, jak jsou lidé v manufakturách nuceni opakovat stále
stejné úkony, coţ vede k „opilství a výtrţnostem“. „Dehumanizovaní dělníci“ nemohou
soudit, co je prospěšné pro jejich zemi, či nejsou schopni obrany důleţitých hodnot.
Pravděpodobně ţádný jiný filosof, kromě Marxe, si více nebyl vědom toho, ţe dělba práce
můţe vychovávat lidi k ignorantství a hlouposti. Za řešení povaţuje povinnou školní
docházku.
Z hlediska vývoje liberálního myšlení je zajímavé oddělení moci politické od kupní síly
(bohatství) a popření Hobbesova názoru Bohatství je moc. Smith zkoumá bohatství národa
jako následku určitého společenského systému (resp. určitých společností sdílených hodnot),
coţ je v ostrém kontrastu s Lockovou tezí o soukromém vlastnictví jako přirozeném právu.
Soukromé vlastnictví je „produktem“ zákonné ochrany prosazované politickou mocí i
podmínkou rozvoje země. V některých pasáţích textu připouští Smith ekonomický růst jako
důsledek racionálně nepodmíněných etických hodnot (např. pracovitost). Kritikové Smithe
kladou nesmyslný důraz na „neviditelnou ruku trhu“, který je pouţit snad jen jednou. To, ţe
dělba práce není v rozporu s prospěšností pro celou společnost, Smith vysvětluje i za pomocí
jiných metafor.

Přehled některých ekonomických témat WN
Smith předpokládá, ţe individuální snaha zlepšovat podmínky ţivota vede k růstu
bohatství společnosti. Tvrdit však, ţe růst bohatství je totéţ co ekonomický růst, je zavádějící,
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(mj.) protoţe Smith do tohoto růstu zcela automaticky započítává i růst vzdělanosti a
dovedností, tady to, co někdy bývá označováno jako zvětšování „lidského kapitálu.“
Velikost trhu a dělba práce
Smith své pojednání zahajuje vysvětlením o prospěšnosti dělby práce. V případě dělby
práce Smith nedělá rozdíl mezi vnitro-firemní a mezi-firemní dělbou. Čím organizovanější a
větší trh, tím je větší moţnost dělby práce a tedy i výkonnost ekonomiky. Limitujícím
faktorem velikosti trhu je počet obyvatel země a náklady na dopravu zboţí. Kde jsou tyto
náklady nízké, dochází k růstu zaloţenému na vyšší dělbě práce. Za důkaz svého tvrzení, ţe
ekonomická prosperita je dána velikostí trhu, povaţuje rozvoj pobřeţních národů a oblastí u
splavných řek. Doporučuje stavbu silnic, které sniţují náklady na dopravu a pomáhají tak
ekonomickému růstu. Obecně řečeno vynucování pravidel hry, starost o konkurenční
prostředí a svobodu je hlavním úkolem státu.
Dělba práce vede k nutnosti obchodu. Smith podobně jako Hutcheson předpokládá, ţe
obchod kultivuje komunikaci a jazyk, který je hlavním nástrojem vědy. Za pozitivní jev
povaţuje zvýšení dělby práce mezi město a venkov, protoţe ve městě jsou lepší podmínky pro
provoz manufaktur a obchod a všímá si poklesu významu venkova. Zisk a mzdy se ve
městech na venkově liší: Mzdy jsou vyšší ve městě neţ na venkově, kde jsou vyšší zisky
Smith má značně problematický postoj k průmyslové revoluci a odmítá monopolistický duch
obchodníků a podnikatelů, které chápe jako tvůrce merkantilistického systému. V jeho době
existovalo dvacet aţ třicet továren poháněných vodními koly v celé Velké Británii s cca 300 –
400 lidmi v kaţdé, přesto je pro něj hlavním zdrojem bohatství zemědělství. Roku 1770
kritizuje skotské banky za přílišné půjčování novým podnikům, přitom jiţ mezi lety 1755 –
1780 lze prokázat průběh průmyslové revoluce.
Hodnota a cena
Smith ne zcela jasně definuje vztah hodnoty a ceny, jednoho z klíčových ekonomických
témat. Často se zdá, ţe obojí pouţívá jako synonyma. „Skutečná hodnota“ je určena
mnoţstvím a charakterem práce. Bohuţel tuto hodnotu nelze pouţívat, protoţe je často
obtíţně zjistitelná, ale slouţí jako určitý hypotetický „střed“ kolem nějţ se s různou rychlostí
a mírou kolísání pohybují reálné ceny: Příkladem budiţ okamţitá trţní cena, která je
vyjádřena sumou peněz a dlouhodobější méně kolísající cena počítaná mnoţstvím obilí.
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Zatímco běţný obchod je účtován v penězích, dlouhodobé kontrakty jsou určeny v mnoţství
obilí. Ceny lze dekomponovat na mzdu, zisk a rentu. Nejrychleji na kolísání ceny reaguje
zisk. „Střednědobý“ pokles pod přirozenou cenu vede k poklesu mnoţství najímané práce.
Renta je stálá, neboť je určována dlouhodobými smlouvami.
Dle Smithových přednášek má kaţdé zboţí dvě různé ceny, přirozenou cenu a trţní
cenu, které jsou zdánlivě na sobě nezávislé (LJB224). Přirozená cena se dle Smithe odvíjí na
první pohled od ceny práce. Ale reálně se tato cena odvíjí od řady faktorů souvisejících jak
s prací, tak s povahou oboru, ve kterém člověk pracuje: Člověk ocení výrobek nejen podle
toho, jak dlouhý čas stráví při jeho tvorbě, ale i na základě výdajů na své vzdělávání (přičemţ
je tyto fixní náklady třeba rozloţit do celkového času, po který se bude člověk pracovat), a
kompenzaci moţného nezdaru v podnikání. (LJB227) Spíše neţ o nějakou pracovní teorii
ceny jde o cenu odvozenou z odhadu celého portfolia nutných nákladů na výrobek
zahrnujících i kompenzaci rizik výroby a nejistoty odbytu a adekvátní podíl nákladů na
vzdělání: Aby svoji práci dělal dobře, musí výrobce hodinek znát řadu věd jako je aritmetika,
geometrie a astronomie … a jeho mzda musí být tak vysoká, aby zohlednila tyto dodatečné
náklady. Jde o obecný případ všech svobodných umění. Poté, co stráví dlouhou dobu svým
vzděláváním, jeho mzda musí být i adekvátně vyšší v poměru k rizikům spojeným
s povoláním. Trţní cena se odvíjí od (1) poptávky nebo potřeby dané komodity, (2) od
hojnosti nebo vzácnosti komodity v poměru k potřebě. Je uváděn příklad diamantů a obecně
cenných kamenů, které jsou daleko méně uţitečné, ale vzácné, neţ uţitečné, ale běţné ţelezo.
Smith ale na jiném místě vysvětluje i důvod proč jsou diamanty cenné, důvodem (zřejmě
kromě omezení mnoţství) je sama jejich krása, jsou lesklé a stálé (LJB209). Konečně trţní
cena je určena (3) dle bohatství nebo chudoby zákazníků (LJB228).
Mezi přirozenou a trţní cenou existuje na první pohled nezjevné spojení: „Pokud je
trţní cena určitého zboţí velice vysoká a výroba je velice dobře zaplacena, přitahuje odvětví
mnoho výrobců a zvyšuje se celková produkce, která je však stále nabízena omezené
(nerostoucí) skupině spotřebitelů.“ Smith uvádí poněkud zmatečný příklad poklesu ceny
diamantů, který by nastal, kdyby se prudce zvýšilo jejich mnoţství a mohli by si je dopřát i
obyčejní lidé (low people), přitom není zcela jasné, proč samotná vysoká cena nevede
k přílivu lidí do odvětví, a proto diamanty zůstávají drahé. Je pravda, tvrdí Smith, ţe pokud
jsou odměny soudobě nízké, stále více lidí přechází tam, kde mzdy jsou vysoké, a díky této
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konkurenci mzda klesá. Ale lze doloţit, ţe kdyţ se zdvojnásobí cena kukuřice, mzdy (v
odvětví) zůstanou stejné jako předtím, protoţe dělníci neznají způsob, jak zvýšení mzdy
prosadit. Podobný případ je práce nekvalifikovaného posluhy (servants) (LJB230).
Z textu je jasné, ţe Smith celou teorii hodnoty nemá propracovanou zcela do všech
drobností a Bohm-Bawerk je v tomto bodu ke Smithovi značně kritický: „Pro podporu
doktríny, ţe hodnota veškerého zboţí závisí na mnoţství práce, obvykle se mluví o [Adamu
Smithovi]… Tuto doktrínu lze jistě nalézt ve spisech obou; ale Adam Smith jí tu a tam
protiřečí… Adam Smith neuvedl ţádný důvod pro tento princip, předloţil jako něco
samozřejmého. Slavná pasáţ Adama Smithe … vypadá takto: „Skutečná cena všeho zboţí, to,
co stojí veškeré zboţí, které chce člověk získat, je dřina a obtíţe při jeho získávání. Cena
všeho, co člověk získal a čím chce disponovat nebo to směnit za něco jiného, spočívá v dřině a
obtíţích, které si můţe ušetřit, a které můţe přenechat jiným lidem… Tato pasáţ se nevztahuje
ani ke směnné hodnotě, ani k uţitné hodnotě, ani k ţádnému jinému druhu hodnoty ve striktně
vědeckém smyslu. Faktem je, jak ukazuje uţití výrazu „cena“ namísto hodnota („worth“
instead of value), ţe v tomto případě Adam Smith uţívá slovo ve velmi širokém a vágním
smyslu, který má v běţné řeči. A to je pro něj velmi příznačné. Pokud cítil, ţe by jeho tvrzení
před striktně vědeckým soudem neobstálo, volně se obracel k dojmům z kaţdodenního ţivota a
k nepřesně definovaným výrazům kaţdodenního ţivota, coţ mělo pro vědu, jak nám zkušenost
ukázala, politováníhodné následky.“ (BOHM-BAWERK, 1890)120 Zdá se, ţe přinejmenším
Bohm Bawerk upozorňuje na určitou nejasnost a dvojznačnost Smithova jazyka se kterou je
třeba počítat.
Práce a mzdy
Smith zavedl dělení práce na práci produktivní (zemědělství a řemesla) a neproduktivní
(určitá část sluţeb). Neproduktivní práce je škodlivá, protoţe práce sluhů nebo státních
úředníků sice zakládá nárok na mzdu, ale není podloţena ţádným reálným výrobkem. Tento
postoj plyne z jakési duplicity určení hodnoty. Výplata mzdy u části neproduktivní se řídí
subjektivním uţitkem, protoţe lidé mají právo si najmout sluhu nebo „jít do divadla či na
pimprlata“. V tomto dělení se odráţí i dobový kriticismus šlechty, plynoucí spíše z morálních
předpokladů, neţ faktických dat.

120

pouţit překlad Vladimíra Krupy, kterému děkuji za konzultace.
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Smith vysvětluje rozdíly v produktivních mzdách na základě pěti faktorů: Prvním je
snadnost povolání, nutnost vyučení zvyšuje poţadavky na mzdu. Dalším faktorem
„čistotnost“ práce, tedy jak je práce nepříjemná sama o sobě a jak je váţená okolím, práce
méně váţená (jako jsou ve Smithově době herci) je lépe placená. Dále pak stálost povolání zedník, který můţe pracovat pouze za dobrého počasí, bude poţadovat vyšší mzdu. Platíme i
za stupeň důvěry, a proto zlatník a lékař mají vyšší mzdu, a konečně i podniky nejisté musí
platit více a nová manufaktura nebo nová technologie a s nejistým odbytem musí přilákat
dělníky vyššími výdělky. Zatímco všechny tyto rozdíly jsou oprávněné, existují neoprávněné
rozdíly způsobené regulací trhu. Mezi ně patří omezení počtu lidí v odvětví pomocí cechů, je
zmiňována moţnost odrazování zájemců o práci neekonomicky vysokými kvalifikačními
poţadavky. Dále pak příliš vysoký počet lidí v odvětví – příklad duchovenstva a konečně
omezení mobility pracovních sil související s feudálním uspořádáním společnosti. Oba tyto
příklady Smith uvádí i ve svých přednáškách
Krátkodobě můţe být cena práce určena změnou poptávky. Pokud vzroste poptávka,
obchodníci zvýší ceny a poroste jejich zisk, následně poroste i poptávka po pracovní síle a
dělníci jsou „přeplácení“, mzda je nestabilně vysoká. Kolísání zisků a mezd je důsledkem
jejich různě rychlé reakce (a snad i rigidity smluvní renty). Smith dokazuje, ţe za předpokladu
statické ekonomiky je růst jednoho odvětví kompenzován poklesem v odvětví jiném.
Dlouhodobě je mzda „stálá“, coţ se projevuje konstantní ţivotní úrovní. Ekonomický růst se
projeví pouze růstem počtu obyvatel a při dosaţení hospodářské úrovně odpovídající
politickému uspořádání země mzdy klesnou na obvyklou úroveň. Během růstu ekonomiky,
chápaného jako důsledek zvyšující se dělby práce, a jako důsledek budování dopravní
infrastruktury, však mzdy mohou být poměrně dlouhou dobu nad svoji přirozenou úrovní, růst
je rychlejší neţ schopnost lidí se rozmnoţovat a větší produkt je rozdělen mezi méně lidí, neţ
ve statické ekonomice. Smith dokonce připouští, ţe zvyšující se ţivotní úroveň má dobrý vliv
na výkon dělníků: Jsou zdraví a „radostní“. Smith předpokládá, ţe dělníci nebudou preferovat
vyšší ţivotní úroveň a méně dětí. Jako příklad stabilizované rozvinuté země s minimálními
mzdami je uváděna Čína. Smith rozeznává maximální rozvinutost země na základě jejího
politického uspořádání a maximální rozvinutost vzhledem k nezměnitelným přírodním
podmínkám. Výkonnost Číně ekonomiky je na hranici jejího společenského řádu, nikoliv
vzhledem k přírodnímu omezení. Smithově době ţádná země nedosáhla svých limitů
vzhledem k přírodním podmínkám.
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Zisk, úrok, kapitál
Zisk je chápán jako příjem z rozdílu mezi prodejem a nákupem. Statkářův zisk je to, co
zbude po vyplacení mezd čeledi a po odvedení pozemkové renty. Obchodníkův příjem je
ziskem po odečtení nákladů na dopravu. Kramář, který prodává a nakupuje zboţí, má pouze
zisk. Kolísání zisku v čase je důsledek změny cen, úspěchu konkurentů nebo zákazníků a
náhody a ve srovnání s kolísáním mezd a rent je největší. Výše zisku je determinována
místními podmínkami: Ve městě je zisk malý, na venkově vysoký. Smith pouţívá termín
kapitál, který určuje celkovou výši peněţních fondů v místě. Ve městě je kapitál velký, tady je
k dispozici více volných peněz, je tam větší konkurence a tedy niţší zisk. Na vesnici můţe mít
kramář velký zisk, protoţe je v pozici monopolisty, a jeho zisk je však i odměnou za práci,
kterou však Smith povaţuje za odlišnou od práce dělníka nebo rolníka a neřídí se stejnými
zákonitostmi jako mzda. Je otázkou, zdali vysoká mzda a nízký zisk ve městě a naopak nízká
mzda a vysoký zisk na vesnici ve Smithově době neplynou z příliš omezené mobility
pracovních sil a kapitálu.
Smith rozlišuje specifické nerovnosti zisku, které jsou odvozeny na základě analogie
s nerovnostmi mezd, a netýkají se změny ceny, úspěchu konkurentů nebo zákazníků, a
náhody. Tyto rozdíly jsou dány mírou rizika a příjemností podnikání. Specifickým odvětvím
podnikání je investování do vysoce rizikových podniků, které nazývá Smith spekulace.
Spekulace vyţadují rozsáhlý kapitál a mnoho informací o trhu, coţ je moţné pouze ve
městech. Smith předpokládá, ţe lidé riziko z principu podceňují. Jeho postoj ke spekulaci je
mírně negativní, chápe ji jako podnikání vedoucí ke krachu.
Úroky by měly být povoleny. Velice zajímavý postřeh je tvrzení, ţe zákaz půjčování
peněz na úrok povede k faktickému zvýšení úroku, protoţe dluţník bude muset věřiteli
„navíc“ vyplatit prémii za riziko plynoucí z odhalení. Maximální výše úrokové míry by měla
být stanovena státem mírně nad přirozenou mírou. Přirozenou mírou má Smith na mysli
(zřejmě) míru obvyklou, která umoţňuje, aby si peníze mohli půjčovat lidé na poctivé
podnikání ochotní poskytnout spolehlivou záruku. Příliš vysoké neregulované úroky povedou
k tomu, ţe si budou moci dovolit půjčování peněz pouze „marnotratníci a spekulanti“.
Kapitál je v zemi přítomen ve třech formách. Jednak je to kapitál oběţný: Potraviny u
prodejců, materiál, peníze a hotové výrobky určené k prodeji. Vznikl jako důsledek dělby
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práce - nejdříve je nutné zásoby shromáţdit a teprve potom prodat. Druhou skupinou je
kapitál fixní, coţ jsou v moderní terminologii investiční prostředky, přístroje a nástroje, tady
vše co přispívá k vyšší produktivitě práce. Je zajímavé, ţe za fixní kapitál jsou povaţovány i
dovednosti a znalosti lidí a jejich pracovitost, tedy vše co dnes označujeme za lidský kapitál.
Posledním typem kapitálu jsou předměty slouţící k osobní spotřebě, které však mají trvalou
hodnotu, jako jsou budovy a šperky. Vydávání peněz na neproduktivní práci je škodlivé proto,
ţe sniţuje růst kapitálu v zemi a práce se tak stává méně efektivní. Obyvatelé bohatých zemí
velkou část investují do oběţného nebo fixního kapitálu, v chudých zemích se větší část
důchodu utrácí na neproduktivní práci. Dobově je tak kritizována šlechta. Lze v tom také snad
spatřovat určitý etický prvek: Jednej tak, aby tvé dnešní výdaje v budoucnu vynášely
maximální moţný příjem.
Renta
Za zdroj renty povaţuje Smith schopnost půdy poskytovat lidem určité produkty (obilí,
maso, kůţe, dřevo, stavební materiály, uhlí…) i bez lidského přičinění. Tuto „plodivou
schopnost země“ můţe člověk podporovat a zlepšovat. Podle vlivu „lidského přičinění“ na
celkový produkt půdy dělí Smith zdroje renty na tři typy.
První případ: Renta jako příjem ze zboţí, na jehoţ mnoţství nemá lidské práce vliv.
Jsou uváděny příklady vzácných ptáků a ryb. Mnoţství těchto statků nelze zvyšovat, protoţe
je výsledkem specifických přírodních podmínek, které nelze vytvořit, jedná se tedy o velmi
omezené zdroje, které mají povahu luxusních statků. Jejich cena můţe růst aţ do nekonečna.
Druhým typem renty je příjem z produktů jako obilí, jehoţ získatelné mnoţství je ovlivněno
lidskou prací. V primitivních podmínkách je renta nulová, ale s růstem lidské populace na
určitém území se cena obilí zvyšuje aţ k hranici, kdy je obilí pěstováno na všech nejlepších a
nejdostupnějších typech půdy. Třetím případem je stav, kdy určité zboţí je produkováno ve
fixním poměru z dané „suroviny“ (například ovce poskytuje vlnu a maso). Jejich cena je
určena specifickými obchodními podmínkami a nelze ji nějak předem stanovit. Pokud je
vysoká poptávka po vlně, klesá cena skopového prudce dolů.
Pozemková renta je chápána jako suma peněz odváděná majiteli pozemků, který se
přitom nepodílí na jeho zhodnocování. Pokud majitel nějak investuje do zlepšení kvality
pozemků, jeho příjem z vlastnictví se rozpadá na rentu a zásoby. Určení výše renty je značně

161

problematické: „… renta vstupuje mezi sloţky ceny zboţí jinak neţ mzdy a zisk. Vysoké nebo
nízké mzdy a zisk jsou příčinami vysoké nebo nízké ceny; vysoká nebo nízká renta je jejich
důsledkem.“ Výše renty je výsledkem dlouhodobé smlouvy mezi nájemcem a majitelem půdy
a proto je nejvíce stabilní sloţkou příjmu. Tyto smlouvy mohou zohledňovat ceny na trhu,
důleţitým faktorem jsou náklady na dopravu, a proto cena pozemků souvisí s budováním cest.
Existence renty plyne z faktu, ţe půda je schopna vyprodukovat více, neţ je nutné na mzdy a
zisky. Velikost renty majitelů kvalitní půdy kolem města je limitována náklady na dopravu za
vzdálenějších oblastí.
Měření bohatství
Smith vzhledem ke svým teoretickým východiskům nemůţe povaţovat výši průměrné
mzdy za ukazatel vyspělosti země. Ukazatelem je poměr cen obilí a masa. Oba statky jsou
produktem půdy, na které lze buď nechat pást dobytek anebo pěstovat obilí. V málo
rozvinutých zemích je maso levnější neţ obilí, protoţe je s dobytkem méně práce. S růstem
počtu obyvatel a zejména s moţností zefektivnit pěstování obilí pomocí nových nástrojů a
postupů cena obilí klesá. S ekonomickým rozvojem stoupá produktivita půdy, na které se
pěstuje obilí. Cena masa však zůstává stejná (nebo roste) protoţe poţadovaná renta z půdy je
pro maso i obilí stejná. Chov dobytka nelze nějakým způsobem urychlit, produktivita půdy,
na které se chová dobytek, zůstává stejná. V rozvinutých zemích platí, ţe cena obilí je
v porovnání s cenou masa nízká.
Peníze
Smith se zabývá se i „technologií směny“ – způsobem, jakým se uskutečňuje platba za
zboţí pomocí naturální směny, drahých kovů, mincí a směnek a důsledky, které z toho
plynou. Pro Smithe je platba v penězích jen jednou z moţností jak uzavírat obchod.
Pozemkové renty jsou placeny určitým mnoţstvím pšenice. Uzavírání obchodů pomocí směny
zboţí za drahé kovy je výhodné z důvodů lepší dělitelnosti, stálosti a snadnějšímu převozu
zlata a stříbra. Smith si všímá určení hodnoty mincí a kritizuje měnovou politiku státu, které
umoţňuje manipulaci s mírou ryzosti mincovního kovu. Věnuje se zkoumání podmínek
fungování papírových peněz, které chápe jako směnky či poukázky, emitované soukromou
bankou a jejich oběh je moţný pouze v rámci státu poskytující právní ochranu závazku
vyplatit majitele směnky odpovídajícím mnoţstvím zlata. Kromě zřejmých pozitivních efektů
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(obchodování pomocí směnek je technicky jednodušší) je zde ještě jeden pozitivní dopad.
Kdyţ drahé kovy zůstanou bankám, mohou za ně být koupeny v zámoří výrobní prostředky.
Takto získané volné drahé kovy však nesmí být utraceny neefektivně za spotřební výrobky.
Došlo by tak k nerovnováze mezi sumou zlata v zemi a velikostí celkového mnoţství
nárokovatelného zlata. Tento postoj se zdá být důsledkem Smithova přesvědčení o moţnosti
krytí závazků bank pomocí předmětů trvalé potřeby nebo surovin, které navíc mohou svým
uţíváním přinášet zisk. Nutnost a povinnost bank krýt směnky zlatem je „pojistka“ proti
nadměrné a nekontrolované emisi peněz.
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VII. Systém Adama Smithe?
Adam Smith publikova dvě knihy – Teorii mravních citů (TMS) a Bohatství národů
(WN). Ostatní jeho díla (Lectures of Rhetoric and Belles Letters, Essays on Philosopical
Subject) byla publikována aţ po jeho smrti, navzdory jeho přání aby byla spálena, coţ
způsobuje nezřetelnost celkového projektu Smithovy filosofie. Existují dva záznamy
Smithových přednášek z právní vědy (jurisprudence). První záznam je z let 1762-3 a je
označován jako JL(A), druhý záznam je ze vší pravděpodobností z let 1763-4 a označuje se
jako LJ(B). Rozdíly v obsahu obou přednášek není příliš velký, ale existují značné rozdíly
v pořadí jednotlivých témat. Důleţitý je téţ rozdíl v původu a účelu obou dokumentů: LJ(A)
vznikal jako zápisky minimálně dvou studentů (METZEGER, 2009 str. 5) během Smithova
kurzu a byl určena pro potřebu svých autorů. Poznámky k přednáškám jsou poměrně rozsáhlé
a obsahují i text odjinud. LJ(B) se zdá být čistopis vyrobeným profesionálním opisovačem,
jde o souhrnnou zprávu o Smithově přednášce v daném roce. Jednotlivá témata jsou
zpracována úplněji v LJ(B), neţ v LJ(A), občas autor LJ(A) vynechá téma známé z LJ(B),
moţná proto, ţe vynechal přednášku. LJ(A) pokrývají pouze první dvě třetiny přednášeného
kurzu, LJ(B) kurz celý. V JL(B) je jen velmi málo oprav a doplňků, písmo je téměř vţdy
dokonale čitelné, bez pravopisných chyb a rozdělení na odstavce se zdá být logické. Z těchto
důvodů cituji pouze z JL(B).
Obvyklá výhrada vůči Smithovi, která dala vzniknout i sporu o Smithe v rámci německé
historické školy první poloviny devatenáctého století, se týká malé propracovanosti jeho
metafyzických premis. Například Hasbach je povaţuje za velmi nedokonalé, i kdyţ je Smith
pouţívá jako argument pro určité opatření, či jako vysvětlení. Pojmy natural course, free
course, natural balance jako pouţívány ve výrocích „Zdaleka nejlepším postupem je
ponechat věci jejich přirozenému běhu a … kdyţ ponecháme věcem volný průběh, kaţdý
národ si sám stanoví dostatek peněz postačující pro cirkulaci svého zboţí. Existuje výrok
přirozená rovnováha průmyslu (industry), definující jako rovnováţný stav vůči kterému se
ekonomika při podpoře určitého segmentu můţe ocitnout v nerovnováze. Hasbach srovnává
Smithovo ukotvení přirozeného práva na svobodu s Hutchesonovým propracovanějším
konceptem a dokládá, ţe Smith je povaţuje ve WN za jasně dané, nijak je nedokazuje:
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„Původ přirozených práv je evidentní, takţe nikdo o nich nepochybuje a formování
přirozených práv nepotřebuje vysvětlení“ (HASBACH stránky 688, 690)
Někteří autoři tvrdí, ţe Smith během svého ţivota konvertoval od jednoho pojetí světa
k naprosto odlišnému: „Dokud Smith ţil v Anglii pod vlivem Hutchesona a Humea byl
idealista. Poté, co strávil tři roky ve Francii a přišel do úzkého kontaktu s místním
převládajícím materialismem, se vrátil do Anglie jako materialista. To je jednoduché
vysvětlení kontrastu mezi jeho Teorií mravních citů (1759), psanou před cestou do Francie, a
Bohatstvím národů (1776), napsaném po návratu.“121
Griswold se ve své knize Adam Smith and Virtues of Enlightement se snaţí
zrekonstruovat celý Smithův myšlenkový systém. Zdá se, ţe hlavním principem Smithovy
nejasné „přirozeně-právní vědy“ je předpoklad, ţe dělba práce vede k nutnosti obchodu, ten
kultivuje komunikaci a jazyk, coţ je hlavní nástroj vědy. Griswold konstatuje podobnost
vztahu zákazník – prodejce ve WN a herec – divák, jak je popsán v TMS, který můţe svědčit
o společném základy obou a tedy o jednom zdroji prospěšnosti, který by mohl být předmětem
přirozeně-právní teorie jakoţto jednotícího pozadí celého díla. James R. Otteson tvrdí, ţe
předmětem Smithova zájmu je obecná teorie trţní interakce mezi lidmi a Smith v TMS a
WNpouze zkoumá její odlišné formy. Na základě tří rozsahem menších esejí se pokusím
vypracovat odlišný pohled a po té se budu věnovat TMS, které se zdá být stále trochu ve stínu
WN.

