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Pfrozené a umelé čemu obraz človeka?
Otázka podstaty človeka

Pfibližen(

Myš/enkové podnety

"Co je človčk, že na néj myslíš?" (ze staroz ákonniho žalmu)
"Žádná doba nevedela toho tolik a tak rozrnanitého o človeku jako dnes - ale žádná doba
nevčdéla rnéné, co je človek, jako ta dnešní. V žádné dobč se nestal človek tak problema-
tickým jako v naši." (Martin Heidegger)

V naši každodennosti chápeme sami sebe, své postoje a jednání vice rnénč jako
samozrejmé. Vétší část pŕípadných rozhodnutí činíme buď ze zvyku, nebo se ŕidirne
zkušenostrni z minulosti. Tuto formu života pociťujeme jako "prirozenou" - zdá se
nám, že pro každou novou situaci jsou již modely pŕipraveny a Iikají nám, jak se
máme choval. Od nejrančjšího dčtsrví získávárne pro sebe repertoár predstav a vzoru
jednání, takže otázka, "Kdo vlastné jsrne?", zdá se být již vždy zodpovčzcna.

Ale na druhé strane je treba uvážil: s každým činern teprve sám sebe uskutečňuji.
Pfi novém seznámení, když se pŕedstavuji, vyprávím o sobč, o dúležitých faktech,
o událostech ze svého života. "Já" se zdá být sumou mých dosavadních zkušcnosti,
Ale nevyprávím proste všechno, co se událo. Vybirám. Vysvétluji a posuzuji. Podá-
vám o sobč "obraz". Tato potreba "interpretace" ukazuje na človeka jako na "bytost
jistým zpúsobern nehotovou". Kdo jsem ,já", nedá se nikdy jednoznačné ŕici. Fried-
rich NIETZSCHE nazýval proto človeka označením .ješté neurčené zvíŕe".

Také náš společenský a politický život je trvale určován otázkou: "Co je človčk?"
Tak se denné objevuji v našich masových médiích podrobná hlášeni o porušovani
lidských práv na celém svete. V totalitních státech se vlády s vclkou námahou snaži
ty to informace potlačovat a zasahovat proti tém, kdo chtéj í otázky o podstate a prá-
vech človéka učinit pŕedrnétern vcŕejné diskuse. V rámci Spojených národu jednají
státy j iž celá desetiletí o výkladu a uskutečnování Konvence lidských práv

Prohlášeni lidských práv vychází z koncepce človeka, inspirované osvicenstvim,
O niž se opírá i "Universal Dec1aration of Human Rights" OS)'II z prosince 1948. Pod-
Ie t?hoto prohlášení jsou lidé svobodné, navzájem si rovné a rozumcm nadané bytos-
li. Ze i v tomto konstatování vézí rozpory, ukazují desetitileté rozepŕc v OSN. Velké
politické bloky dncšního svčta kladou své akcenty v debatách o lidských právech čas-
to zcela kontroverzné. Neboť kdo napr. favorizuje základní právo svobody, bude chtit
spíše potlač it moc státu ve prospech práv individua, kdo naproti tomu zdúrazňuje prá-
vo na práci a sociální jistotu, bude podŕizovat alespoň částcčnč zájmy jednotlivec prá-
vúm státu a společnosti. Za térn ito rozpory se objevují rozdílné "obrazy človčka".
Každý politický smer se dává vést svou koncepci človčka, Nčco podobného by se dalo
ukázat ina vnitropolitiekých zápasech mezi rúznýrni politickými stranami. Každý
stránický program se opirá o obraz človeka, který je východiskem určení politických
cílú.

I spoločenská stránka antropologického problému ukazuje jasnč: Jak individuálni,
tak i sociálni plánovaní a jednáni vyžaduje obraz, výklad lidské podstaty. Filosofická

BAR CAROLA krátce pred púlnoci
ALFRÉD, BRIGITA a KRYŠTOF II barového pu/Iu. Do lokálu vstupuje predavač

novin, na ALFRÉDUV pokyn piistoupi. ALFRÉD koupi noviny.
ALFRÉD Čle titulek: "Vražda ženy. Bestie z Ottakringu opet udeŕila. - No, co tomu ŕi-

káte? (Vrhne pohled na hlášení) Detailu vás ušetŕírn. Ale je to opravdu bestic. "
KRYŠTOF: "Proč bestie? Jen človek je schopen tak nesmyslné krutosti."
BRJGITA: "Človek') To snad ne? R.ekla bych alespoň .ncrvor '."
ALFRÉD: "Já trvám na bestii. Je zvíŕccký, odd an Ý svým nejprimitivnčjším instink-

túm. Človek se musi ovládal."
KRYŠTOF: "A co je človek? Ncpatŕi snad pudy a instinkty také k človčku? A když

ty se stanou neovladatelné, pak je snad nemocen - ale nikoliv zviŕe."
BRJGITA ponékud rozhorčené: "Nechápu, jak múžeš obhajovat človeka, který se zce-

la bezdúvodné na ne koho vrhne a rozkrájí ho."
KRYŠTOF: "Za prvé jej neobhajuji, a za druhé: nebylo by lepší, kdyby byl mel neja-

ký dúvod? A za tretí jsem jenom tvrdil, že ať je vec jakkoliv špatná, je konec kon-
cu také lidská, nikoliv bestiálni."

ALFRÉD: "To bys nám nejprve musel vysvčtlit, co je .lidské '."
KRYŠTOF: .Zccla prosté. Všc, co múže udélat človek."
ALFRÉD: "Ale človek je pouze vyšší zviŕc, Tedy všcchno lidské je i do jisté míry

zvíŕecí, "

BRIGITA: .Protcstuji: Človčk se vyvíjel jiným smérern než zvíŕata. Máme pŕcce ve-
domí, rozum, náboženství. Práve ten, kdo upadá do zvíŕccrvi, je obluda. Já ales-
poň zvíŕc nejscm."

ALFRÉD se šklebi: "Zvífe ne, ale pčkné zviŕátko jo."
BRIGITA Zl/five. "Opičáku!"
KRYŠTOF: "Tak pomal u, jinak tu budeme mít pohrornadč celé zoo. Pŕesto: i když

jsme prý zvíŕata, jsrne pŕecc jen zvíŕata zvláštní. To dávárn BRIGITE zapravdu.
Ale co je to, co nás od zviŕetc odlišuje') llm ... ?"

DANIEL vstupuje do lokálu: "Aha, moji mladí pŕátelé jsou opet ponoŕcni do debaty.
A co to slyširn? Nékdo se ptá, do jaké míry se liširne od zvíŕat? Na tom je vidét,
jak se časy mční: Dŕívc se považoval človčk za včrnou podobu Boha - dnes zvi-
ŕetc. Tomu ŕikám de gradacc."

l. Je bcsliálni vrah človek nebo zvíŕc? Jak byste rozhodli tuto otázku?
2. V léto diskus: jdc o otázku podstaty človéka. Pokúste prccizovat pozicc čtvŕ dskutujic ich.
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antropologie se pokouší zachytit človéka v jeho celosti. Pokud je človčk výchozim
a vztažnýrn bodem pro každé védéni, je každá filosofie nutne vztažena na nej. Tak
srnčŕují tri KANTOVY otázky: "Co mohu včdét?", "Co mám dčlat?" a "V co smím
doufat?" do jedné základní otázky: "Co je človek?" Filosofie byla vždy ve všech ob-
lastech antropologická.

