
MYŠLENKOVÁ KULTURA 

Vilém Mathesius 

Co je myšlenková kultura? Hledáme-li přesnou odpověď na tuto otázku ve vlastním jazykovém povědomí, shledáme, že slovo 

kultura mívá různý význam. Mluvíme o vysoké kultuře některého národa, na př. Němců, Francouzů, Angličanů atp., a myslíme 

kulturou souhrn všeho, čím se projevují schopnosti národa, o který jde, ve vyšších oblastech duševního života. Tu tedy znamená 

slovo kultura především výsledky úsilí uměleckého, filosofického, vědeckého, technického atd., brané jako jediný celek. Ale 

mluvíme též o kultuře speciální, o kultuře umělecké, vědecké, bytové atp. Pak nabývá slovo kultura zvláštního významu. 

Nemyslíme při něm už tolik na vykonané dílo, jako spíše na schopnost tvořiti, a tuto schopnost nepojímáme zase jako nadání 

individuální, nýbrž jako dovednost, prýštící z nahromaděné kolektivní zkušenosti a opírající se o vytříbený úsudek o správném 

pracovním postupu. Tak na př. o bytové kultuře nemluvíme tam, kde se najde jednotlivec, který si dovede pohodlně a vkusně 

zařídit byt, nýbrž tam, kde řada takových jednotlivců dokazuje, že existuje obecně rozšířená schopnost toho druhu. Podobně je 

tomu i s kulturou technickou i s jinými speciálními kulturami. Kultura myšlen-ková je kultura speciální a znamená tedy z 

kolektivního zdroje vyvěrající, a proto obecně rozšířenou schopnost správně a jemně mysliti. Po jedné stránce se však kultura 

myšlenková liší od kultury bytové, technické a od jiných speciálních kultur vůbec. Oblast, v níž se projevuje nebo může 

projevovati, je totiž mnohem širší. Nejde při tom o speciální odborné myšlení, jakého vyžadují jednotlivé diferencované obory 

lidského konání, nýbrž o myšlení o věcech, které se objevují nebo mohou objevovati v zájmovém okruhu každého člověka. Nejde 

vždy a nejde především o věc myšlenkové kultury, vyzná-li se u nás hodně či málo lidí ve vyšší matematice nebo v základech 

moderní chemie, ale je jejím citlivým měřítkem procento lidí, kteří dovedou jako laici věcně a logicky usuzovat o otázkách 

obecného dosahu, na př. o posledních událostech politických, o problémech rodinné výchovy nebo o otázkách veřejného 

zdravotnictví. V tomto širokém obsahu své oblasti se myšlenková kultura shoduje na př. s kulturou uměleckou a s kulturou 

mravní. 

Víme-li celkem, co znamená rozumět myšlenkovou kulturou, je třeba, abychom zjistili, v čem, v jakých schopnostech 

a zvyklostech myšlenková kultura záleží. Myslím, že se nemýlím, mám-li za to, že základní rysy myšlenkové kultury se objevují v 

typu tak zv. rozumného člověka. Co tím rozumíme, poznáme zase snadno z vlastní zkušenosti. Jen se podívejme, jaké vlastnosti 

má ten či onen z našich známých, kterého označujeme tím poctívajícím názvem. Dojdeme k tomu, že je to člověk, který pronáší 

úsudek jen o tom, co opravdu zná, neusuzuje kvapně a nad dosah faktů, nedá se mýlit ve svém úsudku citovými vztahy, ať 

kladnými či zápornými, a dovede úsudek změnit, dostane-li se mu lepšího poučení. Zkouška opakem nás přesvědčí, že toto naše 

určení je správné. Nenazveme rozumným člověka, který nám vykládá o věcech, jichž zřejmě nezná, který z faktů, jež jsou po ruce, 

kvapně dělá dalekosáhlé, fantastické závěry, který se ve svém úsudku nedává vésti skutečnostmi, nýbrž svými sympatiemi nebo 

antipatiemi, nebo toho, který přes lepší poučení zatvrzele trvá na svém mylném úsudku. V praktickém životě, tam, kde jde o 

rozhodnutí v nějaké důležité záležitosti, bychom se k takovým lidem neobraceli o rozumnou radu. Stejně je také nesmíme 

počítat mezi ty, kdo se vyznačují myšlenkovou kulturou. 