Filosofie: Esej Historie astronomie
Dle Smithe se filosofie rodí v okamţiku, kdy jsou zákonitosti přírody objevovány pro
ně samé, nejsou pouhým výčtem ad hoc řešení. Smith o této divošské fázi poznávání píše:
„Divoch, jehoţ přeţití je nejisté a jehoţ ţivot je kaţdý den vystaven tomu nejhrubější
nebezpečí, nemá sklon k pobavení sebe sama objevy. Nic nezjišťuje za účelem, aby divadlo
přírody v jeho představivosti (imagination) vystoupilo jako více propojené představení.“ (HA
III,1) Teprve kdyţ je člověk zaujat světem či nějakou jeho částí jakoţto celkem, filosofuje.
121

Witold von Skarzynski (1850–1910): Adam Smith als Moralphilosoph und Schöpfer der

Nationalökonomie. Ein Beitrag zur Geschichte der Nationalökonomie (Adam Smith as a Moral Philosopher and
Creator of National Economy. A Contribution to the History of National Economy, 1878), cit. dle (MONTES,
2004)
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Filosof je na rozdíl od divocha veden touhou po pochopení řádu, neklade si pouze dílčí otázky
řešící nějakou jeho konkrétní situaci. Zde se rozcházíme s tvrzením Jana Pavlíka, který míní,
ţe „filosof je na základě svého dlouhodobého studia těchto skrytých souvislostí přírody
schopen spatřit nesoulad a nespojitost i mezi těmi jevy, které se méně pečlivým pozorovatelům
zdají být velmi striktně propojené.“ (WN, doslov) Divoši nejsou „méně pečliví pozorovatelé“,
spíše se o tyto souvislosti nezajímají. Filosofický postoj „...kdyţ zákon zavedl pořádek a
bezpečnost a přeţití přestává být nejisté, zvídavost lidstva se zvyšuje a obavy sniţují. Volný
čas lidstvo činí pozornějším k podobě přírody, k jejím nejmenší nesrovnalosti, a lidé více
chtějí poznat, co je to za řetězec, který vše spojuje dohromady.“ (HA III, 3) Při stanovení
společenských podmínek nutných pro vznik filosofie, Smith zastává stejný postoj jako Hume:
„Zákon dává vzniknou jistotě, bezpečnost zvědavosti a zvědavost znalosti.“ (HUME, 1898 str.
I.180) Z úryvků je jasná určitá nejistota ohledně přímé uţitečnosti vědy. Přestoţe a zkoumání
světa není motivováno nedostatkem a vědecký výzkum není odpovědí na potřeby společnosti,
je v duchu doktríny o nezamýšlených důsledcích lidských činů i filosof uţitečným členem
společnosti sepjatým do celkového řádu světa schopností směny výsledků své práce. „Filozof
a nosič (porter) jsou si navzájem oba prospěšní. Nosič filozofovi nosí břemena, a naopak díky
tomu, ţe filosof vynalezl „fire machine“, topí nosič levnějším uhlím.“122 (LJB 221). Filosofy
díky dělbě práce rozlišujeme podle oborů: Na ty, kteří se zabývají mechanikou, morálkou,
politikou a chemií. (LJB 218) Důraz na praktické výsledky vhodné pro uţití dalšími lidmi a
to, ţe předpokládaným výsledkem práce filosofa nakonec není jen spekulace, ale i zcela
konkrétním stroj, je dokladem odklonu novověké filosofie od předchozího období a dobovou
akceptací jsoucího světa jakoţto prostoru ve kterém se v neproblematickém souladu
s vědeckým postojem způsobem ukazuje sám Bůh. Tento odklon filosofie je mohutně
oslavován v ţivotopise Francise Bacona, od Thomase B. Macaulaye: „Co způsobila ona nová
filosofie [?] … odpověď je nasnadě“ – a následuje široký výčet především praktických a
materiálních zlepšení.123 Poţadavek na praktičnost filosofie je však přítoment od počátků,
122

Smith je zde poněkud nejasný o jaký stroj se jedná: „He burns his coals cheaper by the philosopher‟s

invention of the fire machine.“
123

„Zeptejte se toho, kdo jde ve stopách Bacona co způsobila ona nová filosofie, jak se jí říkalo za časů

Karla Druhého, a odpověď je nasnadě. Prodlouţila ţivot; zmírnila bolest; vymýtila nemoci; zvýšila plodnost
půdy; námořníkovi dala novou bezpečnost; válečníka vybavila novými zbraněmi; překlenula velké řeky a zátoky
mosty tvarů našim otcům neznámých; blesky svedla neškodněz nebes na zem; osvětlila noc září dne; rozšířila
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podobně jako výsměch nepraktických filosofům a jejich obhajoba. Například Aristotelés hájí
chudobu i neuţitečnost filosofie Thaléta z Mílétu poukazem na jeho schopnosti finančních
spekulací díky znalostem počasí, čímţ „ukázal, ţe pro filosofy je snadné zbohatnout, pokud
chtějí, ale ţe to není to, o co usilují“124
Počátky filosofování
V eseji O externích smyslech si ukáţeme, ţe řadu svých sklonů člověk v určité míře
sdílí s ostatními ţivočichy a jejich původ je opět poněkud zkratkovitě vyloţen jako záměry
„autora Přírody“. Zdá se, ţe nelze tvrdit, ţe by Smith vypracovával nějakou teorii o
ontologii125 těchto lidských pocitů. Je sporné, do jaké míry lidská mysl je samovolně kreativní
a v jaké míře je tato kreativita jen jakýmsi zrcadlem přírodních podmínek.
Smith začíná svoji práci pod plným názvem Principy, které vedly a řídily filosofické
objevy, ukázané na příkladu historie astronomie definicí tří základních pocitů, která nutně
odkazují k celku vnějšího světa126, který „náhle ztrácí svoji samozřejmost a stane se
problémem“ (ANZENBACHER, 2010 str. 15). Jde o údiv127 (Wonder), překvapení (Surprise)
dosah lidského vidění; znásobila moc lidských svalů; zrušila vzdálenosti; usnadnila styk, korespondenci, všechny
přátelské vztahy, všechno odbavování obchodu; umoţnila lidem sestupovat do hlubin moří, vznášet se do
vzduchu, bezpečně pronikat do zhoubných propastí země; křiţovat zemi v autech, které se řítí bez koní, a oceány
v lodích, které se ţenou proti větru.“ (PEREGRIN str. 66)
124

„Traduje se, ţe kdyţ mu předhazovali jeho chudobu i neuţitečnost filosofie, seznal díky pozorování

hvězd, ţe přijde velká úroda oliv. Uţ v zimě nashromáţdil něco málo peněz, zaplatil zálohy na všechny olivové
lisy v Mílétu a na Chiu a za nízkou cenu si je pronajal, protoţe nikdo nenabízel víc. Kdyţ pak přišla doba sklizně,
všichni je najednou potřebovali a on je pronajímal, za kolik chtěl, takţe nashromáţdil veliké peníze. Tím ukázal,
ţe pro filosofy je snadné zbohatnout, pokud chtějí, ale ţe to není to, o co usilují.“ A 10 = Aristotelés, Politica I,
11; 1259a6
125

Absence ontologie je chápaná jako absence tázání se po smyslu bytí, podstatě člověka, tedy toho co se

nazývá naukou o bytí samém. Pocity zdají se nebýt tematizovány jako mody bytí, jsou samo-dané. (z diskuse
s Karlem Světlíkem v klubu Exit 24. 5. 2010)
126

Smith nijak nepochybuje o existenci vnějšího světa, jehoţ garantem je vnějškovost hmatu, díky níţ

získáváme jeho jasnou a pravdivou podobu (moţnost klamu je na hmatové úrovni vyloučena) viz dále OES.
127

Údiv je pro Platóna i Aristotela počátkem filosofování: „Neboť právě filosofu náleţí tento stav, diviti

se, vţdyť není jiného počátku neţ tento stav...“ (Theaitétos, I, 155d), „Divením začínají lidé filosofovat i nyní, i
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a obdiv (Admiration). Divíme novým a jedinečným [new and singular] objektům přírody jako
je například meteor, jsme překvapeni z věcí neobvyklých, či z věcí vyskytujících se na místě
kde bychom je nečekali (HA §1-3: Smith uvádí překvapivé potkání s přítelem). Obdivujeme
věcem krásným a významným [beautiful, great]. Často je příčinou různých pocitů jeden
objekt a ony se ovlivňují navzájem. V dalším textu se věnuje pouze údivu a překvapení, obdiv
je zmíněn pouze v úvodu eseje. Smithův učitel Hutcheson tuto paletu doplňuje o smích: „Zdá
se, ţe obecnou příčinou smíchu je spojení obrazů, které odkazují k dílčím odlišným idejím,
stejně jako se podobají v ideji hlavní: Tento kontrast mezi idejemi vznešenosti, důstojnosti,
svatosti a dokonalost, a idejemi podlosti, nízkosti, nechutnosti, se zdá být velmi duchem
burlesky, a zakládá se na něm největší část našich popichování a ţertů.“ (HUTCHESON,
1750 str. 19)
Pocit překvapení (Surprise) je daným faktem „našeho“, přirozeného světa. Smith
popisuje průběh překvapení při náhlé a nečekané změně128 v okolí. Překvapivá událost můţe
být ve své podstatě jak radostná, tak neradostná. Zatímco důvod radosti je proţíván ihned a
jde o silný nával překvapení, ţal se demonstruje dle Smithe postupně a překvapení je tak
tlumeno. Prudkost citu závisí na zkušenosti: „Rodič, který ztratil několik dětí bezprostředně
po sobě, bude méně ovlivněn smrtí posledního, neţ prvního, i kdyţ ztráta sama o sobě je v
tomto případě nepochybně větší“ (HA I/§9). Jeden kaţdý člověk nehodnotí věci „tak jak
objektivně jsou“, ale v kontextu své předchozí zkušenosti, individuálního zvyku, či
předsudku. Jinak řešeno: Aktuální proţívání této emoce se děje v kontextu odţitého ţivota.
Pokud se nešťastné události opakují, člověk si na ně zvyká a proţívá je s menší intenzitou.
Podobné analýzy později rozpracovává J. S Mill (1806 – 1873) a ekonom Gary Becker (1930) v Teorii Preferencí toto nazývá osobním kapitálem.
Pocit údivu (Wonder) vzniká, pokud vidíme objekt, kterému nejsme schopni přiřadit
adekvátní pojem, protoţe „lidská mysl má zalíbení v uspořádávání věcí do tříd a skupin, a to
na základě jejich podobností“ (HA II/§1) a buduje hierarchická uspořádání, kdyţ například
poprvé tak začali, a to tak, ţe se z počátku zastavili s podivem u nejbliţších otázek a potom pomalu tak
postupujíce se zamysleli i nad věcmi většími.“ (Metafyzika982b) Zdá se však, ţe pro Smithe je údiv pouze
jedním z pocitů, díky kterým filosofujeme.
128

Kromě překvapení náhlá změna můţe vyprovokovat řadu dalších různých vášní (passions), které lidé

sdílí s ostatními ţivočichy, viz OES.
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rostliny řadí postupně do druhu, rodu, čeledi, řádu aţ nakonec do říše Plantae. Dle Smithe je
nejvyšším stupněm dělení na věc (things) a nic (nothings). Údiv tedy nastává tehdy, pokud se
vyskytne věc, jeţ nelze zařadit do existující hierarchie. Neustále uspořádávání se děje díky
imaginaci (která umoţňuje i existenci nestranného pozorovatele, jak vysvětlím později) a
podstata údivu je selhání hladkého chodu imaginace. „Údiv je pocit čehosi jako trhliny nebo
mezidobí (gap or interval) mezi věcmi a tento stav plně konstituuje jeho postatu“. (HA II§9)
Tento pocit má i svoji „tělesnou“ podobu. Stav, v němţ duše není schopna provést
pojmenování určité věci, je popsán slovy: „Představivost a paměť marně a bezvýsledně
usiluje o vřazení [nového cosi] do svých setříděných idejí [pojmů]. Kolísají (fluctuate)
bezcílně od myšlenky k myšlence a zůstávají v nejistotě a neurčitosti co do umístění a o přesné
představě věci. Je to právě toto kolísání a marné rozvzpomínání, co spolu s vyvolaným
emocemi, či pohyby vyvolaných duchů (spirits), vzrušují, které tvoří pocit správně nazývaný
údiv“ (HA II§3)…129 Stav údivu má i vnější jasné fyziognomické projevy, způsobuje „…
upřené civění a koulení očima, zaraţená dechu a svírání srdce. Tyto příznaky můţeme
sledovat jak u sebe tak u druhých … a jsou přirozeným příznakem váhání a nejasného
uvaţování (uncertain and undetermined thought)“ (HA II§3). Cílem člověka je pocit
uspokojení z vysvětlení propojenosti částí jsoucího světa. Na počátky spatření nových věcí, či
neobvyklé posloupnosti výskytu je krátkodobý ryze emotivní pocit překvapení, následovaný
trvalejším údivem. Divíme se stále, dokud si nepřivykneme vyskytování se nové věci. (HA
II§6) V prvním kroku, abychom se zbavili údivu, si věc pojmenujeme, přesto však se údivu
nezbavíme zcela. Nová věc svým výskytem narušuje běţné odehrávání se výskytu jednotlivin
v našem okolí. Její opakovaný výskyt vede k upuštění od údivu a dosaţení souladu mezi
imaginativní představivostí (jde o „natural carrer of imagination“ (HA II/§7) s během věcí.

129

Pohyb duchů v souvislosti se zakoušenými emocemi má velkou tradici sahající aţ do dob antické

medicíny. Editoři eseje zmiňují Descarta, podobný obrat pouţívá i Hume. U Descarta jde o para – materiální
látku, která je médiem přenosu vzruchu v těle a mozku. Tito hybní duchové jsou tvoření těmi nejjemnějšími a
nejhybnějšími částmi krve a v šišince mozkové napomáhají přenášet její pohyby do nemateriální duše. Hume
akceptuje Descartův fyziologických způsob vzpomínání (vybavování si adekvátních idejí v mysli), jak je popsán
ve Vášních duše: „Mohu proto pozorovat, ţe mysl je obdařena schopností vyvolat jakoukoliv ideu co chce, a to
posláním duchů do té části mozku, kde je idea umístěna. Tito duchové vyvolají ideu tak, ţe přesně běţí po
správných trasách, aby objevili tu komoru (cell), kterou idea obývá.“ (HUME, 1896 str. I.5) - v poznámce u
Smithova díla se zdá být chybně uveden odkaz na Treatise, I.ii.5
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Představivost po té jiţ přechází od jedné věci ke druhé bez zadrhnutí. V tomto pojetí člověk
akceptuje věci, jak jsou de facto podvědomě, bez nějakého dalšího zabývání se pojmy a
vztahy mezi nimi. „Myšlenky idejí vyvstávají v uceleném řetězci věcí (coherent a chain of
things), ţe se zdá, ţe tak činí mysl z vlastního popudu“ (HA II/§7), tedy samovolně, bez
nějaké reflektovatelné operace mysli. V TMS se objevuje obdobná pasáţ, definuje krásu jako
případ obvyklého spojení: „Pokud často vidíme dva předměty společně, představivost si
snadno navykne přecházet od jednoho k druhému. … I kdyby v tomto spojení …nebyla ţádná
skutečná krása, přesto kdyţ je zvyk takto spojil dohromady, cítíme v jejich oddělení
nepatřičnost. … Tam kde je spojení nepatřičné, zvyk buď sníţí, nebo úplně odstraní náš smysl
pro nepatřičnost. Ti, kteří si odvykli na nedbalý nepořádek, ztrácí veškerý smysl pro
úpravnost a uhlazenost. Styly nábytku nebo oblečení, které cizím lidem připadají směšné,
neuráţejí ty, co si na ně zvykli.“
Existuje ještě jeden odlišný způsob, jak se docílit opětovného hladkého průběhu
imaginace. Můţe se to se dít pomocí racionalistického vytvoření nových imaginárních objektů
v mysli. Po provedení této operace v mysli působící reálné objekty nejsou uchopovány myslí
jakoţto disparátní a bez příčin (jako zázraky budící údiv), ale v souladu s takto rekonstruovaným světem imaginace, protoţe jejich výskyt je vysvětlován domyšlenými objekty
naší mysli. Tento proces tvoří jádro Smithova pojetí filosofie: „Filosofie je věda (science) o
spojujících principech přírody, přirozenosti (connecting principles of nature)“. (HA II§12)
Smith je fascinován Newtonovými objevy a i proto povaţuje astronomii za první příklad
filosofického systému, kdy si klademe otázky plynoucí z našeho údivu nad krásou celku
Přírody. Podobně David Hume v Treatise on Human Nature (1739–40), Enquiry Concerning
the Principles of Morals (1751) a řadě svých dalších esejů zdůrazňuje, ţe imaginace, je
schopností nejen zodpovědnou za transformaci vjemu v myšlenku, ale také kreativní silou,
vysvětlující tvořivost toho kterého a vnímavost publika. (CHIGNELL, 2011 p. X) . Myers
(MYERS, 1975 str. 283) upozorňuje na způsob, jakým by se podle Smithe měla budovat
teorie: Postupuje od známého k neznámému, vědecký model se konstruuje v postupných
krocích.
Jako příklad imaginárního objektu lidské mysli je uvedena Descartova hypotéza éteru,
existujícího v podobě malých, jinak neviditelných částeček efluvií, kterým je vysvětlena
gravitace. Bez myšlenkového konceptu éteru by budil fenomén přitaţlivosti země údiv.
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V HAP je alepředevším oceňován Newtonův systém popisující pohyby planet, protoţe jde, dle
Smithe, o správně vystavěnou vědeckou teorii, splňuje totiţ tyto podmínky:
1.

Vysvětluje všechny nepravidelnosti (budící údiv) zpozorované astronomy aţ do
Newtonovy doby (HA IV§68).

2.

Vytváří jedinečný a jednotný prostor, který je navzájem propojen (tedy platí v něm ty
samé zákony kdekoliv)130

3.

Teorie je popsána pomocí nemnoha zákonů a imaginárních objektů v mysli. Jednak jde o
gravitaci, s jejíchţ působení máme bezprostřední zkušenost, a skutečnost, ţe její síla klesá
se čtvercem vzdálenosti (HA IV§75). … Navíc tyto uţívané a jednotné principy nekladou
imaginaci ţádné těţkosti. (tedy jsou myslí jasně uchopitelné). (HA IV§76).
Newtonův systém je tedy systémem filosofickým, protoţe „gravitace je spojujícím

principem, který dává dohromady [do jednoho systému] pohyby planet.“ Před-newtonovská
astronomie vysvětlila pohyby planet, ale jiţ nebyla schopna pokrýt jednou teorií i výskyt
komet kvůli jejich vzácnosti a nevypočitatelnosti výskytu (HA IV§74-75). Newtonovu teorii
lze aplikovat i na tato tělesa (HA IV§74) a navíc vysvětluje i výpočty jejich hustoty a
hmotnosti, je tedy v tomto ohledu dokonalejší, protoţe disparátní části popisované ad hoc
teoriemi, které budí údiv, spojuje v jeden koherentní myšlenkový celek.
Ve Smithově pojetí se zdá být největším problémem ona hranice oddělující dvě situace:
údivu se buď zbavujeme pomocí prosté akceptace opakovaného výskytu dvou objektů anebo
neobvyklé následnosti věcí, nebo potvrzená opakovaná pozorování vede ke konstrukci
„filosofických“ objektů v mysli, které tento údiv odstraňují. Lidské poznávání světa se děje
dvěma moţnými způsoby: V před-filosofickém přirozeném postoji mysl akceptuje věci tak,
jak se ukazují. Údiv se odstraňuje pomocí bezproblémového vzniku „zvykové“ kauzality.
Teprve, kdyţ neobvyklý postup věcí (například nový fakt zjištěný díky lepší pozorovací
technice), stojí proti zvykovému spojení věcí v mysli, dochází ke kritické reflexi a
„filosofickému“ postoji a tvorbě filosofických pojmů v mysli. Jde o „druhý typ odstrenění
130

Toho si všímá i Heiddeger: „Newtonův axiom začíná: corpus omne „kaţdé těleso“ ... Rozdíl mezi

tělesy a nebeskými tělesy odpadl. Kosmos se jiţ nerozpadá ve dva zcela oddělené obory, obor toho, co je pod
hvězdami a hvězdný obor sám. Přírodní tělesa jsou všechna ve svém bytí stejnorodá. Horní obor není ţádný
vyšší obor (HEIDDEGER, 1994 pp. 94 - 95).
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Údivu“, věci poznáme jinak. Smith neřeší (a je otázka, je – li v rámci jeho filosofování vůbec
řešitelné), kdy vzniká schopnost odstupu od aktuálně proţívané reality ve prospěch jejího
spekulativního uchopení, které vede k „přírodní filosofii“. Je však jasné, ţe pro sloţitější
objev je filosofické myšlení nutnou podmínkou: „Byl to pravděpodobně zemědělec, který
vymyslel první pluh ... Ale ten, kdo vymyslel, ţe ... kolo by mohlo být poháněno vodou byl
filozof, jehoţ činností je nedělat nic, ale vše pozorovat (whose business it is to do nothing, but
observe every thing).“ (LJB 217)
Měřítkem kvality filosofického systému je schopnost predikce a elegance řešení, které
jsou ve své podstatně blízko estetickým kategoriím. Lze tvrdit, ţe teorie poznání je u Smithe
propojena s estetikou, k vědě jsme vedeni snahou a citem pro krásu (OTTESON, 2002 stránky
216, 263). Tento cit pro krásu nás však můţe i svézt z korektní vědecké argumentace. Způsob,
jakým se to děje, spadá do oblasti morální filosofie, jde o selhání lidské povahy projevující se
naduţíváním analogie, kdy znalost jednoho oboru je aplikována na obor jiný. Člověk
podlehne svému vrozenému zalíbení v uspořádávání věcí do tříd a skupin, sklonu „víry
v jeden systém.“131 Příklady jsou:
1.

Řecký objev existence harmonie v hudbě, který je Aristoxenem aplikován na duši.132

2.

Pythagorejci, kdyţ se vše snaţí vysvětlit pomocí pravidel objevených v rámci aritmetiky
(HA II§12).

3.

Podobný sklon mysli vedl Keplera k nesprávné teorii nebeských sfér (HA II§50).

131

Přesto se zdá, ţe Smith připouští existenci „Boţského jazyka“, jenţ tvoří svět jedením systémem

logicky provázaného celku. Je třeba říci, ţe Smith je v jeho definici krajně nejasný.
132

Zde by asi bylo vhodné dodat, ţe v Antice byla harmonie a hudba součástí konkrétní praktických

vědeckých postupům například se takto určovalo napětí lan balistů a katapultů. “Stavitel se musí vyznat v hudbě
… a matematické teorii zvuku, a aby mimoto dovedl zařídit vyrovnané napětí balistů, katapultů a škorpiónů.
V trámech jejich hlavic jsou totiţ vlevo i vpravo otvory pro obě polovice napínacího zařízení; v těchto otvorech
se pomocí vratidel a pák napínají lana za stočených šlach, a ta se neklasnou nebo nepřivazují, dokud nevydají
mistrovým uším určité a stejné tóny. Jinak by totiţ nedošlo k přímému vymrštění střel (KRATOCHVÍL, 1999
str. 116), citován Diogenes Laertius, VIII, 24 -25 Sám Smith věří, ţe hudba je přímo spojena s emocemi:
„Radost… to všechno jsou emoce, které jsou přirozeně muzikální. Všechny jejich přirozené tóny jsou měkké,
jasné a melodické“ (TMS II.III.6)
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Díky povědomí o tomto nebezpečí lze tvrdit, ţe pro Smithe se zdá být gravitace
vysvětlením určeným pouze pro mechaniku pohybu hmotných těles. Zde se liší od postoje
Davida Humea a jeho konceptu myšlení řízeného „gravitační“ teorií asociace.
Imaginativní objekty
Je otázkou, zdali Smith připouští, kdyţ prezentuje všechny filozofické systémy jako
pouhé vynálezy představivosti slouţící k odstranění nesouvislostí a disharmonie zakoušené
lidským pozorovatelem (HA IV§76), ţe vědecké hypotézy objektivně poznávají přírodu samu.
Pokud by tomu tak nebylo, (MYERS, 1975) platnost vědeckého poznání je jen schopnosti
dosáhnout shody v mnoha lidských myslích, pro kterou chybí nějaká konečná logika. Kromě
shody reality s hypotézou nebo (společenskou) shodou, je zde ještě jeden typ shody.
Hutcheson, jak je uvedeno výše, chápe krásu jako „jednotu v rámci mnohého“. Ona mnohost
a jednota se nemusí vůbec týkat věcí stejného druhu (jako je tomu v případě jednoduchého
zvuku a krásné melodie, kdy se obojí týká stejné kategorie „zvuk“), ale věcí velice různých:
Uvedli jsme jednotu fyzické stavby organismu a mnohosti jeho pohybů, které jsou vztaţeny
k jednomu předmětu – totiţ určitý ţivočich se hýbe a má nějakou stavbu těla. Takto chápaný
princip krásy lze aplikovat i na myšlené objekty, či kombinaci myšleného objektu a reálného
(empiricky vykazatelného) stavu. Jednotná myšlená gravitační síla tak vysvětluje faktickou
mnohost struktury kosmu. Podobně interpretujme i úvodní slova WN: Jednota obsaţená ve
faktu, ţe kaţdý máme ten samý, identický sklon ke směně, vede k různosti společnosti. Takto
zaloţený systém je dle Hutchesonovy definice krásný a tedy i blízko pravdy.
Lze uvaţovat i o tom, ţe Smith chápe ekonomii jako spekulativní systém, který tím, ţe
jej postavíme na jediném zakládajícím sklonu lidské mysli, jej myslíme v nejvyšší moţné
míře dokonale. Sklon ke směně se stává imaginárním objektem mysli, který elegantně
vysvětluje mnohost lidských institucí. Co je však „podstatou“ pojmu sklon ke směně či (v
případě přírodní filosofie) pojmu gravitace? Jiţ v případu gravitace jsem se snaţil upozornit
na to, ţe otázka „co je gravitace“ otevírá nebezpečí nekonečného regresu. Zdá se, ţe
z hlediska speciálních věd dané doby je zde vţdy jakýsi vrcholný pojem či výrok, který není
plně přístupný soudobým metodám dané vědy, je jakýmsi jejím horizontem. Jiným příkladem
výroku neţ je sklon ke směně, které určují horizont Smithovy ekonomie jako speciální vědy,
je axiomatický předpoklad „kaţdý člověk maximalizuje svůj zisk“. Obtíţnost určení metody
Smithovy ekonomie mj. plyne z neustálého ne plně reflektovaného překračování tohoto
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horizontu. Pokud jej přijmeme jako daný fakt, umoţňuje výstavbu smysluplných
ekonomických teorií, aniţ však by jimi byl nějak testovatelný a zpochybnitelný (jde o axiom).
Takto zřejmě můţeme chápat i Newtonův pojem gravitace v oblasti fyziky. Gravitace je
určení jednoty v rámci mnohých teorií o pohybu, kaţdý teoretický popis pohybu tělesa
podléhá stejnému pravidlu „gravitace“, „...rozdíl mezi pozemskými a nebeskými tělesy odpadl.
Kosmos se jiţ nerozpadá ve dva zcela oddělené obory, obor toho, co je pod hvězdami, a
hvězdný obor sám.“ (HEIDDEGER, 1994 p. 123)
Gravitace

v původním

Newtonově

rozvrhu

pouze

vymezuje

oblast

fyziky,

ačkoliv/protoţe do ní plně nespadá. Či řečeno s Adamem Smithem: Gravitace, která tím, ţe
spojí nespojité, odstraňujé náš údiv, činí tento fyzikální svět světem poznatelným a
deterministickým. Newtonovská fyzika je oblast - prostor, kde se cítíme jisti. Lze vytvořit
pravidla, jak se gravitace se chová, nelze však odpovědět na to, co je gravitace. Podobně
samodaný je i Machiavelliho pojem virtu, který je tím (a ničím více či méně), co vede
k politickému úspěchu. I kdyţ se vyskytuje i faktické rovina, kdy vladař vládne pomocí jediné
dovednosti („Vladař nesmí mít jiný cíl, jinou starost a jinou povinnost neţ válku, její
zákonitosti a řád, neboť válečné umění je předpoklad nejvyšší hodnosti a neoddělitelně k ní
patří. Nejen udrţuje u moci ty, kteří se narodili jako vládci, ale dovede povznést na trůn i
prostého občana.“ Kap. 14), přesto se tímto pojem virtu nedefinuje, pouze se fakticky
demonstruje, k čemu vede (k zájmu o vedení války). V tomto ohledu je zajímavé
Thrasymachovo uţívání některých pojmů v Platónově Ústavě. Podobně jako vládce je ten,
kdo vládne, tak „ve skutečnosti však jistě ţádný z těchto nikdy nechybuje, pokud jest tím, čím
jej jmenujeme; takţe v přesném smyslu slova – protoţe i ty dbáš přesného mluveni – ţádný
odborník nechybuje. Neboť chybující chybuje z nedostatku vědění, tedy v tom, v čem není
odborníkem; proto ţádný řemeslník nebo mudřec nebo vládce nechybuje tehdy, kdyţ jest
vskutku vládcem, ale přesto kaţdý by řekl; lékař chybil a vládce chybil. ...v plné přesnosti jest
to tak, ţe vládce, pokud jest vládcem, nechybuje“ (Ústava 340d-e). Zdá se, ţe pojmy plně
popisují svět, nejsou nějakým odkazem na reálný objekt, který by v různé míře byl v souladu
s pojmem (neexistuje chybující odborník).
Závěrem porovnejme imaginární a matematické objekty lidské mysli. Lze tvrdit, ţe
„…matematické objekty existují od chvíle, kdy jsou někým objeveny a vyhlášeny. Oddělují se
od svého tvůrce a stávají se součástí lidské kultury. Učíme se o nich jako o externích
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objektech, které mají jak známé, tak neznámé vlastnosti. Některé neznámé vlastnosti jsme
schopni objevit, jiné objevit nemůţeme, i kdyţ jsou to naše vlastní výtvory. Existence
matematiky ukazuje na nedostatečnost obou kategorií [individuálního předmětu (izolovaný
vnitřní ţivot), a vnějšího fyzikálního světa]. Zvyky, tradice a instituce naší společnosti jsou
skutečné, ale nejsou ani v soukromém, ani vnějším nelidském světě. Jde o jinou realitu,
sociálně-kulturně-historickou skutečnost. Matematika je tento třetí druh reality, která je
vnitřní s přesahem na celou společnost, i vnější individuálně se vztahující k vám nebo mně.“
133

