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Speculation and tradition in modern Jewish philosophy

▨ Abstract: Jewish philosophy as a specific theoretical reflection of the Jewish historical and existen-
tial situation never separated from the religious experience of the Jewish people. Philosophy in general, 
originally a mode of thinking foreign to Judaism, due to the Diaspora existence became an issue that 
Judaism had to struggle and come to terms with. In this sense, Judaism never contributed anything rad-
ically original to the development of philosophical thought, its main achievement in this field being the 
application of philosophy to a traditional religious world view.
Since the Enlightenment there have been attempts among philosophers of Jewish origin to emancipate 
themselves from their religious heritage and to think in a “purely” philosophical way, but the crisis of the 
rational and scientific ideal with its tragic connotations for the Jews proved to be a dead end for them. In 
modern Jewish philosophical thinking we can distinguish two convergent lines: On the one hand there 
are initially “universal” philosophers whom external pressure forced to return to their own religious tra-
dition, on the other hand there are exceptional Talmudic and Hasidic figures that try to overcome the 
particularism of their own tradition and give it more universal meaning. A representative of the first 
kind is Hermann Cohen, while representatives of the second kind are Joseph Dov Soloveitchik and Abra-
ham Joshua Heschel. The works of all those (and other) Jewish philosophers bring clear evidence that 
philosophical speculation can not rest on rational grounds alone, but it has to seek support in the reli-
gious texts of their own Jewish tradition.
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Mluvíme -li o židovské filosofii, máme na mysli filosofickou reflexi výsostně židovských 
témat. Vzhledem k historickým podmínkám života Židů nelze mluvit o „národní“ filoso-
fii v tom smyslu, jako mluvíme o filosofii německé, francouzské apod., protože jednotí-
cím médiem všech Židů v dlouhých dobách jejich diasporní existence nebyla primárně 
příslušnost k etniku, polis či nějakému území, ale společné duchovní dědictví, které 
můžeme shrnout termínem tóra. Židé rovněž nepřišli s nějakým radikálně novým způ-
sobem filosofické reflexe, který by je vydělil z celkového pohybu filosofického myšlení; 
jejich přínos k tomuto pohybu je v uplatnění filosofie v rámci tradičního náboženského 
učení. V tomto smyslu je možná lepší mluvit o filosofii judaismu, a to jak ve smyslu ju-
daismu, který myslí filosoficky, tak i ve smyslu filosofické reflexe židovství.1

* Tento článek vznikl v rámci Univerzitního centra pro studium antické a středověké myšlenkové tra-
dice (UNCE 204002) při Univerzitě Karlově v Praze.

1 Termín filosofie judaismu spíše než židovská filosofie razil významný historik židovské filosofie a filo-
sof Julius (Jicchak) Guttmann. Viz k tomu Rafael Jehuda cvi WERBLOWSKY v úvodu k anglickému 
vydání Guttmannovy Philosophie des Judentums (Philosophies of Judaism, New York 1966, s. vi -x). Tóra, 
hebr. „učení“; tímto výrazem se označuje veškeré nábožensko-právní učení judaismu, v užším smyslu 
je to jméno prvních pěti knih hebrejské Bible (Tóra).
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Filosofický způsob myšlení není židovství původně vlastní. Kromě mnoha jiných dů-
vodů existuje rozpor mezi založením filosofie ve starověkém Řecku jako učení o tom, co 
je ve světě neměnné a obecné, resp. co je vůči proměnlivosti světa netečné, tedy prin-
cipiální a fundamentální, a židovskou orientací na to, co je konkrétní a jednotlivé, sub-
jektivní a dějinné, tedy nahodilé a proměnlivé. Samozřejmě i v židovském myšlení byl 
vždy přítomen jednotící princip, který držel změť chaotických dějinných událostí po-
hromadě, ale byl jiného řádu než lidská racionalita, byl tedy v jistém smyslu iracionální. 
Tímto principem byla Boží vůle, projevovaná v exemplárních historických událostech 
a vtělená do zákonného (halachického) souboru přikázání, která nejen prakticky určují 
způsob každodenního života praktikujícího Žida, ale tomuto životu také dávají smysl. 
Generace židovských učenců, kteří se zabývali výkladem a aplikací této „zjevené legis-
lativy“,2 se ani nesnažily dobrat se jejího posledního racionálního zdůvodnění.3

