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Co jsou technologie a ãím se vyznaãuje
technologick˘ vûk?

Autoﬁi, kteﬁí se v dobû, kdy technologick˘ vûk je‰tû nepropukl
naplno, pokou‰eli definovat technologie, povaÏovali za nutné nejdﬁíve odhalit, co je technika a v jakém vztahu je k lidské pﬁirozenosti.
âasto se spokojili s pﬁitaÏliv˘m tvrzením, Ïe technika je jakousi druhou pﬁirozeností ãlovûka a je tak stará jako ãlovûk sám. Setrvali tak
u stanoviska, Ïe z na‰ich pﬁirozen˘ch technick˘ch sklonÛ se bûhem
dlouh˘ch staletí vyvinuly dne‰ní technologie.
Z tohoto období úvah o technice pocházejí v‰ak i váÏnûj‰í studie
o vztahu ãlovûka a techniky. Uveìme napﬁíklad práce Jacquese
Ellula a Arnolda Gehlena.1
1 Kniha A. Gehlena Duch ve svûtû techniky vy‰la u nás
v roce 1972 v nakladatelství Svoboda. J. Ellul psal
ve ãtyﬁicát˘ch letech minulého století, znovu byl objeven v ‰edesát˘ch letech, jeho nejznámûj‰í dílo je Technologická spoleãnost. Vynikající studii o promûnách
pﬁístupu k technice v pováleãném období a v souãasnosti, vãetnû kritiky postoje J. Ellula, lze najít v ãlánku francouzského autora Alaina Grase Filosofická antropologie techniky ve Francii: kritick˘ v˘hled. Tato
studie byla uveﬁejnûna ve sborníku Masarykovy univerzity – Filosofie po postmodernû, MU Brno 2001

Dnes, kdy svût dobyly a pevnû se v nûm ukotvily „IT“ a „high
-tech“ a „law-tech“, nejsou jiÏ tisícileté dûjiny techniky v centru
pozornosti. Abychom pochopili, co pﬁi‰lo na svût s technologiemi,
nelze vystaãit s historií techniky. Na na‰í planetû se pohybují umûlí
Ïivoãichové, stvoﬁeni biogenetikou, kteﬁí slouÏí jako Ïivé informaãní
systémy pro tvorbu dal‰ího poznání, jako napﬁíklad proslulá „onkomy‰“2, geneticky upravená tak, aby její buÀky zasáhla rakovina
a v prÛbûhu jejího Ïivota bylo moÏné sledovat jejich v˘voj. Zlom,
kter˘ se odehrál v dûjinách lidstva, je pﬁíli‰ ostr˘, pﬁevratn˘ a neustále pﬁipomínající jak˘si halucinogenní sen. V‰e, vãetnû samotné
techniky, se podﬁídilo novému zpÛsobu my‰lení, které nazvûme
technologick˘m a jeho v˘sledky a produkty technologiemi.

2 O zrození „onko-my‰i" pí‰e G. Myerson v knize Donna Harawayová a geneticky upravené potraviny, Triton, Praha 2002

Za poãátek technologického vûku jsou zcela shodnû povaÏována
sedmdesátá léta minulého století. Nejv˘raznûj‰ím znamením tohoto
nového vûku je neustálá zmûna.
Je tﬁeba pﬁipomenout, Ïe v evropsk˘ch dûjinách je zmûna domo-

3 Vattimo, G., Nihilismo e postmoderno in filosofia.
In Aut Aut. 1984, Nr. 202. Tuto staÈ pﬁeloÏil do nûmãiny Wolfgang Welsch, kter˘ také novismu G. Vattima
vûnuje kapitolu ve své knize Na‰e postmoderní moderna, Zvon, Praha 1994, s. 56-58

vem. Dokonce nûkteﬁí autoﬁi jako italsk˘ filosof Gianni Vattimo3
ji tematizují samu o sobû v podobû charakteristického tíhnutí západních spoleãností k neustále novému. Vattimo oznaãuje tento rys
evropského v˘voje dokonce samostatn˘m pojmem – novismus.
Zmûna, její prosazování a touha po ní, souvisí rovnûÏ s ﬁeck˘m objevem svobody, a posléze souvisí i s poãátkem moderní doby, která
chtûla vybudovat boÏství ãlovûka z jeho vlastních sil, tedy od základu promûnit celé lidstvo. V‰echny tyto naznaãené tematizace zmûny
v‰ak nemají se zmûnou, kterou Ïije technologické my‰lení nic spoleãného. Technologické zmûny jsou zmûny, které jsou od v‰eho
pﬁedtím známého jakoby radikálnû odpoutané.
Vyznaãují se neb˘valou rychlostí, s jakou nastupují jedna po dru-