„Matematika je součástí lidské kultury a dějin, které mají kořeny v naší biologické

podstatě a našem fyzickém a biologické okolí. Naše matematické ideje korespondují s naším
světem z téhoţ důvodu, proč jsou naše plíce přizpůsobeny zemské atmosféře.“ (KOUBA, a
další, 2010) Hersh pro svoji teorii matematiky, razí termín humanismus, matematiku chápe
jako ryze lidské konání, je výsledkem a charakteristickým znakem lidské kultury a
společnosti. (HERSH, 1997 str. XI)
Fikční světy a totalita
Existuje nepočetná strana, která se snaţí dokazovat, ţe je-li opravdu nějaký zákon, můţe
znít jen takto: Co činí šlechta to, je zákon.
Franz Kafka: K otázce zákonů (1920)
V Kafkově citátu v záhlaví této kapitoly se tvrdí, ţe Co činí šlechta, to je zákon.
Povídka začíná tvrzením „Naše zákony nejsou všeobecně známy, jsou tajemstvím malé
skupiny šlechty, která nám vládne. Jsme přesvědčeni, ţe tyto staré zákony jsou přesně
dodrţovány“. Lidé v té zemi studují tradici a skutky šlechty, mají pouze tu jistotu, ţe pouze
šlechta se vztahuje k zákonům. Petříček v povídce nalézá spor mezi tradicionalisty (co mají
ničím neoprávněnou důvěru v to, ţe šlechta je plně oddaná neznámým zákonům) a heretiky
(jiţ uvedené tvrzení, ţe jediným zákonem je šlechta, bádání o povaze zákonů není moţné).
Petříček tvrdí, ţe tento spor je koneckonců nepodstatný, „metafyzické“ spekulace

133

(HERSH, 1997 str. 17) Podobně uvaţuje téţ Frege, který rozlišuje tři "ontologicky různé" oblasti: (i)

fyzický svět sloţený z fyzických objektů jako je ţidle, napsané slovo a vůbec všechny předměty v prostoru, (ii)
svět mysli obsahující "ideje", obrazy a ostatní individuálně myšlené reprezentace objektů a (iii) svět myšlení,
jehoţ předměty jsou čísla, předpoklady, koncepty. Tento třetí svět zakládá objektivitu poznání a univerzální
charakter matematiky a logiky. (JOHNSON, 1987 str. xxx)
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tradicionalistů mohou být jalové a zbytné, protoţe pro nezúčastněného pozorovatele je situace
v tomto státě jasná … šlechta se řídí příkazem: Je třeba, protoţe je třeba (PETŘÍČEK, 2000
stránky 272 - 274). Ale právě tradicionalisté, kdyţ se ptají "Proč je to třeba?", ustanovují
nezbytnost pojmu šlechta. Otázka sama zdá se být ve světě Kafkovi povídky marná práce, jde
jen o víru: „Tyto … pochmurné vyhlídky osvětluje jedině víra, ţe jednou přijde chvíle, kdy
tradice a její výzkum takříkajíc s úlevou učiní za vším poslední tečku, všechno bude najednou
jasné, zákon přejde do rukou lidu a šlechta zmizí.“ Vypravěči uniklo, ţe vše závisí na
významu slova šlechta, v povídce není řeč o tom, jak šlechta vládne. Analýza jazyka, tedy
písemných záznamů o tradici je k ničemu, je třeba ukázat „toto je šlechta,134 jinak jsme opět
v jakési totalitě tradice, která se nutně dává poznat jako nekompletní (v čase neukončená),
čímţ se šlechta stává nepřekročitelným horizontem definujícím zákonnost.
Přesný svět definic oblasti ryzí imaginace, (modelu, vědecké teorie) se svou povahou
blíţí totalitě matematiky, kde konečně jasná pravdivost axiomů zakládá nekonečný svět
(matematické) reality, podobně jako v Kafkově povídce konečná danost pojmu šlechta
zakládá svět (v čase neukončené) tradice. Svět definic by byl zkoumatelný jakoţto plně
přesně zaloţený, jeho prvky (pojmy) by měli přesný vztah pouze vůči sobě navzájem, nikoliv
vůči realitě. Uveďme příklad: Schumpeter, kdyţ definuje podnikatele, odkazuje nikoliv k
nějaké reálně existující skupině osob, ale k podnikatelské funkci, která je plně definovaná tím,
ţe podnikatel je ten, kdo nese riziko. Pokud tedy jste v situaci, kdy můţete očekávat ztrátu,
jste podnikatel. Tatáţ reálná činnost (např. šití bot) můţe být jak prací, tak podnikáním.
Pracujeme tehdy, kdyţ jsme si jisti, ţe dosáhneme určité kvality, za níţ je nám někdo povinen
zaplatit. Podnikáme, pokud musíme výsledek prodat někomu, kdo jej můţe legálně
odmítnout. „Podnikatel“ je imaginární objekt, v rámci Schumpeterovy ekonomické teorie
věta: „Podnikatel Jasný šel na oběd, “ nemá vůbec ţádný smysl.
Existují antiutopické fikční světy, ve kterých se totalitní vize dosahuje ztotoţněním
imaginativního světa s realitou, tedy totalitní soustava imaginárních objektů řídí existenci
reálné a dozorované sociální reality (komunikace, řeči). George Orwell v případě newspeaku
popisuje moţnost totality pomocí redukce imaginárního světa ničením slov: „Bylo přirozeně
moţné vyslovit kacířství nejhrubšího zrna, rouhat se třeba slovy Velký bratr je nedobrý. Ale
134

Viz (WITTGENSTEIN, 1993) 4.1212 Co lze ukázat, nelze říci. 5.1361 Budoucí události nelze vyvodit

z událostí současných. Víra v kauzální souvislost je pověrou.
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takové prohlášení, které znělo pravověrnému uchu jako samozřejmá absurdita, nemohlo být
podepřeno rozumnými argumenty, protoţe nebyla k dispozici potřebná slova.“ Dalo by se
snad říci, ţe úniky Winstona Smithe od totality, která plně kontroluje jazyk, se dějí dvěmi
způsoby: jednak fixací v čase skrze psaní deníku a obratem k věcem, jako je například snaha
zjistit co to byla pinta piva, tedy nedefinovat ji v uzavřeném (tedy dozorovaném) jazyce, ale
ukázat, protoţe co lze ukázat, nelze říci.

Vnější svět: Esej o vnějších smyslech
Předchozí kapitoly zanechávají mnoho otázek: Jak u Smithe víme, ţe je něco mimo naše
vědomí? Co je primární příčinou oněch počitků budících náš údiv a v jaké formě se nám to
dává poznat jako cosi daného a vnějšího? Jsou jiţ v tomto vnějším určité nutně přítomné
kvality, které by tak neproblematicky sdíleli lidé ve formě jedné reality? Je třeba se věnovat
Smithově senzualisticky zaloţené teorii poznání vnějšího světa, jeho eseji O vnějších
smyslech (OES).
Esej nebyla za Smithova ţivota publikována a pochází z jeho pozůstalosti. Podle
tradičního výkladu zaloţeného na Smithově ţivotopisu od Dugalda Stewarta z roku 1793 byla
hotova před rokem 1752. Tento názor se objevuje i v předmluvě Oxfordského vydání Essays
on Philosophical Subject z roku 1980. Datování vychází z úvahy, ţe Smith v eseji zachovává
rozdíl mezi primárními a sekundárními kvalitami, který bylo napadeno spolu s existencí
hmoty (materia prima) v Berkeleyho díle Principles of Human Knowledge (1710). Protoţe
Smith v eseji výrazně staví na jiném Berkeleyho díle, Essay Towards a New Theory of Vision
(1709), dalo by se usuzovat, ţe jeho důraz na rozlehlost a neprostupnost jako primárních
kvalit jakéhokoliv hmotného tělesa plyne z pouhé neznalosti pozdějších Berkeleyho
argumentů. Je prokázáno, ţe Smith obdobný typ argumentace proti rozlišení mezi primárními
a sekundárními kvalitami musel znát zprostředkovaně z Treatise (1739) Davida Humea se
kterým seznámil aţ po roce 1752.
Celé tvrzení je pochopitelně zaloţeno na předpokladu, ţe Smith výhrady obou autorů
akceptoval a k dílu se jiţ nevracel. Brown však na základě Smithových odkazů na
taxonomický systém švédského botanika Karla Linného (1707 – 1778) v textu posouvá dataci
vzniku textu na pozdější dobu. Dílo Karla Linného Soustava přírody (Systema Naturae)
poprvé vyšlo v roce 1735 a po té v mnoha dalších vydáních, ve kterých docházelo k dílčím
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úpravám. Na základě těchto postupných změn mezi edicemi lze zjistit, které vydání měl Smith
při psaní k dispozici. Smith často pouţívá termín čtyřnoţec (quadruped), který v §77
upřesňuje termínem „mláďata ţivočichů sajících mléko a uvádí termín savci (Mammalia).
Zatímco čtvernoţci je termín pouţívaný ve starších edicích Linného díle a vedl například
k zařazení velryb mezi ryby (Ichthyologia), teprve od desátého vydání z roku 1758 je jako
třídící kritérium nově brán výskyt bradavek a stavba chrupu a vytvořena nová třída savci.
Stejně tak rod brodivých ptáků označený jako Grallae, který Smith zmiňuje, existuje aţ v
desáté edici Linného díla. Do desátého vydání Linné místo něj uţíval termín Scolopaces.
(BROWN, 1992 stránky 333-337)
Posunutím data vzniku je důkazem, ţe Smith nikdy nepřijal filosofické názory
Berkeleyho a Humea. Smith předpokládá nutnou vnější existenci hmotné substance a trvá na
rozdílu mezi jejími primárními a sekundárními kvalitami. Smith moţná stejně jako Berkeley
či Galileo povaţuje počitky za cosi naprosto odlišného od kvalit hmoty samé, co vzniká
teprve neznámým, či dokonce v principu nepoznatelným procesem v samém orgánu percepce.
Přesto v případě hmatu dokládá, ţe percepce v sobě obsahuje i apriorní a nutnou existenci
vnějšku. Toto apriorní pochopení zakládá i celou řadu instinktivního chování v případě
narození (kdy ještě nemá k dispozici předchozí zkušenost) a úleku (kdy není čas pro
rozumové zpracování reakce, resp. bezprostřední reakce je zpětně nahlédnuta jako
neracionální).
Posunutím data dokončení eseje téţ významně vzroste její význam v rámci celého
Smithova díla. Pokud ho dokončil po roce 1758, bylo to téměř souběţně s prvním vydáním
TMS. Některé klíčové pasáţe z eseje byly prokazatelně do knihy převzaty. Například citát „V
mé současné situaci se zdá, ţe nedozírná krajina plná luk a lesů i vzdálené hory nedělají nic
víc, neţ ţe vyplňují malé okno u kterého píšu“ z kapitoly III knihy, O vlivu a autoritě svědomí
(TMS III.III.2) odpovídá §54 textu eseje „máme skrz tento kruh [z čitého skla] rozsáhlý
výhled – pole a stromy, mořskou úţinu a vzdálené hory“.
Hmat jako primární kvalita
Výchozí situací je poznávající lidská mysl vybavena určitými poznávajícími nástroji.
Těchto vnějších smyslů, „kterými vnímáme vnější objekty je celkem pět: Zrak, sluch, čich,
chuť a hmat.“ (OES §1) Určujícím a vůdčím smyslem, který člověku dává poznat svět v jeho
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skutečné a správné podobě, je hmat. Je to ze dvou důvodů: jednak na rozdíl od všech
ostatních smyslů, „které jsou svázány s určitou částí těla … jediný smysl hmatu není spojen
s určitým orgánem, protoţe pokud pomineme vlasy a nehty na prstech rukou a nohou,
prostupuje kaţdou částí těla.“ (OES §1). Za druhé všechny ostatní smyslové počitky cítíme
uvnitř orgánu, povědomí o vnějškovosti jejich zdroje je odvozeno z naší zkušenosti zaloţené
v hmatu, protoţe pouze v jeho případě tomu tak není: „Objekty hmatu se vţdy prezentují jako
tlačící na, nebo kladoucí odpor určité části těla, která je vnímá, nebo skrz kterou jsou
vnímány. Kdyţ poloţím ruku na stůl, stůl tlačí na mou ruku stejným způsobem jako má ruka
na stůl. Tento tlak či odpor nutně předpokládá vnějškovost věci, která tlačí, či klade odpor.
Stůl by nemohl tlačit či klást nijaký odpor pohybu mé ruky, kdyby vůči mé ruce nebyl vnějším.
Cítím ho jako něco, co není pouhým pocitem ruky, ale jako cosi jí vnější a na ní nezávislé.“
(OES §3) U hmatu se nám takto nutně a apriorně poskytuje idea prostoru, vnějšího světa.
Smithův současník Diderot v La lettre sur les aveugles podobným způsobem tvrdí, ţe „nikdy
jsme nepochyboval o tom, ţe stav našich orgánů a smyslů má značný vliv... na naše
nejvyhraněnější ideje ... mají těsný vztah k uspořádání našeho těla“ (FULKA, 2004 str. 175)
Podobně i u Rousseaua „vychází potřeba řeči z mravní přirozenosti člověka, avšak samotné
znaky musí najít oporu v tělesné, „fyzikální“ přirozenosti člověka. Jazyk překračuje …
hranici mezi mechanickou přírodou, jak ji vyloţili např. Mewton a Descartes, a psychicko –
mravní lidskou přirozeností.“(ROUSSEAU, 2011 str. 8).135 Pro Smithe platí, ţe tělo je plně
prostoupeno schopností hmatu, tělo je to, co hmatá a hmatané má jiţ jisté fyzikální vlastnosti,
které spoluzakládají naše myšlení (a tedy i náš jazyk, jak si všímá Rousseau).
Důraz na hmat místo zraku je velikou inovací, jdoucí proti platónské tradici, která chápe
zrak jako primární zdroj poznání: „Zrak podle mého soudu jest nám příčinou největšího
prospěchu, protoţe z nynějších výkladů o všehomíru by nebylo mohlo býti proneseno nic,
kdybychom nebyli viděli ani hvězd, ani slunce, ani oblohy. Takto však vidíme den a noc,
měsíce a kruhové dráhy roků, rovnodennosti i obraty slunce: To jest příčinou čísla a dalo
nám pojem času i podnět ke zkoumání přírody.“ „Bůh nám proto vynalezl a daroval zrak
abychom vidouce dráhy na rozumu na nebi [míněny zejména pravidelné oběhy slunce a
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jazyk se primárně vyvíjí z hudby a to z její melodie, nikoliv harmonie. Rousseau se domnívá, ţe volba

melodických intervalů plyne z fyziologie jazyka, pro nějţ jsou jedny intervaly jednodušší na provedení, neţ jiné.
(ROUSSEAU, 2011 str. 121)
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hvězd, jejichţ pravidelnost je příčinou čísla] ... a nabydouce účasti v přirozené přesnosti
vědeckého myšlení napodobováním cest boţích ... uspořádali bludné cesty ve svém nitru“
(Timaios 47a-c) Důraz na hmat jako na smysl jenţ sám o sobě poskytuje plnohodnotnou verzi
světa sdílí Diderot, jehoţ slepec La lettre sur les aveugles popisuje svět plnohodnotným
způsobem i bez zraku. Zrak je pro správné poznávání čímsi zbytným, slepcova „tělesná
dispozice poskytuje jiného typu neţ zrak, ovšem tento rozdíl nelze chápat jako nedostatek
proti normě“ (FULKA, 2004 str. 174)
Smithův důraz na hmat je inspirován Aristotelem, pro nějţ je hmat v určitém ohledu
definičním znakem ţivého, protoţe „ze smyslů pak všechno má především hmat (O Duši
413b5), je to jediný smysl, jehoţ ztrátou ţivočichové umírají“ (345b5) a hmat je podstatou
ţádostivosti, coţ je vedle vyţivovací mohutnosti společné všemu ţivotu, specifická
mohutnost všech ţivočichů, jde o „vznětlivost neboli odvahu a vůli“ (414b5-15). Aristoteles
dokonce dává do souvislosti hmat s rozumem: Hmat „…je u člověka smyslem nejjemnějším …
Proto také je ze ţivočichů rozumově nejzdatnější. Důkazem toho jest, ţe podle tohoto smyslu
… se rozlišují lidé schopní a neschopní. Neboť lidé tuhého těla bývají duševně nenadaní, lidé
měkkého těla nadaní.“ (241a20). Dle Aristotela je tělo přirostlé s prostředím pomocí hmatu
(O duši 423a15) a dokonce jiţ Aristoteles zmiňuje výjimku vlasů a nehtů, které jsou částí těla,
aniţ by byly obdařeny hmatem.
Smith opakuje Aristotelův postoj: „Hmat se proto zdá být čímsi nezbytným a
neoddělitelným od podstaty ţivočišného ţivota a existence“ (OES §50), protoţe si nelze
představit ţivočicha postrádajícího hmat. Protoţe je vlastní všem částem těla, tvoří jeho
podstatu a čtyři kvality objektů hmatu tedy můţeme prohlásit za primární, ve smyslu nutně
náleţející kaţdému hmotnému objektu. „Nahmatané objekty“ jsou objekty světa jak s nám
nutně jeví a jak existují a jsou takto bezrozporně a nutně sdílené všemi ţivoucímu tvory.
Smith ve shodě s tradičním pojetím substance odvozuje čtyři nutné kvality hmotných /
hmatových těles: „Tyto čtyři kvality rozlehlost (extension), dělitelnost, tvar a hybnost, či
schopnost pohybu či klidu se zdají být nutně zahrnuty v představě, či v ideji substance.
V realitě jsou vlastně neoddělitelné od této představy či ideje a nelze si představit existenci
hmotných těles bez nich. Ţádné další kvality nebo vlastnosti však nemohou být k této
představě či ideji přiřazeny obdobnou cestou. Přesto by z toho bylo zbrklé učinit závěr, ţe
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pevná tělesa nemohou být vybaveny ţádnými dalšími kvalitami či vlastnostmi.“136 (OES §13)
Zde se objasňuje důvod Smithova důrazu na fundamentální rozdílnosti mezi hmatem a
ostatními smysly: Idea substance jako nutně pravdivá nemůţe být nějak ex-post vyvozena
z více různých typů počitků. Není moţné, aby byla v tomto smyslu druhotnou ideou mysli,
aby byla vynalezena lidským rozumem, člověk ji sdílí se všemi ţivými tvory. Smith takto
elegantně řeší problematiku zrakových a jiných klamů: Protoţe hmat je jediným zdrojem
substance, k jejíţ ideji nemůţeme nějakým jiným smyslem nic přidat, stává se i nutně
pravdivým.137 Zatímco Hume chápe geometrii a algebru odvozenou z mysli samé („Tvrzení
toto typu je objevitelné pomocí operací pouhé mysli“), Smithův senzualismus zakládá tyto
vědy v nutně percipovaných hmatových datech – dělitelnost (algebra) a rozlehlost (geometrie)
těles je jiţ nutně přítomna v počitcích hmatu. Protoţe ze smyslu hmatu lze nutně a
bezrozporně odvodit ideu hmoty a dělitelnosti, je moţné zaloţit matematiku mimo nutnost
garance dobrým a neklamoucím Bohem, jak činí Descartes.
Přesto je třeba Smithe doplnit: Mysl tvorů, aby vytvořila ideu substance, musí být
vybavena určitým pořádajícím smyslem pro čas, který poskytuje řazení předtím – potom a
konstituuje „událost“: „Pokud pohybuji rukou v jakémkoliv směru po stole, brzo narazím na
místo, kde tlak ustává. Toto místo nazýváme hranicí nebo téţ koncem stolu. Jeho rozlehlost a
tvar je tak určena umístěním hran nebo povrchů, které tak tvoří jeho hranice či konec.“ (OES
§4) Časovost nutně náleţející kaţdému vědomí Smith nijak nezmiňuje, podobně jako David
Hume, který díky opominutí času jako univerzální formy egologické geneze povaţuje Self za
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Na základě hmatu můţeme rozlišovat mezi tělesy v uţším slova smyslu pevnými a kapalinami, které

jsou stlačitelné. Kapalinou je zde míněna voda i vzduch a Smith odkazuje, ţe stlačitelnost vody (a tedy její
podobnost se vzduchem) byla dokázána experimentálně: Experiment prováděný Akademií ve Florencii měl
prokázat předpoklad, ţe voda je naprosto nestlačitelná. Avšak podle toho samého experimentu, opakovaného
s větší starostlivostí a pečlivostí se zdá, ţe pokud je pouţita dostatečná síla, voda navzdory silnému odporu je
určitého stlačení schopna. OES §16
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Smith se zde zdá být inspirován Henry Morem, který navrhuje definovat látku pouze jejím vztahem ke

smyslům, tady ke hmatatelnosti. Naopak Descartes trvá při definici látky jako na smyslech nezávislé (KOYRÉ,
2004 str. 92): „Je chybné definovat látku podle jejího vztahu ke smyslům, protoţe se tak vystavujeme nebezpečí,
ţe se mineme s její pravou podstatou, která je nezávislá ne existenci lidí“ (KOYRÉ, 2004 str. 94) Smith by
s nezávislostí existence látky na lidech souhlasil a navrhuje třetí řešení: Existence člověka, její smyslová část je
nutně provázána se způsobem bytí látky.
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neexistující. Zajímavé je porovnání s esejí Thomase Reida (1710-1796) Active powers of
mind. Smith má odpověď na tento Reidem uvedený případ:
„Tazatel: Co je to tělo (body)?
Filozof: Tělo je to, co je rozlehlé, pevné, a dělitelné.
Tazatel: Neptal jsem se, jaké jsou jeho vlastnosti. Chci vědět, co je tělo, samo o sobě.
Řekněte co je přímo tělo, můţeme hovořit o jeho vlastnostech.“
Tazatel nedostal odpověď, která mu vyhovovala, protoţe tělo není definováno přímo
hmatem, ale pouze pomocí kvalit hmatu. Takto víme, ţe to je něco rozlehlé, pevné, a
dělitelné, ale to je vše. Smith z této pasti uniká tím, ţe „tělo“ je místem aktivního
sebedefinujícího principu hmatu, vlastnosti jsou potom jeho počitky. Co však Smith pomíjí je
jasné z následujícího Reidova úryvku: „Kdyţ pozorujeme věci, které se různě mění… (třeba
změny v tlaku tělesa na ruku) …bere se za samozřejmé, ţe změny ve vnějších věcech jsou
předměty naši smyslů … Jistě můţeme tvrdit, ţe změny ve věcech jsou „nahlíţeny našimi
smysly“, aţ do doby, kdy tímto nemyslíme vyloučení jakékoliv dalších schopností podílejících
se na tomto procesu. A bylo by absurdní, abych odsoudil frázi „nahlíţeny našimi smysly“,
pokud je pouţita tímto neexkluzivním způsobem v kaţdodenní konverzaci. Ale … (filosofický
postoj) vyţaduje, ţe by změny ve věcech měly být nahlíţeny výhradně samotnými smysly, bez
účasti jiných schopností. Pokud by se na tomto podílela ještě nějaká schopnost, bylo by ji
v tomto přístupu třeba jasně zmínit jako původce podílející ho se na daném pojmu.“
Proto je zřejmé, ţe je třeba zmínit i paměť, protoţe se bavíme o změnách externích věcí
(Smith: Změny v tlakových počitcích). Kaţdá změna se týká dvou stavů věci, které se
odlišují: Alespoň jeden z těchto států musí leţet v minulosti, nanejvýš jeden můţe být
přítomen. Skrze naše smysly můţeme pozorovat současný stav věcí, ale paměť nám musí
poskytnout informaci o předešlém stavu, protoţe kdybychom nevzpomněli na minulý stav,
nemůţeme vnímat jakoukoli změnu. Je jasné, ţe je paměť v tomto specifickém kontextu úzce
spojená s apriorním vědomím o čase - pojem změny předpokládá pojem času. Smithův
subjekt nutné atributy tělesa, substance a prostoru objevuje a konstituuje postupně v čase
náleţejícím poznávajícímu subjektu.
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Ostatní sekundární smysly
Způsob, jakým se naučíme vnějškovost ostatních počitků lze ukázat na počitku chladu a
tepla: „…ze zkušenosti se brzo poučíme, ţe obecně nějakým takovým objektem bývá
vyvoláván. Někdy je to teplota určitého tělesa bezprostředně se dotýkající našeho těla a někdy
je to teplota tělesa v menší či větší vzdálenosti od nás, tak jako ohně v pokoji nebo slunce
během slunečného dne. Díky četnosti a jednotnosti této zkušeností, díky zvyku a obvyklosti
myšlení, ke kterému tato četnost a jednotnost nutně vede, se v našich představách stanou
vnitřní počitek a vnější příčina tohoto počitku tak pevně spojeny, ţe jsme náchylní při běţném
a nedbalém způsobu myšlení o nich uvaţovat o nich jako o jedné a té samé věci a proto ji
označovat jediným a tím samým slovem.“ Zde se Smith odchyluje od Aristotela, který řadí
pocit chladu a tepla k hmatovým počitkům, kdyţ tvrdí, ţe podobně jako ony nejsou svázány
s konkrétním orgánem.138
Podobně je tomu v případě vůně: „Ale kdyţ říkáme, ţe květina voní, nemyslíme tím, ţe
by květině samé náleţel počitek vůně, kterou cítíme, ale pouze ţe má schopnost vzbuzovat
tento počitek v našich nozdrách“ (OES §23), „záměna je spíše ve slovech, neţ v myšlení.“
Tato nepřesnost běţného jazyka Smithovi poslouţí k výpadu proti určitým filosofickým
směrům: „Filosofové, kteří zakusili tolik bolesti proto, aby dokázali, ţe oheň není horký, tedy,
ţe počitek či pocit tepla není v plamenu, strávili čas vyvracení toho nejhloupějšího nápadu, co
kdy byla lidská mysl schopna vzít do úvahy. Protoţe se však v běţném jazyce stejné slovo
pouţívá pro označení jak počitku samotného, tak schopnosti tento počitek vyvolat, coţ
filosofové moţná nevěděl a moţná ani vědět nechtěli, vytěţili této nejasnosti triumf a důkaz
své vlastní nadřazenosti, kdyţ pomocí zdrcujících argumentů dokázali názor, který je
terminologicky naprosto opačný neţ lidé obvykle soudí. Ale přitom tento běţný soud je skvěle
uzpůsoben pro reálnou situaci.“ (OES §21) Je otázkou, zdali Smith není příliš kritický k
přísnému vedení rozumu a nekritický stran vágního pojmu zdravý rozum.
V (OES §19 - §42) Smith dokazuje, ţe počitky percipované smysly pro teplo/chlad,
čich, chuť a sluch jsou zakoušeny uvnitř orgánu. Při důkazu postupuje na základě dobových
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Místo, kterým je percipován, je definičním znakem toho kterého smyslu. To je zřejmé na Aristotelově

příkladu chuti, protoţe kdyby tedy i ostatní maso pociťovalo chuť, mohlo by se zdáli, ţe chuť a hmat jsou jeden
a tentýţ smysl, ale jsou to smysly dva, jeţto nelze obrátit větu: Tam, kde je chuť jest i hmat (O Duši 422b20)
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poznatků, které vysvětlují způsoby excitace počitků v daném smyslovém orgánu. Pokud
smyslový orgán nefunguje, nelze si vytvořit v mysli adekvátní ideu počitku, empirická data
jsou nezastupitelná, i kdyţ jsou v omezené míře nahraditelná představivostí: „John Locke
zaznamenal případ slepého muţe, který si představoval šarlatovou barvu jako podobnou
zvuku trubky.“ (OES §48) V případě chuti je excitace popisována takto: „Ačkoliv je jeho
zdrojové těleso drceno proti orgánům smyslu, není sám tento tlak povaţován za jeho
bezprostřední příčinu. Teprve kdyţ určité šťávy z tělesa proniknou póry patra a ve vzrušivých
a citlivých vláknech tohoto orgánu vyvolávají jisté pohyby a vibrace, vyvolají počitek chuti.“
(OES §37). Smith si v tomto odstavci všímá i doposud neřešeného problému, ţe ačkoliv dle
něj je počitek chuti způsoben „pohyby a vibracemi“, je zakoušen jako kvalitativně odlišný od
jiných počitků způsobených pohybem.
To, ţe u počitků tepla/chladu, chuti, čichu a sluchu předpokládáme externí zdroj je věcí
zkušenosti. Počitky nejsou rozlehlé. „Kdyţ říkáme o hudební notě, ţe je krátká či dlouhá,
máme tím na mysli pouze hledisko trvání.“ (OES §28), nemají tvar, nejsou schopny pohybu,
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a protoţe tyto počitky nejsou rozlehlé, nemohou být ani dělitelné. Smith nepopírá, ţe

počitky lze dekomponovat. Tento proces ovšem nemá nic společného s dělitelností
hmatových objektů a opět se zakládá na zkušenosti (a jsou-li správné, de facto nakonec
odpovídají způsobu vzniku daného počitku): „Zručný kuchař někdy dokáţe rozlišit na základě
chuti různé ingredience, které je nutné smísit v nové omáčce, aby jejich jednoduché chuti
vytvořily její sloţenou chuť. Zručný voňavkář je téhoţ schopen v případě nové vůně. Na
koncertě vokální či instrumentální hudby je schopno bystré a poučené ucho rozlišit všechny
různé zvuky, které znějí v ten samý okamţik a podílejí se na jediném sloţeném zvuku.“ (OES
§30)
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Smith neznal fyziologickou podstatu směrovosti zvuku: „Obyčejně říkáme, ţe se zdá, ţe zvuk přichází