Právě v důsledku diasporní existence se však Židé museli s filosofií v průběhu dějin 
nějak vyrovnávat, ať už v antickém (helénistickém) či středověkém (muslimském) kon-
textu. Specifickým rysem židovského filosofování však byl vždy ohled na vlastní nábo-
ženskou tradici; židovští filosofové nesepisovali učená pojednání, aby na jejich základě 
stanovovali principy víry, ale naopak, filosofickou reflexí se snažili podepřít a upevnit 
náboženské pravdy přijaté prostřednictvím zjevení – tj. posvátných textů a ústní tradi-
ce, kterých se Židům dostalo prostřednictvím Mojžíše na Sinaji. Pro židovskou filosofii 
byla vždy typická exegeze těchto tradičních podání, tedy výklad náboženského učení 
v souladu s filosoficko -racionálním pojetím světa, resp. eisegeze, snaha nalézt filoso-
fické pojmy v tradičním učení („včíst“ je tam). Mohlo se tak dít různým způsobem, ať 
to byla přejatá alegorická metoda, jako např. u Filóna Alexandrijského, nebo úprava 
vlastní midrašické tradice, jako třeba u Maimonida. Každopádně až do moderní doby lze 
stěží nalézt židovský filosofický text, který by stavěl čistě na racionální reflexi, která by 
neodkazovala k tradičnímu učení.4

Situace se v západním kulturním okruhu zdánlivě mění se zrodem novověkého myš-
lení, emancipujícího se od theologie. K myslitelům, snažícím se o založení nové filosofie 
čistě na rozumu, bez ohledu na tzv. zjevené pravdy, a rekrutujícím se původně z křes-
ťanského prostředí, se připojovali i myslitelé původně židovského vyznání, vedení však 
stejnou ideou soběstačného rozumu. Mezi významné zakladatele moderního filosofic-
kého myšlení se tak třeba počítá Benedikt (Baruch) Spinoza, jehož klíčové filosofické 
dílo Etika nenese stopy židovství svého autora. Řada dalších myslitelů po něm se pak 
zařazuje do hlavního proudu evropského filosofického myšlení, v němž hraje prim čistá 
rozumová mohutnost jakožto distinktní rys obecně lidské existence. Jak se však poslé-
ze ukázalo, výhradní sázka na rozum nepřinesla ani všeobecnou kultivaci lidství pomo-
cí přírodních věd a racionální etiky, natož ráj na zemi, jak jej plánovala různá vědecky 
zdůvodňovaná sociální hnutí, ale v  podobě světových válek a  jiných společenských 
katastrof ukázala tuto cestu jako zavádějící a mylnou. Krach dějinně optimistického 
konceptu samozřejmě neznamená totální diskreditaci rozumu, ale vyzývá k  pokoře 

2 Výraz Mosese Mendelssohna.
3 „Velký je náš Pán, je velmi mocný, jeho myšlení obsáhnout nelze“ (Ž 147,5).
4 K výjimkám patří Pramen života (Mekor chajim) Šlomo ibn Gevirola, který byl v latinském překladu 

Fons vitae používán jako pramenný text v křesťanské scholastice (opíral se o něj zejména Duns Sco-
tus), aniž by bylo z textu možné ztotožnit autora jako Žida.
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a zohlednění alternativních přístupů ke skutečnosti, jak se nám dochovaly třeba právě 
v náboženských tradicích.

Pro židovské myslitele má toto procitnutí daleko tragičtější rozměr. Už v dobách 
rozkvětu tzv. „vědy o  židovství“ (Wissenschaft des Judentums) v  Německu 19.  století, 
která měla na jedné straně ospravedlňovat židovství jako nedílnou součást západní 
kultury v očích Nežidů, na straně druhé měla napomáhat integraci Židů do většinové 
společnosti, se přes všechnu snahu jejích exponentů nedařilo vymýtit ze společnosti 
antisemitské předsudky, naopak, s rostoucí snahou o zapojení židovství do projektu 
moderního národa rostl také odpor vůči Židům, který o sobě dával vědět často velmi 
nevybíravými prostředky. Protože situace byla velmi podobná i  v  jiných evropských 
zemích,5 rostoucí deziluze vedla mnoho prominentních židovských intelektuálů k od-
klonu od „všelidského“, univerzalistického konceptu k partikularismu moderního sio-
nismu.