4 Augé, M., Antropologie souãasn˘ch svûtÛ, Atlantis,
Praha 1999, Lyotard, J.-F., O postmodernismu,
FÚ AV âR, Praha 1993

hé, a takﬁka okamÏit˘m, bleskov˘m roz‰íﬁením.
Mnozí, jako napﬁ. Marc Augé a J.-F. Lyotard4, se domnívají,
Ïe motorem tûchto zmûn je nutnost dosahovat stále vût‰í a vût‰í
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efektivnosti. Nelze popﬁít, Ïe honba za efektivností a konkurenceschopností vystupují u kaÏdé inovace a zmûny technologií do popﬁedí. Této honbû za efektivností se pﬁíãítají dva motivy.
Na jedné stranû je míra efektivnosti mûﬁitelná jen vzhledem
k pﬁedchozímu stavu. Ve stﬁedovûku bylo pûstování zemûdûlsk˘ch
plodin „zefektivnûno“ m˘cením lesÛ, vysu‰ováním baÏin, obdûláváním úhorÛ a zlep‰ováním zpÛsobu pûstování, byÈ nepatrn˘m. Není
v‰ak moÏné vyãíslit efektivnost zemûdûlské produkce vzhledem
k dal‰ím moÏnostem v˘Ïivy obyvatelstva, které byly potlaãeny (vyuÏití lesÛ, pastvin), a vzhledem k pravidelnû nastupujícím hladomorÛm a rizikÛm, které pﬁiná‰elo jednosmûrné obdûlávání pÛdy.5
5 Montanari, M., Hlad a hojnost. Dûjiny stravování
v Evropû. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2003

Mûﬁítko efektivnosti je tu lhostejné k absolutním hodnotám. Roli zde
hraje spí‰e nezbytnost, tlak nevyhnutelnosti. Dnes je nezbytností v˘robu lépe ﬁídit neÏ pﬁedtím, urychlit ji a zlevnit, a to vzhledem k okamÏité prosperitû, vyrovnání se s konkurencí a situací na trhu.
Na druhou stranu se jeví zvy‰ování efektivnosti jako jak˘si samopohyb, a to odpoutan˘ od jakékoli konkrétní situace. V‰e, co je jiÏ
uãinûno, je vÏdy chápáno jako pﬁechodné, doãasné, provizorní, a to
a priori, bez tlaku nezbytnosti. Hodnota efektivnosti je tu absolutní.
Úkolem je neustále inovovat a pﬁekraãovat dosaÏené hranice ve
v‰ech moÏn˘ch smûrech. Technologické my‰lení by rádo samo sebe
pﬁedstavilo ve svûtle tohoto absolutního rÛstu efektivnosti, ale naráÏí tu na zvlá‰tní potíÏe, mnohé technologické zmûny totiÏ pﬁinesly
v dlouhodobûj‰ím mûﬁítku více ztrát neÏ zisku, napﬁíklad proto,
Ïe vyvolaly po‰kození zdraví ãi pﬁírodního prostﬁedí, a ukázaly se
spí‰e jako zcela neefektivní.
Zmûna, kterou se pﬁiná‰í technologick˘ vûk, není také jednoznaãnû zmûnou k dokonalej‰ímu. Mnoh˘m v‰ak technologické zmûny mylnû spl˘vají s dosahováním vy‰‰í úrovnû a zdokonalováním,
neboÈ jsou je‰tû v zajetí ideologie lineárního evoluãního pokroku
niÏ‰ího k vy‰‰ímu, od ménû dokonalého k dokonalej‰ímu anebo
v zajetí novûj‰ího pojetí evoluce jako jakési skryté inteligence, která
s vá‰ní hazardního hráãe reaguje na nepﬁízeÀ Ïivotních podmínek
a nachází pro danou situaci ﬁe‰ení, které posunuje v˘voj na vy‰‰í stupeÀ. (A to, i kdyÏ evoluãní teorie tohoto raÏení ve skuteãnosti
neztotoÏÀuje vy‰‰í stupeÀ s dokonalostí, n˘brÏ se sloÏitostí.)
Zmûna, kterou vz˘vá technologick˘ vûk, se v‰ak odehrává jako
pﬁesun, jako zmûna místa, totiÏ jako pﬁesun z jednoho svûta do jiného, kde platí jin˘ ﬁád. „Onko-my‰“ a „opice s implantáty“, „elektronické války“ a zrovna tak i „elektronická ekonomika“, mobily
a geneticky upravené potraviny, byrokracie nahrazená kybernetick˘mi sítûmi, samoobsluÏn˘ obchod, dálkové studium v‰eho druhu,
politika ﬁízená médii, a vÛbec transplantace celé planety za náhradní - nejsou zdokonalením pﬁírody a pﬁírodních bytostí, váleãn˘ch bojÛ, byrokracie, komunikace, obchodu, penûz, studia, politikÛ, novi-