… zprava či zleva. Nicméně skutečný zvuk, počitek v našem uchu, nemůţe být slyšen či cítěn nikde jinde neţ
uvnitř něj, a proto nikdy nemůţe změnit své místo, neboť není schopen pohybu, a tak nemůţe přicházet ani zleva,
či zprava ani zpředu, či zezadu. Ucho slyší tam kde je a nikde jinde, nemůţe rozpřáhnout svoji schopnost
percepce ať uţ do velké či malé vzdálenosti, nebo vlevo či vpravo. V realitě těmito větami nemyslíme nic jiného,
neţ vyjádření našeho úsudku, který se týká vzdálenosti a směru tělesa, které vyvolává počitek zvuku.“ OES §24
Dnes víme, ţe určení směru zvuku se děje na nevědomé úrovni na základě rozdílů ve vzdálenosti uší od zdroje.
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Zrak a jazyk Autora Přírody
Hutcheson povaţuje schopnost předmětného vidění za danou a neměnnou140, kdeţto
Smith za naučenou, protoţe zrak poskytuje pouze druhotné informace o našem světě, jejichţ
interpretaci se musíme učit ze zkušenosti. Proto slepec navzdory neschopnosti pochopit, co
jsou objekty zraku (OES §48), je schopen komunikace s okolím (OES §5), a objekty zraku,
tedy počitky barevných ploch, jsou jen druhotnou kvalitou, která je pouhým nástrojem pro
orientaci ve světě, nikoliv něčím, co koncept vnějšího světa zakládá: „Nicméně jsme náchylní
si představovat, ţe vidíme objekty ve vzdálenosti od nás a tudíţ, ţe vnějškovost jejich existence
je zrakem bezprostředně vnímána. …ţádný optik, či osoba, která věnovala alespoň tu
nejmenší pozornost podstatě vidění, nikdy netvrdila, ţe by vzdálenost od oka byla
bezprostředním objektem vidění. Jak se tuto vzdálenosti učíme usuzovat, se optikové snaţili
vysvětlit několika různými způsoby. Nicméně teď se nemohu věnovat prověřování jejich
přístupů.“ (OES §45) Posuzování vzdálenosti se opět děje na základě empirické zkušenosti a
učení se: „Vzdálenost, na kterou jsou různí lidé schopni zrakem v určité míře přesnosti
rozlišit rozmístění viditelných objektů hmatu je velice různá a tento rozdíl, i kdyţ můţe někdy
záviset na vrozeném rozdílu stavby očí, v řadě případů vzniká pouze na základě zvyků a
způsobů plynoucích z jejich povolání.“ (OES §52)141
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„A ţádný zvyk, výuka, či vzor (Example) nám nikdy poskytne odlišné vnímání od původního stavu“

(HUTCHESON, 1973 str. 26)
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Aţ do roku 1838 nebyla známa postata stereoskopického způsobu vidění. Leonardo da Vinci (1452 –

1519) pouze postřehl ţe „předmět (…) pozorovaný oběma očima se jakoby zprůhledňuje (…) k tomu ale nemůţe
docházet, jestliţe je (…) pozorován jen jedním okem.“ Johannes Kepler (1571 – 1630) sice popisuje podrobně
optiku oka a vyvine teorii stereoskopického vidění, ale jeho objev zapadne. Teprve Charles Wheatstone (1802 –
1875) ji objevuje znovu. Stereoskopii popsal Wheatstone takto: Jestliţe je předmět pozorován na takovou
vzdálenost, ţe optické osy obou očí jsou ve směru k němu zhruba rovnoběţné, budou jeho perspektivní předměty,
pozorované kaţdým okem zvlášť, vypadat podobně a jeho vzhled bude pro obě oči přesně tentýţ, jako kdyby
objekt pozorovalo jen jedno oko… Tato podobnost však zmizí, kdyţ umístíme předmět tak blízko očí, ţe pokud jej
mám pozorovat, musí se optické osy sbíhat. Za této situace kaţdé oko vidí jiný perspektivní průmět předmětu …
Tuto skutečnost můţeme ověřit tak, ţe umístíme nějaký tvar o třech rozměrech, například ve tvaru krychle,
v nevelké vzdálenosti před očima a při zcela neměnné pozici hlavy jej budeme pozorovat střídavě s zavřeným
jedním a druhým okem. (LIVIO, 2008 stránky 42-44)
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Smith se odchyluje od Aristotela, který předpokládá, ţe existují jednak specifické
předměty smyslu (např. barva u zraku) a jednak společné a ty samé předměty, kterými „jsou
pohyb, klid, číslo, tvar…“ a „[tentýţ] pohyb je moţno postřehnout hmatem i zrakem“
(418a15) Přesto se Smith v případě zraku musí vypořádat s faktem, ţe jeho počitky poskytují
předměty v podstatě analogické předmětům objektu hmatu. Hmat nám poskytuje vjem o
pevnosti vnějších těles a jejích modifikacích (rozlehlost, tvar, dělitelnost a pohyblivost),
podobně jako zrak o barvě a jejích modifikace, vidíme rozlehlost barvy, tvar, dělitelnost a
pohyblivost. „…vnímatelné barevné objekty, které se nám ukazují, musí mít všechny určitou
rozlehlost, tedy musí zabírat určitou část viditelného povrchu … Také musí mít všechny
nějaký tvar … Kaţdá vnímatelná část této viditelného barevné plochy musí být povaţována za
dělitelnou na dvě, tři a více částí. Kaţdá vnímatelná část této viditelného barevné plochy musí
být povaţována jako schopná pohybu … a mít předpoklady k zaujetí jiného uspořádání
vzhledem k ostatním částem toho samého povrchu.“ (OES §47) Přesto objekty zraku a hmatu
nemají nic společného (nejsou to „společné předměty, které vnímáme vícero smysly, jako je
například pohyb, klid, počet, vnější podoba nebo velikost, jak tvrdí Aristoteles142) „Viditelné
objekty, barvy a všechny jejich různé modifikace se zdají pouhými stíny nebo obrazy, které se
zjevují před zrakovým orgánem. … Ani kdyţ se na ně díváme s tou nejvyšší váţností,
nezaměstnávají naši pozornost ony samy, ale objekty hmatu které jsou jimi prezentovány.“
(OES §53) Prezentace je naučená, coţ Smith dokazuje na příkladu mladého muţe, který se
narodil se šedým zákalem v obou očích a byl vyléčen aţ v dospělém věku. Smith popisuje, jak
tento muţ postupně získával povědomí o vztahu mezi hmatovými a zrakovými objekty, a
především si osvojoval zkušenost, ţe různé objekty, ačkoliv na sítnici oka zabírají stejné
místo (stejný počet bodů), tedy jsou jakoţto objekty zraku stejně velké, reprezentují různě
velké reálné objekty vnější světa.
Smithovi neuniká, ţe ačkoliv „Hmat a zrak však nemají společného a slepý od narození
nikdy nezíská hmatem ideu barvy“ (OES §48) existuje zde určitá podobnost (resemblance),
které napomáhá snadnému a rychlému učení se vazbě zrak – hmat: „Kombinace (počitků),
která reprezentuje hmatatelnou krychli, nemůţe stejně dobře pasovat na hmatatelnou kouli. A
proto navzdory neexistenci podobnosti mezi viditelným a hmatatelným objektem, zde můţe být
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Aristoteles se zabývá ve III. knize spisu O duši společným smyslem, který přijímá podněty přicházející

z jednotlivých smyslových ústrojí a vytváří vjemy (MRÁZ, 2001)
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mezi nimi určitá spřízněnost či shoda, která postačuje k tomu, aby kaţdý viditelný objekt
činila příhodnějším pro prezentaci objektu hmatu, který je vhodnější neţ jakýkoliv jiný.“ Platí,
ţe „podobně jako některé slova vystihují lépe významy neţ jiná slova jiné významy, i určitý
viditelný objekt lépe vystihuje určitý hmatatelný objekt. Viditelný čtverec vystihuje lépe neţ
viditelný kruh hmatatelný čtverec. V případě viditelné krychle a glóbu existuje určitá
kombinace křivek, úhlů a povrchu, která „naznačuje“ určitým způsobem jejich hmatatelné
protějšky. I kdyţ zde není podobnost (resemblance), existuje blízký vztah nebo korespondence
dostatečná k tomu, aby viditelný objet přiřadila k objektu hmatu.“ (OES § 61) „Zde evidentně
existuje blízký vztah nebo korespondence mezi viditelným objektem a prezentací hmatového
objektu, které jsou na nevyšší úrovni, neţ jakákoliv podobnost mezi psaným / mluveným a
slovem / významem. Jazyk, který uţívá Přirozenost pro naše oči, dosahuje evidentně takové
přesnosti prezentace věcí, které jakýkoliv umělý jazyk lidského umění a duchaplnosti
nedosahuje (OES §62) Tato teorie neevidentní a racionálně neuchopitelné souhry mezi
objekty hmatu a zraku není výhradním objevem Adama Smithe. Lze ji nalézt u okasionalisty
Johanese Clauberka (1622 – 1665): psychofyzická jednota je Bohem chtěné přiřazování
psychických objektů k fyzickým a naopak. Toto přiřazování, které se nijak nezakládá na
žádné bytostné afinitě, srovnává Clauberk s konvenčním přiřazováním jazykových výrazů
pojmům, které se nezakládá na ţádné podobnosti. (ROD, 2001 str. 174)
Smith na příkladu ze slepoty vyléčeného mladého muţe ukazuje, ţe dospělý člověk se
vše učí, toto učení sice můţe být usnadňováno přesností prezentace věcí, ukotvené
v Přirozenosti, ale v mysli nejsou dány ţádné apriorní spojení či idea identity mezi objekty
zraku a hmatu. Schopnost správně vidět je u Smithe čímsi naučeným, jde o intelektuální
výkon. Zrak potřebuje rozum, proto aby interpretoval realitu jako něco nesoucí význam. Je
otázkou zdali Smith připouští, ţe díky druhotnosti a naučenosti objektů zraku nemusí být
geometrické pravdy jasně nahlédnuty, jak popisuje Platón při provádění důkazu Pythagorovy
věty v dialogu Ménon. Pokud v dialogu Sokrates říká, ţe „řekněme, ţe tvar je to, co jediné ze
jsoucen je vţdy sdruţeno s barvou,” potom platí, ţe (geometrická) pravda můţe být
bezrozporně nahlédnutelná pouze pokud jsme se naučili správně vidět, korektně spojovat
vizuální znaky se znaky objektů hmatu. Pregnantně tento postoj vyjádřil Diderot: „Přímka
není pro slepce ničím jiným neţ vzpomínkou na souslednost hmatových počitků“, (FULKA,
2004 str. 175) nejde tedy o nějakou na čití nezávislou ideu rozumu. Je otázkou, zdali by bylo
moţné tvrdit, ţe tato souslednost hmatových počitků bez podpory vidění by mohla zaloţit
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jinou, ale stejně pravdivou geometrii odlišující se od Euklidovy, či aspoň geometrické důkazy
by slepec prováděl zcela jinak (Descartes by to povaţoval za nemoţné – geometrie a
matematika je pro něj záleţitostí ryzí rozumové spekulace oddělané od smyslovosti). Pokud
by existovala ekvivalance mezi objekty hmatu a zraku, otevírala by se moţnost omylu, a
Smith by musel řešit problematiku zrakového klamu, jak to činí Descartes. Ve Smithově
pojetí toto není problém: Zrakový klam je pouhé špatně naučené porozumění hmatovým
objektům.
V kapitole věnované filosofii jsem stanovil dvě moţné uchopení světa kolem sebe:
Jednak člověk má poznání dané zvykem odvozené plně z akceptování věcí tak jak jsou, za
druhé ve „filosofickém“ chápání jeho imaginace konstruuje myšlené objekty. Umění vidět a
slyšet je plně zaloţeno v předfilosofické fázi učení se. Následné spekulativní, filosofické
tázání nevede k nějaké změně způsobu, jakým vidíme, či slyšíme: „Neexistuje ţádné odvolání
proti oku, co se týče krásy barev, ani proti uchu, co se týče harmonie zvuků, ani proti chuti, co
se týče příjemnosti koření. Kaţdý z těchto smyslů soudí své předměty v poslední instanci.“
(TMS III.V.5)
Zajímavým přístupem, vhodným ke komparaci, je pojetí chápání prostoru u
(MERLEAU-PONTY, 1962 str. 218). Merleau-Ponty rozporuje Smithův primát hmatu, do
určité míry chápe smysly jako rovnocenné a konstatuje řadu klamů i v oblasti hmatu: „Kdyţ
pokusná osoba zaostří svůj zrak na velkou vzdálenost, má dvojitý obraz svého prstu stejně
jako všech blízkých předmětů. Kdyţ se pak prstu dotkneme či do něj bodneme, vnímá dvojí
dotek či dvojí bodnutí. Dvojité vidění tedy nachází své pokračování ve zdvojení těla.“
Je zde podobnost v metodě: Merleau-Ponty podobně jako Smith se snaţí prokázat určité
apriorní struktury lidského myšlení skrze experiment s brýlemi, která otáčejí svět vzhůru
nohama. Podobně jako Smith v případě vyléčeného slepce analyzuje průběh adaptace lidské
mysli na tuto nepřirozenou situaci (především průběh opětovného dosaţení souladu mezi
hmatem a zrakem). Na rozdíl od Smithe z toho činí závěry o teorii tělesného schématu. Smith
v náznacích předpokládá jakýsi prazáklad, sdílený „jazyk světa“, který dává moţnost jediného
původce všeho. Místo tělesného schématu je zde jakási „gramatická“ podoba, či shoda
zrakových, sluchových a hmatových dat, jde o Boţský jazyk poskytující nám realitu
prostřednictvím podobných znaků skrze naprosto různé smysly.
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Instinkty a učení
Adam Smith i Thomas Reid, kteří rozpoznali důleţitost instinktů, jsou kritiky Humeovy
představy duše jako nepopsaného listu papíru. Thomas Reid, píše o instinktech v Essays on
the Active Powers of man jako o „mechanických principech akce“ (termín je inspirován
Josephem Butlerem), které máme společné se zvířaty. Naše vrozené schopnosti či instinkty,
nám umoţňují přeţít dětství a díky jim začínáme uţívat rozum. Reidovy vrozené schopnosti
poskytují například určité apriorní chápání plynutí času, například je nám vrozená víra
v podobnost minulosti a budoucnosti. (WOOD, 03/1990 str. 98)
Pro Smithe je důkazem instinktů rychlost učení se malých dětí a mláďat. Protoţe se učí
rychleji a snadněji neţ dospělí „…nelze s jistotou usuzovat, ţe malé děti nemají nějakou
vrozenou percepci stejného druhu.“ (OES §69) Tato rychlost učení se s věkem zpomaluje
anebo zaniká zcela. Smith dokazuje existenci určitých vrozených percepcí na různých druzích
ptáků a vidí v tom záměr Autora přírody. Určitý typ instinktu se neomezuje pouze na určitý
ţivočišný druh, ale je spojen obecně s určitým typem vzruchu, a míra vzrušení záleţí na
ustrojení těla zvířete: „Při neobvyklém a nečekaném zvuku sebou škubnou, probudí se a
stanou se obezřetnými a bdělými. Tento efekt nečeká na nějakou vzpomínku z minulých
pozorování a zkušenosti, je způsoben tak ochotně a okamţitě, ţe to musí být známkou
vrozeného chování uloţeného jim rukou Přírody. U zajíce a jiných malých zvířat, jejichţ
jedinou obranou je útěk, lze předpokládat vlastnictví té nejvyšší míry ţivosti smyslu sluchu“
(OES §87).
Mláďata ptáků hnízdících na zemi se nenarodí „dříve, neţ ovládnou tento jazyk vidění
tak dobře, jak ho znají i daleko později“ (OES §70), a proto se mohou hned po vyklubání
z vajíčka s velkou jistotu pohybovat po zemi. Naopak ptákům s hnízdy v křovinách, na
stromech, v dírách a štěrbinách vysokých zdí, na vysokých skalách a srázech se rodí mláďata
slepá a nesamostatná. Podobně je to v případě savců a lidí: „Všichni savci po narození hledají
bradavku matky podle čichu. Čich povzbuzuje chuť (apetite) ke správnému jídlu a vede
novorozence k místu, kde toto jídlo můţe být nalezeno. … Čich nepovzbuzuje pouze chuť, ale
nasměrovává k objektu, který ji můţe uspokojit. Ale pokud určuje směr k objektu, automaticky
to předpokládá pohyb, vzdálenost a vnějškovost jako nutné podmínky ideje směru.“ (OES
§77, §80) Podobně i pocit hladu je jaksi automaticky spárován s vůní jídla, které slouţí k jeho
ukojení: „Všechny chutě, které mají svůj původ v určitém stavu těla, jakoby odkazovaly
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k prostředkům svého ukojení, a dokonce značně dlouho před zkušeností existuje určité
očekávání či předtucha radosti, která provází jejich ukojení.“ (OES §79) Smith pro asociace
pocitu a způsobu jeho ukojení nedefinuje společný materiální základ. Jinak řečeno: Dění
fyzického těla (např. moţnost zranění) se děje „vedle“ adekvátní passions: Stupeň tepla /
chladu, který je pociťován jako příjemný je zároveň i prospěšný zdraví a naopak. Stupeň
škodlivosti se zdá být v proporci se stupněm nepříjemnosti. Pokud je něco nepříjemné, aţ je to
bolestivé, je to i destruktivní – a to v krátkém čase. Tyto vjemy nám byly dány jako nástroje
ochrany těla.
Smithova esej o vnějších smyslech jakoby v sobě obsahovala dva odlišné přístupy. Aţ
příliš jednoduše se vymezuje hmat jako unikátní a jediný smysl, jehoţ počitky jsou apriorně
externí. Pro zbytek smyslů platí, ţe externost počitku je snadno naučitelná, anebo vystupuje
Deus ex machina, jeţ vybavuje člověka či zvíře adekvátním instinktem plnícím úlohu nástroje
pro předběţné pochopení významu počitku a moţné adekvátní reakce. Apriorismus hmatu
plní roli důkazu o externím a všemi ţivými bytostmi sdíleném pojetí „reality“, která sama od
sebe poskytuje ideu substance jiţ vybavené tradičními atributy počtu a dělitelnosti. Smith
zcela pomíjí problematiku časovosti lidského subjektu. Hmatové počitky jsou tedy jasné,
evidentní a vţdy správné a jsou jediným zdrojem primární kvality. „Nahmataná“ tradiční
forma substance není osamoceným příkladem výpůjčky pojmu, který bychom spíše hledali v
idealistické filosofiii. TMS se podobně bezproblémově odvolává na obecnou ideu štěstí, která
existuje zcela samodaným způsobem podobně jako zájem o cizí zármutek, či radost. (TMS
I.II.8)
V okamţiku, kdy je poloţen základ pro ideu substance, nastupuje silně skeptický postoj
dokazující prostřednictvím soudobé fyziologie a přírodovědy, ţe jiné neţ hmatové počitky
jsou vţdy „uvnitř“ smyslů. Pomocí experimentu se slepcem se odhaluje, ţe správná
interpretace viděných počitků je naučená, nikoliv vrozená. Smysly na rozdíl od Descartova
pojetí v principu neklamou, jde o omyly dané špatnou výukou či nedostatkem podnětů, na
kterých bychom se správně vidět a slyšet naučili – lidé mohou být zcela slepí, nebo ve svém
vidění omezeni povoláním. Vidíme a slyšíme dle naší zkušenosti. Faktické odlišnosti
v rychlosti učení se uţívat smysly, které existují mezi ţivočišnými druhy, vysvětluje Smith
v podstatě arbitrárním záměrem Autora přírody, jeţ vybavuje ten který druh určitými
instinkty.
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Smithův sensualismus
Pro pochopení a důleţitost Smithova postoje je třeba jej zasadit do historického
kontextu jeho rozdílu proti aristotelovské tradici, a je třeba se zabývat jedním z méně
nápadných, ale rozhodně revolučních kroku Galilea Galilei. Aristoteles předpokládá, ţe
smysly zprostředkovávají „specifické smyslové kvality“ jeţ jsou vlastní vnějšímu světu: K
vnímání “…dochází … tím, ţe nějaká skutečná věc působí svými určitými vlastnostmi buď
přímo (u hmatu) nebo přes vhodné prostředí (u zraku a sluchu to je vzduch nebo voda) na
příslušné smyslové ústrojí. Tyto vlastnosti věcí nazývá Aristoteles "vnímatelnými tvary" Při
vnímání přijímá… příslušné smyslové ústrojí vnímatelný tvar věci, oproštěný od její látky,
"jako vosk přijímá znak prstenu bez ţeleza nebo zlata", a předává ho do "počátku" všech
smyslů. Tím vzniká vjem...” (MRÁZ, 2001) Smith akceptuje Aristotelovu koncepci pouze v
případě hmatu. “Dělitelnost, tvar” a další atributy jsou jaksi jiţ přítomny v externím
vnímaném objektu a sámi o sobě zakládají moţnost matematizace.
Jiţ Demokritos odděluje smyslovost od pravého poznání, „v poznání se má člověk řídit
tímto pravidlem: Ţe je oddělen od skutečnosti“ (KIRK, a další, 2004 str. 550). Smysly
poskytují rozumu počitky, nad nimiţ teprve rozum provádí úkon pravého poznání.
Demokritos předpokládá "objektivní pojetí pravdy" a uznává za jediné jsoucno v pravém
smyslu slova nedělitelné částice, lišící se od sebe jen několika málo vlastnostmi. „Většina
smyslových kvalit není tedy podle atomistů přímo vlastnostmi vnímaných předmětů
(tvořených shluky částic), nýbrţ vzniká aţ ve vnímající bytosti působením atomů
(přicházejících zvenčí) na příslušná čidla.“ Smyslové poznání je druhým typem poznání, které
existuje vedle poznání pravého. Jde poznání temné, získané pouze díky zraki, chuti čichu a
hmatu (KIRK, a další, 2004 str. 554) Smysly dle Demokrita nesdělují pravdu o světě, tedy
jaké jsou skutečně jednotlivé věci, jsou ale schopny potvrdit pravdivost teorie atomů.143 I
Platón rozlišuje smyslovost od pravého poznání, kdyţ spekuluje o původu počitku tepla: „Ţe
totiţ je účinek ohně jaksi ostrý, cítíme snad všichni; jen povaţme štíhlost jeho trojúhelníků,
ostrost jejich úhlů, drobnost jeho částic i rychlost pohybu, čím vším se stává prudkým a
břitkým a ostře rozřezává cokoli se mu kdy naskytne, a vzpomeňme si na vznik jeho tvaru, ţe
právě tato a ne jiná látka rozdělujíc a na drobno krájejíc části našeho těla přirozeně působí
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(KIRK, a další, 2004 stránky 528 - 531), téţ (MRÁZ, 2001)
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pocit, který nyní jmenujeme teplo.“ (Timaios 61e-62a) V Platónově rozvrţení je
charakteristika počitku jakýmsi způsobem analogická jeho fyzikální příčině, kterou lze
zkoumat samostatně, tedy pocit tepla je odlišitelný od předpokládaného tvaru ohňových částic
a je pouhou adekvátní formou počitku určitého fyzikálního procesu (ostře rozřezává, cokoli se
mu kdy naskytne). Platón dokonce předpokládá, ţe počitek barvy neexistuje někde ve světě,
ale je čímsi mezi, vznikající „z nárazu očí na příslušný pohyb“ a „...barva není ani ten
naráţecí činitel, ani ne ten na který se naráţí, nýbrţ něco mezitím, co vzniká pro kaţdého
zvlášť.“ (Theiatétos 154a)
Galileo podobně jako Démokritos i Platón tvrdí, ţe Příroda nevytváří v případě
percepce nic specifického vzhledem ke své ţivé části (ţivočichům). „Jinými slovy: Není zde
přítomný nějaký speciální jazyk, či kód, kterým příroda promlouvá skrze smysly (zejména)
k lidem. Vněm je výsledkem akce čistě objektivních stavů vnějšího světa vůči smyslovému
orgánu (corpo sensitivo). V takto rozvrţeném světě není nic jako chutě, zápachy či barvy, ale
jen hýbající se částice, mechanické či světelné vlnění.“ (PICCOLINO, a další, 2008 stránky
1317, 1318) Galileo díky přesnému pozorování lidského vnímání rozporuje aristotelské
přesvědčení, ţe smysly vnímají jiţ v přírodě existující předměty. V takto odkrytém fyzikálním
světě není nic jako chutě, zápachy, či barvy, ale jen hýbající se částice, mechanické, či
světelné vlnění. Matematizace světa můţe být i pojmenování pro způsob jakým jsou tato
smyslová data sestavena do smysluplného celku. Jedním z nepřímých důsledků Galileovy teze
jsou i Humeovy spekulace o nutnosti existence jakési gravitace, jeţ by místo hmoty ve
vnějším světě analogicky pořádala naše myšlenky ve smysluplné ideje.144 Odstup mezi tím jak
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Galieovým postojem se inspiroval Kant, kdyţ V kritice čistého rozumu (A30) tvrdí: „…povaţuje za

věc samu o sobě, která se přesto můţe jevit, pokud jde o barvu, kaţdému jinak. … předměty sami o sobě nám
vůbec nejsou známy, a ţe to co nazýváme vnějšími předměty, není nic jiného neţ pouhé představy naší
smyslovosti.“ Je téţ otázkou, zdali Galileův koncept obrazu světa jakoţto něčeho konstruovaného ve smyslech,
nikoliv jako percepce kvalit světa samých, napomáhá pochopení Pravdy nikoliv jako adekvace (adequatio
intellectus et rei, totoţnosti mezi jsoucím a percipovaným) ale jako Heiddegerova přesvědčení, ţe pravdivá
výpověď je míněné jsoucno. Pravda není adekvací, ale odkrytím (opět Kant: „Pravda nebo zdání nejsou
v předmětu, pokud je nazírán, nýbrţ v soudu o něm, který je myšlen“). Jistě lze namítnout, ţe Heiddeger se
nezabývá fyziologií smyslovosti (ani souzením jako reálným psychickým procesem), ale ideálním obsahem toho,
co je souzení. Snad je moţné skromněji naznačit, ţe na cestě od aristotelské adekvace k tvrzení, ţe pravdivá
výpověď znamená, ţe se odkrývá jsoucno samo o sobě, je Galileovo pojetí smyslovosti zajímavou zastávkou,
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je počitek proţíván a jeho objektivním zdrojem můţe vést aţ k odmítnutí faktické
poznatelnosti skutečných příčin počitků, jak to shrnuje David Hume na příkladu smyslu pro
vkus (který, jak plyne z předešlých kapitol, je pro Skoty obecně jedním ze smyslů): „Krása
není vlastností věcí přímo, existuje pouze v mysli, která ji pozoruje, a kaţdá mysl vnímá krásu
jinak. Někdy dokonce spatřuje ošklivost tam, kde jiný cítí krásu. … Hledat skutečnou krásu a
skutečnou ošklivost je neplodná snaha, asi jako chtít stanovit, co je skutečně sladké a co
hořké.“145 (ECO, 2005 str. 247)
Jan Patočka se vymezuje proti moţnému podřízení přirozeného světa jako čehosi
odvozeného či zdánlivého, pravdivého galileovskému „světu vědy“. S touto kritikou se lze
plně ztotoţnit jen za cenu určitého nebezpečí: Totiţ v určitém pojetí se onou uzavřenou klecí
můţe stát i aristotelismus jakoţto filosofie přirozeného světa a člověka, který plně poznává
tento přirozený svět svými smysly. Pokud přijmeme tuto koncepci, znamená to moţné
odmítání objevu dalšího smyslu, jako je vestibulární smysl, který u lidí poskytuje informace o
pozici hlavy a percepce magnetického pole u ryb. (PICCOLINO, a další, 2008 str. 1319)
Pokud Hume na rozdíl od Marca Piccolina tvrdí, ţe “korelát [počitků], tj. věc sama o sobě
nemůţe být poznána”, znemoţní to zkoumání fyzikální reality jako moţného zdroje nějakých
dalších smyslů a počitků, protoţe teprve poznatelnost „objektivních“ zdrojů smyslů umoţňuje
výzkum

moţné

existence

dalšího

smyslu.