V židovské filosofii nové doby lze sledovat dvě konvergující linie. Na jedné straně 
stojí původně „univerzální“ filosofové, jež okolnosti a vnější tlaky víceméně donutily 
k reflexi vlastní židovské tradice, na straně druhé se z původně nefilosofického pro-
středí talmudické učenosti nebo chasidské zbožnosti vynořují osobnosti, které se snaží 
překonat sebestřednost svého původního světa a podat o něm filosofickou výpověď. 
Z povrchního pohledu by se mohlo zdát, že se oba tyto směry řadí k dalším apologetic-
kým pokusům, kterých známe z dějin židovství řadu, tj. učinit židovství stravitelnějším 
pro většinovou společnost, v níž jsou Židé jako více či méně tolerovaná menšina nuceni 
žít. Podíváme -li se však hlouběji, uvidíme něco jiného; racionální reflexe jakoby vyrůstá 
z vlastní potřeby, jakoby to bylo nějaké vnitřní nutkání, které vede ony myslitele k raci-
onálnímu uchopování vlastní tradice. Tento racionalismus se však už nevrací ke klasic-
kým formám reflexe obecného v jednotlivém, stálého v proměnlivém atd., ale naopak 
soustředěním se na jednotlivé a nahodilé se v něm snaží zahlédnout univerzální smysl. 
Svým způsobem odráží tento pohyb moderního židovského myšlení některé podobné 
tendence západního filosofického myšlení: posun od esenciálního pojetí k existencia-
lismu, zahájený Husserlovou a Heideggerovou fenomenologií a ústící v celou plejádu 
moderních hermeneutických a existenciálních filosofií, odklon od čistě spekulativního 
přístupu scientistních (např. novokantovských) forem a příklon k exegezi tradovaných 
textů (Paul Ricœur). Zatímco původní univerzalističtí filosofové židovského původu na-
hlédli význam specifické racionality své náboženské tradice, ti původně partikularistič-
tí objevili univerzální dosah relativně esoterického židovského učení.

Reprezentativním příkladem první tendence je německý novokantovský filosof tzv. 
marburské školy Hermann Cohen (1842–1918). Byť pocházel z rabínské rodiny a původ-
ně i studoval v rabínském semináři, celoživotně se věnoval zejména nové interpretaci 
Kantovy filosofie; výsledkem byla zejména monumentální třídílná filosofická práce, vy-
daná postupně s kantovsky znějícími názvy Logika čistého poznání, Etika čistého chtění 
(vůle) a Estetika čistého pocitu (citu). V pokročilém věku se stal Cohen svědkem vzmá-
hající se nové vlny německého antisemitismu, což ho vedlo k přehodnocení dosud aka-
demicky lhostejného postoje k židovství a stal se aktivním propagátorem judaismu na 
vědecké úrovni. Výsledkem badatelského úsilí závěrečné fáze jeho života je dílo nemé-

5 Viz např. Dreyfusovu aféru ve Francii nebo hilsneriádu v českých zemích.
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ně monumentální než jeho předchozí „obecně“ filosofické práce: Náboženství rozumu ze 
zdrojů židovství (Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums, vydané posmrtně 
v roce 1919).6 Cohen studuje texty rabínské tradice, především hebrejskou Bibli, Mišnu 
a Talmud, pod zorným úhlem své filosofické erudice a nahlíží jejich podstatný racionál-
ní základ, o který se vlastně opírá každý pojem náboženství; ten je možné odhalit pro-
střednictvím náboženství rozumu, jehož zdrojem je právě židovství. Podle Cohena vůbec 
nejde o to, aby se historická forma náboženství v podobě židovství stala normotvornou 
pro každé konkrétní náboženství vůbec, ale o to, že pojem náboženství, který má svůj 
původ v rozumu, dochází v židovství svého naplnění. Studium literárních pramenů ži-
dovství teprve umožňuje plné rozvinutí spekulativního myšlení, Cohenovými slovy „od 
dějinných pojmů židovství nás vede přímá cesta k filosofii náboženství“.7 Náboženství 
jako náboženství rozumu je „obecnou funkcí lidského vědomí“,8 ta má však svůj zdroj 
zdánlivě paradoxně v partikulární tradici.9 Vysvětlit to lze pouze tak, že v pramenech 
židovství nalezneme a  prozkoumáme jejich původní filosofické motivy, které nejsou 
nápodobou či výpůjčkou z řecké filosofie, ale jsou židovské tradici vlastní. Cohen tak 
dospívá k přesvědčení, že existuje autonomní židovské filosofické myšlení, jehož se lze 
dobrat rozborem a výkladem tradičních textů.