Typ rozumného člověka nám tedy na otázku, v čem záleží myšlenková kultura, podává důležité odpovědi kladné i záporné. Je 

podmínkou – nebo, chceme-li, příkazem myšlenkové kultury –, abychom neusuzovali o tom, čeho neznáme. Z toho plyne 

povinnost informovati se o tom, o čem chceme usuzovat. V té věci se setkáváme u nás se zvláštním paradoxem. Naše střední 

školství je tak zcela upjato na encyklopedickou informovanost, že téměř zapomíná navykat své žáky tomu, aby rozumně 

usuzovali o věcech, s kterými se setkávají. Naproti tomu – nebo snad právě proto – se i mezi intelektuály u nás tvoří spousta 

úsudků bez dostatečné informovanosti. Všimněme si jen, jak se u nás pravidlem hovoří o věcech politických a o otázkách 

veřejných vůbec. Jen výjimkou se setkáváme s úsudkem, opřeným o věcné informace. Do krajnosti byl u nás rozšířen na pravici 

i na levici zlozvyk, čísti jen jediné noviny a brát ovšem za bernou minci všecko, co napíší. A přece je právě v politickém životě 

a právě při naší žurnalistice nanejvýš zapotřebí, abychom se srovnáním toho, co píší o téže věci různé noviny, nebo co říkají o 

téže věci různí lidé, snažili dobrat věcného úsudku. 

Druhý příkaz, který se nám podává pro myšlenkovou kulturu rozborem typu rozumného člověka, je příkaz usuzování klidného a 

nesentimentálního. Usuzování zabarvené citem, ať je to cit lásky nebo nenávisti, je vždycky záludné. I po té stránce se u nás 

hřešívá víc než dost, a to nejen jednotlivci, nýbrž i celými směry a stranami. Ještě docela nevyprchala vlastenecká sentimentál-

nost, s kterou jsme se učili od dob obrozeneckých mluvit o svých dějinách a která nám nutně kalila a stále ještě kalí úsudek o 

nich, a již nás zase hrozí zavalit sentimentálnost sociální. Jsou to jistě pochopitelná průvodní fakta našeho vývoje národního 

a sociálního, ale chceme-li myslit jasně a správně, musíme se jejich vlivu bránit, nechť lidé nemysliví protestují sebe hlasitěji. 

Bránit se sentimentálnosti vlastenecké neznamená nevlastenectví, nýbrž vlastenectví mužné a věcné, a stejně obrana proti 

sentimentálnosti sociální nesvědčí o nedostatku sociálního cítění, nýbrž jen o snaze, viděti správně i ve věcech sociálních. Jak 

nesnadno jsme se prodírali ve svém kulturním vývoji mlhami citovosti k faktům, dosvědčuje velmi pozdní vznik a ještě stále 

chudá žeň naší literatury životopisné. Připadá mi, jako bychom dlouho nebyli dovedli navyknout myšlence, že i u lidí, kterých si 

vážíme, je portrét duševní stejně hrou světla a stínu jako portrét fysický. S rostoucí kulturou myšlenkovou bude nám jistě 

přibývat i dobrých životopisů. Pro prohloubení naší znalosti lidí je toho nanejvýš zapotřebí. 

Přicházím k poslednímu, ale nikoliv nejméně důležitému příkazu, který vyvozuji z typu rozumného člověka pro problém 

myšlenkové kultury. Je to příkaz, žádající, abychom mylný úsudek opravili, dostane-li se nám lepšího poučení. V lidové formulaci 

to znamená, že nikdo nemá chtít mít patent na rozum. Kdybychom šli na kořen nesnází v našem veřejném životě, zjistili bychom, 