„Vědecky

prokázaná“

existence

elektromagnetického vlnění umoţňuje hledat jeho receptor u ryb (či lidí). Smyslové chápání
ve Smithově verzi senzualismu je částečně naučené a nezdá se být nijak nemoţné, ţe by se
tento proces učení mohl zakládat i na vědeckých poznatcích. Vede to aţ ke krajně
problematickému konceptu, kdy vědecké poznání mění samotný základ bytí ve světě,
speciální ontologie (věda) tak má vliv na samotnou obecnou ontologii. Naše přirozené
pochopení světa je definováno vědou, nikoliv naopak. Je moţné, ţe vidění je tomto případě
kulturně determinováno a příslušník kultury, která nemá určité označení barvu, ji v silném
slova smyslu nevidí (resp. nerozeznává).

protoţe otevírá moţnost, ţe percepce (počitek) není prostým pronikáním vnějších kvalit do pasivní mysli, ale je
jiţ cosi myslí konstituovaného.
145

Morální, politické a literární eseje, XXIII str. 247, dle (ECO, 2005 str. 247).
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Jazyk
Není důvěra v řeč (…) zaloţena právě náboţensky? Vţdyť proč by jinak zrovna lidská
řeč měla souviset s bytostnou skutečností? (KRATOCHVÍL, 2010 str. 168)
Jazyk byl základním tématem filosofie Smithovy doby. Zájem osvícenců o vznik a
vývoj jazyků byl podporován přesvědčením, ţe jeho vývoj reflektuje vývoj celé společnosti.
Soudobí intelektuálové byly přesvědčení, ţe jsou přímými účastníky procesu, kdy nové
myšlenky a nový ţivotní pocit dobového optimismu poţaduje nové způsoby vyjadřování.
Příkladem budiţ samotný výraz 'optimismus', zavedený pro popis Leibnicova přesvědčení, ţe
svět byl vytvořen jako 'nejlepší ze všech moţných světů'. (FITZPATRICK, a další, 2004 str.
181) Kdyţ Samuel Johnson uveřejnil v roce 1755 Dictionary of the English Language, šlo o
mimo jiné i ohromující výzkum zaměřený na způsoby, jak se klasická jazyková konstrukce
vyrovnává s běţným uţitím v široké škále filosofických, odborných a vzdělávacích kontextů.
Další motivací pro výzkum vývoje jazyka byla snaha objevit a přiblíţit se způsobům, jakými
se smyslová data či vjemy získané prostým faktem smyslové percepce stávají intersubjektivně
sdělitelnými. (FITZPATRICK, a další, 2004 str. 182)
Problematiku jazyka v podobě, která je prezentována v díle Adama Smithe, uvedl do
soudobé filosofie John Locke dílem Essay Of Human Understanding (1690). Locke zavádí
pojem částice (particles), jejichţ funkcí je „označovat určité událost či stav (intimation)
mysli.“ (7.3) Při jejich definici se inspiroval atomistickou teorií klasického Řecka. Dalším
významným dílem byla Leibnitzova práce Nouveaux Essais z roku 1705, která zavádí formuli
„jazyk(y) = zrcadlo mysli“ a otevírá tak moţnost zkoumání operací a způsobů, jakými toto
zrcadlení probíhá a zda vůbec jazyk něco zrcadlí. Představa jazyka jako média zobrazujícího
svět je Platónova: Slova nějak reprezentují věci a to ve formě obrazu, jak uvádí v dialogu
Kratylos. Jinde ale Platón tvrdí, ţe ve vztahu k věcem světa můţe být jazyk konvencí, nebo
naopak přirozeně ukotvenou relací ke světu věcí. Platón se spíše kloní k alternativě
arbitrárního jazyka, protoţe argumenty proti existenci přirozeného spojení slova a
pojmenované věci se zdají převaţovat. Platón v pozdním dialogu Politikos tvrdí „zachováš-li
si vlastnost nebrat jména příliš váţně, ukáţeš se k stáru bohatším rozumností" (NAGY, 2012)
Dobrým příkladem zrcadlení svět / jazyk je vedení důkazu o existenci síly v eseji
Thomase Reida Active Powers of mind: „Co mě přesvědčuje o tom, ţe mám ideu síly (power)?
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Jsem si vědom, ţe vím, co znamená slovo 'síla',… (1) Je mnoho věcí, které můţeme potvrdit
nebo popřít, a které se týkají „síly“, přitom rozumíme, co říkáme, kdyţ o síle mluvíme. (2)
Všechny jazyky obsahují nejen slovo znamenající „sílu“, ale i slova znamenají mnoho jiných
věcí, které pojem síla předpokládají – jsou to slova jako 'akce', 'vášeň', 'příčina', 'účinek',
'energie', 'činnost' a další. (3) Ve struktuře kaţdého jazyka mají slovesa aktivní a pasivní
formu a jediný způsob, jakým lze vysvětlit toto rozdělení je, ţe byla původně určena k odlišení
působícího, aktivního od působeného, cíle této akce…“ Důkaz spočívá v tom, ţe pokud pojem
síla existuje v mnoha jazycích, musí mu něco korelovat v realitě a v podstatě jde o aplikaci
experimentu diskutovanou výše: Z obdobných údajů z mnoha kultur a jazyků soudíme na
existenci ideje.
V průběhu sedmnáctého a osmnáctého století byl veden spor mezi pochopením jazyka
jako pouhého prostředku pro prezentaci jazykově nezávislých a prvotních obsahů mysli a
stanovisky, které v extrémní podobě popíraly dualitu systému jazyka a systému myšlení.
První pozici, podle které jazyk pouze zobrazuje na něm nezávislé obsahy mysli, lze
dokumentovat na Lockeově teorii idejí, ve ketré má spojení mezi jazykem a myšlením jen
pomocnou, vysvětlovací úlohu. Ideje v mysli je třeba pro účely komunikace vyjádřit pomocí
slov a „slova jsou smyslově vnímatelnými znaky idejí toho člověka, který těchto slov uţívá“.
(LOCKE, 1984 str. 252) Slovo je pouhým instrumentem, který je u příjemce zpětně
dekódován do idejí. Pokud se jedná o jednoduché ideje (bělost), jejich jména jsou nejméně
vystavena pochybnostem, člověk „… nebude náchylný k nesprávnému pouţití tohoto slova,
pokud si tuto ideu uchovává …celý význam jména je poznáván najednou.“ (LOCKE, 1984 str.
265) V případě druhů, obecných pojmů tyto pouze opět označují „sloţité ideje v nás.“
(LOCKE, 1984 str. 271) Tento tábor je označován jako communitavist (DASCAL, 2006).
Logičtější uţívání jazyka, preciznější komunikace sama o sobě nemá ţádnou zpětnou dopad
na způsob, či vývoj myšlení.
Druhý tábor, směřující ke ztotoţnění jazyka a myšlení, předpokládal, ţe jazyk je mysl
sama. Do tohoto směru lze zařadit Hobbese, pro kterého „mysl není nic jiného, neţ mentální
ţonglování se slovy“ (DASCAL, 2006). Jazyk tak svým vývojem konstituuje myšlení,
respektive, on sám je myšlením. Condillac, podobně jako Hobbes, nezastává zcela teorii o
nezávislosti mysli a jazyka. Ale na rozdíl od Lockea netvrdí, ţe naše řeč je pouhým
označováním („kódováním“) na ní nezávislých procesů mysli. Dle Condillaca vývoj jazyka a
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myšlení je paralelní, jedno ovlivňuje druhé. Předpokládá, ţe se pokročilejší mentální operace
nejsou schopny vyvinout bez přispění artikulovaného jazyka. Právě jazyk je analytickým
nástrojem, který dekomponuje vnější komplexní a prvotní vjemy, které jsou na rozdíl od
Humeových sensations vţdy konglomerátem různých stimulů. Podobně jako Smith se zabývá
smyšlenou (conjectural) historií a zavádí pojem language d‟action, který vzniká jako prvotní
jazyk. Tento jazyk umoţňuje označení věcí pomocí smysluplných znaků a ty jsou nástrojem
podmiňujícím sloţitější mentální operace. Teprve sloţité mentální operace poskytují zázemí
pro strukturaci prvotního jazyka do podoby současných rozvinutých a komplexních systémů
gramatiky. Podobně jako „číselné znaky“ jsou podmínkou schopnosti počítat, „slova“ se
stávají podmínkou pro vyjádření etického postoje. Jak doloţím, jsou spíše vodítkem pro určitá
pravidla, jejichţ aplikace však podléhá znalosti konkrétní zkušenosti.
V zásadě mnoho z tohoto pohledu nalezneme i u Smithe, přestoţe Smith, jak se zdá,
uznává původní Lockeovu tezi o nezávislosti mysli a jazyka, a podobně jako další skotští
osvícenci (Shaftesbury, Hume a Burke) (DASCAL, 2006) povaţují hobbesiánský postoj za
materialistický, který rezignuje na obecnou univerzalitu lidského rozumu. Někteří autoři
upozorňují na vysoký důraz na přirozenost, která hraje u Smithe fundamentální roli při vývoji
jazyka a řadí jej do „organické lingvistické školy“ (BERRY, 1974 stránky 130-138) Podle
(DASCAL, 2006 stránky 79-111) nelze tvrdit, ţe by Smith vytvořil něco jako „teorii jazyka“
(pro toto označení je text příliš krátký a důkazy nepopisují nedostatečné mnoţství
empirických dat), přesto je esej významná pro pochopení jeho obecné teorie poznání.
(OTTESON, 2002 str. 258) tvrdí, ţe si esej zaslouţí pozornost, protoţe odhaluje náznaky
metodologie růstu a rozvoje lidských institucí, uţité jako koncepční základ v TMS a WN.
Základní myšlenky eseje byly dle záznamů Smithových studentů (například poznámky Johna
Millara) uváděny jiţ počátkem padesátých let na přednáškách před tím, neţ započal práci na
TMS.
Rozsah a témata Smithova eseje o jazyce
V roce 1761 se Smithova esej objevuje pod názvem Considerations Concerning the
First Formation of Languages, and the Different Genius of Original and Compounded
Languages ve čtvrtletníku The Philological Miscellany vydávaném v Edinburghu. Tím, ţe
Adam Smith znovu publikoval úvahu roku 1762 v druhém vydání TMS, ukazuje, ţe ji
přikládal velkou hodnotu (STEWART, 1793). Popis vzniku jazyka je povaţován za příklad
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pouţití metody spekulativní (conjectural) historie, kdy se izolovaná historická fakta kombinují
se znalostí současného stavu lidské povahy, která musí být do určité míry chápána jako stálá,
neměnná, „přirozená“. (OTTESON, 2002 str. 261)
Esej prezentuje vývoj jazyka od počátků po současnou angličtinu. Smith dovozuje tři
odlišné fáze146 vzniku modeních jazyků, i kdyţ ze současného pohledu na obecnou teorii
moderních jazyků chybí dostatečné mnoţství dat. Výchozí situací je existence potřeb člověka
jakoţto biologického organismu, jemuţ je vrozena schopnost koordinace. Z eseje plyne, ţe uţ
„divoch“ zná své potřeby a zároveň má sklon spontánně o nich komunikovat s jinými
divochy. Podobně TMS předpokládá, ţe člověk sám od sebe chce být úspěšný i v oblasti
mezilidských vztahů a usiluje přirozeně i o své uznání druhými. Jazyk vzniká i díky touze po
dominanci: „Zdá se, ţe touha, aby nám lidé věřili, touha přesvědčit jiné lidi, vést a řídit je, je
jednou z nejsilnějších mezi našimi přirozenými tuţbami. Je to nejspíš tento instinkt, na němţ je
zaloţena schopnost řeči, charakteristická schopnost lidské povahy“ (TMS VII.IV.25)
Bohuţel tato proto-Hegelovská snaha o potřebě imponovat a ovládat druhé, která by mohla
vést aţ k uvaţování o sporu jako konstitutivním prvku hierarchicky uspořádané společnosti,
není nijak více rozvedena.
Na počátku vznikají prvotní podstatná jména a zárodky sloves: „Dva divoši, kteří se
nikdy neučili mluvit a byli vychováni vzdáleni od lidské společnosti, by přirozeně začali
vytvářet jazyk, kterým by mohli usilovat o vzájemné pochopení společných cílu pronášením
určitých zvuků, kterými by označili určitý objekt společného zájmu. Nejvíce důvěrně známé
objekty, o kterých by byla nejčastější příleţitost mluvit, by získaly spojení s konkrétní
zvukem.147 (CCL §1) … Později, kdyţ větší zkušenost těchto divochů zaloţená na pozorování a
nevyhnutelné příleţitosti je nutily ke zmínkám o jiných jeskyních, jiných stromech a jiných
pramenech, byli by vedeni přirozenou cestou nazývat tyto nové objekty stejným jménem, jaké
bylo přizpůsobeno k vyjadřování podobných jiţ známých objektů. … Toto uţití jména
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Ottenson rozlišuje téţ tři oddíly eseje, které se však od mého dělení liší: Jeho první oddíl zahrnuje moji

první a druhou fázi, druhý oddíl odpovídá třetí fázi a jako třetí oddíl eseje přidává normativní hodnocení
současných jazyků, kterému se věnuji v oddělené části této kapitoly. (OTTESON, 2002 stránky 261 - 262)
147

Jsou zvýrazněny formulace, které ukazují na silný naturalismus. Smith, jak se zdá, nesdílel Platónovu

a stoickou teorií onomatopoie podle níţ stavební kameny jmen, slabiky a písmena, mají podobné vlastnosti, jako
věci které je pojmenovávají (Platón: Kratylos, Principia dialecticae připisovaná sv. Augustinovi).
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jednotlivosti pro velké mnoţství objektů, jejichž podobnost přirozeně dává vzpomenout na
ideu oné jednotlivosti a na jméno jíţ ji vyjadřuje, dává prvotní příleţitost pro formování
oněch tříd a třídění, které jsou ve školách nazývány rod a druh.“ (CCL §1) Ve druhé fázi
vznikají další slovní druhy: přídavná jména, předloţky, zájmena. Jsou budována pravidla pro
tvarosloví a začíná se uţívat věty. Důvodem je zvětšující se empirická zkušenost, která se
aplikuje na jiţ existující slovní zásobu, která vznikla v první fázi. Ve třetí fázi se jazyk mění,
protoţe se jej učí lidé, kteří uţ jeden rodný jazyk ovládají. Postupem doby se jazyky stávají
„jednodušší v jejich skloňování a časování, … [a] komplexnější co do kompozice“.
Prvotní formování slov
mluva je první společenskou institucí a jako taková za svou formu vděčí pouze
přirozeným vlivům (ROUSSEAU, 2011 str. 7)
Prvotním podstatným jménem bylo označení určitého předmětu, jehoţ zcela konkrétní
existence se bezprostředně dotýkala ţivota divocha148 či přímo podmiňovala jeho přeţití149:
„Určitá jeskyně chránící je před počasím, určitý strom, jehoţ plody utišovaly jejich hlad,
určitý pramen, který mírnil jejich ţízeň, byly první pojmenovány slovy jeskyně, strom,
pramen, či jakýmkoliv jiným pojmenováním, které se jim zdálo v jejich jednoduché hantýrce
vhodné k jejich označení.“ Obdobným způsobem vznikají i prvotní slovesa, která se však
týkají události nikoliv trvalé, ale časově omezené: „Můţeme si představit, jak první divocí
tvůrci jazyka, kdyţ si všimli zjevení se tohoto strašlivého zvířete, byli uvyklí vykřiknout jeden
na druhého venit, tedy „lev přichází“ a toto slovo, bez připojení něčeho dalšího, vyjadřovalo
celou událost.“ (CCL § 26) I kdyţ to Smith nezmiňuje, z kontextu plyne, ţe i prvotní jména
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Tento obraz „prvního člověka“ či „člověka v prvním okamţiku jeho existence“ nalezneme u

(CONDILLAC, 1974 str. 35) a není v dotyčném století ničím neobvyklým. Obraz je budován jako teoretická
fikce, která má vysvětlit současnou empirickou realitu. (FULKA, 2011 str. 8), viz téţ zmínky o Rousseovi
v kapitole Slabost rozumu a zapomenutý počátek.
149

Ač tato motivace se zdá být logicky jediná moţná, Rousseau motivaci pro vznik jazyka vidí jinde:

„První hlasové projevy z lidí nevypravil hlad ani ţízeň, nýbrţ láska a nenávist, slitování a hněv.“ (ROUSSEAU,
2011 stránky 21-22)

198

označují událost trvalejšího charakteru. Slovo jeskyně z výše uvedeného přikladu znamená:
„tato jeskyně chránící mne před počasím“150
V další fázi se uplatňuje jakýsi paralelismus mezi tím, jak se nám prezentuje jsoucí svět,
a jak jsme schopni vytvářet jeho jazykový popis. Jméno, označující konkrétní „tady a teď“ je
automaticky aplikováno i na jiné podobné věci. Věci se tak divochovi dávají poznat vybaveny
určitou apriorní vlastností mezi sebou, kterou je moţné porovnávat. Díky tomu je schopen
pojmenovat podobné věci stejným jménem. Toto označování se děje přirozeně (naturally),
dalo by se říci reflexivně. Nelze zcela tvrdit, ţe by podobnost byla platónsky míněnou
kategorií, protoţe v zásadě jde o ryze lidskou vlastnost, která automaticky operuje
s empirickými daty lidské mysli, nelze ji „uchopit“ logickým způsobem. Zde je velký rozdíl
proti konceptu zastávaném Rousseauem.151 Smith tvrdí, ţe postupné rozšíření uţívání jazyka,
spojené s rozšiřující se zkušeností se světem, nepředpokládá jakékoli metafyzické schopnosti
abstrakce, či vědomý úmysl na straně divochů. Rousseau naopak tvrdí, ţe zobecnění je moţné
pouze na základě existence obecných pojmů, které však nemají v jeho konceptu z čeho
vzniknout. (OTTESON, 2002 str. 263)
Smithem uváděný příklad „Angličan, který popisuje nějakou velkou řeku v cizí zemi,
jednoduše řekne: „Byla to druhá Temţe“(CCL § 1) pouze znamená doklad přirozeného
sklonu lidské mysli k uţívání podobnosti. Je velice obtíţné ze Smithova textu tuto podobnost
nějak blíţe určit, zde skutečně platí Dascalovy výhrady vůči eseji jako proti plnohodnotné
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Tento pohled však není jediným moţným. Rousseau rozlišuje dva způsoby, jak vznikaly jazyky:

V jiţních krajích jsou „dětmi rozkoše, nikoliv nutnosti“, na severu „v chladných zemích, … se vášně z potřeb a
jazyky – truchlivé děti nutnosti jsou poznamenané svým původem“ (ROUSSEAU, 2011 stránky 79, 80). Na
jiném místě vypočítává jazyky patřící do těchto dvou skupin: „francouzština, angličtina a němčina jsou
soukromým jazykem lidí, kteří si navzájem pomáhají a chladnokrevně se dohadují či lidí strţených hněvem;
zatímco Boţí kněţí, kteří vyhlašují svatá mystéria, mudrci udílející lidu zákony a vůdcové v čele zástupů by měli
mluvit arabsky nebo persky“ (ROUSSEAU, 2011 str. 84) Je zajímavé, ţe italštinu, díky její zpěvnosti řadil mezi
jiţní jazyky, tedy jinam neţ francouzštinu.
151

Rousseau tvrdí, ţe prvotní posouzení objektu, který vzbudil emoce vedoucí k jeho pojmenování je

špatné - pokud člověk cítil potřebu pojmenovat jiné lidi, dal jim jméno obři, protoţe jej děsili. Teprve opakovaná
zkušenost a poznání, ţe jde o jemu podobné bytosti, ho vedlo k tomu, ţe pro ně pouţil slovo člověk a slovo obr
existovalo jen jako označení pro de facto reálně neexistující bytost. Přesto neslo v sobě prvotní pravdivost emoce
strachu z klamného obrazu. (ROUSSEAU, 2011 str. 24)
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vědecké teorii, protoţe [Smith] neposkytuje ţádná kritéria podobnosti, ani se nepokouší určit
stupeň podobnosti nutný pro generalizaci. (LAND) Při setkání s novým objektem podle
Smithe docházelo k tomu, ţe: … [nový objekt] se přesně podobal jinému objektu, který jiţ byl
nějak označen… bylo nemoţné uvědomit si nové objekty bez vzpomínky na ty staré …[jejichţ]
… idea nebyla zavádějící a bezprostředně jim vyvstala v paměti tím nejsilnějším a nejţivějším
způsobem (CCL §1). Z citovaného textu lze vyvodit, ţe nejde o racionální činnost udělování
jmen, ale spíše o jejich samovolné vystávání v mysli, mimo volní kontrolu: „Zdá se, ţe uţití
jména jednotlivosti pro velké mnoţství objektů, jejichž podobnost nechává přirozeně
vzpomenout na ideu oné jednotlivosti a na jméno, které ji vyjadřuje, je prvotním důvodem pro
formování oněch tříd a uspořádání, které jsou ve školách nazývány rod a druh (CCL § 2).
Existuje i slabší forma tohoto procesu, antonomázie, která ukazuje na to, jak moc má lidstvo
přirozený sklon dávat jednomu objektu jméno podle dalšího objektu, který se mu blízce
podobá (CCL § 1). Opět, jak si ukáţeme v případě vytváření skloňování přídavných jmen, je
tato vlastnost spíše záleţitostí přirozenosti neţ logiky. Tímto způsobem se Smith vyrovnává
s problémem rodu a druhu: „Je prvotním důvodem pro formování oněch tříd a uspořádání,
která jsou ve školách nazývány rod a druh a ve vysvětlení jejich vzniku duchaplný a výmluvný
M. Rousseau ze Ţenevy nalézal mnoho nejasného.“ (CCL § 2)
V případě sloves byl prvotní dohodnutý výkřik znamenající „lev přichází“ v jednom
slově. Tato situace byla spojena s určitými pocity děsu a strachu a proto bylo stejné slovo
pouţito i na emocionálně podobné situace pomocí úpravy smyslu spojením s podstatným
jménem (je uveden příklad „vlk“ + „lev přichází“). Tak slovo / výkřik „lev přichází“ začalo
označovat příchod jakéhokoliv děsivého objektu a jeho význam se vyvíjel aţ k dnešní
obecnosti, kdy bez dalších slov ve větě samo o sobě nenese ţádný význam.
Podobnost není uchopitelná či vykazatelná jinak, neţ opakovaným procesem samovolné
aplikace jiţ existujících jmen v momentě nové zkušenosti. „Počátek ... i jeho raison d‟etre
jsou zakořeněny v něčem, co se konkrétnosti vymyká“ (FULKA, 2004 str. 143). O podobnosti
Smith píše jiţ v Historii Astronomie: „Lidská mysl má zalíbení v uspořádávání věcí do tříd a
skupin a to na základě jejich podobností“ Opět se zdá být v podstatě imaginárním
předpokladem, objektem mysli jakým je i Smithovo pojetí gravitace, která slouţí k uspokojení
lidského údivu nad vznikem jazyka. Pro Smithe jsou lidské jazyky pochopením a klíčem
k obraznému pochopení boţské gramatiky, jde o cosi, co je umoţněno „boţským principem“,
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oním oslabeným světlem svíce v nás, podobnost je obdobou gravitace a sklonu ke směně.
Všechny tyto tři termíny jsou hutchesonovsky krásné, protoţe umoţňují vznik určitého druhu
vysoce strukturovaného celku: Celku hmotného světa demonstrovaného na sluneční soustavě
(gravitace), celku jazyka s rody a druhy (podobnost) a konečně celku ekonomického systému
(sklon ke spotřebě). Smithova všeobecná metodologie má estetický základ – systém jazyka a
ekonomický systém je krásný ve shodě s Hutchesonovsky chápanou krásou jako jednotou
v mnohosti.
Přestoţe Smith není asi empirikem, lze na obrat „jejichţ podobnost přirozeně dává
vzpomenout“ pouţít kritiku empirismu od Petra Rezka: „Empirista není s to udat kritérium
pro výběr prvků reprezentované mnoţiny... Snaţí se nalézat další a další individuální znaky,
které hodlá porovnávat co do jejich podobnosti, ale neuvědomuje si, ţe řešení pouze
odsouvá.“ (REZEK, 2009 str. 64) Znovu připomeňme riziko vzniku nekonečného regresu:
Protoţe „...nelze uvést kritérium pro podobnost, hrozí, ţe budeme donekonečna uvádět jen
podobnost podobností“ (REZEK, 2009 str. 64)
Tvarosloví
Prvotní jazyk je rozvíjen dvěma způsoby: Prvním způsobem je fragmentace, v níţ se
popis jedné události / situace rozpadá na více prvků (slov). Druhý způsob je vytváření variant
jednotlivých slov - tvarosloví, „nepotřebující ani abstrakci, ani nějaké rozumové oddělení
kvality od subjektu, které se zdá být samozřejmější neţ objev přídavného jména, a proto asi
nebude omyl, ţe byl při prvotním formování jazyků vymyšlen před nimi“ (CCL § 8). Ve
srovnání s jakýmkoliv jiným způsobem vyjádření kvality daného předmětu, tvarosloví „nese
daleko přesnější analogii ideje a objektu, který popisuje“, protoţe „v přírodě se jeví kvalita
jako pozměnění tělesa a obdobně je vyjádřena v jazyce pozměněním podstatného jména, které
k danému tělesu odkazuje“ (CCL § 8). Jde tedy o pouhou neintelekutální nápodobu změn
viděného, která nevyţaduje ţádný typ generalizace a porovnání, protoţe je změněno slovo
jaksi přirozeným způsobem. „Odtud pochází muţský, ţenský a střední rod ve všech dlouho
existujících jazycích“ Změna ve slově je „prostředek, jakým je označen nejdůleţitější z rozdílů
mezi ţivotnými a neţivotným a u zvířat mezi samicí a samečkem.“ (CCL § 8) Takto budovaný
jazyk je objektivním zrcadlem vnějšího světa.
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Téţ vytváření pádů nevyţaduje ţádný stupeň abstrakce. Tímto před-racionálním
úskokem, jak to Smith nazývá, je vyřešen i problém postupného vzniku / zavádění jednotného
systému pádů: „Kdokoliv chtěl vyjádřit podobnou relaci mezi nějakými jinými objekty, měl
sklon k tomu, aby to provedl obdobnou změnou tvaru jmen korelujících objektů. … Obecné
pravidlo bylo ustanovováno nevědomě (nezáměrně), po malých krocích v závislosti na zálibě
v analogii nebo podobnosti zvuku, které je základem pro větší část pravidel gramatiky.“(CCL
§ 16) V průběhu tohoto nevědomého ustanovování působil přirozený sklon měnit tvary slov
jak z důvodů sémantických, tak pro potěšení estetické, které plyne z rytmu řeči. Kvůli
„radosti nad opakováním stejných slabik, které je základem analogie u všech jazyků,“ začala
být přídavná jména skloňována podle rodu podstatného jména. Řeč je definována jako umění,
které zvukem působí na náš sluch. Básnické a rétorické umění je podle Adama Smithe
zaloţeno na rytmu. Absence sloţitého tvarosloví neumoţňuje libovolné pořadí slov ve větě, a
tedy jejich ideální uspořádání, při kterém by bylo dosaţeno rytmické a melodické dokonalosti,
a proto fragmentace poškozuje jazyk jako nástroj krásné literatury.
Kombinace relací mnoţství, rodu a typu násobí počet nutných tvarů jednoho slova.
V případě sloves vznikne šest tvarů jednoho času tak, ţe se zkombinuje schopnost mysli
odlišit „úmysl oznámit vyjadřovanou událost v první, ve druhé, nebo ve třetí osobě“ s
mnoţným a jednotným číslem z jiţ existujícího tvarosloví podstatného jména Výsledný jazyk
je podobný řečtině, která „se zdá být ve velké míře jednoduchý nesloţený jazyk, vytvořený
z primitivní hantýrky kočovných divochů, starých Helénů a Pelasgrů, ze kterých řecký národ
vznikl, jak se tvrdí. Všechna slova v řečtině jsou odvozena zhruba ze tří stovek primitivních
slov, coţ je jasný důkaz, ţe Řekové vytvářeli jazyk především mezi sebou, a kdyţ vznikla
potřeba nového slova, nebylo moţné si ho vypůjčit z cizího jazyka a tak ho vytvořili sloţením
nebo odvozením z jiného jejich slova nebo slov.“ (CCL § 37) Nejpřesnějším popisem světa je
jazyk maximálně bohatý na tvarosloví. Jednotlivé dění by tak mělo přesnou analogii
v jedinečném termínu jazyka. Protoţe tento cíl je vzhledem k uţití jazyka jako
komunikačního prostředku nesmyslný, pouţívá se tvarosloví jen v omezené míře.
Přídavná jména a kvalita
Pokud je kvůli srozumitelnosti sdělení nutné odlišit dvě věci téhoţ druhu, je samovolné
seskupování do rodů a druhů, či tvarosloví nedostatečným nástrojem. Protoţe jiţ existuje
vědomá zkušenost s pojmenováváním, tvoření přídavných jmen, které tuto nedostatečnost
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řeší, se děje pomocí logických operací porovnání a generalizace - přídavná jména jsou na
rozdíl od rodových a druhových podstatných jmen tvořena vědomě. Zatímco prvotní slova
byla poprvé uţita jako konkrétní označení určité věci, přídavná jména musí být od počátku
obecnými kvalitami reálných předmětů: „Protoţe slovo zelený není jménem substance, ale její
určité kvality, muselo být od počátku obecným slovem a muselo být chápáno stejnou měrou
pouţitelné na jakoukoliv další substanci vybavenou stejnou kvalitu.“ (CCL § 7) Při jejich
tvorbě je třeba určitého vědomého úsilí porovnávání a abstrakce. Jde o zajímavý moment
„změny pravidel v průběhu hry“ a lze říci, ţe racionální operace, jako je tvorba přídavných
jmen, předpokládají jiţ existující obsahy mysli, se kterými lze provádět určité metafyzické
operace „jako je uspořádávání či klasifikace, porovnávání a abstrakce“.
Jsme zde poměrně blízko Humeově pojetí mysli a schopnosti skládání pojmů pomocí
asociace. Humeova asociace a Smithova abstrakce a porovnávání jsou samotná fakta
vnitřního názoru, kdeţto podobnost se zdá být více spojená a odvozená od struktury vnější
reality (jde o reflektovanou vlastnost světa provázanou podobně jako hmatové objekty
s vlastnostmi externích objektů). U Humea je asociace idejí odvozená z analogie s gravitační
silou mezi tělesy. Smith chápe abstrakci a porovnávání jako výsledek ryze intelektuálních
výkonů lidské mysli: „Osoba, které první objevila [přídavné jméno], musela odlišit kvalitu od
objektu, kterému náleţela, a musela si představit objekt jako existující bez této kvality. Objev i
sebejednoduššího přídavného jména vyţaduje více metafyziky, 152 neţ jsme ochotni připustit.
Je třeba zapojit všechny moţné mentální operace, jako je uspořádávání či klasifikace,
porovnávání a abstrakce, aby se stanovila jména barev, coţ jsou nejméně metafyzická
přídavná jména ze všech“ (CCL § 7). Je obtíţné určit, jakým způsobem se k sobě mají
podobnost a schopnost abstrakce. Schopnost abstrakce předpokládá jiţ nějak uspořádanou
strukturu mysli, přičemţ na tomto pořádání se umoţňují díky podobnosti spontánně vzniklé
obecné pojmy. Ty pak jaksi automaticky spouštějí logické úvahy zaloţené na abstrahování a
porovnávání.
Z tohoto procesu definice nelze uniknout ani poukazem k apriornímu náhledu vztahu
mluvčího k sobě samému. Zájmeno „Já“ je jen dalším ze slov, jehoţ tvorba podléhá obecným

152

S pojmem metafyzický je v případě Smitha nakládat velice opatrně. Například Otteson vyuţívá tuto

formulaci: „Vývoj přídavného jména (jako "zelený"), předloţky (např. "shora") a abstraktního podstatného
jména (jako "zeleň") vyţaduje cosi, co Smith nazývá "metafyzika". (OTTESON, 2002 str. 264),
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logickým operacím (porovnání, abstrakce, generalizace), a nemá mnoho společného se
sebereflexí: „Slovo já je obecné slovo, které je schopno být přisouzeno, jak říkají logikové,
nekonečně rozmanitým objektům. … Je vzdáleno tomu, aby bylo jménem druhu, ale naopak,
kdykoliv je uţito, vţdy označuje určitého jednotlivce, určitou osobu, která právě mluví. … Je
… jedinečným i obecným pojmem, a tak spojuje tyto zdánlivě opačné kvality nejpřesnější
individuace a nejrozsáhlejších zevšeobecnění“(CCL § 32).