Představitelem druhé linie, v tomto případě talmudického ražení, je Josef Dov So-
lovějčik (1903–1993), významný představitel moderní židovské ortodoxie. Původem byl 
z prostředí tradiční talmudické učenosti, ovšem modifikované specifickou racionali-
tou tzv. analytické školy,10 která rozvíjela na jedné straně určité důrazy sofistikované 
rabínské „dialektiky“ (pilpul), na straně druhé byla pod silným vlivem maimonidovské 
filosofie. Solovějčik si toto tradiční vzdělání „doplnil“ studiem zejména novokantovské 
filosofie,11 klasické filologie a dalších sekulárních předmětů, což ještě více posílilo jeho 
sklony k racionální reflexi a spekulaci. Židovskou tradici chápal zcela ahistoricky, jak 
sám přiznával, geneze třeba biblických textů ho nezajímala a biblická historická kritika 
ho nechávala zcela chladným. Literární dědictví judaismu v podobě Bible, Mišny, Tal-
mudu či halachických kodexů a filosofických úvah středověkých židovských filosofů, 
především Maimonida, bylo pro něho především „materiální“ základnou racionálních 
analýz, jejichž smyslem bylo prameny židovství zdůvodňovat a zasazovat do ideálního 
apriorního systému judaismu, který byl v této interpretaci předán již Mojžíšovi na Si-
naji. Solovějčik tedy využívá tradice čistě spekulativně; obecně vychází zejména z mar-
burského novokantovství a jeho důrazu na primát rozumu před skutečností, v jednot-
livých případech pak provádí exegezi náboženských textů, která má blízko k metodě 

6 Předcházela mu práce Der Begriff der Religion im System der Philosophie (1915), v níž reflektoval svou 
změnu postoje k náboženství a obrat k filosofii náboženství.

7 Hermann COHEN, Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums, Wiesbaden 1988, s. 6.
8 H. COHEN, Religion, s. 8.
9 Cohen netvrdí, že pouze židovství je náboženství rozumu, přiznává podíl na něm i ostatním mono-

theistickým náboženstvím, ale jeho původnost přísluší židovství. Nejde tady o historickou předchůd-
nost judaismu vzhledem ke křesťanství či islámu, ale původnost jako tvůrčí princip, v novokantov-
ském smyslu to, co nás přenáší (Ur ‑Sprung) přes nebytí. 

10 K analytickému hnutí viz zejména Norman SOLOMON, The Analytic Movement. Hayyim Soloveitchik 
and his Circle, Atlanta 1993.

11 Jeho disertační práce se zabývala filosofií H. Cohena; viz Josef SOLOWIEJCZYK, Das reine Denken und 
die Seinskonstituierung bei Hermann Cohen, Berlin 1933.
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halachického midraše, ale se silným filosofickým zájmem. Solovějčikova náboženská 
filosofie se však značně liší od filosofie jeho vzoru, Maimonida; zatímco Maimonides 
postupoval přísně analyticko -synteticky, tzn. metodicky od určených premis k odpoví-
dajícím závěrům, a jediným relevantním filosofickým postupem bylo pro něho pojmové 
dokazování, Solovějčik postupuje spíše fenomenologicky: snaží se popsat struktury 
lidské existence, jak se mu jeví ve světle specificky vykládaných tradičních textů, a vý-
sledkem jsou pak existenciální typologie nejrůznějšího druhu. Přestože se jeho filosofie 
nesetkávala v židovských ortodoxních kruzích vždy s pochopením, jeho autorita coby 
jednoho z nejvýznačnějších talmudických učenců své doby pomáhala případné nesho-
dy překlenout.