4

náﬁÛ a obãanÛ. Ze zásady jsou nûãím jin˘m. Je to jin˘ svût. Má zvlá‰tní druh skuteãnosti. Je zkonstruovan˘, opatﬁen˘ návody, které popisují ãím jest a jak je tﬁeba s ním správnû zacházet. Ne náhodou kaÏdá vûc, s níÏ dne‰ní ãlovûk pﬁijde do styku, je dÛkladnû obalena,
hermeticky uzavﬁena, opatﬁena názvem a návodem na pouÏití, a to
vãetnû základních potravin, jimiÏ se lidé Ïiví tisíce let. Nesprávné
pouÏití vyluãuje právo na reklamaci. Svût v obalu je tﬁeba správnû
pouÏívat a v pﬁedepsané spotﬁební lhÛtû, jinak má ãlovûk smÛlu.
Zachytit a vymezit zmûnu, s kterou pﬁichází technologick˘ vûk,
není v‰ak vûc tak jednoduchá. K tomu je zapotﬁebí proniknout nûjak˘m zpÛsobem dovnitﬁ technologického my‰lení.
Technologické my‰lení krouÏí kolem tﬁí oslniv˘ch a konstantních
ohnisek – nezbytnosti pﬁeÏití, vûdy a kapitalismu. Mezi tûmito ohnisky se vzná‰í dynamické náboje politiky, ekonomie, sociologie,
filosofie a ostatních vûd o ãlovûku a spoleãnosti. Prostor, v nûmÏ se
pohybuje technologické my‰lení, má vÏdy dvojí vzájemnû spjatou
tváﬁ – teoretickou a praktickou. Je vûda a je teorie vûdy, je filosofie
a praktick˘ Ïivot oddan˘ filosofick˘m zásadám. To v‰ak není v‰e,
technologické my‰lení musí ãelit teoretick˘m protivníkÛm a praktick˘m problémÛm.
Zamûﬁme nejdﬁíve pohled k otázce pﬁeÏití lidstva. Technologické
my‰lení se tu drÏí pﬁedstavy, Ïe ná‰ Ïivot probíhá ve veskrze umûlém svûtû. Je to svût, kter˘ se jiÏ neobnovuje pﬁirozenû, tj. sám sebou, ale musí b˘t neustále mohutn˘m úsilím udrÏován, obnovován,
zdokonalován, a tudíÏ v‰e zastaralé a nefunkãní je tﬁeba urychlenû
nahradit nov˘m a v˘konnûj‰ím. Navíc je tento svût ohroÏován
problémy omezen˘ch zdrojÛ surovin, energie, vody, problémem
pﬁelidnûní, v˘Ïivy a zdraví, bydlení a nakonec i turismu. âistû technologick˘ pﬁístup zde naráÏí na omezení ze strany politick˘ch
rozhodnutí, ale ãasto v nich nalézá i svou podporu, a tu nalézá
i v médiích, institucionalizované filosofii, sociologii, psychologii
a nakonec i etice. Na druhou stranu se pot˘ká s ochránci Ïivota
a pﬁírody, s rÛzn˘mi sdruÏeními a spolky, s filosofy, sociology, umûlci a etiky, kteﬁí neopou‰tûjí kritické postoje, neboÈ nechtûjí opustit
vûc my‰lení. A vûcí my‰lení, jak se zdá, je hledat ve v‰em jasno, chtít
b˘t odpovûdn˘ sám pﬁed sebou, tj. pﬁed touto jasností, totiÏ pravdou.
Hekticky zavádûné technologie budí dojem, i pﬁes ideologii zdokonalování, která je obklopuje, Ïe v‰e, co je inovováno ãi novû zkonstruováno, vzniklo jen pod tlakem ãiré nezbytnosti a dokonce za pût
minut dvanáct. Zdá se, jako bychom byli v pozici násilím naverbovaného vojáka, kterého zezadu Ïene pistole v t˘le a vpﬁedu ãeká po
zuby ozbrojen˘ nepﬁítel dychtiv˘ krve. Chtû nechtû musíme dopﬁedu. Ale tak to není, je to jen charakter technologického my‰lení,
co se tu pﬁedkládá. Charakter, kter˘ odpovídá a moÏná i pramení
z IT (rychlá a kaÏdému ihned srozumitelná zkratka informaãních
technologií).
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Technologické my‰lení spoléhá na to, Ïe lze fungování vûcí, lidí
a systémÛ (ekonomického, politického, sociálního, byrokratického,
vzdûlávacího, zdravotnického a váleãného) zajistit pouhou manipulací s informacemi. Tato manipulace s informacemi ãi daty je s to násobit nejenom pÛvodní lidské schopnosti potﬁebné k získání poznání (pozornost, pamûÈ, kombinování, vyuÏívání poznatkÛ a metod,
vysoké uplatnûní principu ekonomie my‰lení) a tvÛrãí ãinnosti (invence, fantazie, obrazivost, bezpﬁedsudeãnost), ale i násobit v˘kon
(vytrvalost, odvaha, píle, vÛle). Pomocí takto umocnûn˘ch, ale od
ãlovûka odpoutan˘ch schopností, je moÏné nechat na obrazovkách
vynoﬁovat zcela nové cíle, úãely, neãekaná ﬁe‰ení, a to pﬁed oãima
zcela prÛmûrného, do chladné, nûkdy aÏ primitivní profesionality,
upadlého personálu. UÏ se nemluví o chybách vypl˘vajících ze selhání lidského faktoru, ale o chybách operátorÛ, kteﬁí si nûco popletou na klávesnici nebo v nevhodn˘ okamÏik usnou.
Obraz zde popsan˘ pÛsobí dojmem, Ïe lidstvo pﬁenechalo svÛj
osud mechanismu (sociolog Anthony Giddens6 ho rovnou naz˘vá
6 Giddens, A., DÛsledky modernity, Sociologické
nakladatelství, Praha 1998