Myš/enkové podnety

ním? Je stliže se pŕedpokládá človčk "od prírody dobrý", vyplýva z toho asi spíše vol-
néjší výchova, neboť pak záleží na zrání a rozvoji potenciálu dotyčné osobnosti. Jest-
liže pedagogika vychází spíše z pesimistického nebo skeptického obrazu človčka, pak
je nutné usrnérňování, kladení požadavkú, ba i autoritativní zásah: díté musí být tepr-
ve dotvoŕeno v kulturní bytost, analogicky k historicky postulovanérnu vyššírnu vývo-
ji od barbarství k civilizovanému človeku.

Analýza rúzných výchovných smeru ukazuje širokou paletu hodnotových mčŕitek,
jež jsou jej ich základem. Každá výchova vychází nutné z ideálu, postulovaného lid-
ského obrazu: ať jsou to již ŕídici hodnoty výkonu, prúbojnosti a hrdosti nebo hodnoty
sociální odpovédnosti a solidarity se slabším, hodnoty autonornic, seberozvoje a kre-
ativity či hodnoty pŕizpúsobení se, disciplíny a poslušnosti. V základé každého peda-
gogického postoje, každé pedagogické instituce je dán více ménč zdúvcdnéný obraz
človeka, na nčjž se výchovný proces vztahuje.

l. Doplňte vetu: Človek je ... bytost, pčti vhodnými adjektivy.
2. Pokuste se sestavit katalog specificky Iidských vlastnosti ve srovnání s andč ly, zvíŕaty, po-

lobohy, stroji arp.
3. Vypracujte obrazy človeka, které jsou obsaženy v programech českých politických stran.

Výchova a obraz človeka
Myš/enkové podnety

l letmý pohled na komplexní vývoj od malého dítéte po dospelého človeka už uka-
zuje, že lidé v rúzných dobách spojovali s tímto vývojem a výchovou rúzné véci.
Všechny výchovné koncepce se nakonec snaží mimo jiné odpovčdét na ryto otázky: Je
človčk libovolnč forrnovatelný? K černu a k jakým ideálúrn má být vychováván?
V obou základních pedagogických otázkách se skrývají již určité, často ale ještč ne
zcela vedomé obrazy človeka.

Na počátku je tomu takto: malé dité prodčlává daleko delší periódu bezmocnosti
a závislosti na rodičích než rnládé kteréhokoli jiného species. Už z toho lmmanuel
KANT vyvodil, že človek je stvorení, které jako žádné jiné musí být "vychováváno".
Jakkoliv se zdá být tento KAN TÚV predpoklad samozrejmý (jako osvíccnec videl ve
výchove "sebeosvobozování človčka zjeho zavinéné nezletilosti", tzn. svobodu a ro-
zum požadoval jako dva rozhodující principy jakékoliv výchovy), je nicrnéné sporný.
Pedagogika má i opačné pojetí, podIe nčhož je človek už prírodou podstatne určen.

Spor mezi nativisty a teoretiky prostredi je dnes v podstate antropologický. Je člo-
vek již "prírodou" geneticky určen? Do jaké míry je otevŕený, formovatelný, určitelný
výchovou, ovlivňováním, manipulací?

Moderní formu nativismu predstavuje sociobiologíe, relativné mladý badatelský
smčr, který se pokouší vysvčtlovat lidské chování zpétnýrn srovnáváním s chováním
zvíŕccim. Pro nčj je človek jako pouhý "geneticky fixovaný stroj" zarnéŕcn jako j iní
živočichové na pŕedávání vlastních genú. Všechny kulturní výkony človčka by byly
podIe toho podŕízeny principu prežiti a redukovatelné na genetické determinanty.

Ale ať už zaujímáme k této základní otázce jakékoliv stanovisko, žádný "natura-
lista" vážne nepopíral nutnost výchovy. Ale i tento pojem je pri bližšim zkoumání
mnohovýznamný. Míníme výchovou "rozvoj individuálních nadání" nebo "pfizpuso-
bení se určitému sociálnímu prostredí"? A jaký je vzájemný pomer mezi občrna fakto-
ry podilejícími se na zrání človeka: subjcktivní zkušenosti a pedagogickým ovlivňová-

l. Vypracujte ŕidicí hodnoty, které tvoŕi základ tŕi "klasických" výchovných stylú (autoritativ-
ního, laissez-faire a partnerského).

2. Vidíte souvislost mezi uplatňovánim určitých výchovných stylú a určitými spolcčenskými
a politickými konstclacemi, napŕ. v tzv "tfetí ríši"?

Definice človeka

V následujícím odstavci jsou uvedeny príklady nékterých podstatných definic
človeka vycházející z evropské tradice, pŕičemž mnohovrstevnatost a rozporuplnost
tčchto obrazu naznačuje, že bychom se na ty to definice rnčli dívat spíše jako na otáz-
ky podstaty človéka,
ANAXAGORAS: Človčk je nejchytŕejši živočích, protože má dve ruce.
K tomu ARISTOTELES: Pravdepodobné je, že dostal ruce, protože je nejchytŕcjši ze

všech bytostí.
SOFOKLES: Nikdy se nenaroditje daleko to nejlepší, ale když už žiješ, pak. tím dru-

hým nejlepším je rychle životern proputovat.
PLATON: Človek je dvounohá bytost bez perí.
ARISTOTELES: Človčk jc zo on politikon, zoon logon echon, tzn. sociální a rozum-

ná, protože rečí obdarená bytost.
Marcus Tullius CICERO: Človčk je bytost schopná rozumu a poznani.
KR.EStANSTVÍ: Človek je na jedné stranč včrnýrn obrazem Boha, a tím uvnitŕ prí-

rody vyvolcná bytost, na druhé strane je človčk konečný, hŕíšný a potrebuje boží
lásku.

PICO DELLA MIR.ANDOLA: Môžeš zdcgencrovat ve zvíŕe, nebo se znovunarodit
v bytost podobnou Bohu.
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A/Fed Kubin, Čtovčk. lavirovaná kresba tuši, 1900 MODERNÍ PRÍRODOVEDA: Človek patfí ke skupine savcú Horninidú, charakteri-
zované jistými znaky jako jsou: vzpŕimcná chúze, chápavá ruka, značný rozvoj
mozku atd.

Max SCIIELER: Človčk je "moci-fíei-ne", asketa života.
John B. WATSON, Frederic B. SKINNER: Človek je manipulovatelný automat: dejte

mi 12 dčtí a já z nich udčlárn podie pŕáni lékaŕe, umelec, právníky, tuláky a zlodč-
Je.

Jacques MONOD: Starý zákon je zrušen, človek konečné ví, že je v nczúčastnčné
bczrozmčrnosti univcrza, z neho ž náhodne vystoupil, sám. Ani jeho osud, ani
jeho povinnost nestojí nikde napsány. Je na nem, aby si zvolil mezi ŕiši svetla
a temnotou.

Martin BUBER: Na "ty" se stává človek .já".
James SIMPSON: Človek je výsledek bezcílného rnateriálního procesu, ktcrý ho ne-

naplánoval. Človčk nebyl zámčrný.
Arthur KOSTLER: Človek je zbloudilec evoluce. Je to obeť chybné mozkové kon-

strukce.

