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 Zadané téma lze řešit na dvou rovinách: 1) Na rovině „faktické“, kde se zkoumají kořeny a 

počátky naší konkrétní kultury – včetně známých osobností jakožto „obrů“, na jejichž ramenou 

civilizace stojí. 2) Za druhé lze k problému přistoupit z více principiální perspektivy a ptát se 

obecněji: Jaký je význam osobností pro dějiny lidstva vůbec? V přítomném textu se pokusím tyto 

dvě roviny skloubit: Nejprve vyložím, jaké místo mají osobnosti v procesu utváření kultury 

nějakého společenství obecně. Následně se tento výklad pokusím doplnit odkazy k reálným 

autoritám či osobnostem z naší historie. Považuji za vhodné poznamenat, že budu vycházet z 

mnoha předpokladů (pramenících ve filosofickém realismu), které jsou pro zadaný omezený 

rozsah v rámci této práce nezdůvodněny. 

 

VÝZNAM OSOBNOSTÍ PRO FORMOVÁNÍ AUTONOMNÍ CIVILIZACE 

 

Pokusme se nejprve uvést základní charakteristiku „dobrého člověka“. Shodněme se na tom, že 

dobrý člověk je takový, který nějakým způsobem respektuje všechny řekněme „lidské aspekty“ 

své osoby a správně s nimi pracuje. Vyjděme z (alespoň slabě) dualistického konceptu lidské 

osoby a řekněme, že dobrý člověk je takovým natolik, nakolik respektuje vyváženým způsobem 

duchovně-tělesnou stránku své existence. Pravděpodobně  nebude nikdo odporovat tvrzení, že 

co se týče hmotného světa, existují určité hranice či zákony, které přirozenou cestou nelze 

překročit (např. lev nemůže létat). Uznáme takové meze i v „duchovním“ aspektu lidské reality 

(představme si pod duchovním aspektem zjednodušeně např. mravní standardy)? 

 

Většinou asi ano (mnoho lidí se kupříkladu shodne na tom, že úmyslně zabít nevinného člověka 

je mravně nedobré). Je nicméně třeba zmínit, že hranice „hmotné“ a „nehmotné“ jsou značně 

rozdílného charakteru: Zatímco materiální zákony za přirozených okolností zkrátka nedovolují, 

aby se dělo něco, co je s nimi v nesouladu (např. aby lev létal), mravních záležitostí se to netýká 

(přestože se shodneme na tom, že zabít nevinného člověka je nedobré, je evidentním faktem, že 

je to možné). Přitom oba dva zákony (nazývejme je fyzikálním a nefyzikálním) hovoří o určité 

nutnosti či možnosti (lev nemůže létat; „přeci jej nemohu zabít!“); první můžeme nazvat logickou 



nutností (sem spadají modality možnosti či nutnosti), druhou tzv. déontickou nutností (sem 

spadají modality povinnosti či povolenosti). 

 

Za dobrého (či také mravného) člověka pak považuji takového člověka, který respektuje platnost 

druhého z vyložených zákonů, tj. který uznává déontickou nutnost. Osobností (v politickém 

významu) dále rozumím člověka, který je schopen, díky určitému vnitřnímu charismatu, zastávat 

nějakou sociálně významnou roli (sociálně významnou rolí je jakákoli role, z jejíhož stanoviska 

lze nějakým způsobem zasahovat do daného stavu sociální reality). Můžeme snad říci, že 

osobností je ten, kdo disponuje schopností z vnitřního svobodného impulsu hýbat světem 

kupředu. 

 

Osobnost pak může být dobrá, či zlá (podle výše nastíněné charakteristiky). Může tedy hýbat 

světem buď k dobru, a nebo mimo dobro, tj. ke zlu – a z řečeného vyplývá, že jaká je osobnost, 

taková je pak, do značné míry, celá společnost; jak zní klasické scholastické diktum, „účinky jsou 

podobné své příčině“. Osobnost má schopnost být určitým formačním principem dějin. Lze pak 

hledat analogie mezi mravním charakterem osobností a mravním charakterem společnosti jako 

celku či její kultury. 