Řeč je důsledně vnímána

z hlediska třetí osoby, jako systém popisu „metafyzických“ prvků světa/mysli, v němţ nemá
pozice mluvčího privilegovaný význam. Descartův evidentní výrok „já pochybuji“ v tomto
kontextu není moţný, protoţe je vyjádřen v jazyce, který v sobě nese zkušenost s jinými
lidmi. To platí i pro vznik sloves, která byla pouţívána jako bezpředmětná, a potom ve
spojení s podstatným jménem ve třetí osobě.
Výsledná gramatika jazyka je výsledkem posouzení zkušenosti s danou jednotlivinou.
Na základě tohoto předvědomého posouzení sáhne tvůrce jazyka v nové situace buď po
vytvoření přídavného jména, anebo po novém tvaru slova. Konečnou odpovědí na to, kdy je
jaký postup zvolen, je (zřejmě) samotná povaha spojení kvality a subjektu ve jsoucím světě.
V prvním případě musí chápat novou situaci jako určitého člena obecné třídy jiţ
pojmenovaných situací, ve druhém případě ji chápe jako neoddělitelnou a významnou pro
danou situaci. Smith to vysvětluje způsobu, jakým je určeno pohlaví u zvířat. Protoţe je
přirozeně povaţovány jako kvality určující a neoddělitelné od určitých těles … je přirozenější
je vyjádřit úpravou podstatného jména (tvaroslovím) neţ nějakým obecným a abstraktním
slovem vyjadřujícím tento specifický druh kvality (pomocí přídavného jména).153
Intelektuálně náročnější tvorbu přídavných jmen Smith připouští jako kompromis plynoucí
z toho, ţe je „nemoţné, aby podstatná jména byla schopna prodělat tak vysoký počet změn
bez úplné ztráty jejich originálního tvaru, a tak, aby vystačila na vyjádření téměř
nekonečného počtu variant kvalit, které je při různých příleţitostech třeba určit, a mezi
kterými je třeba rozlišovat“ (CCL § 10).

153

„Například v latině lupus, lupa; equus, equa; juvencus, juvenca; Julius, Julia; Lucretius, Lucretia, atd.

určuje hodnotu samec, samice u zvířat i lidí, kteří jsou takto pojmenováni, aniţ by bylo potřeba jakéhokoliv
dalšího přídavného jména pro tento účel. Na druhou stranu slova forum, pratum, plaustrum díky své specifické
koncovce odkazují na naprostou nemoţnost existence rodu pro jednotlivé substance, které označuje.“ (CCL §8)
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Předložky a čísla
Smith povaţuje za značně sloţité vysvětlit, jak vznikaly předloţky popisující relace,
protoţe „kvality jsou téměř vţdy objekty našich vnějších smyslů, relace [jeţ sdělujeme pomocí
předloţek] nikdy“(CCL § 12). Pro Smithe je vznik předloţky spojen s pojmenováním uţ
jasného obsahu mysli, nikoliv tvorba pokus – omyl. Proto v případě slova nad jeho tvůrce
„musel nejen v určité míře odlišit vztah nadřazenosti od objektů, které byly takto uspořádány,
ale musel tuto relaci odlišit od jiných relací, jako je relace podřízenosti popsaná slovem pod,
od relace srovnání popsaná slovem vedle a podobně“ (CCL § 12). I v tomto případě jde o
opuštění teze o postupném vývoji jazyka. Zdá se, ţe buď jazyk neobsahuje ţádnou předloţku
týkající se prostorového umístění, nebo naopak je schopen jasně a bezpečně rozlišit všechny
najednou.
Existuje třída „nejvíce metafyzických předloţek“, jako je například anglická of. V tomto
případě se autor dostává do problémů, jak vysvětlit její uţití ve větách: the father of the son, a
the son of the father; the fir-trees of the forest a the forest of the fir-trees, protoţe popisují
naprosto odlišné, opačné vztahy. V případě stromů a lesa je jí vyjádřen zároveň vztah části
k celku a celku k části týmţ slovem. Smith bez bliţšího určení vysvětluje, ţe tato předloţka
vyjadřuje „velmi abstraktní a metafyzický vztah“, zahrnující i zcela opačné relace. Jejich
obecnost plyne z toho, ţe tyto vztahy jsou natolik abstraktní, ţe je nelze stanovit pomocí
abstrakce i při velkém objemu případů, a proto v jazycích bez pádů je třeba se obrátit
k vyjádření smyslu pomocí pořadí slov. Tyto abstraktní předloţky nepopisují nějaký vztah,
ale vztah obecně, tedy neurčují přesně typ vztahu, ale pouze označují slova, mezi kterými
nějaký vztah existuje. Vztah sám je definován zbytkem věty a v tomto případě je jiţ nutná
abstrakce.
V případě číslovek mluví Smith o vývoji od speciálních tvarů slov pro výskyt daného
objektu v jednom, dvou a více exemplářích. Dalším stupněm byla slova jako několik, mnoho.
Nutnosti zavedení nekonečné číselné řady se brání poukazem na divoký národ, „jehoţ jazyk
nebyl schopen vyjádřit více neţ první tři číselné úrovně.“ Odstavec je uzavřen tvrzením
„Číslo myšleno obecně, bez vazby na určitou skupinu vyčíslovaných objektů, je tou nejvíce
abstraktní a metafyzickou ideou, kterou je lidská mysl schopna formulovat“ (CCL § 22).
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V dalším vývoji do hry vstupuje i ekonomie jazyka. Nekonečný počet událostí se tímto
způsobem převádí na strukturu utvořenou z konečného počtu „metafyzických částí“ událostí,
tzn. takových, které nejsou přítomny v datech získaných percepcí. Prvotní slovo znamenající
konkrétní realitu „lev přichází“ se stává jakousi ideální předlohou, ideou pro myšlený pojem.
Smith hledá analogii v psaném jazyce, v němţ jsou všechna slova tvořena omezeným počtem
hlásek. Podobně i nekonečné mnoţství reálných události můţe být popsáno konečným počtem
slov díky jejich spojování do vět.154
Míšení jazyků
Jak jsem uvedl v případě předloţky of, existují určitá slova s takovou mírou abstrakce,
ţe nejsme schopni určit adekvátní typ relace, kterou popisují. To znamená, ţe jejich míra
abstrakce není dosaţitelná prostřednictvím racionálních operací (abstrakce, generalizace,
porovnání), a proto ji nejsme schopni ani ex post přesně definovat: „Ale zeptejte se …
[běţného člověka], co je vyjádřeno spojkou of, a pokud se předem nevěnoval zevrubnému
přemýšlení o těchto věcech, měli byste mu poskytnout týden, aby si rozváţil odpověď“ (CCL §
19) U předloţky nad lze říci, ţe určuje nadřazenost, u předloţek s, z nenalezneme obecné
slovo popisující relaci, respektive nalezneme různá obecná slova podle kompozice věty, ve
které jsou uţity, coţ odporuje Smithově teorii, podle které je vznik předloţek moţný teprve
kdyţ máme přesnou představou jejich významu.
Za výše uvedených podmínek „by [jazyky] pravděpodobně pokračovaly s tímto vývojem
ve všech zemích, a nestávaly by se ani jednodušší v jejich skloňování a časování, ani by se
nestaly komplexnější co do kompozice“(CCL § 33), protoţe „většina těch, kdo měli důvod jimi
mluvit, si je osvojila během raného období ţivota, velice strnule a tak postupně, ţe byli jen
vzácně citliví na jejich sloţitost“ (CCL § 33). Teprve při setkání dvou jazykových skupin se
lidé jazyk učili „bezmyšlenkovitě, běţným odposlechem při hovoru“ a museli být matení
„spletitostí skloňování a časování“.155 Docházelo tak ke zjednodušení tvarosloví a zvýšení

154

Jak bylo řečeno, těţko říci, co vlastně přesně má Smith na mysli onou metafyzikou. Jeho ostré výpady

proti aristotelismu a „lidem systému“ v TMS, jak se zdá, znemoţňují přímý odkaz na nějaké apriorní jasné
struktury mysli či světa.
155

Setkání různých jazykových skupin má význam i pro Rousseaua, který předpokládá, ţe takto došlo ke

vzniku moderní abecedy: „národy provozující obchod, které cestovaly do mnoha zemí, potřebovaly se domluvit
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sloţitosti kompozice jazyka. Opomíjení časování přirozeně vedlo k uţívání předloţek a to i na
místech, kde nemohly být odvozeny jinak. Stejným způsobem došlo k nahrazení pádů. Smith
popisuje poměrně jednoduše, jak docházelo k rozpadu původních jednoslovných vyjádření do
více slov: „Lombarďan, který chtěl říct jsem milován a nemohl si vybavit slovo amor, ve
snaze zakrýt svou neznalost, řekl ego sum amatus. … Lombarďan, kterých chtěl říct "býval
jsem milován" a nemohl si vybavit slovo amaveram, mohl se to snaţit nahradit výrokem ego
habebam amatum, nebo ego habui amatum.“
Smith konstruuje poměrně jasně definované stupně kombinací sloţitosti tvarosloví a
kompozice. Různý stupeň sloţitosti skloňování mezi řečtinou, latinou, francouzštinou a
angličtinou je dán tím, ţe tvaroslovně značně jednoduchá angličtina vzniká kombinací z jiţ
poměrně jednoduché francouzštiny. Francouzština vzniká z jiţ „smíšením vzniklé“ latiny a
teprve ta je sloţena smíšením dvou samotně a paralelně vzniklých původních jazyků. Viz graf
(osa x – míra sloţitosti kompozice, y – míra sloţitosti tvarosloví:
Starověká Řečtina – nesmíšený jazyk
Řečtina – původní + dobytí Konstantinopole Turky
Latina = Starověká Řečtina + stará toskánština
Francouzština = Latina + jazyk starých Franků
Italština = Latina + jazyk starých Lombarďanů

Izolovaný
vývoj
jazyků

Angličtina =
Francouzština + staré
saxonské jazyky
Míšení jazyků

vícero jazyky a byly nuceny vynalézt písmena, která by se mohla pouţít univerzálně.“ (ROUSSEAU, 2011 str.
30) Tento proces není pouhou změnou technologie zápisu bez dalšího vlivu. Rousseau dle Derridy psanému
textu nedůveřuje, jde o "nepřirozený" způsob vyjádření a právě díky psanému textu lidstvo upadlo do okovů
politické a civilizované existence. (Kakoliris, 2012 str. 2) Vidíme tedy, ţe i u Rousseaua je civilizovaná
existence nepřímým důsledkem obchodu, který přinutil vytvořit nástroj, kterým byl divoch zkulturněn – písmo.
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Vztah mezi mírou sloţitosti tvarosloví (skloňování a časování) a sloţitostí kompozice se
zdá být čistě substitučním. Pokles míry sloţitosti tvarosloví je proporcionálně kompenzován
vzrůstem sloţitosti kompozice. Počet samostatných prvotních slov v jazyce, vznikajících jako
pojmenování navzájem nepodobných entit (viz výše uvedený příklad slov jeskyně, strom,
pramen), se při míšení jazyků dále zvyšuje, protoţe je snadné a pohodlné přijmout část slovní
zásoby z cizího jazyka. Jak (a zdali) toto přejímání hraje určitou roli v substitučním vztahu
mezi sloţitostí tvarosloví a kompozice není, ze Smithova textu jasné. Lze pouze předpokládat,
ţe schopnost přejímat cizí slova se sniţuje nutnou míru sloţitosti tvarosloví i kompozice.
Závěr
Dle Smithe byla důvodem pro vznik jazyka potřeba se dorozumět v často malých
navzájem izolovaných skupinách (viz Smithova představa několika divochů v jeskyni).
V tomto divošském stadiu je jazyk výsledkem individuálních potřeb. I pravidla gramatiky
vznikají pozvolna a postupně, a jsou odvozena od lidských tuţeb a přání. (OTTESON, 2002
str. 266) Zde je však nutné být opatrný: V souladu s Humeovým uţitím principu Newtonovy
gravitace pro konstituování lidské mysli, lze i zde tvrdit, ţe prosté lidské přání a tuţby mají
jakýsi společný základ daný záměrem Autora přírody. Příroda kolem nás můţe být
nahlédnutelná jako sloţená z prvků, v souladu s platonismem lze tvrdit, ţe svět je řádný
analogicky k pořádku v jazyce. Timaios 48b uvádí, ţe pokud bychom znali pravou podstatu
ohně i kaţdého z … ţivlů,” mohli bychom je činit “počátečními prvky všehomíra” a tedy
“podobnými hláskám v řeči”. Díky této analogii je moţné zaloţit „objektivní hodnocení
jazyků“ z hlediska jejich schopnosti estetického působení.156 Básnické a rétorické umění je
podle Adama Smithe zaloţeno na rytmu. Absence sloţitého tvarosloví neumoţňuje libovolné
pořadí slov ve větě a tedy jejich ideální uspořádání, při kterém by bylo dosaţeno rytmické a
melodické dokonalosti, a proto fragmentace jazyk, co by nástroj krásné literatury, poškozuje.
Předpokládaný boţský jazyk postrádá rozpory mezi faktickým obsahem a básnickou formou:
Věci vyjadřuje přesně a dokonale krásně: objekty zraku a hmatu, ač jsou co do své podstaty a
povahy rozdílné, odkazují nutně na sebe navzájem.

156

Vliv estetiky na vývoj jazyka téţ zmiňuje (PAVLÍK, 2010 stránky 21 - 23)
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V dalším vývoji se jazyky nevyvíjejí skrze analogie s vnějším světem, vývoj se děje ve
světě sociálních interakcí. Lidé mění jazyk, kdyţ se snaţí domluvit mezi sebou a náhodné
odchylky jejich primárních jazyků určují způsoby zjednodušování, které nejsou nic jiného,
neţ gramatická pravidla. Kromě toho jsou lidé nutně vybaveni určitými způsoby, jakými mysl
pracuje s pojmy. Tento postup při podrobnějším pohledu vyrůstá z estetiky, ze „zalíbení
v uspořádávání věcí do tříd a skupin a to na základě jejich podobností“, o kterém jsem jiţ
psal výše. Na příkladě jazyka lze dokumentovat důleţitý prvek Smithova myšlení, v němţ se
často mísí různé přístupy: Zpočátku je zde důraz na přirozenost, ten je vystřídán důrazem na
formálně-logické struktury mysli a konečně důraz na efektivitu učení se cizího jazyka
vzhledem k účelu se domluvit. V pozadí této směsi lze na základě předchozích esejí poukázat
nejednoznačnost, s jakou Smith zakládá svoji „prvotní filosofii“.
Adam Smith se ve své verzi senzualizmu zabývá strukturou naší percepce a přisuzuje jiţ
samotným počitkům určitou uspořádanost vlastní gramatice předpokládaného Boţského
jazyka. Tento dokonalý jazyk157 má svůj hmotný aspekt, jakým se dává poznat realita: Znaky,
jeţ nalézáme v objektech zraku i hmatu, jsou snadněji zapamatovatelné a spárovatelné,
protoţe odkazují k jediné realitě, poznávané různými smysly. Předpoklad podobnosti mezi
daty vnějšího světa, získanými různými smysly, odkazuje ke společnému základu světa
stvořené určitým Boţským jazykem. Je moţné, ţe jazyk matematiky není dán nahodilým
procesem imaginace, snad by mohla být oním boţským dokonalým jazykem,158 v němţ je
sama příroda stvořena, či vlastně napsána.
Smith analyzuje způsoby, jakými se běţné lidské jazyky odchylují od dokonalého
Boţského jazyka. Kromě omezenosti lidské zkušenosti, díky které musí omezený lidský
rozum pracovat pouze s výsekem reality, podstupuje jazyk proces ekonomizace, ve kterém

157

Platón hledá dokonalý jazyk v dialogu Kratylos, kdyţ předpokládá, „ţe dosaţení adekvátnějšího

poznání je moţné jen výstavbou dokonalejšího jazyka - jazyka, který bude odpovídat skutečnosti a bude
respektovat a výrazem jednoznačněji zachycovat její strukturu... jazyk by měl v ideálním případě mít objektivní
charakter, který je pro Platóna nutnou podmínkou moţnosti pevného poznání. Namísto předpokladu, ţe jazyk je
jiným způsobem komunikace, se Platón pokouší zachovat napodobující metaforu - snaţí se přidrţet představy
jazyka jako kódu operujícího na principu podobnosti, je nástrojem opírajícím se o abstrakci.“ (NAGY, 2012)
158

I Rousseau nadhodí, ţe boţským jazykam by jím mohla být matematika, resp. „matematika ej

rekonstrukcí boţského jazyka“ (ROUSSEAU, 2011 str. 139)
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jsou pojmy a tvarosloví nahrazovány spojením slov. Součástí ekonomizace jazyka je i
závislost významu věty na pořadí slov. Míra závislosti se v různých jazycích liší. Zatímco
věty „Muţ vidí ţenu.“ a „Ţenu vidí muţ.“ se co do významu v podstatě neliší, význam „Man
sees woman.“ a „Woman sees man.“ je přesně opačný. Na výsledném tvaru jazyka se podílí i
estetické kategorie, protoţe mluvčí přirozeně a z důvodu libozvučnosti volí stejné koncovky
slov.

Etika: Teorie mravních citů
Smithovo dílo Teorie mravního citů (TMS), nedosáhlo takové proslulosti jako WN. Za
hlavní předmět zkoumání je povaţována povaha mravních soudů zaloţená na sympatii.159
Sympatie je jistě dominující formativní silou emocí, která dává lidské společnosti tvar, ale
často se Smith v dílčích analýzách obejde i bez ní. Smithův etický systém je zaměřen spíše na
pochopení, jak je moţné, ţe funguje souhra lidských aktivit i u autonomních jedinců. Nezdá
se, ţe by se věnoval výhradně povaze jediné ctnosti, sympatii. Smith, podobně jako
Hutcheson, neproblematicky přidává další a další smysly jako je smysl pro povinnost, smysl
pro spravedlnost atd. Smith aţ příliš ochotně, zdá se, akceptuje city a smysly člověka jako
jednou Bohem dané a netáţe se po jejich nějakém odvození z celku, osobnosti člověka. Často
jen konstatuje jejich existenci a vysvětlí, kdy a jak se projevují. Proto nelze tvrdit, ţe
Smithovy city, pocity, emoce a „principy lidské povahy“ jsou ukotveny v nějakém pevném
logickém rámci, jde spíše o tradiční rozvrţení s občas přísným a logickým vyvozením
určitého citu.
Morální filosofie Adama Smithe je především teorií poznání, které se opírá o lidské
smysly (jde tedy o určitou formu sensualismu) a o předpoklad, ţe lidská existence je
formována společností. Člověk díky své touze být uznán druhými (a schopností sympatie k
nim), se aktivně pomocí techniky nestranného pozorovatele snaţí k sobě samému zaujmout
nezaujatý "objektivní postoj". Smith se etikou v normativním slova smyslu (co činit mám a co
nikoli) zabývá relativně málo, ale je kritický ke zbabělcům a trvá na povinnosti mluvit
pravdu. Pomíjí teologií (výklad stvoření racionálními prostředky a zkoumání nejvyššího
jsoucna), i kdyţ Boha chápe jako garanta řádu, a v oblasti morálky jako poslední instanci.
Nauka o idejích nehraje významnou roli. Dá se říci, ţe určitý idealismus, tedy danost
159

Podobně je předmětem zkoumání v WN hospodářský růst a za základ Smith povaţuje dělbu práce.
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"ideálních", nutných kategorií je v celku Smithova díla omezena pouze na předměty hmatu a
v TMS se vyskytuje pouze v dílčích zamyšleních, které nejsou pro pochopení hlavního tématu
nezbytné. V dalším textu se budu věnovat části I – VI., protoţe v kapitole VII Smith pouze
hodnotí jiné „systémy morální filosofie.“ Smithově kritice Platóna, Aristotela, stoiků a
Mandevillova jsem se věnoval výše.
Lidské city a emoce
Smith existenci našich emocí a našeho zájmu o ostatní (sympatie) chápe jako objektivní
fakt lidského světa a odvozuje od nich vše ostatní, včetně náboţenských dogmat. Racionální
poznání nezaujímá v jeho etickém systému nějaké privilegované místo, protoţe „...příroda je
přece natolik moudrá, aby správný společenský řád nenechala na slabém a selhávajícím
lidském rozumu.“ Ukotvila jej tedy v jistější půdě lidských emocí, kterými je vybaven kaţdý
z nás. Smith hovoří o „přirozené kráse ctností“, kterou klade do protikladu se slabostí rozumu.
Na rozdíl od Hobbese a ve shodě s obecným optimismem Skotů, Smith chápe za přirozené, ţe
lidé jsou se schopni domluvit, čímţ společenskou teorii osvobozuje od nutnosti chápat spor, či
válku jako cosi „přirozeného“. Smith neodmítá „klasické“ kategorie jako je spravedlnost,
blahovůle, zmiňuje „obecnou ideu štěstí“, která umoţňuje, aby „pouhý výskyt zármutku a
radosti“ v nás vyvolával „určitý stupeň obdobných emocí“. (TMS I, I, I, 8)
Běţné city a emoce mají kognitivní funkci, a pokud se jich zbavíme, zničíme nástroj,
kterým poznáváme svět. Je třeba je kultivovat a Smith klade vyšší důraz na výchovu neţ
Hutcheson. Vzájemnému porozumění, a z něj plynoucí sympatii a schválení našeho chování
druhými, musí předcházet sdílená a zkušeností naučená reflexe toho co cítím. Hutcheson
akcentuje ve větší míře i moţnost reálné existence „moudrého uspořádání světa“ (wise Order
of Nature), který je umě uzpůsoben, aby poskytoval lidem štěstí. „…Můţeme rozšířit lidský
pohled kolem sebe na všechny rodiny nebe a Země (Families of Heaven and Earth), jeţ jsou
podporovány chápající (indulgent) péčí jediného rodiče (Universal Parent) všeho“.
(ALDRIDGE, 1946 str. 158) Díky menšímu důrazu na Order of Nature je Smithův koncept
daleko dynamičtější a schopný vývoje. Shoda existuje v tom, ţe citově proţívanou realitu
nelze nahradit rozumově budovaným etickým modelem. Hutcheson tvrdí, ţe rozum je slabý a
selhávající, Smith spíše klade důraz na jeho nevhodnost vzhledem k účelu etiky: Absolutní
platnost výkonů Rozumu můţe vést k pokušení vytvářet kastovní systém, ve kterém mají ti
chytřejší právo ovládat ostatní.
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Smith rozeznává dva druhy emocí: Tělesné a imaginativní. Tělesné vášně jsou hlad,
ţízeň, sexuální touha a ostatní touhy a pocity, které sdílíme se zvířaty, a nemaje nic
společného se specificky lidskou povahou, jsou člověku nedůstojné. (TMS I, II, I, 3).
V případě tělesných emocí je kladen důraz na jejich tlumení, jsou „neslušné, pokud jsou
vyjádřeny příliš silně“ (TMS I. II, úvod, 2) a jejich přírodní prudkost je schopna vyvolat jen
malou míru sympatie. Imaginativní vášně, jak jiţ napovídá jejich název, jsou výsledkem
imaginace a jsou daleko vhodnější pro soucítění s druhými neţ vášně tělesné. Na rozdíl od
tělesných vášní se dají rozvinout pouze v rámci společnosti a na rozdíl od tělesných pocitů se
lépe sdílí mezi lidmi. Smith dělí imaginativní vášně do tří skupin: Asociální, sociální a
sobecké. Asociální vášně jsou nenávist, hněv a zlost, protoţe vzdalují člověka od člověka.
Hrají ovšem pozitivní roli při budování pojmu spravedlnost. Je obtíţnější s nimi sympatizovat
a nelze nikdy plně akceptovat jejich náleţitost. Sympatie se vzteklým člověkem se děje
navzdory přirozené povaze vzteku, je třeba znát kontext a důvody, co jej ke vzteklému
chování vedou. (TMS I, II, III, 7) Sociální vášně jsou šlechetnost, humanita, laskavost, soucit,
vzájemné bratrství a úcta. Posledním typem vášní jsou vášně sobecké, resp. sebestředné:
Smutek a radost. Projevy radosti a smutku a přirozenost jejich sdílení okolím je jedním z
důleţitých prvků lidské povahy, který umoţňuje existenci společnosti.
Lidská povaha je nedokonalá a často dává přednost bezprostřednímu vjemu, neţ
vzdáleným důsledkům. Veřejně prospěšné vězení budí odpor, kdeţto palác marnotratníka
sympatie, coţ plyne z nadhodnocení bezprostředního potěšení z krásy paláce a pominutí
prospěšnosti vězení. Podobně i chirurgické nástroje jsou na emocionální rovině spojeny
s bolestí, nikoliv se svým konečným a nepřímým účelem, totiţ zdravím. (I, II, III, 4). I kdyţ
Smith (zřejmě) připouští, ţe by neřesti mohly být jakýmisi skrytými dobry, jak tvrdí stoikové
či Mandeville, člověk není schopen zbavit se odporu k nim (I, II, III,4),
Nestranný pozorovatel
Ve srovnání s pohrdáním lidí jsou všechna ostatní vnější zla snadno snesitelná.
(TMS I, III, II, 12)
Člověk je ve Smithově pojetí bytostí, která cítí emoce a je obdařena je projevovat
navenek. Zároveň jako „divák“, který je nadán v principu týmiţ emocemi, je člověk schopen
sympatizovat s ostatními, a tak posuzovat oprávněnost jejich chování. Cílem je dosaţení
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harmonie a za tím účelem nás příroda učí, abychom „přijali situaci osoby, o níţ se jedná…
učí také tuto osobu, aby přijala situaci přihlíţejících“ (TMS I.I.IV.8) Sympatie nespočívá
v nějakém racionálním zhodnocení naší situace a „pochopení“ či naučení se vycházet mírově
s ostatními lidmi (jak je tomu v případě Hobbesovy teorie smlouvy), ale jen a pouze
„vševědoucí Autor Přírody… učí člověka ctít city a soudy svých bratří“ (TMS III.II.31).160
Člověk se s fungováním společnosti seznamuje postupně v dětství prostřednictvím rodiny,
potom díky přátelům, sousedům, spoluobčanům. Smith vysoko hodnotí úlohu literatury a
dramatu, která tomuto procesu napomáhá. Člověk kolem sebe vytváří „kruhy sympatie“, se
svým nejbliţším okolím vţdy sympatizuje více a snadněji. Kdyţ chce Smith pojem sympatie
přiblíţit, odvolává na řadu termínů převzatých z tradice, aniţ by je nějak souvisle vysvětloval:
„To, co se prosazuje za takových situací, je mohutnější síla, mnohem pádnější motiv. Je to
rozum, princip, svědomí, obyvatel srdce, člověk uvnitř, velký soudce a arbitr našeho jednání.“
(TMS III, kap. III, 4).
Jakékoliv morální souzení začíná tím, ţe se snaţíme pochopit něčí chování pomocí
imaginativní sympatie. Pomocí imaginace se „umisťujeme“ na jeho místo. Kaţdá lidská
situace musí být posuzována jako do určité míry nová a jedinečná, neznáme všechny
relevantní okolnosti všech posuzovaných činů. Zkušenost s pouţíváním imaginace nás vede k
moţnosti vytvoření „nestranného pozorovatele“, pomocí kterého jsme schopni posuzovat i
sebe sama. Úlohou nestranného pozorovatele je poskytovat vodítko jak pro vyjádření toho co
cítíme, tak pro správnou reakci na něčí konání. Smith i další Skotové by souhlasili
s Aristotelovou formulací (EN 1103a15-25) podle níţ máme pouze přirozené vlohy
k ctnostem, a teprve zvykem jsou tyto dokonány jako ctnost. Smith i Aristoteles
(AUBENQUE, 2003) tvrdí, ţe mravnost nemůţe vyrůst z neschopnosti a z nezdaru, protoţe je
ukotvena v jednání (s čímţ by velice souhlasil Kalvín). Na rozdíl od Aristotela se však Smith
podrobnějí věnuje postupu, kterým kaţdý z nás můţe ctnosti dosáhnout.
Při popisu vzniku nestranného pozorovatele vychází Smith z Berkeleyho analýzy
vidění. K tomu, abychom viděli věci ve správné perspektivě, musíme podle Berkeleyho
zaujmout různá stanoviska v prostoru kolem nich. Podobně i naše morální soudy jsou tím