Vzhledem k mnohoznačnosti tčchto pokusu chtít vystihnout podstatu človčka,
vzniká celá rada otázek: Proč dochází k tak rozdílným pokus um o jeho definici? Exis-
tuje souvislost mezi současnýrn obrazcrn človeka a historicko-kulturní situaci, v niž
vzniká? MMe za všerni tčrnito konvencemi, tradicerni, rolemi a stereotypy, které se
zdají vytváŕet človeka, být vúbec rozpoznána podstata človčka? Existuje vúbec pod-
stata človeka, která by si mohla nárokovat obccnou a nadčasovou platnost, nebo mú-
žernc hovoŕit o sarnozŕejrnosti človeka uvnitŕ kulturního okruhu určité doby?

J Will Sasse, z 1/ Coltotto, mčdirytina, 1716 lsaak Brunn, Opici človék, 1653

Myš/enkové podnety

Pro který ze shora uvedených pokusu o definici človčka byste se rozhodli? Pokuste se své
rozhodnutí zdúvcdnit.

K vymezení človeka a zvífete

Thomas J10BBES: l lorno homini lupus. Človčk človčku vlkem.
René DESCARTES: Človčk jc andčl obývající stroj.
Johann Gottťricd HERDER: Človčk, první propuštčnec prírody.
JEAN PAUL: Človčk je sjcdnoccním rozporu. Jc blázon a mudrc.
lmmanuel KANT: Človek jc schopcn rnravniho scbcurčcní.
Benjamin FRANKLIN: Človek je ho mo fabcr, the tool mak ing animal.
Arthur SCJlOPENIIAUER Človčk jc zvíŕc, které urni lhát.
Karl MARX: Lidská bytost ncní žádné v jednotlivém individuu pfcb)'vající abstrak-

",," Vf' d·l.t('c'nnsti ic to soubor soo lcčcrrkých po mčru.

Už roku 1809 položil francouzský pŕirodovčdcc Jean-Baptiste LAMARCK popr-
vé otázku, jaký je biologický púvod druhu "človek". Od uverejnení evolučni teorie
Charlesc DARWINA r. 1859 dostala antropologie vybudovaná na pŕfrodnich včdách
mimoŕádný impulz. Základní predpoklad evoluční teorie je od té doby v tom, že chá-
pe človéka jako pozdní produkt živých vecí, k.erý se liší od zvíŕctc jen stupnčm kom-
plexity, Tradiční evoluční teorie vychází pritom stále z organického a snaží se po-
jmout fenomény duševné-duchovního redukcí na fyzické. V tomto zpúsobu pohlcdu,
nazývaném také biologismus, se redukuje človčk na své "zvífecí bytí". Naproti tomu
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východisko filosofické antropologie spočívá v tom, že chápe človčka jako jedinečny
ucelený plán uvnitr piirody.

Podie Helmuta PLESSNERA je zvíŕe charakterizováno "uzavI'enou organizačn!
formou", jeho organismus je bezprostŕednč začlenen do svého prostredí, jeho život
a prožívání je vázáno na "zde" a "nyní". Odpoutání a distance od momentálne pr,í,-
tomného jsou mu nemožné. Naproti tomu človék vlastní schopnost k "pfedmetnostl ,
jeho zájem na "vecném charakteru pŕedmétu" je prost bczprostŕedních pcpudú. Zví-
ŕcti chybí vedomí objektu a možnost negaee. Toto je však základ pro abstrakci a tvo-
rení pojmu. Hranice zviŕeciho prožíváni se ukazují dále v neschopnosti zviŕat rozpo-
znat svúj zrcadlový obraz. Schopnost zrcadlení poukazuje však na možnost človeka
učinit sám sebe pŕedmétern poznání.

Dŕive se určovala diference mezi zviŕetem a človékcrn schopností človeka použi-
vat nástroju. Pokusy s opicemi Wolfganga KOHLERA ale ukázaly, že i vyšší zviŕata
za jistých podmínek jsou s to jednoduchého instrumentálního m~šlení., S~hop,nost
učení, individuální parnét a praktická inteligence Jako smysluplne chování v rarnci
druhu se musí pŕiznat i zvíŕeti. Človeku naproti tomu pŕisluší i psychologická inteli-
gence: rnúže získávat vhled do vzájernné souvisejících vztahu vecí a díky své schop-
nosti abstrakce pŕernítat v duchu nad problémy, situaccrni a jednáním.

Spcciálné lidské evoluční kroky jsou kroky srnérern ke vzpŕirncné chúzi, k jazyku,
zvétšcnérnu mozku a duchu. Pritom jsou nčkteré aspekty biologického vybavení člo-
veka nanejvýš zajímavé, proto se hovorí o rvlastnlm biologickérn postavení človéka
oproti vyšším zvíŕatúm. Ta jsou charakterizována ve vztahu k prostredí nej vyšší har-
monií a pfizpusobením: stavba tela a podmínky prostredí se navzájem presne doplňu-
jí. Lidské vybavení orgány je ve srovnání s nimi nespecializované. Tato nespecializo-
vanost umožňuje človeku, aby vystupoval jako jedinečne otevŕená by to st. Pro toto
speciální biologické vybavení, které je charakterizováno I/epŕizpus.obiv~stmi, I/espe~,~-
alizovánim a primitivismem, hovorí Arnold GEHLEN o "bytosti plne nedostatku :
človeku chybí útočné orgány, jeho tvar tela se nehodí k úniku, má velmi dlouhou dobu
potrebu ochrany a závislosti na j iných a chybí mu pravé instinkty. Tato nedostatečná
biologická vybavenost je patrná zvlášté pri srovnáni se životern zvíŕat. Biolog Jakob
von UEXKULL ukázal, že zvíŕe disponuje "svetem pozorováni" a "svetem účinku",
které do sebe exaktne zapadají. Každé zvíŕe vnímájen zccla určité podnety z pŕirozc-
ného prostredí (kličové podnety), reaguje na ne geneticky určenými prúbéhy jednání
(instinktivní chování). Zviŕecí chování vyplýva z geneticky fixovaného sepčti vnitŕní-
ho a vnčjšího sveta, jak je to patrné v systému vrozeného spouštčcího mcchanisrnu
(VSM).

Človek postrádá toto spccifické pŕizpúsobováni prostŕedi tím, že u nej došlo k re-
dukci pravých instinktú, Je vytržen z prostredi, a proto podie Maxe SCIIELERA Je
"otevrený svetu". Automatické reakce na kličové podnety jsou u nej odbourány. Zda
na určité "spoušteče", jako napŕ. na gesto človeka hledajícího pomoc, skutcčnč odpo-
ví patrične podplirným chovánirn, závisí na velmí rozdílných faktorech: na momentál~
ním postoji, na morálním presvedčení, ideologii dotyčného, stupni dúvčry obou lidi
a mnohém jiném. V lidské dčdičnosti nejsou obsaženy žádné instinktivní vzory pro
urč itý společenský ŕád, jazyk, nábožcnství nebo určitý rodinný systém.