molochem), kter˘ se otáãí za zády lidí a bez jejich pﬁím˘m zásahÛ
a do nûhoÏ lidé vstupují jen jako bezmocná koleãka. Tento obraz není nov˘. Michel Foucault ve své slavné knize Slova a vûci líãí toto
pﬁedání osudu takto: „Poãínaje Smithem, ãas v ekonomii nebude jiÏ
tím cyklick˘m ãasem chudnutí a obohacování, nebude ani lineárním
narÛstáním v ‰ikovn˘ch politick˘ch operacích, které soustavn˘m pozvoln˘m zvy‰ováním obíhajících penûz zrychlují v˘robu víc, neÏ zvy‰ují ceny, bude vnitﬁním ãasem organizace, která roste podle vlastní
nevyhnutelnosti a rozvíjí se podle autochtonních zákonÛ - ãasem kapitálu a reÏimu v˘roby.“7

7 Foucault, M., Slová a vûci. Archeológia humanitn˘ch vied. Kalligram, Bratislava 2000, s. 238

Hyperstroj informaãních technologií má v‰ak jakousi energetickou pruÏinu, která urãuje dynamiku jeho rotací, touto pruÏinou není nic jiného neÏ energie dodávaná spotﬁebováváním, krátce spotﬁebou. Informaãní technologie totiÏ vykazují svou efektivnost a funkci
pro pﬁeÏití, pokud mají zadavatele, kter˘ garantuje, Ïe jejich produkty se uplatní na trhu, v kolobûhu spotﬁeby. Ov‰em víra v uplatnûní produktÛ získan˘ch pomocí informaãních technologií je sama
vyzískána prostﬁednictvím informaãních technologií. Nicménû „spotﬁeba“ je onou sloÏkou, která vytváﬁí mosty a pﬁechody od pﬁedstavy pﬁeÏití ke dvûma dal‰ím ohniskÛm technologického my‰lení – vûdû a kapitalismu.
Pokud jde o tato ohniska, z nichÏ technologické my‰lení ãerpá
své svûtlo, o vûdu a kapitalismus, jiÏ skonãila diskuse ze ‰edesát˘ch
let, v níÏ ‰lo o to, kdo se více podílí na umûlosti svûta a jeho roztáãení, zda vûda a za ní v závûsu prÛmysl anebo kapitalismus. Dnes
se postoupilo k bodu, kde se uznává úzká propojenost a komplementárnost vûdy a kapitalismu. Mluví se pﬁímo o vûdeckoobchodních komplexech, o univerzitách jako o oddûleních velk˘ch firem
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a o velk˘ch firmách jako o klubech ‰piãkov˘ch expertÛ. Vzájemná
propojenost, témûﬁ aÏ totoÏnost, je pﬁijímána jako vy‰‰í stadium kapitalismu, kterému se proto dostalo i názvu hyperkapitalismus.
Hyperkapitalismus je schopen v co nejvût‰í míﬁe rozvíjet technologie, a tudíÏ zaji‰Èovat pﬁeÏití lidstva v umûlém svûtû. âiní tak skrze
produkci bohatství.
Bohatství lze definovat jako poklad, kter˘ nikdy nebude vyuÏit
a kter˘ slouÏí jako potenciál Ïivotních sil schopn˘ch v˘konu urãit˘ch
ãinností a jako zdroj moci, která nutí celé skupiny lidí, aby tûmto ãinnostem zasvûtili svÛj Ïivot. Bohatství tedy nejsou materiální statky,
peníze, zlato a drahé kamení. Je to síla podobná té, která zpÛsobuje bujení a obnovování pﬁírody. Kapitalismus a vûda jsou tím,
co k rÛstu bohatství pracuje. Podle manÏelÛ Tofflerov˘ch je dnes
zdrojem bohatství (potenciálu sil) poznání – tj. technologické my‰lení. Bohatství znamená b˘t technologicky zdatn˘, stejnû jako v dobû
Adama Smitha znamenalo bohatství schopnost práce. Dnes je to
schopnost produkovat poznání, prodávat jej, kupovat, organizovat,
umocÀovat, stejnû tak, jak se to kdysi dûlo s prací a v dobû tûÏkého
industrialismu s v˘robou.
Nûkteﬁí kritici se v‰ak domnívají, Ïe technologická zdatnost je
v poslední instanci závislá na spotﬁebû, tj. na konzumním zpÛsobu
Ïivota (napﬁ. G. Lipovetsk˘, Z. Bauman, E. Kohák, J. Keller). Aby
produkce technologií byla uvedena v chod musí b˘t pﬁedem odÛvodnûna následnou spotﬁebou – tj. úspûchem na trhu, a to vût‰inou
v silné konkurenci. Produkce technologií je tedy vÏdy zevnitﬁ prodchnuta vírou, Ïe v˘robek, poznání, sluÏby budou mít konkrétního
spotﬁebitele. Produkci technologií Ïene dopﬁedu v ní v‰udepﬁítomná
iluze budoucího spotﬁebitele. V tomto smyslu mluví Jürgen
Habermas, dnes pﬁední nûmeck˘ filosof, v knize Budoucnost lidské
pﬁirozenosti8 rovnou a bez okolkÛ o spotﬁební biotechnice, a má
8 Habermas, J., Budoucnost lidské pﬁirozenosti.
Na cestû k liberální eugenice? FÚ AV âR, Praha
2003