 

Z toho plyne, že historická závislost společnosti na osobnostech, z jejichž odkazu čerpá základy 

své kultury, je zcela zásadní. Podívejme se nyní pomocí stručného přehledu na některé z 

osobností, které reálně existovaly a které nějakým způsobem formovaly naši současnou situaci. 

 

HISTORICKÝ POHLED 

 

Rád bych se nyní zamyslel nad osobnostmi specifického typu: totiž osobnostmi z oblasti filosofie. 

Poměrně často můžeme slyšet frázi, podle níž ideje mají důsledky. A výrazné ideje mohou mít i 

výrazné důsledky. To znamená, že výrazní myslitelé produkující výrazné ideje mohou mít výrazný 

vliv na své okolí – jsou to výrazné osobnosti. 

 

Jednou z takových osobností byl Thalés z Milétu († kolem roku 540 př. n. l.). Je považován za 

prvního z řeckých filosofů, lze snad tudíž říci, že je zakladatelem filosofie vůbec (pokud přijmeme 

východisko, podle něhož skutečná filosofie jako věda vzniká až zde, v Řecku). Dal první impuls ke 

vzniku něčeho nového, do té doby zcela nevídaného. 

 

Odstartoval tím řetězec intelektuálně velmi vyspělých koncepcí. Dalším významným milníkem je 

v naší souvislosti Sókratés († 399 př. n. l.) se svým programem „obratu k člověku“ (a to i přes to, 

že sám zřejmě nic nenapsal!) – do té doby se filosofové zabývali převážně externí realitou 

(zejména přírodní); Sókratés za obor filosofie však ustanovil antropologickou sféru.  

 



Svou intelektuální snahou inspiroval Sókratés geniálního Platóna († 347 př. n. l.), tehdy 

beletristicky činného mladíka; po setkání se Sókratem skončil s psaním dramatických her a dal se 

na dráhu filosofie, čímž předznamenal rozvoj (a to jak západní, tak východní křesťanské) kultury 

na další tisíciletí dopředu. Podle A. N. Whiteheada není následující západní filosofická tradice 

ničím jiným než jen řadou poznámek k Platónovi. S tím lze, ačkoli se pravděpodobně jedná o 

pouhý bonmot, v určitém smyslu souhlasit i podle historika v oboru antické filosofie Andrease 

Graesera. 

 

Platónovým žákem byl Aristotelés († 322 př. n. l.), jenž byl intenzívně studován, co se týče 

latinského západu, zejména v období scholastiky – sem se jeho spisy dostaly přes arabské 

překladatele a komentátory. Tento proces recepce Aristotelova učení ze strany evropských 

univerzitních profesorů byl započat či silně propagován Albertem Velikým (†1280), jehož snahu 

zdokonalil jeho žák, Tomáš Akvinský († 1274). Nemůžeme zde ovšem z pochopitelných důvodů 

věnovat pozornost všem osobnostem, které byly nějak významné. 

 

Pokládám nicméně za vhodné zmínit, kdo ještě stojí u zrodu současného filosofického stavu, a to 

velmi významně. I dnes je některými přijímán názor, že středověká filosofie (či obecněji 

scholastika) byla „dobou temna“ a že nepřinesla pro vývoj dějin nic obzvláště zásadního (viz 

samotný pejorativní název středo-věk; doba středu, prázdného vakua mezi antikou a 

novověkem). Často si lidé neuvědomují, že mezi antikou a středověkem a následně středověkem 

a novověkem je nikoli bezvýznamná kontinuální vazba. Descartes svůj intelektuální program, z 

něhož následná novověká filosofie čerpá, založil do značné míry na tehdejších scholastických 

koncepcích, a to i přes to, že jeho učení je antischolastické (sám totiž u scholastiků studoval). 