Myš/enkové podnety

l. Najdčte lidské zpúsoby chování, které odkazují na instinktivní základy.
2. Najdčre ve své zkušcnosti lidské zpúsoby chováni, které hovofi pro biologickou orcvŕcnost

človeka.
3. Do jake míry považujete za správne hovoŕit o "pfirozen~m človeku"? Pokuste se vyložit

rúzné sémantické roviny tohoto výrazu.
4. Vyhledejte pŕik lady zpúsobú zážitku a chováni, které jsou určitými osobami, skupinami,

kulturami klasifikovány jako "pfirozené", "normálni", jinými ale jako "abnormální" a "ne-
pŕirozcné". U rúzných indiánských kultur jsou považovány mediálni schopnosti, napr.
upadnuti do tranzu, za zvláštni vyznamenání, v naši spolcčnosti za znak "psychózy". Ve
stredoveku napŕ., jakož i v mnoha jiných kulturách, byl považován človek ve 12 letech za
"dospelého" (povolani, možnost sňatku). Dnes je dvanáctiletý považován za ncdospčlého,
takže jak v ohledu sexuálnim. tak i pokud se týká práce, existuji zákony, které ho "chráni".
Co vyvozujete z tčchto rozdilných hodnoccní?

5. Človčk je podie Protagora .jn irou všech včci". Nejen suverénnirn duchem, ale i morálnimi
extrémy se človčk vymyká všem rnčŕitkúrn. Vzhlcdem k lidskýrn cxcesúm, "touhy nič it,
rnučit" je teze, že človek je vadný produkt (zmetek) pŕirozcné selekce, ncsnadno vyvratitcl-
ná. Je zdc poukaz na "otevrenost" človčka dostačujicirn vysvétlením?

Človek jako piírodní a kulturní bytost

Jednání - kultura - excentricita
"Pfirozenost" č lovčka je nepochopitclná, vždy byl "kulturní bytostí" a jen jako ta-

kov Ý pozorovatelný. Podstata kultury spočívá ve zpúsobu výberu tvorivých možností
spoločenského života, které jsou samy osobe ncornezcné. Náš hlasový aparát posky-
tuje napr. množství hláskových a artikulačních možností. Ale každý jazyk z nich vy-
birá jen část a kultivuje je.

Také v jiných kultumích oblastcch lze pozorovat takovou variabílitu. Mnoha kul-
turám jcví se válka jako nec o "prirozeného", u jiných, napr. Eskyrnákú, je "normál-
ní" večný mír. Existují sice obecnč platné kulturní nálezy, jako napr. tendence k so-
ciálnímu vzdčláváni nebo tabu inccstu, jež se objevuje univerzálne, ale ve formovani
jiných fenornénú jsou opčt velké difercncc.

Pochopit človeka jako kulturní bytost znamená analyzovat jeho kulturní projcvy
jako je politika, nábožcnsrví, urnční nebo vedy, jež jsou formami projevu jeho bytosti.
Ptárne se tedy, coje to za bytost, ktcrá jistyrn zpúsobcrn pohŕbívá mrtvé? Co se môže-
me dovčdčt z výtvoru tvúrce?

Helmut PLESSNER definuje človeka, který takto chápe svet a sebe, jako "excent-
rického". Človek zaujírná vúči sobč distanci. Je zbavcn dokonalého souladu se svýrn
okolím a svýrn tčlcrn. Specificky lidské výrazové pohyby smíchu a pláčc zvýrazňuj:
tuto distanci - okamžité rclativni scbcovládáni tela si tuto podvojnost uvedomuje:
srnich a pláč se jcvi jako reakce na mezní situace a vedou ke zrušení jednoznačnosti.
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Úsrnčv je napr. podle PLESSNERA "alegorií ovládnuté ho tčla": ovládnutí .rluchcrn".
ktcrý v úsmevu vyjadruje distanei človčka k sobč a kč svčtu .. .Lidskost' se ukazuje
práve v uvolnénérn a tichérn výrazu obličeje, v hravosti.

Práce - zespolečenšténí - odcizení
Základní stránkou lidského je "b)·t činný". Ať již ve forme tcchnicky-vyrábéjici

práce, nebo ve forme umeleckého "tvorení" platí pro človeka, jak to vyjúdŕi í Hclrnut
PLESSNER, že si musí "podmínky k životu teprve sám vytvorit". a rozdíl od zvíŕc-
cího chováni, které je charaktcrizováno pudovč ŕizenýrn uspokojováním potreb, má
človčk schopnost své bezprostrední potreby odsunout. Jeho jedinečná sublimačni
schopnost jej uschopňuje k práci: jednáním realizuje človčk svúj ncjdŕivc v duchu
navržcný plán.

Práce je vždy zárnčrná, intencionálni. zarnéŕcná na budoucí: jc dnajici je vždy
oproštčn od bczprostŕcdnč pŕítomného tím, že mezi potrebu a uspokojení klade vedo-
mé plánovaní. návrh.

Karl MARX poznal centráIní hodnotu práce v lidské realizáci života: .Prvni his-
torický čin je tedy vyrobení prostŕcdku k uspokojení tčchto potŕcb, produkcc materi-
álního života sama." Teprve praci se podarí človčku vytvorit si svet sloužící životu,
kulturní svet.

Práce už je pritom vždy sociální proces Výroba matcriálnich a kulturních statku
nutných pro prežití je společná, rcalizovatelná pouze v koopcraci. Lidské dčjiny jsou
od počátku dčjinami sociálních spojení ve skupiny a spoločnosti. Proces pokračujíci
délby práce,jejž rnúžernc pozorovat v prúbčhu dčjin, vedi ke kornplcxnčjširn formám
zespolcčenšténi Na spoločnost se múžcrne divat jako na prestor pro sociální koopera-
ci, jako na struktúru. kterou si lidé vy váŕcji, aby mohli organizovat uspokojovani
svých potreb. Zhlediska indivídua je proces práce proccsern sebeurčováni a seberea-
lizace. V produktu své práce poznáva človčk sám sebe, svúj zámer, svou námahu,
svou cncraii, VeJIc čiste účelové stránky tohoto procesu - že si jim zajištuje človčk
prežití - u~kutečňuje sám sebe pomoci této činnosti. Svou prací a svýrn produktom se
objcktivujc, zpŕcdrnčtňuje.

Ovšcm toto zpiedmétúováni podléhá pokračujici dčlbou práce, spcc ializaci, tcch-
nizací a spoločenskou organizaci práce závažným zmčnárn, MARX označil práci za
kapitalistických výrobnich podmínek za ,.odci7.enou", pokud tčlcsná a duševni práce,
výroba a disponování, výroba a prodcj, produkce a konzurnacc jsou oddčlcny, Výrob-
ce ztratil právo dispo novat činností a produktcrn. l.idsk á práce již ncní podŕízcna
púvodnirnu cíli uspok ojováni potreby a scbcuskutcčňováni, nýbrž pravidlúm trhu,
kde produkt a pracovni sila se stávaji zbož im. M!\RX se dornnival, že konnmisticka
společnost ztuši toto odcizcn! tím, že tam, kde se zruší kupi tal ist ic k á ťorma dčlby
práce, stane se pr)' dčlnik opčt páncrn sve činnosti.

Nezávisle na tomto odcizcni, vytvoŕe nérn spcciticky prúrn> sl()\'~ mi pr.ir ovnimi
podmínk arni. vidi jiní myslitc!é jako J. l' Sl\RTRI-::1 I lc lrnut PI.I:SS0!UI. proces
7predll1é'tŕ1O\',\ní a odc izovúni jako nlltIl~ :1 princ ipiúlnč IlC7rušitl'ln~' \' každém pra-
covnim procesu se produkt vúči s\ ému \ vrobci osamostutúuj,'. /1"b\':1 rcl a i\ ní sve-
/jblnll()"l. k l'r:í spoč ivá .iii koucck onc u \ I'll\ ai'C m.ucric "~lllll; \k/i !"OJlľC!'cí a rc-

al izaci, mezi ideou a materiál nim uskutečnč nírn existuje ncodstranite lná propast.
V práci se človek zŕíká sebe a vytváŕi současnč .jiné", které je zárovčň i jim samým.
Tak charakterizuje SARTRE pracujíciho človeka jako "inteneionální bytost" stále
zarnčŕcnou na budoucnost, jíž není s to nikdy dosáhnout. Každá forma zreknuti se
tvorí současné riziko odcizení. Lidská činnost ukazuje človeka v nczrušitelnérn na-
pčtí ztráty sebe a nového nabyti identity.