na mysli, Ïe biotechnika se zásadnû nerozvíjí pro blaho lidského
rodu obecnû ãi pro sebe samu, n˘brÏ pro konkrétní spotﬁebitele, pro
rodiãe, kteﬁí chtûjí mít zdravé dûti a jsou ochotny za biotechnické
procedury platit. Slovo spotﬁebitelsk˘ lze dnes uvést i pﬁed témata jako je základní v˘zkum, vãetnû jaderné a teoretické fyziky, nehledû
na vojensk˘ prÛmysl, kter˘ jiÏ ãásteãnû pﬁe‰el do civilního sektoru,
a zdá se, Ïe válka je popsatelná jako zvlá‰È spotﬁebitelsky v˘hodná
komodita s pﬁedstavou zcela konkrétních konzumentÛ dopodrobna
znám˘ch co do sv˘ch poÏadavkÛ.
Spotﬁeba se v‰ak li‰í od potﬁeb. Potﬁeby jsou omezené a pﬁi jejich
naplnûní vzniká stav nasycenosti. Spotﬁeba tak paradoxnû neznamená nûco spotﬁebovávat, uÏívat, pouÏívat, n˘brÏ spí‰e jakousi posedlost nakupováním ãi touhou vûc vlastnit. Proto je také na‰e doba naz˘vána spotﬁebitelskou a pro upﬁesnûní je témûﬁ vÏdy pﬁipojeno,
Ïe jde o dobu poÏitkáﬁskou ãi hédonistickou. Tlak na spotﬁebitele
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v‰ak není ani zdaleka tak úãinn˘, jak by bylo zapotﬁebí pro roztáãení technologického my‰lení. Tûch, kteﬁí mohou b˘t „zdatn˘mi konzumenty“9, je z hlediska celkové populace v˘razná men‰ina. Tech9 Tento v˘raz pochází o Jana Kellera, pouÏívá ho
v knize Nedomy‰lená spoleãnost, Doplnûk, Brno 1992

nologick˘ rozvoj navíc sám sniÏuje ãi ze‰tíhluje pracovní sílu10,
a tím v˘raznû eliminuje poãet spotﬁebitelÛ. Pﬁitom spotﬁebovávat,
tedy nakupovat se stalo dost únavn˘m poãínáním, neboÈ je tﬁeba

10 Jeremy Rifkin se v knize The End of Work: The
Deadline of the Global Labor force and the Dawn of
the Post-Market-Era (New York 1995) domnívá,
Ïe nastal konec práce a Ïe nezamûstnání si nadále
nemají ãinit nadûje, Ïe je‰tû nûkdy práci dostanou.
Logika vûci naopak vede k pﬁedstavû stále narÛstajícího poãtu nezamûstnan˘ch, kter˘m se v‰ak uÏ nebude ﬁíkat nezamûstnaní, protoÏe tûch, co budou zamûstnání, bude jen nepatrné minimum, a tím toto rozli‰ení ztratí smysl. Rifkin tvrdí, Ïe tﬁetí prÛmyslová
revoluce „se zajímá o technologické inovace
a o úspornost, coÏ nás tlaãí na pokraj svûta bez pracovníkÛ, ãi témûﬁ bez nich. ManÏelé Tofflerovi pod heslem Vzpoura bohat˘ch, líãí odpor bohat˘ch oblastí
ãtyﬁ tygrÛ proti sv˘m chudákÛm. Na co jsou nám
analfabeti s motykami, ﬁíkají a mají na mysli sta a sta
milionÛ rolníkÛ z vnitrozemí. Podobná upozornûní
najdeme také i u Z. Baumana. Rozvádí je Bﬁetislav
Horyna v uãebním textu Druhá moderna. Ulrich Beck
a teorie reflexivní modernizace (MU Brno 2001).
Citujme: „My‰lenka, Ïe jsme v‰ichni lidé a v‰ichni se
navzájem potﬁebujeme, zde selhává úplnû stejnû jako
pﬁedstava, Ïe svût bude morálnû chud‰í, kdyÏ bude
postrádat plnost vztahÛ mezi v‰emi lidmi navzájem.
Jde totiÏ o roz‰tûpení mezi dvûma faktory, které nemají nic spoleãného: bohatí, to jsou lidé Ïijící v bohat˘ch státech, lidé, kteﬁí ãistû na základû dûjinné kontingence vlastní zdroje a nejvût‰í moc na politické
scénû. Tito lidé vÛbec k niãemu nepotﬁebují chudé:
Nepotﬁebují je ani z morálních, ani z náboÏensk˘ch
dÛvodÛ, nepotﬁebují je ani k tomu, aby zÛstali bohat˘mi nebo je‰tû dál bohatli. Tyto funkce obstarává osvobozen˘ a globalizovan˘ kapitál." (s. 69)