160

Smith se speciálně se věnuje i rozlišení mezi vděkem vůči věci (námořníci nepřiloţí hned do ohně

prkno, které jim při ztroskotání zachrání ţivot), zvířeti a jinému člověku s tím, ţe z etického hlediska je zajímavý
pouze třetí případ – teprve u lidí je moţné očekávat vzájemnou sympatii.
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kvalitnější (rozuměj bliţší stanovisku nestranného pozorovatele), čím lépe dokáţeme
zaujmout různé pozice k dané situaci. Pro špatný odhad, kdy „připadají sobeckým a vrozeným
citům lidské povahy ztráta nebo zisk vlastních zájmů nedozírně důleţitější“ je uţita analogie
s pohledem na krajinu skrze malé okno či sklíčko. To ale neznamená, ţe bychom se nějak
měli zříkat našich emocí. I v tomto případě je třeba konkrétní situaci „proţívat“ nikoliv
racionálně hodnotit. Dá se říci, ţe emoce jsou jakýmsi základem kaţdého morálního soudu,
ale soud samý je výsledkem určitého odstupu od jejich aktuality ve prospěch předchozí
zkušenosti a kontextu situace. Analogie s viděním lze chápat i jako poukaz na fakt, ţe v obou
případech jde o „jednoduchou“, do jisté míry automatizovanou činnost, která má však zásadní
poznávací funkci. Pokud pozoruji něco běţného, co se vyskytuje v mé zkušenosti, nepotřebuji
zaujímat několik pozic, abych dospěl ke správným proporcím. Na druhou stranu vidění ani
morální souzení nemá nějakou předem vymezenou mnoţinu moţných věcí, které lze vidět /
morálně soudit.
Oboustranné usilování o dosaţení souladu vede k „divácké ctnosti“ a „herecké ctnosti“
zaloţené na sympatii. Herec je povinen tlumit své emoce na divákovi pochopitelnou míru.
Jeho ctností je sebeovládání. Divák soudí situaci podle dvou aspektů: Prvním je vhodnost
emocí „herce“ vzhledem k situaci, druhým aspektem je míra dobra nebo zla, které daná akce
způsobuje. Míra přijetí určité akce se tak sestává ze dvou emocí diváka: Přímé sympatie
s chováním herce a nepřímé sympatie z vděčnosti, která souvisí s dopadem akce na něj
samotného.
Sobecké vášně samy o sobě nejsou něčím dobrým, či špatným, jsou pouhou materií,
z níţ je budován společenský řád, a teprve pomocí nestranného pozorovatele lze říci, kdy jsou
přiměřené a správné. Pokud jsou tělesné vášně uspokojovány v souladu se stanoviskem
nestranného pozorovatele, vedou k ctnosti, kterou Smith nazývá rozváţnost (prudence161)
Obecně lze říci, ţe proţívání radosti je schvalováno ve větší míře, neţ proţívání smutku. I
malé radosti jsou zdrojem pochopení a sympatií, naopak jen velký ţal, který by navíc měl být
proţíván tlumeně, se stává stejně oprávněným zdrojem sympatie. (TMS I, II, V, 1-4) Určité
chování hodnotíme několikerým způsobem: Smysl pro zásluţnost pramení se sympatií

161

Antický termín prudence pochází z latinského prudential, řecky phronēsis, coţ je v Aristotelově Etice

Nikomachově přeloţeno do češtiny jako rozumnost. Lze to chápat jako praktickou moudrost ("practical
wisdom"), či moudrost jako ctnost odkazující k etické praxi orientovanému myšlení.
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s citem, který vede kaţdého, kdo koná dobro, k jeho chování, a poté i „s nepřímou sympatií
s vděčností těch, kdo z jeho jednání mají zisk“ (TMS II.I.V.2)
Pro vysvětlení své teorie Smith pouţívá metaforu světa-divadla: Výchozím bodem
lidské situace je stav, kdy se kaţdý z nás snaţí pochopit jednání ostatních (je divákem) a
naopak zároveň je hercem pro někoho jiného. Pozice herce je z hlediska ctnosti náročnější,
neţ pozice diváka. Dá se říci, ţe důraz na divákův soucit je menší neţ na hercovo
sebeovládání. Toto je zřetelné i v pozici nestranného pozorovatele, který právě z divácké
pozice je schopen pronášet etické soudy. Stejně Smith přistupuje ke sdílení bolesti, smutku a
radosti. Herec má větší potřebu sdělit své trápení neţ radost, naopak divák více oceňuje
sebeovládání bolesti neţ radosti. Metafora divadla umoţňuje, aby se Smith zbavil nutnosti
vytvářet nějakou podstatu lidství či předlidských zdrojů vědění. Slovo "teorie" v názvu tak
odpovídá původnímu řeckému významu slova – „podívat se na“.
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Podle Smithe neexistuje

způsob, jak opustit svět, chápaný jako divadlo (theatrum mundi), role diváka a zároveň herce
je člověku přisouzena navţdy.
Teprve nestranný pozorovatel ustavuje "lidskou bytost" jakoţto plnohodnotného
člověka.163 To znamená, ţe být člověkem je primárně určeno bytím s jinými lidmi, a
vytvářeno na základě zkušeností s ostatními. Ve shodě se skotskou skepsí k introspekci Smith
tvrdí, ţe: „Nikdy nemůţeme zkoumat naše vlastní city a motivy, nikdy o nich nemůţeme vynést
soud, ledaţe bychom se jakoby vzdálili …a pokusili je vidět z určité vzdálenosti“ (TMS III,
kap. I, 2). Souhru divák - herec, v rámci které se jednotlivec naučí kontaktu s ostatními nelze
nějak teoreticky vyloţit. Je to právě společenství, které vytváří jazyk, jakoţto nástroj popisu
světa a dokonce počátky samotných našich některých představ o sobě samém: „Naše první
představy o osobní kráse a ošklivosti jsou odvozeny z tvarů a vzhledů ostatních, ne z našeho
vlastního vzhledu.“ (TMS III, kap. I, 2). Platí, ţe dobrá společnost poskytuje i určitou stabilitu
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A to ve velice přesném významu: thea je nejen pohled, ale i divadlo. Theoró znamená nejen

„pozorovat a rozumět“, ale i přihlíţet představení a řečtí théoros jsou poutníci na slavnosti. Jde o diváky na
slavnosti, theorie je spatření a i myšlenková prezentace spatřeného. (KRATOCHVÍL, 1999 stránky 45 - 46)
163

Takto radikální důraz na ty druhé jako zdroj našeho lidství Rousseau nesdílí. V jeho konceptu je

člověk rozdvojen mezi tím, jakým opravdu je sám pro sebe a svým obrazem pro okolí: „Pro vlastní prospěch se
musel tvářit někým jiným, neţ kým byl ve skutečnosti, být a jevit se se staly dvěma zcela rozličnými pojmy“
(ROUSSEAU, 2011 str. 150)
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svých norem a dobrý člověk dokáţe mít stálé vyrovnané emoce a rozhoduje se znalostí
většího celku, kontextu.
Pokud posuzuji sám sebe, tak se „jakoby rozpůlím na dvě osoby“ na vyšetřovatele a
soudce. Tato podivuhodná podvojnost je základem pro rozlišení mezi láskou ke chvále a
láskou ke chvályhodnosti. (TMS III, kap. II) Láska ke chvályhodnosti znamená náš dobrý
pocit, kdyţ jsme chváleni za to, co sami povaţujeme za chvályhodné a „i tak nejupřímnější
chvála přinese jen málo radosti, pokud nemůţe být povaţována za určitý druh důkazu
chvályhodnosti.“ (TMS III, kap. II, 4) Člověku jde o to být přirozeným objektem chvály,
„příroda nás vybavila ... touhou být tím, co by mělo být schvalováno“ (TMS III, kap. II, 7).
Ideálně chceme být chváleni někým, kdo je v souladu s nestranným pozorovatelem, má
všechny informace o kontextu toho, co chválí. Chvályhodnost a trestuhodnost vyjadřují „jaké
by přirozeně měly být city jiných lidí týkající se naší povahy“ (TMS III, kap. II, 25). Naučená
schopnost sebeschválení svých činů, bez tohoto aktuálního souhlasu ostatních lidí, je cílem
kaţdého ctného ţivota a „nejdůleţitější věcí, po které můţe nebo by měl touţit. Láska k němu
je láskou ke ctnosti.“ (TMS III, kap. II, 8). Existuje jeho negativní vymezení: Pokud uděláme
cosi, co udrţíme skryté před okolím, ovládnou nás „přirozené záchvaty svědomí, démoni,
fúrie“, které nás mohou dohnat aţ k šílenství. Člověk má větší hrůzu z oprávněnosti moţného
obvinění, neţ ze samotného faktu, ţe by mohl být obviňován (TMS III, kap. II, 10). Etickým
ideálem není prostý úspěch u druhých, ale jednak láskyhodnost: „Coţpak existuje větší štěstí,
neţ být milováni a vědět, ţe si zaslouţíme být milováni?“ (TMS III, I, 7). Tento sebereflexivní
vztah by měl být v souladu s okolím, protoţe „nejhůře je na tom člověk vydaný katovi na
základě falešného obvinění z hanebného nebo odporného činu“ (TMS III, kap. II, 11). I
v případě sebeschválení je podmínkou štěstí souhlas okolí.
Smith klade velký důraz na zvyk, ale není úplným relativistou. Díky nestrannému
pozorovateli jsou určité vztahy mezi lidmi naprosto morálně nepřijatelné, protoţe principiálně
vylučují moţnost morálního souzení: Z pozic nestranného pozorovatele je otroctví špatné164,
protoţe se lidé těší z moţnosti ovládat jiné. Otrokář dívající se sám na sebe očima otroka musí
nahlédnout své postavení jako nespravedlivé. Kromě toho otroctví degraduje charakter
zotročených, takţe se nevytváří podmínky pro správnou morální výchovu. Dalším porušením
164

Otroctví je špatné i z ekonomického hlediska. Otrocká práce je méně výnosná, protoţe lidé, kteří ji

vykonávají, nesledují svůj cíl - sebezájem.
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pravidel, která vedou přímo k nemoţnosti sdílení citů je lhaní, ze kterého plyne i silná mravní
sankce, ztráta onoho společenského zrcadla, které chceme a potřebujeme. „Člověk, který by
měl tu smůlu, ţe by si myslel, ţe nikdo nevěří jedinému jeho slovu, by se cítil jako vyvrţenec
lidské společnosti“ (TMS VII, IV, 26) Z hlediska nestranného pozorovatele je i neúmyslná leţ
špatná.
Oddělenost lidské existence
Co je ţivot bez poct? Jsou tak nepostradatelné, ţe bychom se měli snaţit, abychom jich
dosáhli stůj co stůj.
Str. 191 W. M. Thackeray: Paměti Barry-Lyndona
Ani nestranný pozorovatel nedokáţe zaujmout dokonale nezávislé stanovisko, odkud by
mohl vše naráz pochopit: Správa velkého systému všehomíra, stejně jako starost o universální
štěstí všech myslících a cítících ţivých bytostí je starostí Boha, nikoliv člověka, je nemoţné
sympatizovat s lidstvem jako celkem. Koncept nestranného pozorovatele neznamená, ţe se
člověk stává při posuzování tím druhým, nejde o prostou empatii. Smith zdůrazňuje, ţe jsme
stále jakoţto lidé od sebe odděleni. Tento fakt chápe jako určitou nesamozřejmost a
nedokonalost světa. Teoreticky naše chvála či hana můţe být zaloţena na třech moţných
typech hodnocení (TMS II, III, úvod, 1): Lidi (1) můţeme hodnotit dle jejich záměrů, (2) dle
aktuálního úkonu těla mimo kontext a (3) podle dopadů jednání, které se záměry jednajícího
nemusí mít nic společného. S druhým případem se Smith vypořádává poměrně jednoduše: Je
přeci jasné, ţe střelba na ptáky či lidi se děje prostřednictvím stejných pohybů těla, přesto
však jedno není to samé co druhé. S prvním a třetím způsobem hodnocení je věc sloţitější.
Smith uznává, ţe by bylo přirozené hodnotit lidi dle sledovaných záměrů, nikoliv faktických
výsledků. Hned však konstatuje, ţe pokud „dojde na konkrétní případy“, hodnotíme je dle
výsledků, nikoliv dle záměrů, (TMS II, III, úvod, 5) a „sympatie nevzniká z pohledu na
emoce..., [ale] z pohledu na situaci, která je vyvolává.“( TMS I, I, I, 10). Týká se to zejména
vzteku, se kterým jako s asociální emocí nemůţeme bez znalosti příčiny sympatizovat.
Naše etické hodnocení je ve značné míře ovlivněno náhodou. Náhoda zasahuje ve velké
míře i do výše trestu – skotské právo třeba nerozlišovalo mezi zabitím a vraţdou (TMS II, III,
II, 8) a „jediným trestem kapesního zloděje … chyceného s rukou v sousedově kapse, dříve neţ
z ní něco sebral, je ostuda. Kdyby měl čas sebrat kapesník, byl by poslán na smrt“.( TMS II,
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III, II, 4) Jde o záměr Autora Přírody, protoţe etické hodnocení nutně zaloţené na faktických
důsledcích vede k odklonu od inkvizičního pátrání „v srdci skrývaných záměrech a
pohnutkách“, protoţe trestat za tyto pohnutky by vedlo k té „nejnestoudnější a
nejbarbarštější tyranii.“ Proto „tato moţnost byla Soudcem srdcí umístěna za hranice kaţdé
lidské pravomoci … [je] vyhrazena do kompetence jeho vlastního neomylného tribunálu.“ (II,
III, III, 2). Údělem člověka se stává být činným v tomto světě, rozhodující je čin nikoliv
záměr.
Lidé jsou schopni se sebeobelhávat, často neumí hodnotit své vlastní nectnosti. Jak
v pozici herce, tak v případě diváka se dopouštíme ve svém souzení řady chyb, jejichţ
zdrojem je láska či sebeláska. Pojem „láska“ je pouţíván v několika významech: Romantická
láska mezi pohlavími je pouhou vášní, kde není místo pro zaujetí pozice nestranného
pozorovatele. Biblický obrat „láska k bliţnímu“ jiţ více odpovídá schopnosti sympatie.
Dalším význam slova láska je Sokratův obrat „milovat pravdu“ nebo milovat lidstvo. Pro
Smithe jde o nebezpečný klam, protoţe lze obejít stanovisko nestranného pozorovatele a stát
se „fanatikem“. Obdivovatel systematické krásy ideálního, rozumem uchopitelného Dobra
potlačí v sobě schopnost sympatizovat s ostatními. Pokud se „herec“ hluboce zamiluje do
určitého „ morálního systému“, vede to ke snaze omezit svobodu ostatních.
Další mravní chybou je podlehnutí „konzumní společnosti“. Protoţe diváci lépe
sympatizují s radostí, která je spojena s bohatstvím, vede je to k hromadění cetek a mamonu.
Hromadění není motivováno z radosti z uspokojování fyzických potřeb spotřebováváním
materiálních statků, větší roli hraje samotný dobrý pocit ze shromaţďování samého. Takto
bohatá osoba je díky své radosti z bohatství předmětem sympatií okolí (diváků), které toto
„vadné chování ustanovuje jako normu: „marnivost je vţdy zaloţená na naší víře, ţe jsme
předmětem pozornosti a souhlasu“ (TMS I, III, II, 1). Chyba se děje i na straně diváků
v podobě jejich servility, jeţ plyne nikoliv z očekávání výhod, ale z obdivu k situaci bohatých
(TMS I, III, II, 3), a je zaměřena pouze na bohaté a mocné, nikoliv na moudré a ctné. (TMS I,
III, III, 2) Boj o uznání je nahlíţen Smithem značně ambivalentně, zdá se, ţe autor kolísá
mezi kriticismem proti přehnaným ambicím a povaţuje za špatné „kdyţ se syn chudého
člověka, kterému nebesa ve svém hněvu nadělila ctiţádostivost, začne rozhlíţet kolem sebe,
obdivuje postavení bohatých“ (TMS IV.I.8), a chápáním těchto ambic jako motoru
společenského rozvoje a prosperity.
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Smith připouští, ţe zkratkovité spojení mezi bohatstvím a ctností vede „uchazeče o
štěstí“ k opuštění cesty ctnosti. I zde je autorem připuštěn určitý Mandevillovský moment:
bezhlavé hromadění statků můţe být chápáno jako lest Přírody, která vede v podmínkách
nedokonalého nahlédnutí skutečné povahy ctnosti k nejlepšímu moţnému uspořádání
společnosti. Smith věřil, ţe bohatí nakonec nejsou schopni spotřebovat vše, co získali svou
pílí, a jejich utrácení vede k blahobytu ostatních.
Se selháváním díky nedostatečné propojenosti a pochopení se musí potýkat i
mezinárodní právo. Při jednání jednoho nezávislého státu s druhým jsou jedinými arbitry
(moţnými nezaujatými pozorovateli) neutrální státy, které jsou „téměř z dohledu“. Podobně je
to i v případě občanské války, kterou znesvářené frakce vedou v rámci státu. Jejich členové se
navzájem ve svém nenávistném postoji utvrzují a lidé snaţící se o nezaujaté stanovisko jsou
nakonec předmětem všeobecné nenávisti. (TMS III, kap. III, 42- 44)
Smrt a nejvyšší bytost
Velkým problémem je hranice sympatie, protoţe bychom často měli soucítit se situací,
kterou v jejím celku nejsme schopni zcela pochopit nebo která ani nemůţe být v naší
zkušenosti. Jednou z těchto situací je smrt. Strach ze smrti, kterou z její povahy nemůţeme
proţít, je výsledkem iluzivní sympatie získaná pomocí imaginace. Předtucha vlastní smrti je
strašná, protoţe si představujeme sami sebe v hrobě, „vystaveni rozkladu a plazům země“ a
zapomenuti přáteli. Strach ze smrti není samoúčelný, jde o „jeden z nejdůleţitějších principů
v lidské povaze, hrůza ze smrti, „...která, zatímco zuţuje a ochromuje jednotlivce, hlídá a
ochraňuje společnost.“ (TMS II, III, II, 13). Tento strach nás vede k sympatiím s utrpením
poškozeného jeţ v hádce zahynul. Vysoký trest pro vraha je zaloţen jak na základě reálné
nevole, kterou přirozeně sdílíme s jeho přáteli, tak i na základě imaginární nevole, kterou ve
„své fantazii propůjčujeme mrtvému, který jiţ není schopen jakéhokoliv lidského citu“ (TMS
II, I, II, 5). Morálně odsuzujeme i vraha, který zabije nám neznámého člověka. Vůle
k odplatě, trestu je „tím velkým zákonem, který nám diktuje Příroda“.
Naše imaginace představující si stav po smrti pomáhá a podporuje pud sebezáchovy:
„Máme sympatii dokonce i s mrtvými, a přehlíţejíce, co je opravdu důleţité v jejich situaci, v
tom strašném posmrtném ţivotě, který je čeká, na nás působí hlavně ty okolnosti, které
zasahují naše smysly, ale nemohou mít ţádný vliv na jejich štěstí. Je strašné, myslíme si, být
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připraven o sluneční světlo, být vyloučen ze ţivota a konverzace, leţet v chladném hrobě,
vystaven rozkladu a plazům země,…“ (SMITH, 2005 str. 8). Moţná, ţe v tomto tvrzení je i
cosi pohanského - stoické přesvědčení, ţe mrtví i ţivý sdílejí tento svět, protoţe svět nemá
speciální místo pro duše zemřelých.
Imaginace není pouhým zdrojem strachu, ale i motivací obětování se pro celek: „Lidé
dobrovolně obětovali ţivot, aby po smrti získali věhlas, který si jiţ nemohli uţít. Jejich
představivost v danou chvíli vytušila slávu, které se v budoucnosti měli těšit.“ (TMS III, kap.
II, 5). Podobně platí, ţe nelze z mysli vymazat vzpomínky na určitý typ selhání. Smith
rozhodně nebyl relativista. Příkladem trvalé ztráty cti je trest u pranýře, naopak hrdé chování
při popravě vytváří trvalou vzpomínku na nás, coţ je důleţitější, neţ samotný pud
sebezáchovy. Klasickým příkladem je Sokratova smrt, i kdyţ Smith je k Sokratovi kritický:
„Slavná Sokratova moudrost nedopustila, aby se domníval, ţe je sám bůh, ale nebyla dost
velká, aby mu zabránila v představách, ţe dostává… pokyny od nějaké neviditelné a boţské
bytosti.“ (TMS VI, odd. III, 28), přesto kdokoliv, kdo čelí smrti jako Sokrates, získává náš
obdiv pro „pevný a trvalý cit“, naprosto nezávislý na jeho štěstí nebo neštěstí či dalších jeho
chybách.
V určitém rozporu s předchozími tvrzeními Smith připouští, ţe jsme v určitých situacích
schopni pomocí iluzivní sympatie pochopit sebe sama jako součást lidstva. Smith nevylučuje
existenci jakési všeobecné blahovůle, díky které „dobrá vůle není omezena ţádnými
hranicemi, ale můţe obejmout nesmírnost celého vesmíru“ (TMS VI, II, III, 1). Jde o
odevzdanost do vůle velkého Ředitele vesmíru, jeţ je potenciálně v dosahu lidské povahy.
Tento mechanismus je však pro běţný ţivot nespolehlivý a v praktické rovině běţného
souzení platí, ţe „správa velkého systému vesmíru, péče o všeobecné štěstí… je věcí Boha ne
člověka.“ (TMS VI, II, III, 6) Smith uznává Boha jako teorii efektivní a konečné útěchy.
Člověk odsouzený za odporný čin, který nespáchal, můţe jen doufat v odměnu v „příštím
ţivotě“ (TMS III, kap. II, 33).
Obecná pravidla a právní věda
A neexistují ţádná pravidla, pomocí jejichţ znalosti se můţeme spolehlivě naučit jednat
za všech okolností. (TMS III, VI, 11)
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Běţný ţivot člověka v tradiční společnosti můţe být vysvětlen a řízen zvykem, který ale
vede i ke schvalování činů jako je pohození novorozence (jak to činí Platón a Aristoteles), a
proto je nedostačujícím principem pro morální pravidla. Smith rozlišuje mezi dvěma typy
morálních pravidel: První z nich jsou podobné roli gramatiky v jazyce – vymezují zakázané
akce, které jsou trestatelné silou. Smith předpokládá, ţe pravidla spravedlnosti (gramatická
pravidla) jsou vyjádřitelná naprosto přesně, exaktně a jsou jediným předmětem právní vědy.
Tato pravidla spravedlnosti však mají velice omezené místo v „morálním universu“, protoţe
jejich přesnost omezuje jejich aplikovatelnost na konkrétní situace, na přesné hodnocení
adekvátnosti projevů určitého citu. V posledku se jedná o problematiku jazyka, pojmenování
určitého citu a shodě o tom, ţe toto pojmenování odpovídá nějakým přesně vymezeným
pravidlům, na kterých se lidé shodnou „Je nemoţné vyjádřit všechny obměny kterými kaţdý
cit prochází... v závislosti na všech nejrůznějších okolnostech“ (VII, odd. IV, 4), konkrétní
případy lze tedy soudit vţdy jen se znalostí všech okolností, které je činí speciálním. Pouze
z hlediska účelů běţné komunikace lze dojít shody o jakémsi obecném základu některých
pojmů jako je například přátelství.
Obecně známá a respektovaná pravidla spravedlnosti představují vodítko pro
nestranného pozorovatele a zabraňují extrémním chybám v souzení.165 Samotná spravedlnost
je redukována pouze na schopnost odplácet zlo zlem, coţ v posledku omezuje zraňování
ostatních lidi. (TMS II, II, I, 1-10). Z hlediska spravedlnosti jsou patřičnými objekty vděčnosti
a nevole jen takové emoce, se kterými sympatizuje srdce kaţdého nestranného pozorovatele,
či neutrálního, náhodného kolemjdoucího.(TMS II, I, II, 2) Spravedlnost omezuje honbu za
bohatstvím a poctami, protoţe pokud bych se chtěl člověk této honbě příliš podřídit,
„shovívavost pozorovatelů se naprosto vyčerpá“ a člověk je vystaven „hrůze samoty“, jeţ jej
jako společenskou bytost ţene zpět do společnosti. (TMS II, II, II, 3). Nezapomeňme, ţe
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Srovnání s antickými postoji: Dle Aristotela má být veškeré mravně ctné chování vymáháno zákonem