Druhý moderní židovský myslitel z této linie, tentokrát však původem z východo-
evropského chasidského prostředí, Abraham Joshua Heschel (1907–1972), je jako fi-
losof rovněž výrazně fenomenologicky orientovaný. Ovlivněn chasidskou mystickou 
zbožností má mimořádný cit pro bezprostřednost situace a velmi rozvinutou schop-
nost empatie. Podobně jako Solovějčik i on prošel rabínským školením, i když trochu 
jinak orientovaným, a posléze vystudoval na německé (berlínské) universitě. Už jeho 
disertační práce z třicátých let o biblických prorocích12 naznačila směr, kterým se jeho 
myšlení bude napříště ubírat: reflexe existenciální situace člověka moderní západní 
civilizace ve světle tradičního učení judaismu. Podobně jako Solovějčik prožil většinu 
svého produktivního života v USA, kam se mu podařilo emigrovat krátce před vypuk-
nutím druhé světové války, a trauma přeživšího („jako hořící poleno vytažené z ohně“), 
kterému jinak valná část rodiny zahynula během šoa, se výrazně projevovalo v celém 
jeho dalším životě. Tato jeho zkušenost v kombinaci s výchovou v chasidské zbožnosti 
měla pak na něho vliv nejen v oblasti praktického života, kde ho vedla zejména k silné 
sociální angažovanosti a explicitně vyjadřované solidaritě s utlačovanými a trpícími, 
ale i v jeho filosofii, která vycházela na jedné straně z univerzálních principů lidského 
myšlení vůbec, na druhé straně pak ze specifických motivů židovské náboženské tra-
dice, zejména biblického profétismu. Heschelův výklad poslání, činnosti a smyslu vy-
stoupení biblických proroků není pohledem do antikvární minulosti, ale angažovanou 
aktualizací tohoto jedinečného fenoménu. Heschelův pohled na biblický profétismus 
je spekulativní, ale nereduktivní;13 vyhýbá se na jedné straně tomu, co nazývá „panthe-
ologismem“, kdy se nadmíru zdůrazňuje „absolutně objektivní a nadpřirozená povaha 
proroctví“,14 tj. snižuje se role osobnosti proroka samého, a na druhé straně tomu, co 
lze nazvat „panpsychologismem“, tj. výhradním důrazem na subjektivitu a vnitřní ži-
vot proroka. Pro Heschela je důležité odhalit a popsat struktury a obsahy prorockého 
vědomí; ve vystoupeních konkrétních historických postav biblických proroků tak lze 
zahlédnout jejich transhistorický význam a smysl. Z Heschelova úhlu pohledu nejde 
o to, vypreparovat jakýsi prorocký „invariant“ a uložit jej mezi další úctyhodné filosofic-
ké pojmy, ale o neustálou projekci tohoto metahistorického smyslu proroctví do každé 
nové existenciální situace. Filosoficky reflektovaná tradice se tak stává zdrojem stále 
nového porozumění proměnlivého lidského života. Heschel sám je v jistém smyslu vtě-

12 Abraham Joshua HESCHEL, Die Prophetie, Krakow – Berlin 1936.
13 „Vskutku nejdůležitějším výsledkem mého zkoumání byl objev intelektuální relevance proroků… “ 

(kurzíva původní). Abraham Joshua HESCHEL, The Prophets, New York 2001, s. xxviii.
14 A. J. HESCHEL, The Prophets, s. xxi.
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lením tohoto stále aktualizovaného prorockého vědomí: jeho neúnavná angažovanost 
v mírovém hnutí proti válce ve Vietnamu či v boji za práva černošského obyvatelstva 
USA v šedesátých letech minulého století vyplývala z jeho přesvědčení o stálé platnosti 
výzev biblických proroků k boji proti nespravedlnosti a solidaritě s trpícími.

Zmínění židovští filosofové nám tady slouží jen jako ilustrativní příklady určitých 
tendencí, které se projevují v moderním židovském myšlení. Vějíř možných variant je 
pochopitelně daleko širší, každá podobná systematizace znamená redukci mnohotvár-
nosti forem filosofického výrazu; některé významné židovské myslitele moderní doby 
lze jen s výhradami přiřadit k tomu či onomu směru. Týká se to jak „univerzálních“ filo-
sofů jako je Henri Bergson nebo Hannah Arendtová, tak i specificky židovsky oriento-
vaných, jako např. Franz Rosenzweig, Avraham Jicchak Kuk (Kook) nebo Emil Facken-
heim, případně Emmanuel Lévinas. Důležité ovšem je, že bez ohledu na to, jak blízká či 
vzdálená jim byla jejich vlastní židovská tradice, její vliv na způsob jejich myšlení se tu 
explicitněji, tu méně explicitně vždy projevoval. Spekulativní myšlení nepochází nikdy 
výhradně z vlastních zdrojů, ale je vždy už odrazem (reflexí) zakotvenosti racionality 
v konkrétně dané, historicky určené situaci. A tímto vztahem je určen i výraz a smysl 
moderní židovské filosofie. 