11 Fox, J., Chomsky a globalizace, Triton, Praha
2002, s. 43

obsluhovat se sám, a to pod zesilujícím a aÏ hysterick˘m útokem
v‰elijak˘ch dráÏdidel, která se rychle opotﬁebovávají, mûní se ve
svÛj opak a stávají se doslova nesnesiteln˘mi. Do budoucna hrozí,
Ïe technologické my‰lení, které váÏe svou úspû‰nost v koneãné instanci ke spotﬁebû a odtud pﬁes vûdu a kapitalismus k udrÏování
podmínek lidského Ïivota a k jeho rozvoji, se rozpadne uvnitﬁ sebe
samého. Poslechnûme si kritika éry globálního kapitalismu nad jiné
povolaného – amerického filosofa Noama Chomskeho. Jeho názory
a kritickou práci pﬁedkládá v knize Chomsky a globalizace Jeremy
Fox. Z této knihy citujme:
„Technologie se integruje do strategie zamûﬁené na zisk, zpÛsobem, kter˘ vytváﬁí „formu pokroku bez lidí“, av‰ak „nikoli jako
následek povahy technologie nebo sledování v˘konnosti a efektivnosti nákladÛ“. Ve skuteãnosti podobnû jako tomu bylo v dobû rané
prÛmyslové revoluce, technologie „je urãena ke zvy‰ování zisku
a moci, vlastnictví a manaÏerské kontroly na úkor smysluplné práce,
svobody, lidského Ïivota a blahobytu.“11
V následujících kapitolách je vûnována pozornost právû tomuto
problému, a to v rÛzn˘ch oblastech, kde technologické my‰lení buì
ovládá situaci, anebo podléhá silné kritice a je zahnáno ke zdi.
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Technologie a filosofie
Technologie, jak uÏ jsme naznaãili, mohou b˘t pochopeny i jako
historicky vznikl˘ zpÛsob my‰lení. Zde zvolíme ãtyﬁi v˘znamné zástupce z ﬁad filosofÛ, kteﬁí pÛsobili v minulém století, a to je‰tû pﬁed
razantním nástupem technologického vûku. Jde o Edmunda
Husserla, Martina Heideggera, Jana Patoãku a Theodora W. Adorna.
KaÏd˘ z nich vûnoval pozornost tomu, co jsme nazvali technologick˘m my‰lením, a to osobit˘m zpÛsobem. V‰ichni v‰ak mají spoleãné to, Ïe povaÏují dÛsledky technologického my‰lení, jehoÏ poãáteãního rozvoj sami proÏívali, za katastrofické, pokud toto my‰lení
zÛstává ponecháno samo sobû.
Na prvním místû uveìme Edmunda Husserla. Je to nûmeck˘
filosof, kter˘ ve sv˘ch dílech1 zaloÏil novou vûdu, tzv. transcenden1 Nejznámûj‰í je dílo Krize evropsk˘ch vûd a transcendentální fenomenologie, Academia, Praha 1972

