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„Ve svých principech jsem Američanem.“ Humův vliv na generaci amerických
revolucionářů
David Hume je jedním z nejprominentnějších filosofů 18. století. Nejvíce pozornosti bývá však
upřeno na jeho témata epistemologická, psychologická, teorii morálky a kritiku náboženství.
A to přesto, že byl ve své době znám jako historik, esejista a člen republiky učenců. Žil v období
ohraničeném politickými revolucemi, které ovlivnily nejenom formu politických institucí, ale
také společenské a kulturní struktury euroamerické společnosti. Tato studie zkoumá recepci
Humových myšlenek v revoluční Americe. Představuje výzvu tradičním interpretacím, které
předpokládají, že pro politickou filosofii Ameriky Hume významný nebyl. Humovy texty však
byly vlivné zejména v rané americké společnosti a byly v oběhu v mnohem větším množství,
než jak odborníci tvrdí. Zvláště populární byla jeho History of England from Invasion of Julius
Caesar to the Revolution in 1688. Mnoho autorů explicitně citovalo Humovo dílo jako základ
svých tvrzení, a to například v debatě o nezákonném zdanění zavedeném britským
parlamentem.

“I am an American in My Principles”: Hume and the Americans of the
Revolutionary Generation
David Hume is one of the most eminent philosophers of the eighteenth century. However, most
attention has traditionally been focused on his epistemological themes, psychology, moral
theory, and criticism of religion. Even though he was famous in his time as a historian, essayist,
and a member of the republic of letters. He also lived in a time marked by political revolutions,
which influenced not only the form of political institutions but also the social and cultural
framework of Euro-American society. This paper explores the reception of Hume’s thought in
America during the revolutionary time. It represents a challenge to the traditional interpretation
which presumes he was not important for political philosophers in America. Hume’s texts were
influential in early America and they circulated more widely than scholars have assumed.
Especially popular was his History of England from Invasion of Julius Caesar to the Revolution
in 1688. Many authors have explicitly referred to Hume’s works on fundamental issues, such
as supporting the argument of unlawful taxation by the British Parliament.