Myš/enkové podnéty

l. Zkournejte sérnantické pole ..práce" (jako zdroj príjmu, job, scbcuskutcčnční apod.). Máte
dojem, že určit': postoje, stanoviska k práci jsou dnes určujici? Jsou pro to možné dúvo-
dy')

2. Do jaké rníry považujete Marxúv názor, že človčk je pracující bytost, v dnešní společností
volného času ješté za správny? Je práce vúbec ješté základní podmínkou conditio hurnana,
nebo již historickým reliktem, jehož je možné se vzdát?

3. Do jake míry je správne. že se produkt lidské činností vúči výrobci nutné osamostatní?
l llcdejte priklady pro problematiku odcizcní vyslovenou Sartrcm.

Instituce
Popsali jsrne "kulturu" jako prírodu zmenenou jcdnajicírn človčkcrn. Funguje

jako náhražka za instinktivní pŕizpúsobování se zviŕat prostredi. Človek ale nernúžc
v každé situaci znovu začít uvažovat a jednat. Jako odlehčenl se v prúbčhu dej in vy-
tvoŕily instituce, které poskytují a pŕcdepisuji možnosti orientace jednání.

Každá kultura stanoví určitá pravidla a normy, které se pak historickou tradicí
a dalšim vedením gencraccrni jeví jako "pfirozene". lnstituce tedy zachovávaj! histo-
ricky vzniklo zpúsoby zvládání životne dúlcžitých úkolú jako právni pornčry, formy
vládnutí, rodinne struktury, pravidla vlastnictví, formy délby práce. Jcjieh principiální
funkce je tedy ta, aby se staraly o ulehčcni, jistotu a identitu. Jsou stabilizujícimi si/a-
mi, které však rnají tendenci stát se vúči individuu všcrnocnýrni a osarnostatňovat se.
Mohou se tak jevit subjektivnímu prožíváni jako "násilí", jako "cizí struktura", která
bráni vlastnimu rozvoji.

lnstitucc a tradice stojí ovšcm ve velmi napjaté dialcktice k historickym zmenám
(l pokroku. Srnčŕuji k tomu, aby se stal)' pcvnč kodifikovanou, nadčasovou a pŕiroze-
nou sociální normou vúbcc. K:1žJá tcndcncc \'C smeru spoločenské obnovy je zodpo-
vč zcna protidynamik ou instituci, "stabilizace statu quo" je rcklarnována proti indivi-
duálni a spoločenské obnovč jako "antropologicky nutná". Tak se napr. bráni institucc
školy snahám () zrnčny tvrzcnirn, 7e ČI(1VČkje ochoren se učit jen pod tlakcm a z do-
nuccní.

Myš/enkové podnéty

l. Dojaké mirv podporuj: nebo brvdi podie \ ašcho rninčni institucc jako škola lidský rozvoj?
Co roz umit,- pod pojrncrn scbcuxkutcč ňován! a jak" pomčr k nčmu rnaji instituce?
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2. Považujete instituce vúbec za nutné? Co by se stalo, kdyby každý človčk "vyžíval svobod-
ne" své sklony':'

3. Jaké role hrají instituce a tradice ve vztahu ke kultumímu pokroku? Diskutujte o stŕidáni:
zachování - zmena.

Telo a duch
Sebepochopení človeka závisí podstatne na jeho náhledu na vztah mezi telesným

a duševné-duchovním. V hovorovém jazyku nacházímc mnoho príkladu pro slovní
vyjádŕení rúzných charakteristik: V obličeji mel vepsanou nctrpčlivost, chvčl se vzru-
šením, jeho žaludeční vredy pocházej í jisté z potlačených agresí, j iž jeho obl ičej pro-
zrazova1 jeho charakter,

Na jedné strane se zdá být sice jisté, že určité fyziologické procesy jsou základnou
a pŕedpokladern pro psychické a duchovní prožívání, na druhé strane nevysvčtlují
neurologicky pozorovatelná vzrušení ještč kvalitu vedomí. Od René DESCARTA, kte-
rý formuloval problém tčlo-duše ve forme určující celý novovčk, platí jako základní
otázka: Jak Ize chápat souvislost mezi res cogitans a res extensa, mezi fenoménem
vedomí jako zárnčrern, myšlenkou, vúlí nebo pŕánírn a fyziologickými procesy.jež je

provázejí?
Filosofové, pŕírodovčdci, psychologové vytvorili celou radu modelu ŕešeni, S ne-

kterými z nich se seznámíme.

Monistické modely
Vycházejí z toho, že skutečné existuje nakonec jen jediná substance, buď materi-

álne-telesná nebo ideálne-duchovní. Tak tvrdí idealista George BERKELEY, že
všechno bytí existuje pouze jako vedomé bytí. "Esse est percipi". MateriáIní svet
existuje potud, pokud je vnímán a poznáván lidskýrn duchern.

V diametrálním protikladu k tomu tvrdí materialistický monismus, že všechny psy-
chické fenomény jsou pŕevoditelné na telesné procesy. Psychologický smer behavio-
rismus je zastáncem "psychologie bez duše". Psychické prožívání je považováno pod-
Ie neho nejen za ernpiricky zachytitelné, nýbrž človek je popisován zásadne jako
materiál ní stroj fungující na principu podnét-reakce. Procesy vedomí se mu jeví pro
vysvetlení lidského chování jako zanedbatelné.

Dualistické modely
Dualismus vychází zásadne z existence dvou subsianci. telesné a duševne-du-

chovní. Gottfried Wilhelm LEIBNIZ tvrdil, rozvádéje myšlenku René DESCARTA,
že existuje paralelismus mezi térnito dvérna oblastmi: duševní a telesné procesy se
nacházejí v piedsjednané harmonii. Buh sám ryto oblasti zharmonizoval jako hodináŕ,
který sestaví dvoje hodinky tak, že stále udávají stcjr.ý čas. Každému tčlesnému dční
odpovídá tedy simultánne probíhající duchovní prožívání a obrácenč.

V ncjnovéjší dobe formuloval badatel v oblasti mozku John ECCLES spoločné
s filosofem Karlem POPPEREM dualistickou interakčnÍ teorii. Vychází zásadne
z dvojité, částečné materiál ní, částečnč idéální reality. Procesy vedomí nelze pojrnout
jenom popisováním neuronálních procesu, jež tvorí jej ich základ. Tón, barva, tvar
nejsou kvality sveta faktu, nýbrž jsou vyrvoŕeny teprve vnirnánirn. Mozkové procesy
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jsou sice nutnou. ale nikoliv dostačujici podmínkou pro vznik včdomí. Tak ukazuje
napr. zkušenost svobody vúle, kdy pŕece "vedomí", "duch", udčluje tčlu príkazy, prin-
cipiální oddčlenost zážitkové sféry od tčlesného déní.