tální fenomenologii a koncipoval fenomenologickou filosofii.
Lze ﬁíci, Ïe jeho dílo zahajuje souãasnou periodu filosofického
dûní, která se mimo jiné vyznaãuje zvlá‰tním odstupem od filosofického dûdictví. Do popﬁedí se dostává úkol objasnit, co filosofie
dosud ãinila a jak˘m zpÛsobem, co se domnívala, Ïe je jejím nezadateln˘m posláním, a jaké mûla dopady na lidsk˘ Ïivot. MnoÏí se kritika dosavadního zpÛsobu filosofování a pokusy o nové zaloÏení
filosofie. Objevuje se i skepse, která pramení z pﬁesvûdãení, Ïe ãas
takov˘ch zakládajících poãinÛ jiÏ vypr‰el, anebo Ïe není co zakládat,
neboÈ síly ãlovûka podléhají zákonitostem, které samy nejsou v lidské moci. VÏdy v‰ak jde o snahu najít obhajitelnou pozici, kterou by
mohl jedinec anebo nûjaké spoleãenství zaujmout a odtud pﬁijímat
a odpovídat na bûh vûcí pﬁí‰tích. Odstup od tradiãní filosofie je
umoÏnûn zaujetím rÛzn˘ch hledisek, která jiÏ nemají nic spoleãného
s postupem staré filosofie, která vycházela z pﬁedpokladu svûta
uspoﬁádaného jako pevn˘ celek. Napﬁíklad Husserl vychází ze zpÛsobu na‰eho proÏívání, Heidegger z anal˘zy na‰eho pob˘vání ve
svûtû, Patoãka z lidské situace a osudu, Wittgenstein z jazyka a ﬁeãi,
Adorno z nutnosti pﬁeÏít uprostﬁed mocné a divoké pﬁírody. Z takov˘ch, byÈ rozdíln˘ch hledisek, se jeví dosavadní úloha filosofie jako
historicky vzniklá strategie pro vedení lidského Ïivota, která dává
pﬁednost podﬁízení se univerzálnímu ﬁádu. Technologické my‰lení
lze pak popsat jako urãitou promûnu této strategie a zvaÏovat její
nosnost pro lidsk˘ Ïivot.
Po tomto krátkém uvedení mÛÏeme pﬁistoupit k struãnému objasnûní Husserlovy filosofické cesty. Jeho v˘chodiskem je zkoumání
struktury na‰eho proÏívání. Odmítá dosavadní pﬁístup, kter˘ vychází
z pﬁedpokladu pﬁedem existujícího svûta, jeÏ lidsk˘ subjekt urãit˘m
zpÛsobem vnímá, pﬁem˘‰lí o nûm, prakticky se jím zab˘vá. Jeho
transcendentálnû fenomenologická metoda pﬁístupu k na‰emu proÏívání (subjektivitû) spoãívá v pﬁísném popisu na‰ich proÏitkÛ s vy-
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louãením jak˘chkoli pﬁedbûÏn˘ch pojetí. Tato metoda Husserlovi
umoÏnila pochopit na‰e proÏívání jako v˘kon, kter˘m se ustavuje
svût jakoÏto pÛda smyslu, která nám teprve poskytuje moÏnost se
utváﬁet jako smysluplnû jednající lidské bytosti. Svût, kter˘ se ustavuje na‰ím Ïitím, nazval Husserl svût Ïivota (Lebenswelt). Pro vût‰í
dÛraz tu vyuÏijme nesmlouvavého tvrzení Jacquese Derridy: „ﬁeknûme
hned, Ïe svût není ani vesmír, ani Zemû, ani zemsk˘ glóbus, ani kosmos.“2 Svût je struktura smyslu, v níÏ jsme zapu‰tûni sv˘mi Ïivoty.
2 Derrida, J., Budoucnost profese aneb univerzita
bez podmínky (co by v budoucnu mohla nastat
díky „humanitním studiím“). Pﬁeklad Jiﬁí Fiala.
Uveﬁejnûno na Internetu. Pﬁeklad ãlánku: Avenir de la
profession ou L’université sans condition (grace aux
„Humanitties“, ce qui pourrait avoir lieu demain),
s. 918

Do svûta Ïivota - oné pÛdy vÏdy pﬁedem pﬁipravené pro na‰e jednání, cíle, hodnoty a úãely - zasahuje na poãátku lidsk˘ch dûjin m˘tus. M˘tické my‰lení proniká do svûta Ïivota a formuje ho. Pozdûji
u ¤ekÛ ãiní totéÏ filosofie a v zaãátku novovûku i pﬁírodovûda. Podle
Husserla je dnes ná‰ svût Ïivota „upraven“ technologick˘m rozumem
(v jeho termínech pozitivismem). ZaslouÏil se o to rozvoj pﬁírodovûdy. Tento rozvoj je také poãáteãní podmínkou dne‰ní exploze technologického my‰lení.
Smysl na‰eho jednání je podle Husserla takﬁka násilím podﬁízen
v˘znamÛm vynoﬁujícím se ze svûta, v nûmÏ vládne technologická
struktura smyslu. Svût, a tím zároveÀ i my sami, nebude jin˘, pokud
nezaãneme jinak vnímat, pociÈovat, myslet, jinak se zab˘vat vûcmi,
sami sebou i druh˘mi, a to jinak, neÏ nás nauãila tﬁistaletá ‰kolní
v˘chova a vláda ideálÛ osvícenství a pozitivismu. Jak by k nûãemu
takovému mohlo dojít se stává Husserlovou otázkou. Jeho odpovûdí je, Ïe se tak mÛÏe stát jen skrze obnovu ochablého filosofického my‰lení.
Husserl mimo jiné klade technologickému my‰lení za vinu, Ïe pﬁivedlo Evropu do existenciální krize, ze které nebylo samo schopno
najít v˘chodisko. ¤íká, Ïe, jsme–li napadeni nemocí, voláme na pomoc lékaﬁe s univerzitním vzdûláním, a je-li v‰ak celá spoleãnost
v krizi, svûﬁujeme se do péãe ‰arlatánÛ typu Hitlera a na vûdce
(a technology) si ani nevzpomeneme.3 A to proto, Ïe technologické