Podle některých lze zárodky současného intelektuálního klimatu sledovat už u Jana Dunse Scota 

(1266-1308), které byly ve větší míře rozvinuty jeho žákem Vilémem z Ockhamu († 1349). 

Myšlení těchto dvou posledně zmíněných, zejména Ockhama, pak v určitém smyslu znamená 

konec scholastiky v oné podobě, v jaké byla do té doby známa. 

 

Vliv těchto osobností nemusel být vždy čistě pozitivní – jako lidé jsme omylní a lze tedy nějakou 

chybu očekávat. U některých myslitelů jich najdeme méně, u některých více – je pak otázkou, 

zda jich u některých z nich není neúnosné množství množství; pak bychom vliv dané osobnosti 

hodnotili spíše negativně. Učení takových osobností je třeba v zájmu samotné civilizace – ovšem 

na základě čistě racionálních, a nikoli jiných, kupříkladu ideologických, motivů – neúprosně 

odmítnout. 

 

ZÁVĚR  

 

Inspirujme se v dobrém a odmítněme špatné; naše západní kultura je totiž nejvyspělejší 

kulturou na světě do velké míry právě proto, že „stojí na ramenou intelektuálních obrů“, jejichž 



výrazné pozitivní ideje měly výrazné pozitivní důsledky. Nenechme náš svět zničit špatnými 

ideami, které logicky produkují špatné důsledky. Prvním krokem k tomu je uvědomit se ten 

samotný fakt, že zákon „intelektuální akce a společenské reakce“ skutečně platí a že producenty 

těchto „intelektuálních akcí“ jsou právě určité osobnosti. Je třeba si uvědomit hlubokou 

kontinuitu mezi jednotlivými dějinnými událostmi; spíše než chápat jednotlivé filosofické 

systémy jako určité samostatné ostrovy či atomy, představme si dějiny jako „intelektuálně-

kauzální řetězec“: hypoteticky, nebýt Thaléta, není Sókrata; bez něj by nebylo Platóna a bez něj 

zas Aristotela; což jsou osoby, které měly na celou západní historii pravděpodobně největší vliv. 

Přes scholastiku (a samozřejmě další intelektuální systémy, jako např. patristickou tradici a 

východně-křesťanské systémy) se jejich vliv vkrádá i do našich domovů. 

 

Etienne Gilson tuto kontinuitu shrnuje následovně: 

 

„To, čemu říkáme v nejširším smyslu západní kultura, je v podstatě kultura Řecka, přejatá 

od Řeků Římany, prostupující díky působení církevních Otců náboženskou naukou 

křesťanství a postupně rozvedená do šíře nesčetnými umělci, spisovateli, vědci a filosofy 

od začátku středověku do první poloviny 19. století.“ 

 

Hovoříme o antice, patristice či scholastice, ale příklad můžeme nalézt i mnohem blíže. Soutěž 

Komenský a my se koná na počest významného českého myslitele – literárně činného mimo jiné 

i v oblasti filosofické –, J. A. Komenského († 1670). I on byl bezpochyby osobností, a zaslouží si 

tak své místo ve zmíněném „dějinně-ideovém kauzálním řetězci“: bez Thaléta by 

pravděpodobně nebyl Komenský, a je pravdou, že bez Komenského by možná nebyla naše 

kultura takovou, jakou ji známe dnes.  

 

Nechť si čtenář uvědomí realitu křehkosti našich dějin – jaký souběh událostí a jaké, řekněme, 

náhody je formují! Zdá se, že tím, co nás pohání kupředu a jaksi vyvazuje z nepředvídatelnosti 

každého dne, je určitý prvek determinující racionality, který „vytrhává“ z víru náhody a který je 

možno nalézt právě u osobností nevšedního intelektuálního charakteru. Budeme-li respektovat 

možný i reálný vliv osobností na naši kulturu, uvědomíme si její niternou křehkost a možná se o 

ni budeme pečlivěji starat či důkladněji promýšlet odpověď na otázku, jaké ideje vlastně 

klademe do jejích základů. 

 

* 