že velká  jejich část, ba snad i většina jich, tkví v tom, že patent na rozum a neochota dát se poučit patří k našim národním 



nectnostem. Z četných případů takové neochoty, na které si vzpomínám, uvádím jen jeden. Každý, kdo zná velká města 

evropská, ví již odedávna, že vnitřní Praha se svými úzkými ulicemi a koncentrovaným ruchem je jako stvořena pro komunikaci 

autobusovou: Přesto před několika lety, když se o takové komunikaci začalo důkladněji uvažovat, dokazoval oficiální odborník 

povolané instituce v denním tisku vytrvale způsobem možným i nemožným, že se pro Prahu hodí jen tramvaje. A přece již pouhá 

obecná úvaha měla dopravního specialistu přesvědčit, že velké a rozlehlé město má mít alespoň komunikace dvě, aby jedna vždy 

byla v reservě, kdyby druhá selhala. Na štěstí skutečnost byla silnější než neústupnost odborníkova a autobusová komunikace se 

přece v Praze počíná rozvíjet, ovšem se značným zpožděním a pomalu. Připouštím, že je někdy velmi těžko nalézt pravý střed 

mezi korouhvičkovou ústupností a zarytým setrváváním v mínění jednou pojatém, ale člověk rozumný ten střed najde a 

 myšlenková kultura se bez něho neobejde. 

 Jak je vidět, zbývá nám ještě leccos dohánět, chceme-li, aby typ rozumného člověka u nás převládal. A přece, i kdybychom toho 

dosáhli, nemohli bychom ještě říci, že jsme dospěli k opravdové myšlenkové kultuře. Vlastnosti, které požadujeme od 

rozumného člověka, jsou integrální částí myšlenkové kultury, ale samy na ni ještě nestačí. Myšlenková kultura je vyšším stupněm 

intelektuální vyspělosti a má proto některé znaky zvláštní. Je to předně šíře myšlenkového zájmu. Typ rozumného člověka je vzat 

ze zkušenosti denního života a oblast, které se týká, se vyčerpává zpravidla otázkami denní životní praxe. Myšlenková kultura 

zabíhá dále a výše. Je znakem toho stadia duševního vývoje národního, na němž se vedle zájmů praktických o slovo hlásí také 

nepotlačitelná touha lidského ducha po poznání. Zájmový kruh se rozšiřuje na obecné otázky lidského bytí a na přístupné 

problémy poznání speciálního a vzniká schopnost přemýšlet o nich sice bez odbornosti, ale samostatně, logicky a s porozumě-

ním. Osudek se zbystřuje a zjemňuje, a vytváří se plodný typ intelektuální zvídavosti. Upřímná intelektuální zvídavost je 

důležitým znakem myšlenkové kultury. Je také jejím dobrým měřítkem. Užijme ho na sebe samy a ptejme se, o jakém stupni 

intelektuální zvídavosti svědčí odbyt, jehož u nás dosahuje nauková a úvahová literatura původní a přelo-žená. Odpověď je velmi 

neuspokojivá. Mohou to potvrdit nakladatelé, knihkupci, ti, kdo sbírky intelektuální četby redigují, i ti, kdo naukové nebo 

úvahové knihy píší nebo překládají. Pořád se u nás mluví a píše o potřebě a důležitosti vzdělání lidového, ale neméně naléhavý je 

podle mého mínění úkol popularisovat vzdělávací četbu mezi odchovanci našich středních a zejména našich vysokých škol. 

Dokud se nenaučí číst naukovou a úvahovou literaturu nad úzkou potřebu svého povolání ti z nás, kterým se dostalo výhody 

akademického vzdělání, nebude u nás pravé myšlenkové kultury. 

Ruku v ruce s tím, jak šíře i výše zabírá myšlenkový zájem, jde druhý zvláštní znak myšlenkové kultury. Je dáno samo sebou, že se 

při zvýšeném rozpětí myšlenkového zájmu v zesílené míře ukazuje význam pomoci, kterou naší vlastní myšlenkové potřebě 

poskytuje intelektuální úsilí druhých. Lidé myšlenkově kultivovaní nesahají po této pomoci bez pocitu vděčnosti a nepřeceňují 

nekriticky svůj vlastní přínos. Se sympatií a úctou k rozdílům individualit sledují výsledky, k nimž dospívá pozorování a přemýšlení 