(MULGAN, 1998 str. 102) I Aristoteles přijímá Platónovo tvrzení, podle nějţ kaţdý zákon, protoţe je
formulován obecně, se v určitých situacích musí mýlit, nebo je shledán nedostačujícím, korekce se zakládá však
na ohledu k tomu „co by řekl sám zákonodárce, kdyby byl přítomen, a co by sám ustanovil, kdyby o tom věděl“
(MULGAN, 1998 str. 107) Pro Aristotela a Platóna je vláda zákona lepší neţ vláda podplatitelných a omylných
lidí. Je asi nemoţné dosáhnout čisté vlády zákona … je to však ideál, ke kterému by člověk ve světě
nedokonalých lidí směřovat (MULGAN, 1998 str. 108). Vláda bez zákona je ospravedlnitelná pouze tehdy,
pokud je vládce neomylný, nadmíru ctnostný a nesrovnatelně dokonalejší neţ ostatní. (MULGAN, 1998 str. 109)
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Smith předpokládá kolem kaţdého úspěšného a bohatého člověka okruh pochlebníků a
následovníků a právě cit spravedlnosti jej brání před podlehnutím iluzi o svém chování,
protoţe na rozdíl od běţného nestranného pozorovatele a běţného zrcadla, které mu nastavuje
okolí, odkazuje dílčím způsobem k něčemu obecnému.
Imaginativní ctnosti poskytují pravidla druhého typu, jeţ jsou přirovnávána
k výsledkům činnosti literárních kritiků. Nejedná se o pravidla gramatiky: Jejich cílem není
stanovit, co je přípustné a co zakázané jako v případě pravidel gramatiky, ale dospět
k postupům, které umoţňují „v kompozici dospět k tomu, co je vznešené a elegantní“ (TMS
III, kap. VI, 11). Jde o určitou formu společenské shody, která je časově a dobově podmíněná
a nevynutitelná, na rozdíl od matematičnosti gramatiky. Tato nahodilost shody vede k
nejistotě o vytříbenosti vkusu a sporům mezi básníky a dramatiky, které kontrastují s klidem a
shodou matematiků. (TMS III, kap. II, 20) Morální pravidla druhého typu jsou vytvářena
z velké části pozorováním jednotlivostí a musí být stále a průběţně opravována. Morální
reflexe není pouze výběrem odpovídajícího pravidla z moţných, jedná se o jakýsi typ
„rozhovoru“, jehoţ výsledek (morální soud) není dopředu znám, není ani známa mnoţina
moţných výsledků.
I zde, jako u pravidel prvního typu, je nárok na obecnost. Člověk má sklon, pokud je
nešťastný, se ucházet o přízeň nikoliv pouze u přátel, ale dosáhnout souhlas a sympatie i od
neznámých lidí. To jej dokonce uklidní ve větší míře, neţ souhlas přítele.( TMS I, I, IV, 9)
Odtud odvozujeme i absolutní ideál ctnosti. Na rozdíl od pravidel prvního typu, pravidel
gramatiky je to v praxi nedosaţitelný ideál, formulovaný jako „myšlenka naprosté patřičnosti
a dokonalosti“, která by znamenala souhlasnou reakci všech a vţdy. „Všichni a vţdy“ se
shodnou například o nutnosti trestu za vraţdu, ale jiţ nikoliv na tom, co je vkusné a elegantní.
Realistickým a chvályhodným stavem je situace, ve které dosáhneme, či přesáhneme shodu
„větší části lidí“ (TMS I, II, V, 8-9).
Zákonodárce se věnuje právní vědě, formulaci obecných pravidel chování, tedy zákonů,
přičemţ správným a adekvátním předmětem právní vědy je pouze spravedlnost. Spravedlnost
je nejobecnějším základem pro rozhodování situaci, na jejímţ řešení existuje obecná shoda i
bez nějaké citové angaţovanosti. Zákon není v tomto pojetí definován jako maxima, kterou by
soudní praxe změkčovala pomocí „polehčujících okolností“, naopak, je minimálním mravním
nárokem, na kterém se shodnou všichni. Objasněme si to na příkladu, který Smith uvádí a ze
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kterého plyne, ţe rozhodně neplatí dura lex sed lex: Z hlediska spravedlnosti se kaţdý nutně a
jasně shodneme na tom, ţe slib vynucený pod pohrůţkou smrti (třeba kdyţ lupič přepadá
pocestné) lze porušit. Přesto z hlediska nestranného pozorovatele musí platit aspoň
potenciálně jakási závaznost tohoto slibu. I porušení slibu, který je vynucen v momentě
ohroţení ţivota, je nabouráním striktního poţadavku po pravdivosti a čitelnosti našeho
chování: „Gentleman, který by loupeţníkovi slíbil pět liber a nedal mu je, se vystavuje určité
hanbě.“ (TMS VII, odd IV, 12) „Statečný člověk by měl raději zemřít, neţ dát slib, který
nemůţe nikdy dodrţet“ (TMS VII, odd IV, 12) I kdyţ nedodrţením slibu loupeţníkovi
nedojde k ničemu, co by se dalo nazvat porušením pravidel spravedlnosti, dochází k porušení
integrity lidské osobnosti. Pokud by nás právní věda zprošťovala vţdy a všude jakékoliv
odpovědnosti za chování v ohroţení ţivota, či při vystavení násilí, nebyl by zde ţádný prostor
pro oprávnění schválit prostřednictvím sympatie odváţné činy vedoucí aţ k oběti sebe sama
neexistoval by jakýkoliv prostor pro sympatie s odvahou, kdy člověk čelí zlu i
v bezvýchodných situacích. Ţivot a mravní souzení by se tak plně vyčerpával pouhou přesnou
znalostí morální gramatiky
„Jednám správně a mé jednání nemůţe být předmětem kritiky či odsouzení, protoţe je
v souladu s literou zákona,“ je maximou, ke které se upíná úsilí odlišného typu moralistů, jeţ
Smith nazývá kasuisty. Snaha nějakým způsobem poskytnout jasná pravidla k chování
v kaţdé situaci vede k sepisování kasuistik, které však nutně selhávají, protoţe nikdy plně,
(jen pomocí jazykového popisu) neposkytují to, co sympatie zaloţená na přímé a sdílené
zkušenosti se štěstím či neštěstím druhého. Kazualistický přístup naráţí na fakt, ţe míra
porušení integrity záleţí na konkrétních okolnostech, obecný a jazykově přesný popis
konkrétní situace je nemoţný. Adekvátní předmětem etiky je spíše výuka, jak sdílet emoce a
pocity, nikoliv výběr přesné kazuistiky. Smith si je navíc vědom, ţe jakmile opustíme pevnou
půdu obecné situace, je člověk vystaven moţnosti sebeobelhávání. Nelze určit „jaký je
nejvyšší stupeň svobody…, který můţe být povaţován za uhlazený a slušný, a kdy to poprvé
přerůstá do lhostejné a bezohledné nemravnosti.“ (TMS VII, IV 33). Kasuistický přístup
vede pouze k racionalismu zaloţenému na překrucování a obelhávání lidských citů a
kazuistiky nakonec poslouţí pro výmluvy, falešné ulehčování a smiřování se s pouhou
zákonností.

223

Závěrem opět o kráse a harmonii
Krásu Smith definuje různými způsoby: Věci jsou krásné, pokud jsou takto nahlédnuty
lidmi s vytříbeným vkusem, krása plyne z uţitečnosti předmětu, ze zvyku a z uměřenosti.
Krása, pokud je určena nahlédnutím lidmi s vytříbeným vkusem, je výsledkem společenského
konsenzu a je i předmětem sporů. Na příkladu básníků Smith tvrdí, ţe „existují … druhy
umění, ve kterém můţe být stupeň dokonalosti určen pouze určitou jemností vkusu, jehoţ
verdikt se vţdy jeví do určité míry nejistým.“ (TMS III.II.18) Toto tvrzení slouţí Smithovi ke
kritice poměrů v dobové poetické tvorbě, zejména si všímá sporů a intrik mezi jednotlivými
autory, jejich závislosti na společenském uznání, a porovnává je s chováním matematiků,
„…kteří mají nejspíš tu největší jistotu, co se týče jak pravdivosti, tak důleţitosti svých objevů,
jsou velice často lhostejní k přijetí, se kterým se mohou setkat ze strany veřejnosti“166 Z textu,
který se zabývá vlivem módy (TMS I. V) a zvyku na krásu je nejasné, kde končí oprávněnost
rozhodnutí o kráse na základě zvyku a dohody, a kde existuje přirozený předpis toho, co je
krásné.
Sám Smith se domnívá, ţe dočasná móda plně ovlivňuje především věci málo trvanlivé,
jeţ svým módním střihem odkazují k přirozeně ukotvené úctyhodnosti osob, které je nosí.
Obecně platí, ţe zvyk je dostačujícím kritériem krásy staveb. Pokud „pravidla [zvyku] nejsou
naprosto nerozumná“, mohou tato pravidla na rozdíl od pravidel oblékání trvat aţ po staletí.
Zvyk sám o sobě dle Smithe krásu plně nevysvětluje: „Ale já se nedokáţu přimět, abych
uvěřil, ţe náš cit… pro vnějškovou krásu je plně zaloţen na zvyku.“ (TMS V.I.9)
Na jiném místě je krása spojená s uţitečností a vztahem pravidelnosti vůči celku: „To,
ţe uţitečnost je jedním ze základních zdrojů krásy, pozoroval kaţdý, kdo s menším nebo
větším zaujetím uvaţoval o tom, v čem podstata krásy spočívá. Pohodlí domu poskytuje
divákovi stejné potěšení, jako jeho pravidelnost, a velice ho bolí, kdyţ vidí jeho nedostatek,
stejně jako kdyţ vidí, ţe odpovídající si okna mají různý tvar, nebo ţe dveře nejsou umístěny
přesně ve středu budovy. To, ţe způsobilost jakéhokoli systému nebo stroje k dosaţení účelu,
k němuţ byl zamýšlen, poskytuje určitou náleţitost celku a krásu, a ţe dělá pouhou myšlenku
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TMS III.II.20, nutno říci, ţe Smith se zde pohybuje na značně nejistém terénu a jeho tvrzení o sporech

mezi francouzskými akademiky lze zpřesňovat, či zcela vyvrátit. (SMITH, 2005 stránky 134, pozn. 10, 132,
pozn.4)
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na něj příjemnou, je tak zřejmé, ţe to nikdo nepřehlédne.“ (TMS IV, I, 1) V případě
uţitečnosti se odvolává i na Humea, podle kterého „přináší uţitečnost kaţdého předmětu
radost svému majiteli tím, ţe mu trvale připomíná potěšení nebo pohodlí, pro jejichţ
podporování se dobře hodí“. (TMS IV.I.2) Je zde kladen silný důraz na objektivní charakter
krásy, který nutně plyne z řádnosti, účelnosti a pravidelnosti. Z pravidel, které Smith stanovil
jako objektivně krásné, je jasné, ţe i on je muţem své doby, kdyţ tvrdí: „Hladký povrch je
příjemnější neţ hrubý“ (TMS V.I.9). Není zde místo pro romantickou fascinaci
nepravidelností hor vlastní nejen romantismu, ale i pro Shaftburyho krásu drsných skal,
jeskyní obrostlých mechem, hrbolatých slojí a nesouměrných vodopádů.
Úcta ke kráse má blahodárný dopad na fungování společnosti: „Stejné principy, stejná
láska k systému, stejná úcta ke kráse pořádku, zručnosti a dovednosti často slouţí k tomu, aby
doporučily zavedení toho, co směřuje k podpoře veřejného blaha.“ (TMS IV.I.11) Krása je
středem mezi krajnostmi, přičemţ tyto krajnosti nejsou nějakými abstraktními pojmy, ale
plynou z empirie, zkušenosti s danou věcí či vlastností – proto také „krása maurského koně je
jiná, neţ krása anglického koně“. Smith se odvolává na Francouze Claude Buffiera, který dle
Smithe tvrdí, „ţe krása kaţdého předmětu spočívá v tom tvaru a barvě, které jsou
nejobvyklejší mezi věcmi konkrétního druhu.“ … pro člověka „leţí krása kaţdého rysu někde
uprostřed, stejně vzdálena od ostatních tvarů, které jsou moc ošklivé… Stejně u kaţdého
ţivočišného druhu, to, co je nejkrásnější, nese nejsilněji vlastnosti obecné stavby daného
druhu a velice silně se podobá většině jednotlivců s nimiţ patří do stejné třídy.“ (TMS V.I.8)
Princip obvyklého středu lze pouţít i na „krásu“ etických norem: „Kaţdá doba a kaţdá
země se dívají jako na zlatý střed příslušného sklonu nebo ctnosti na tu míru kaţdé vlastnosti,
se kterou se setkávají běţně u těch, kteří jsou mezi svými váţení. A protoţe se to obvykle mění
s tím, jak pro ně jejich různé podmínky činí různé vlastnosti více nebo méně obvyklými, mění
se podle toho i jejich city týkající se poţadované přiměřenosti povahy a chování“. (TMS
V.II.7) Zdroje podmínek ovlivňující estetické hodnocení jsou dány povoláním a uspořádáním
společnosti. Vojáci vystaveni stálému nebezpečí ţivota inklinují k zahalení se do
„bezstarostného bezpečí a lhostejnosti“ a vyhledávají jakoukoliv zábavu a rozptýlení. (TMS
V.II.6) Druhým zdrojem je společenské uspořádání: Dle Smithe se na ţivotě stále ohroţení
divoši a barbaři podrobují spartánské kázni a sebezapření, a kdyţ jsou mučeni, neprojevují
ţádné city (TMS V.II.9) „Empirické“ odvození ctnosti jako něčeho zaloţeného v praktické
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zkušenosti, nikoliv rozumu, je vlastní jiţ Aristotelovi: „Neboť tam, kde se pojednává o ţivotě
věty ... částečné jsou pravdivější. Vţdyť praktické jednání se týká jednotlivostí, s těmito tedy
tvrzení musí souhlasit. Toto pak jest nutno vzít z popisu“ (EN 1107a30). „Středu je těţko
dosáhnout, je uchopen vnímáním (percepcí), nikoli rozumem.“ (EN II, 9)
Estetické cítění je i důvodem proč „herec“ i „divák“ usilují o souhru mezi emocemi.
Vzájemná sympatie příjemně prociťována na obou stranách je slastná nikoliv proto, ţe je pro
nás čímsi prospěšným, ale jako cosi krásného, tedy „správného, přesného, ve shodě
s uţitečností.“ (TMS I, I, IV, 4) Radost ze souhlasu Smith chápe „esteticky“, je podobná
pocitu z harmonie, všeobecné souhry a rovnováhy. Estetika je důleţitým motivem, proč
bychom se měli připojovat ke smutku někoho jiného. Smith připouští, ţe spolu-proţívání, či
reflexe emoce trpících a nešťastných lidí musí být ze samotného principu nepříjemná, i kdyţ
platí, ţe trpící člověk chce více sympatie s jeho stavem, neţ člověk radující se (TMS I, I, II,
4). Tato nepříjemnost je však kompenzována radostí plynoucí z existence souladu mezi
našimi emocemi. Existuje tedy jakési sčítání emocí řídící se jejich typem. Sdílet radost je
jednodušší, k poţitku z citu samého je přičten radostný pocit sdílení. Sdílení smutku je
obtíţnější: Pozitivní proţitek souladu je naopak sníţen o nepříjemnost citu. Proto je třeba
smutek nedávat tolik najevo, aby nepřevýšil sympatii ze souladu, protoţe „ten, kdo je
ponořen v trápení a splínu kvůli svému vlastnímu smutku, nám do určité míry připadá
protivný a opovrţeníhodný“ (TMS I, III, I, 15)
Smith povaţuje dosahování souladu za jeden z cílů naše usilování. Ţivot není výlučně
řízen pudem sebezáchovy, ale i usilováním o štěstí ve smyslu dosahování harmonického
„zlepšování podmínek ţivota“, coţ opět souvisí s krásou. Zlepšování lidského údělu se děje
prostřednictvím růstu bohatství, motivací není pouze přímý proţitek z uspokojování tělesných
potřeb, jako spíše pocit štěstí z reflexe tohoto zlepšování. Štěstí je odlišné od radosti, díky
svému trvání, v určitém ohledu není prostou emocí. Dalším citem spočívajícím ve snaze o
soulad a dosaţení jakési reciprocity je vděčnost, tedy stav, v němţ chceme oplatit dobro
dobrem. „Jestliţe se člověk, kterému dluţíme mnoho dobrého, stane šťastným bez naší
pomoci, tak i kdyţ to naši lásku těší, neuspokojuje to naší vděčnost.“ (TMS II, I, I, 5) Teprve,
kdyţ my sami se zapříčiníme o jeho štěstí, dojde k „vyrovnání dluhu“ a obnovení původní
rovnováhy, či harmonie. Odměnou za toto chování je uspokojení z dosaţení krásné
rovnováhy. Vzájemná úcta dvou lidí je činí nejen šťastnými díky dosaţení vzájemného
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souladu, ale jakoţto harmonizující prvek celku světa je předmětem sympatie „všech
ostatních“ (TMS I, II, IV, 2) Naproti tomu hromadění majetku motivováné úzkostí je moţné a
zřejmě má i pozitivní dopady na společnost jako celek, ale nikoliv správné, protoţe člověk je
ve stálém stresu, nerovnováze.
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VIII.

Skotové dnes

Příkladem současných úvah o Adamu Smithovi je text Davida Brookse uveřejněný 15.
října 2006 v pravidelném sloupku psaném pro The New York Times. Dle Brookse byl v roce
1980 Smith známý jako apoštol volnotrţního kapitalismu, kdyţ jako první vytvořil alternativu
mezi náboţenskými konzervativci, „kteří věří, ţe politika by se měla sladit s transcendentním
mravním řádem vesmíru“ a sociálními liberály, kteří se domnívají, ţe vláda by měla být
neutrální v otázkách hodnot, a jednotlivcům by měl být zaručen jejich vlastní prostor, ve
kterém by řešili své morální otázky. Existuje však ještě jedna skupina lidí, jako je Adam
Smith, které Brooks nazývá sociální tradicionalisté. Na rozdíl od náboţenských
konzervativců neuznávají abstraktní teologické argumenty za základ svého uvaţování, také
ale nesouhlasí se sociálními liberály, protoţe se nemyslí, ţe vláda nemůţe být hodnotově
neutrální: „Národy jsou drţeny pohromadě na základě sdílených přesvědčení, vzkvétají, kdyţ
jsou určité návyky a chování podporovány a vynucovány společností. Je chiméra věřit
jednotlivci, ţe přijde s řešením svých morálních otázek sám, protoţe lidé jsou společenští
tvorové, jejichţ činnost a názory jsou utvářeny sociální strukturou.“ Brooks upozorňuje na
důleţitost spontánní imaginace, vrozené sociability a tlaku společnosti ve Smithově díle.
Sympatii redefinuje jako „intenzivní druţnost lidí“ a správně uvádí její podstatu: „Smith
tvrdil, ţe lidé především touţí po schválení svého chování. Cítíme intenzivní potěšení, kdyţ
zakoušíme soucit druhých. V takto strukturované společnosti, pokračuje, naše touhy po
pochopení nás vede k potlačení našeho sobeckého chování. Jednáme takovým způsobem, který
si zaslouţí pochvalu od nestranného diváka.“ Brooks chápe jako základní úkol politiky
“vytvoření rámce, ve kterém se budou podporovat ty vztahy, které odrazují od sobeckého
chování a poskytují emocionální odměnu za ctnost a sebe-kontrolou.”
V Brooksově textu nalezneme i další inspirativní tvrzení. Jde o odvolání se na určitý
vědecký předpoklad všemi lidmi sdílené, ale ne plně reflektované struktury podvědomí:
„Podvědomí je schopno detekovat neverbální citové projevy, o nichţ vědomá mysl nemá ani
ponětí. Miminka začnou plakat soucitem s jinými kojenci. Mozek dospělých a
kardiovaskulární funkce jsou ovlivněny chováním lidí kolem nás a my instinktivně
napodobujeme jejich emoce.“ Instinktivní chování je zaloţeno na podobnosti struktury mozku
i celého těla všech lidí. Brooks překračuje původní Smithův koncept sympatie, sympatie se
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stává chováním majícím určitý fyziologický korelát a spadala by do oblasti smyslovosti,
kterou Smith popisuje v eseji o vnějších smyslech.

Sklon ke směně a experiment
Jiţ jsem uvedl, ţe nové směry ekonomických bádání se občas snaţí o svoji legitimizaci
odkazem na dílčí úvahy otce zakladatele Adama Smithe. Existuje však v ekonomii jeden
ucelený směr, který se nehlásí pouze k určitým dílčím tématům Smithe či skotské ekonomie,
ale k samotnému jejímu jádru – experimentu a Smithově „sklonu ke směně“. V této
experimentální ekonomii je experiment chápán současným způsobem (tedy nikoliv jako
záznam o pozorování, jak jej chápe David Hume) a probíhá tak, ţe v uzavřené skupině lidí lze
opakovaně „simulovat“ určitou situaci mající za následek pozorované chování poskytující
netriviální fakta, která mají relevanci pro reálné situace. Ekonom Vernon Smith postup
jednoho takovéhio experimentu popisuje slovy: „Přiřadil jsem účastníkům experimentu různé
číselné hodnoty, „ceny", za něţ budou jakoby kupovat. Ty hodnoty znal vţdy jen daný
účastník, takţe informace byly soukromé a decentralizované ... jako na skutečném trhu. Určité
mnoţství těchto kupujících tedy tvořilo to, co z teorie známe pod pojmem poptávka.“ Tyto
simulace nahrazují původní skotské „experimenty“, kterými byly věrohodně doloţené případy
podobného chování napříč kulturami v daném stádiu vývoje. Zatímco Skotové museli
abstrahovat od nepodstatných okolností předpokladem podobnosti mezi navzájem časově a
prostorově oddělenými skupinami divochů (např. klany ze Skotské Vysočiny a americkými
indiány), současné ekonomické experimenty předpokládají abstrakci ex-ante. Skotská
teoretická (conjectural) historie je teoretický model získaný z určité prokazatelné
pravidelnosti chování na sobě nezávislých skupin (příkladem budiţ konzumace alkoholu
v severských zemích), současná experimentální ekonomie postupuje v opačném směru,
prvotní je teorie a experiment produkuje relevantní data prokazující její (ne)pravdivost. Oba
směry však mají společné zaměření na empirii a občas zamlčovaný předpoklad omezené
mnoţiny faktorů determinující lidské chování.
V oblasti etiky je Smith inspirován Aristotelem a určitý aristotelský přístup lze najít i
v případě experimentální ekonomie: „Ekonomické experimentování se dá přirovnat k umu
řemeslníka nebo malíře. Zahrnuje prostě intelektuální chápání věci - tu znalost, co lze načíst z
knih. Ale to vás samo o sobě příliš daleko nedostane - bez znalosti techniky „jak na to",
kterou získáte jen z vlastní praktické zkušenosti.“ Aristoteles definuje podobným způsobem
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znalost lékařského a dalších umění, jejichţ výuka má podobný poměr teorie (rozumnosti) a
praxe: „Neboť máme-li se něčemu naučit, naučíme se tomu tím, ţe konáme... kdo staví stává
se stavitelem“ (EN1103a30) Výsledky experimentální ekonomie a zejména jejich
matematické formalizace tedy musí být posuzována nikoliv jako stejná, ale pouze jako
podobná výsledkům přírodních věd.
Experimentální ekonomie smazává ostrou dělicí čáru mezi lidmi a zbytkem ţivé
přírody. Vernon Smith chápe sklon ke spotřebě jako přírodní evolučně daný nástroj, který lidé
sdílí i s jinými druhy, zejména primáty: Univerzální sklon k sociální směně je základní
charakteristický rys hominidní linie, nachází své vyjádření jak v osobní výměně v malé
sociální skupině, tak v neosobním obchodu v rámci velké skupiny, trhu,“ (SMITH, 1997 str.
1). Sklon ke směně je vlastně odkazem na „moudrost Autora přírody či evoluce“ zceluje
údajný rozpor mezi sobectvím a sympatií, jak jen viděla německá věda v 19. století. Protoţe
Smith předpokládá pouze jeden výchozí „behaviorální axiom”, kterým je sklon ke směně jedné
věci za druhou, tak předmětem obchodu není pouze zboţí, ale také dary, pomoc a vyjádření
sympatie. Sklon ke směně je spojen s velkorysostí, lidskostí, laskavostí, soucitem, vzájemnou
úctou a přátelstvím (SMITH, 1997 str. 1). Coţ opět odpovídá dobovému přesvědčení 18.
století, ţe obchod společnost kultivuje. Jakýsi základ chápání reciprocity najdeme u primátů,
obchodujeme tedy (jak se oba Smithové shodnou) instinktivně a pravidla obchodu vznikají
jako součást přírodního světa. Existence přirozeného před-obchodního rituálu výměny
předpokládá existenci proto-soukromého vlastnictví, které je teprve ex-post uzákoněno.

Emoce a přírodní vědy
V předchozím jsem upozornil na univerzalitu textů Adama Smithe, které díky své
rozvolněné struktuře mohou slouţit i navzájem antagonistickým myšlenkovým konceptům.
Po té jsem se věnoval současnému propojování části věd o člověku a fyziky v 18. století.
V tomto budování teorie všeho nejde o aplikaci nějaké formy fyzikalismu na člověka, jako
spíš o hledání všezahrnujícícího řádu. Moţnost tohoto řádu nabízela zejména soudobá fyzika
a hledání je usnadněno teologickým deistickým východiskem. Vliv má i dobový optimismus:
Protoţe svět se Skotům osmnáctého století jeví jako řádným a rozumným, je přírodní filosofie
(fyzika), která má tytéţ atributy, jakýmsi etalonem vědecké kvality obecně – tedy i pro oblast
vznikajících společenských věd. Nejde o to aplikovat fyzikální poznatky na člověka (i kdyţ
tyto pokusy nalezneme), ale vytvořit systém společenských věd, který by se svoji
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systematičností podobal fyzice. Newtonův fyzikální systém je obdivován pro eleganci a krásu
poskytovaných vysvětlení.
Současná

ekonomie

hlavního

proudu

obvykle

předpokládá

jednotlivce,

maximalizujícího svůj uţitek. Proti tomu skotské ekonomické a společenskovědní texty
zaujmou roztříštěností a barvitostí analyzovaných lidských emocí a institucí. Skotské
osvícenství přichází s několika moţnými způsoby, jak zkoumat lidské (ekonomické) chování.
V souladu se svými teoretickými východisky berou lidskou realitu takovou, jaká je.
Metodologické východisko Adama Smithe (i přes určitou míru spekulací plynoucí z postupů
conjectural history) je čímsi odvozeným od přirozené lidské situace, od toho, jak lidé sami o
sobě vypovídají: V Historii Astronomie filosofové filosofují, protoţe cítí údiv, esej o jazyce
začíná popisem setkání divochů. Bohatství národů je hraniční příklad jiţ nového
metodologického přístupu, kdyţ zavádí imaginární předpoklad o sklonu ke směně. Přestoţe se
nezdá, ţe by Smith tento postup dodrţel vţdy, Bohatství národů se díky tomu stává
plnohodnotným spisem rodící se vědy - ekonomie. V prezentovaném výběrovém celku
Smithova díla člověk velice často není výlučně popisován skrze nějaký základní pud, sklon či
formu nutného sebeuvědomění.

Mysl

k základním

kategoriím

dospívá v interakci

s prostředím, nikoliv nějakou racionální úvahou jak činí Descartes, a Smith opomíjí nutnost
zabývat se časem. Člověk se ontologicky přesvědčuje o existenci vnějšího světa pomocí
hmatu, který „nutně a apriorně poskytuje ideu prostoru, vnějšího světa“ s atributy rozlehlosti,
dělitelnosti, tvaru a hybnosti. Podobně jako Hume předpokládá, ţe myšlení neexistuje samo o
sobě, a tedy je vţdy myšlením něčeho, zdá se být od světa neoddělitelné.
Bohatství národů i Teorie mravních citů pojednávají o řadě lidských vlastností, kterou
necítí potřebu autor převést na společného jmenovatele. Například prospěšnost veřejných
investic nebo kritika luxusní spotřeby je odvozena nikoliv přímo od principu dělby práce, ale
z dobových reálií a názorů. Blahovůle a sebezájem nejsou v rozporu, obojí prospívá „řádu
světa.“ Přestoţe Smithův řezník a pekař konají na sobě nezávisle, sledujíc různé individuálně
stanovené cíle, v normálních případech prospívají jednomu celku. „Člověk“ Adama Smithe
není spojen s ego-cogito René Descarta či bodovým já167 Johna Lockea, ale jde o osobnost,
která se jen ve vysoké míře autonomie vynořuje z celku světa podobně jako Boorksovi

167

Pojem punctul self je převzatý z (TAYLOR, 1994 stránky 159 – 184)
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iracionálně plačící kojenci. Tato osobnost je bytostně vykročena k druhým, je místem
výskytu emocí, které jsou výsledkem zkušeností s mezilidskou interakcí. Vernon Smith cituje
Hayeka: „Na rozdíl od záplavy zjednodušujících vyjádření platí, ţe ze Smithova hlediska
kaţdý jednotlivec jen definuje a sleduje svůj vlastní zájem svým specifickým způsobem. Tato
forma individualismu byla zastřena metaforou o sobeckém homo economicus.“ V části
věnované Smithově etice jsem doloţil, ţe v jeho pojetí jsou lidé natolik odsouzeni k závislosti
na posouzení druhými, ţe vlastní zájem můţe být chápán jako z velké části společenský
konstrukt, zaloţený nejen na uspokojení fyziologických potřeb (hlad, sexuální pud), ale i
potřeb společenských, jako je sebeúcta plynoucí z uznání ostatních. Usilování o sebeúctu je
natolik přirozenou (či vrozenou) lidskou vlastností, ţe určitý společenský stav, jako je
otroctví, který vylučuje uznání druhého jako bytost stejného druhu, je vţdy a nutně nemorální.
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