Rousseau neboli nešťastný filozof citu

Na začátku bych chtěl předznamenat, že tato práce o tomto člověku není pojata jako životopis typu narodil se - zemřel s výčtem děl a těžkopádnými složitými filozofickými formulacemi. Ba naopak se spíše jedná o reflexi nad touto pozoruhodnou osobou, jak ovlivnila svět a jak se vůči tehdejší společnosti vymezila. 
Rád bych se tedy s vámi podělil o několik bodů z této práce:
	Tím prvním je životopis, který Rousseau podává ve svém díle Vyznání. Začal bych jednou citací, v níž popisuje sebe sama: „Čtu ve svém srdci a poznávám lidi. Nejsem utvořen jako jeden z těch, které jsem viděl. Dokonce se odvažuji věřit, že nejsem utvořen jako kdokoliv z živých. Nejsem-li lepší, tak jsem alespoň jiný. Zda tím příroda udělala dobře nebo zle, že zničila formu, do níž mne nalila, dá se posoudit, až si mne přečtete.“

Již z tohoto si můžeme udělat obrázek, že nemáme před sebou běžného člověka, ale zvláštní osobnost. Jeho život byl velmi nestálý: v mládí vykonával řadu povolání (písař, řemeslník, opisovač not...), dokonce byl úspěšným operním skladatelem a dramatikem. Potuloval se po světě a často měnil byt. Také v sexu byl nevázaný a často střídal partnerky. Nakonec se oženil až po třiadvaceti letech společného života s bývalou pokojskou. Ovšem neví, co si má počít s rodinou a svých pět dětí dá do nalezince, protože jsou zdrojem hluku a vysokých výdajů. Ani v manželství se nějak neomezuje. Po napsání svých děl žije jako volný spisovatel. Má ke světu nedůvěru, touží po samotě, izoluje se a nemá přátel, neboť se rozhádal i s dřívějšími známými, jako byl např. Voltaire, Diderot a další. Jeho knihy jsou pro nekřesťanskost veřejně páleny. I svým zevnějškem je zvláštní, neboť nosí arménský oděv s kožešinovou čepicí. Umírá s trpkostí roku 1778 poblíž Paříže.
	Teď bych se rád trochu věnoval jeho myšlenkám, které v tehdejší době musely budit značnou pozornost, protože byly zcela odlišné od těch, které s sebou neslo osvícenství: Uveďme např. jak na soutěžní téma Dijonské akademie – Má pokrok věd a umění přispívat k zjemnění mravů? – odpovídá naprosto odlišně, než akademikové očekávali v duchu doby: Rousseau říká: „Luxus, bezuzdnost a otroctví byly ve všech dobách trestem za sebevědomou snahu dostat se ze šťastné nevědomosti, do níž nás zasadila božská moudrost.“ „Všemohoucí Bože, vysvoboď nás od znalostí a nešťastných umění našich otců a vrať nám nevědomost, nevinnost a chudobu!“
V pokroku ve vědách a umění spatřuje úpadek lidskosti. Rozum je pro něj chladná, neplodná nesrozumitelnost, ve formě ustrnulé gesto. Idea pokroku je iluze, proklamovaná svoboda otroctví. K osvícenským myšlenkám se staví velmi kriticky, protože podle jeho přesvědčení ničí každou samostatnou individualitu. Došlo k odpřírodnění vzájemných vztahů, ve kterém zaniká vše původní a přirozené. Táže se: „Kde ještě existuje člověk přírody, který vede v pravdě lidský život, který nedbá mínění druhých a který se nechává řídit jen svými sklony a svým rozumem bez ohledu na to, co společnost, co publikum schvaluje nebo haní? Marně jej hledáme mezi sebou. Všude jen pozlátko slov, všude jen honička za štěstím, které existuje jen podle zdání, nikdo se už nestará o skutečnost. Všichni budují svou osobnost na zdání. Jako blázni a otroci své sebelásky nežijí pro to, aby žili, nýbrž aby ostatní přesvědčovali, že žijí.“

V praxi to tedy znamená, že vše záleží na tom, aby se člověk vrátil k původnímu. Předpokládá proto nutně počáteční dobrotu člověka. Říká: „Zbavte nás nešťastného pokroku, zbavte nás našich omylů a neřestí, zbavte nás lidského činění, a vše bude dobré.“ Máme se svěřit svým bezprostředním pocitům a nenechat se izolovat konvencí, ale být vpravdě sami sebou. Pak budeme dobrými. Člověk má možnost dobrého a je určen k dobrému, ale současně mu byla přidána také možnost zla jako hrozícího násilí a pokušení. Zlo není dílem Boha, neboť člověk je stvořen dobře. Ale není ani dílem nějaké zlé protibožské moci. Zlo je věcí člověka, které bylo vyvoláno jeho zespolečenštěním. Společnost v jeho pojetí se stává subjektem odpovědnosti. 
Tu současnou obviňuje, že zatajuje, falšuje a znemožňuje člověku být dobrým, neboť v ní vládne holá sebeláska. Společnost vzniká asi takto: Člověk se sice rodí svobodný, ale je posléze díky vytváření vlastnictví spoután v řetězech. Doslovná citace Roussaua: „Ten první, kdo oplotil kousek země a řekl, tohle patří mě, byl zakladatelem státu a nerovnosti.“ Vzniká nám nutná vzájemná garance vlastnictví, ale aby byla možná, vzdáváme se části své svobody a touto ztrátou začíná život ve společnosti, která je předem odsouzena k záhubě, protože – a teď opět cituji – „vytváří pouze obraz umělých lidí a umělých vášní, které jsou dílem těchto nových vztahů a které nemají kořeny v přírodě“. 
Rousseau předkládá jinou koncepci společnosti, respektive státu, ve které se člověk nemusí dle jeho mínění vzdát své svobody v plném rozsahu. Aby byla sjednocena svoboda a státní nátlak, musí mít stát sám kořeny ve svobodě a v jeho základech musí spočívat všeobecná vůle: tou jednota svobody všech. Stát pak bude společná existence svobody jednoho se svobodou všech. Státní smlouvu uzavřou mezi sebou svobodní lidé. „Tím, že se každý dává všem, nedává se zvlášť žádnému, a protože neexistuje žádný člen společnosti, nad nímž by se nezískalo totéž právo než to, jež se povoluje nad ním, tak získá každý ve stejné míře nazpět to, čeho se vzdal a získá současně umocněnou sílu udržet své postavení a uhájit to, čím je a co má. Pokud občané podléhají jen takovým určením, s nimiž sami souhlasili, nebo s nimiž by mohli ze svobodného a rozumného vzhledu souhlasit, neposlouchají nikoho jiného než svou vlastní vůli. Vzdávají se tím ovšem nespoutanosti přírodního zákona, ale vyměňují ho za pravou svobodu, která spočívá v závislosti všech na zákoně.“
A Weischdel uzavírá své pojednání tím, že největší přínos Rousseau spočíval v objevení pravého pojmu svobody. „Svoboda je poslušnost vůči zákonu, který jsme si stanovili.“  

Dílo:
Pojednání o vědách a uměních
Pojednání o původu nerovnosti mezi lidmi
Emil neboli o výchově (pedagogicko-psychologický spis o výchově)
O společenské smlouvě
Nová Heloise (román lásky v dopisech)

Literatura:
Weischedel, Wilhelm: Zadní schodiště filosofie. Votobia, Olomouc 1995.