Perspektivistické modely
Již Baruch de SPINOZA se pokusil o ŕešení problému tela-duše s vyloučením mo-

nismu i dualisrnu. Ve své teorii identity tvrdí, že telesné a duševní jsou rúzné jen pro
lidské vnírnání na jevové rovine. V jej ich základu však spočívá jednotný princip.

Atomový fyzik Niels BOHR se chopil této SPINOZOVY rnyšlenky pŕekvapují-
cim zpúsobern. Jako ŕešení dualismu vlny-částice ve fyzice svetla formuloval tezi
komplementarity, kterou pak rozšíril i na j iné nevyŕešené vedecké otázky, jako je
práve problém telo-duše. Analogicky k fyzikálnímu popisu svetla, které jednou vy-
stupuje jako vlna, ale za jiných experimentáln ich podmínek jako častice, jsou i telo
a duše rúzné jevové formy jediné reality. jež je v jejich základe. Oba zpúsoby nazírá-
ní jsou za jistýeh predpokladu smysluplné, vedecky produktivní a bezpodrnínečnč
nutné.

Myš/enkové podnéty

l. .Lidské telo jsou hodiny, ale tak podivuhodné a s takovým umením a dovedností zhotove-
né, že když vteŕinová ručička stojí, rninutové kolečko jde dál svýrn chodem a práve tak
črvrthodinové kolečko a všcchny ty ostatní pohyby pokračuji, když by první zrczivčla nebo
z nejaké jiné príčiny se pokazila." (De LAMEITRIE). Do jaké míry je podie vašeho rníné-
ní toto mechanické pojetí zužující? Jakýrn fenoménúm neodpovídá?

2. Které problémy patŕicí do oblasti "psychosomatiky" jsou vám známy z dnešní medicíny?
Jak á možná vysvetlení poskytuje pritom medicína a psychologj e? Které teorii popsané
v textu odpovídají tyto modely?

Muž a žena: človek jako pohJavní bytost
Zrychlující se zmena ve všech společenských oblastech a současná existence rúz-

ných životních forem v moderní "pluralistické společnosti" učinily i problematiku
pohlavnosti stálýrn tématem verejné diskuse. Co je, eventuálne mčlo by být, "typicky
mužské" a "typicky ženské" - otázka "pfirozenosti" - je práve ve veku ernancipacc
zvláštč aktuální.

Tradiční obrazy rolí rnuže a ženy se dostaly do pohybu. Široká kulturní hnutí se
zastávají zmen: pŕedrnčtem diskuse jsou účes, oblečení, zpúsoby chování, obrazy po-
volání, rozdelení rolí a funkcí v rodine, staré tradiční formy sociálního soužití.

Na druhé strane existuje ncpŕehlcdné množství opačných konzervativních hnutí.
Chtéjí zpčt k tradovanému, které je chápáno jako "svaté", nedotknutelné a "pfiroze-
né". Bible, jedinečnost vysoké západoevropské kultury a biologické vybavení člove-
ka jsou volány za svčdky, aby se zabránilo i.zničcni" a "chaosu".

Se zrušením rodiny začíná všeobecný kulturní úpadek; stoupající kriminalita, dro-
gová závislost, sklon k sebevražednosti jsou nutnýrni dúslcdky této "degenerace".

Za touto dcbatou stoji snaha o hledání ne narušené podstaty človeku, která neovliv-
nčná historickými, sociálními a idcolosick)mi zmenami zústává stejnS a poskytuje li-
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dem, žcnč stejné jako muži, postoje a orientaci v pevné stanovených rolích jednotli-
vých pohlaví.

Výsledkom diskuse o biologickém postavení a vybavení človčka byla jeho dcfini-
ce jako bytosti plné nedostatkú a oteviené svétu . Co to nyní znamená pro jeho posta-
vení jako "bytosti pohlavní"? Bytos: plná nedostatku v této souvislo "ti znamená. že
človek nedisponuje žádnýrni pŕedern danými generickými vzory, které by usrnčrňova-
ly jeho pohlavní život do stanovených drah. Právč kulturnč srovnávaci bádani ctnolo-
gú a sociologú ukázala, že existují a existovaly nanejvýš rozdílné formy pohlavniho
života: co platí jako "mužské" a "ženské", zda a do jaké míry se mohou napr. nčkreré
vlastnosti označovatjako pohlavne specifickč, napr. rvrdost, prúbojnost, logické myš-
lení, to závisí nakonec na dané kultuŕe. Ta určuje pŕcdcm danou otcvŕeriost k určité
strukture, která pro určitou epochu, sociální vrstvu nebo společnost vice ménč pŕcde-
pisuje, co má být považováno za typicky mužské, popr. typicky ženské, a co se pokou-
ší prosazovat svýrni současnými socializačními institucemi, jako jsou rodina, škola,
média.

Otázkapohlavnosti človeka zajímala už ŕcckou filosofii. PLATON popisuje ve své
"IIostine" človeka jako púvodné oboupohlavní bytost, jakýsi "vá lee" se čtyŕma noha-
ma, čtyŕmi pažerni, čtyŕrna očima, dvčma nosy atd. Teprve otec bohu Zeus je rozdelil
a vsadil do obou poloviček "eros", aby se rozrnnožovaly, Každý človčk jako muž a že-
na jsou podie toho částí, která hledá své doplnení. Eros vede človčka ke sjednocení,
a tím k púvodnírnu bytí.

Také Georg Wilhelm Friedrich HEGEL vysvčtlujc pohlavní rozdilnost jako
vztažnost: sexuálni vztah je pŕirozcný púvo d všcch společenstvi a společností.
V .Jásce" realizuje človek základní jednotu "já" a .. druhého" a individuálni sebeu-
skutečnéní je možné jen pŕes druhého. Eros je základem zespolečenšténi NDI 'eko.

Existencialismus učinil .jčlesnost" človčka svým ccntrálnírn térnatcrn. Debatuje
se pritom zvlášté o pornčru sexuality a animaliry Je človčk, pokud je tčlcsná a sexu-
ální bytost, bytostí zvíŕecí? Jsou odpovídající pocity a afckty vysvčtlitclné pouze zc
struktury potreb a organizace tčla? Pohybují se sexuální pocity jen v dimenzi rozko-
še a nerozkoše? Je tedy človčk pudovým strojern, "uzlíčkem instinktú"?

PodIe Maurice MERLEAU-PONTYIIO je veškerá lidská afektivita proniknuta
"duchern", "eros" odušcvňuje jemu vlastní svet, ktcrý dává vnéjšim a tčlcsnýrn podnč-
turn teprve svúj specifický a současné subjektivné scxuální význam. Človčk je princi-
piálne vybavcn védomim a svobodou, které mu propújčuji schopnost k "rozvrhu"
osobního pohlavního svčta. Rozvrh znamená podlé toho schopnost dostávat se do ero-
tických situací, realizovat sexuální kontakt jako tčlesný, ale iv pŕání, ve fantazii,
v rnyšlení. Pudový život apohlavní diference nejsou pouzc biologickými vnčjškovost-
mi, nýbrž dávají ráz celému lidsk érnu bytí-ve-svete. Fantazic, pocit, myšlcní, nálady
a afekty jsou charakterizovány sexuálním jako spccifickým zpúsobcrn bytí, v nčrnž se
sctkává človek sám se sebou a svýrn prostredím.