jiných, a kriticky, ale ochotně užívají těch výsledků pro myšlení vlastní. Kritičnost se v pravé myšlenkové kultuře spojuje se 

snášenlivostí a s ochotou k spolupráci. Vždyť boj o lidské poznání je svízelný a nikdy nekončící zápas, v němž sotva je komu dáno, 

aby šel kupředu sám, bez pomocné ruky. Poznání to se v zemích s myšlenkovou kulturou velmi zřetelně jeví na př. ve vědecké 

kritice a polemice. Probíráme-li se vědeckými časopisy německými a světovými, jen výjimkou se setkáváme s kritikou naprosto 

odmítavou. Převážná většina odborných prací vědeckých má v sobě alespoň něco dobrého, ale to poznáme teprve, když se 

upřímně a poctivě postavíme na stanovisko, se kterého se dívá na probíraný problém sám autor. Toho je si kritik vyššího typu 

dobře vědom. Zjišťuje obyčejně s laskavou věcností také kladné hodnoty kritisované práce, a proto jeho výtky zpravidla nepůsobí 

drtivě, i když je jich hodně. Naše kritické zvyklosti jsou jiné, a tak není divu, že se u nás těžko tvoří vědecká tradice. Právě 

nedostatek sympatického zájmu o myšlenkové úsilí druhých vedl až k trpkým slovům, že v české vědě jsou možné jen monology. 

Je toho litovati tím více, že je u nás v každém úseku vědeckém odborníků jen hrstka, a že proto každá nepřízeň a každá 

neodůvodněná odmítavost znamená velmi mnoho. 

Každá duševní práce, má-li nést ovoce, potřebuje příznivou pohodu. Myšlenková kultura, jak jsem se ji snažil ve své úvaze 

vystihnouti v jejích podstatných znacích, takovou příznivou pohodu umožňuje. Dopracujeme-li se k ní, bude se nám žít v oblasti 

duševní volněji, radostněji a plodněji. Bude se nám žít také bezpečněji. Obecná myšlenková kultura znamená přece též kult 

správné kritičnosti, a té je vždy potřebí proti fantastickým nápadům jednotlivců i celých skupin. Pouhé odbornictví, které není 

provázeno skutečnou myšlenkovou kulturou, nedovede nikoho uchránit od víry v přeludy a nesmysly v oblastech, jichž se jeho 

úzké odbornictví netýká. 

Jsem u konce svého rozboru. Snažil jsem se ukázat, co rozumím myšlenkovou kulturou a v čem vidím její podstatné znaky, a 

snažil jsem se vyzkoumat, pokud náš myšlenkový život vyhovuje jejím příkazům a požadavkům. Ze 

zkoumání toho vyplynulo, že jsme k pravé myšlenkové kultuře stále ještě nedospěli. Bylo by však 

nespravedlivo neříci, že jsme k ní o hodně blíže než před třicíti nebo do konce padesáti lety. 

Vilém Mathesius Možnosti, které čekají 

vyd. Jan Laichter v Praze 1945 napsáno 1921-1943 

Vilém Mathesius (3. srpna 1882 Pardubice – 12. dubna 1945 Praha) byl český jazykovědec a literární historik, 

spoluzakladatel a jeden z nejvýznamnějších představitelů Pražského lingvistického kroužku (PLK) a zakladatel české anglistiky. 

V roce 1912 stal prvním profesorem anglistiky na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. (Wikipedia.org) 

Byl jedním z největších českých lingvistů vůbec, uznávaný doma i v zahraničí. S jeho jazykovědným odkazem teoretickým a 

metodologickým se vyrovnávají stále znovu další generace badatelů.  



Kniha: Možnosti, které čekají - vydána 1945, str. 103-113 

Sken v NK: http://kramerius4.nkp.cz/search/i.jsp?pid=uuid:357d98c0-3402-11e4-8f64-005056827e52#monograph-

page_uuid:7c772fd0-3faf-11e4-bc3a-005056827e51  (volně bude dostupný 75 let po úmrtí autora, tj. 2020) do té doby lze 

okopírovat pouze na místě v knihovně 