"Tčlo" je pritom interprctováno jako "symbol izace existence". Tčlo a existence se
navzájem pŕedpokládaji. Telo je vytrysklá, realizovaná existence, existence je nckon-
čící ztčlesňování. Pornčr človeka k v\astnímu tčlu je pritom podvojný: má tč lo ajc
tčlcrn. Pokud je tčlcrn, je tento výraz vnčjširn jcvcrn nitcrného. Po k ud ho rn.i jako

tč lo, [lak múžc k nčrnu pŕistupovat v protikladu, ve vnitŕní distanci. Klam a lež o tčlc
jsou práve tak možné.jako na druhé strané v ukazováni se, v chování, v pohledu, v te-
lesné reči a nežnosti dochází k fundamentálním formám erotického setkávání a potká-
vání sebe sama.

Vztah jak k vlastnirnu, tak i k telu druhého stojí tedy v principiálním napčtí byt té-
Icm a mít télo. je sexualita jen úsilí o získání rozkoše') Stává se tím vlastní tčlo i telo
druhého objektom, nakoncc srnčnitelným zbožírn? Gabriel MARCEL vidí dilema lid-
ské lásky jako volbu mezi .včrností a zradou". Pokud jc človčk rninulo-budouci, a tím
historická bytost, pokud se neotvírá jako zvíŕc bezprostrední prítomnosti, nedá se ani
určit jeho vztažnost k pouhému okarnž iku, k č iré prítomnosti. Jeho intencionalita
umožňuje človeku žít v nároku a nadčji na trvaní a včrnost.

Myš/enkové podnéty

l. Vidíte i pŕcs kultumí zrnčny jcštč určité vlastnosti nebo zpúsoby chováni, které vám pri-
padaji jako ..typicky mužské" nebo .jypicky ženské"?

2. Lze lidskou sexualitu charaktcrizovat jako "rozmnožov~ní", ..zachovávani druhu", "zisk
rozkoše", .,psychohygienu", ,jedinou pravou formou lásky"? Které pojctí Je podIe vaše ho
názoru správne? A jak se stavíte v této souvislosti k fenoménu homosexuality?

3. llcgcl videl v rnanžclstvi "pravou mravní lásku", dítč jako "uskutečnéni" ma~žclstvi. Dis-
kutujte o tomto pojeti v kontextu sporu o .,nové rozrnnožovací techniky", plánovani porad.'
nosti, kontrolu porodnosti, cxplozi obyvate lstva a nové ťormy soužiti.

4. lndustrializacc pŕinesla s sebou Dome jiného závažnou ztrátu funkce tradiční rodinv která
byla společenstvírn života, výchovy 3 práce. Div áte se na tuto ztrátu (unkce jako na nutnou.
nebo vidíte pred rodinou nové úkoly?

Človek a smrt
.Pojdtč, pohovoŕrnc spolu, kdo hovori, ne ni mrtcv."

Gonfricd Bcnn
Smrt - to se nedá popŕit - patrí k pŕirozcnosti človeka stcjnč tak jako zrození a po-

hlaví. Pŕcsto patrí smrt k vclkým ncpŕekonaným a ncpŕckonatclnýrn problérnúm lid-
stva. Smrt predstavuje obrovsk)' paradox: na jedne strane každý má zkušcnost, že dru-
zí lidé mohou umfít, ale co na druhé strane znamená byt mrt ev, ncrnúžcrnc zakusit.
Mladý rakouský filosofThomas MACIIO píše o tom ve své knizc "Met~lÍory smrti":
.,i\1luvíme o smrti a mluvíme nczŕidka o smrti. O čem ale mluvirnc, když mluvimc
o smrti? Ncrn luvirne ze zkušcnosti. Kdo zažil svou smrt, ncrnúžc už vúbcc .mluvit'.:'
Pretože vlastní smrt se nedá ani zažit, ani myslct, tak vzniká - jak vysvčtlujc Sigrnund
FREUD - presvedčení o vlastni nesmrtelnosti.

Práve pro svúj hádankovitý charakter predstavuje smrt pro filosofii vždy mimoŕád-
nou výzvu. Již v antice se pokoušcli filosofové pochopit smrt pŕcrnýšlcnim o ni J od-
stranit jej í osten. EPI K II ROS doporučoval svýrn žákúrn smrt prosič ignoroval .Ncbor
dokud žijeme, ne ní zde smrt, a je-Ii smrt zde, už nccxistujcrnc." Žádný dúvod k staros-
ti. Ncstarat se o smrt a hlcdat v okarnžiku správnč vyváženou míru rozkoše, vvhvbat
se vúbcc bolesti, to je pro EPIKURA ncjpŕirnč lc nčj ši forma filosofick y vedc~éhll
7:\·nta.



184
'{
{

Jiní myslitelé antiky nedokázali tento problém vyŕešit tak hladce. Pro STOJKY se
stala smrt pŕedmčtem filosofických úvah jiného druhu: filosofie je umením umírání
vúbec - ars moriendi. MARCUS AURELIUS, filosof na ŕimskérn cisaŕskérn trúnč,

píše: "V každé situaci očekává filosof smrt s jasnou myslí." l novovčk navazoval na
tyto stoické postoje. Michel de MONTAIGNE, bŕitký myslitel 16. století, doporučuje
stále počítat se smrtí a ve své fantazii se na ni pripravoval.

Smrt jako absolutní konec života, jako vstup do nemyslite Iného a ncpŕcdstavitet-
né ho Nic není pro mnohé filosofy - alespoň v jejich teorii - ničím ohrožujicím, ba je !

dokonce nččirn útéšnýrn. Tak míni! napr. Arthur SCHOPENHAUER: "Kdyby to bylo ~
nebytí, co nás na smrti desí, pak bychom se museli dčsit již nebyti pred zrozenim. ľ.

1
.

Neboť pred zrozením už existuje ona nekonečnost bez nás, které se obáváme jako ost-
nu smrti." Smrtí se človek vrací zpčt do onoho nic, miní SCHOPENI IAUER, z néhož
stejné pochází. ,

Na tuto rnyšlenku pak navázal Sigmund FREUD. Konec 19. století,fln de siécle,
mel sklon ke kultu smrti, který se nikoliv bez eufórie naposledy objevil pŕi vypuknutí j,

l. svetové války. FREUDOVA teorie o pudu smrti, podie níž veškcrý život je životem
k smrti, byla zčásti také výrazern této nálady. Smrt, destruktivni potenciál človeka,
stojí tak podie FREUDA vždy v blizkém vztahu k vlastnímu pudu života, k sexualite !
aerotu. Miseni erota a thanata, spojení sil života a smrti, se projevuje podie FREU-
DA i ve fenoménu sadismu a masochismu: ncní života bez smrti, není lásky bez nená-
visti, není rozkoše bez bolesti.

Existencialistická analýza lidského byti radikálne upozorňuje na fenomén lidské i
smrtelnosti. V konfrontaci s možnosti vlastní smrti klade si Martin HElDEGGER !
otázku: Co znamená to, že jsrne? Človčk si uvedomuje pŕes vlastní smrt svou koncč- I
nost. Tento konečný pobyt je tedy určen fenoméncm "časovosti" - človek má minu-I.
lost a budoucnosl. Svou existenci rozvrhujeme do budoucnosti, která je nekonečné
otevŕená. Ale každým rozhodnutím ornczujcrne horizont možností. Otevienost a ne-
určitost jsou podstatnými znak)' lidské existence. Náš pobyt je napjat mezi minulos-
tí, která j iž není, a budoucností, která ješté není. Človek je časová bytost.

U Alberta CAMUSE stojí človek tvárí v tvár smrti pred radikální možností své II
svobody: sebevraždou. Její uskutečnční je ovšcrn chápáno jako únik pred "absurdi-
tou" lidské existence, kterou CAMUS symbolicky znázornil v "Mýtu O Sisyfovi". Si-
syfos vleče neustále a vytrvale svúj kámen na horu, jakkoliv ví, že jeho námaha nebu-
de mít žádný definitivní úspech. Ale v okamžiku, kdy stojí na vrcholu a sleduje svúj
kámen, který se opet valí dolu, triumfuje nad svým osudern. Pouze na sebe sama "vr-
žený" a spoléhající se človek, který védorné dovršuje ten okamžik, ten totální "proti-
klad já a sveta", zvládá podle CAMUSE ve svém radikálním pfitakání "absurditč"
svou existenci. Ta nezná žádný "vyšši" srnysl než ten, ktcrý si človek sám určí.

.:.:.l
l. O ditčti ŕikal Hčlderlin: ,.Je ncsmrtclnc. pretože ncvi nic o smrti." Stoji tento výrok v pro-

tik ladu k cxistcncialistickčmu výkladu hdského h) ti jako .,hytí k smrti"?

Myš/enkové podnéty
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2 ... Život není nikdy dost dlouhý, abychom se naučili, jak se opouští." (A. Rucllan) Múžetc
z té to včty získat néco pro svúj život')

Človek v krizi

Arnold GEHLEN vidí prítomnost jako druhý rozhodujicí kulturní práh lidských
dčjin. Srovnává globální zmeny vyvolané prúrnyslovou revolucí s pŕcchodern lidstva
od nomádství k usazenérnu zpúsobu života. Taková fáze prechodu je současnč spoje-
ná podie GEHLENA s univerzální krizí celého svetového a lidského vedomi, insti-
tucí, morálky a etiky.

Zrychlená historická pro mena v dúsledku industrializace vede krornč jiného i ke
krizi tradovaného: po celé generace platné normy jevící se jako pŕirozcné jsou zpo-
chybňovány. Ztrátu kvazi-pŕirozené tradice urychlují dva dúležité následné je vy:
konvencionalizace a subjektivismus. Distance človeka vúči sociálnímu rádu, který jej
obklopuje, a sociálnim regulačním systém um (právo, morálka, zákony atd.) se zvétšu-
je, takže se jako mysliteiná jeví dvojí možná reakce: na jedné strane konformismus
vúč: tradovanýrn ŕádúrn, které jsou proživány jen jako vnčjší forma bez vnitŕni účasti
nebo identifikace, na druhé strane zniternčni vlastnich vnitŕních a vnéjšich možností
již bez sociálních rolí a vzoru jednání daných pŕedern tradicí.

Jiný společenský následný jev ztráty tradíce vystupuje v posledních desetiletich
jako zrychlující se úpadek institucí. Již kulturní hnutí osvícenství múžerne chápatjako
ernancipaci človčka ve vzahu ke společenskýrn institucím. Ve stredoveku a ranérn no-
vovéku byl o individuum povinováno vernosti vúči státu a vrchnosti a tato povinnost
byl a krok za krokern rušena tím, že základ legitimity téchto institucí, jež byla garanto-
vána iracionálními hodnotami, napr. stŕedovčkou rnyšlenkou .Božiho rádu", padl za
občt racionální kritice.

V současné filosofii existuje prudká kontroverze v hodnocení tohoto úpadku insti-
tuci. GEHLEN zdúrazňuje nutnost zajišténí človeka institucerni -,Označuje rozpad in-
stitucí jako kulturní úpadek. Na všcch stranách patrný subjektivismus, objevení
a nové hodnocení individua, jak se napr. ukazuje v pestrém fenoménu ku/tur mláde-
ie, v móde, hudbe, ve specifickém kódu chováni, jevi se v GEIILENOVE kulturné
konzervativním postoji jako "pretížení indivídua", jehož potreba institucionálního
odlehčcní je neuspokojena. Toto "pretížení" by mohlo vysvétlovat i často uvádčnou
ztrátu orientace u mládeže.

Theodor W. ADORNO trvá naproti tomu na stanovisku, že instituce omezují svo-
bodu a sebeurčení človčka. Kritika institucí se pak jcví jako nutný predpoklad pro ja-
kékoli zlepšeni společnosti .

Další pole problému současné kultury, již se filosofická antropologie zabývá, je
pornčr človeka a techniky. Púvodní funkce techniky spočívala v rozšírení orgánu anc-

bo náhradé orgánu. Nástroj napr. múžcrne chápatjako prodloužcní a zdokonalení lid-
~ké ruky. V dúslcdku prúrnys lové rcvolucc došlo ovšcrn k jedinečné syntéze včdy,
tcc hnik v a výroby, k mccbanizac i výroby i sve-ta. í',atírncn ŕc mes lnik disponoval suvc-
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rcnnč svýrn nástrojom. vede mcchanizacc k závislosti človeka na technických apará-
tcch. Tcchnokracie jako panství techniky nad človčkcm znamená navic, že i človčk je
nazirán stále vice z hlediska použitelnosti a potrebnosti, jeho ovladatclnosti a vypoč i-
tatclnosti.

S modemimi stroji vzniklý pro človeka i nové objekty srovnáni. Jcstliže se depo-
sud srovnávalo jeho lidské byti ve vztahu ke zvíŕcti nebo k Bohu, existuje dncs nový
objekt srovnáni: jcho vlastni produkty, které ho v mnoha srnčrcch pŕckonávaji: Kdo
počítá tak rychlc jako computer? Guntcr ANDERS objcvil v tomto srovnáni soudobý
smysl "bytosti plné ncdostatkú", človeka. Oproti bezchybnýrn strojúrn jsrnc chybuji-
cí. Technika jc pcrfektni, ale existuje ,.Iidské sclhání". Podie ANDERSE se začíná
človčk pŕcd svýrni vlastními produkty stydčt. ANDERS označuje tento individuálnč
psychologický odraz rozmáhající se analógie človčka a stroje jako "promctheovský
stud". Pritom človek vyrábi svou vlastní ubohost; stupňuje ji tím, že produkty jeho
práce, stroje, jsou stále dokonalejší. Pro ANDERSE ukazuje tento \')'voj jasnou ten-
denci: odstranéni človéka jim samym.

Myšlenkové podnety

J. l lledcjtc ve svérn okruhu zkušcností priklady ..ztráry tradic". Které dŕívc jako ..pŕ iroze né"
pociťované normy a zaŕízcní se staly dnes problematickými".

2. Najdčtc výraz ,. které pŕirovnávají človčka v analogii ke zviŕeti, popr. ke stroji (napr. naše
vztahy už ..ncfunguji", chci "vypnout" atp ) a diskutujte o implikac ich tčchio V) ruku.

3. Púvodní srnysl techniky byl označován jako "ulehčcni". Existuj: dnes i sunné stránky tcch-
niky? Jcstližc ano, jak se stav ite k dialektice techniky a pokroku')

4. Pociťujete vúči pcrfcktním technickým pŕistrojúrn ve svčrn okolí také nčco podobného jako
"stud"') Je pravdivá podie vaše ho názoru Andcrsova tczc, že technika smčŕujc k odstranční
človčka, nebo je snad technika pŕecc jen, jak se často hlásá, pokračováním osvobozování
človčk.i z pŕirodnich nutnosti?

•

Sokrates
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