3 Husserl, E., Krize, s. 333

my‰lení není uzpÛsobeno k tomu, aby mohlo ﬁe‰it existenciální otázky. DÛvodÛ je hned nûkolik:
- technologické my‰lení pﬁedpokládá, Ïe svût je pouh˘ soubor
vûcí, a tudíÏ Ïe lidsk˘m Ïivotním úkolem má b˘t takto pochopen˘
svût poznat, nauãit se pﬁedvídat události, které se v nûm odehrávají,
a plnû je ovládat. Svût je pouh˘m pﬁedmûtem, objektem, kter˘ existuje sám pro sebe. Jeho jedin˘m legitimním poznáním je poznání ryze objektivní, nevztaÏené k niãemu subjektivnímu (tj. lidsk˘m
hodnotám a úãelÛm),
- sama subjektivita je chápána jako se vyskytující mezi ostatními
vûcmi ve svûtû, a tudíÏ podﬁízena programu objektivního poznání,
- pﬁi takovém teoretickém pojetí svûta lidé jednají podle toho,
co platí jako objektivnû poznané, tj. chápané zároveÀ jako pravdivé,
a tudíÏ skuteãné. Pﬁed zraky tak vyvstává svût, v nûmÏ je tﬁeba v‰e
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subjektivní povaÏovat za zdání, nerozumnou naivitu, kterou lze vÏdy
prosvûtlit a regulovat objektivním poznáním,
- z takového jednání se nutnû vytrácí svoboda a odpovûdnost
za na‰e Ïivoty, za smysl na‰í existence, uzavírají se moÏnosti pro to,
ãím bychom mohli b˘t a ãím by mohl b˘t ná‰ svût.
Zaãíná b˘t jasné, proã se pﬁi takovém ochuzení Ïivota otevﬁela
moÏnost pro vpád fale‰n˘ch léãitelÛ – stoupencÛ nacistické ideologie, propagující smysl Ïivota v naplnûní historického údûlu silné
rasy a hlasu krve.
V této zlé dobû spatﬁuje Husserl úkol filosofie ve váÏném odhodlání Ïít z rozumu, kter˘ je rozumem lidí, kteﬁí jsou si vûdomi
své svobody a odpovûdnosti k sobû sam˘m a ke svûtu. Znamená to
dvojí: za prvé kritiku hodnot a úãelÛ, které spoleãnost právû ctí
s ohledem na to, zda a jak se vztahují k na‰emu Ïivotu, jak jsou mu
dÛstojny a naplÀují jej, a za druhé vÛli k takovému jednání, které si
je vûdomo, Ïe dosahuje správnosti jen tam, kde je ve vzájemné jednotû vÏdy osobní a pospolité, pospolité a osobní. A to proto, Ïe ná‰
svût, ustavující se na‰ím Ïivotem a pro nûj, je vÏdy jednotou osobního a pospolitého.
Martin Heidegger, HusserlÛv Ïák pﬁichází s podobnou koncepcí.
Zvlá‰È dÛleÏit˘ je v tomto ohledu jeho ãlánek Konec filosofie a úkol
my‰lení4.
4 Heidegger, M., Konec filosofie a úkol my‰lení, Oikúmené, Praha 1993

Konec filosofie Heidegger ztotoÏÀuje s evropsk˘m pohybem metafyziky a líãí tento konec jako dovr‰ení filosofie ve vûdecko-technickém prÛmyslovém vûku. Toto dovr‰ení filosofie podle nûj je‰tû
vÛbec neznamená dovr‰ení v‰ech moÏností my‰lení. Heidegger je
pﬁesvûdãen, Ïe je tﬁeba pﬁezkoumat, zda „takové my‰lení, které
nemá b˘t ani metafyzikou, ani vûdou“ je moÏné.5 Takového my‰-

5 tamtéÏ, s. 13

lení je tﬁeba, zvlá‰tû pokud je tu moÏnost, Ïe „svûtová civilizace,
teprve nyní zaãínající, pﬁekoná jednou svÛj vûdecko-technicko-industriální ráz jako jedinou normu pﬁeb˘vání ve svûtû“.6 Heidegger

6 tamtéÏ, s. 15

z této perspektivy nahlíÏí, Ïe onen zb˘vající úkol my‰lení není
neÏ probouzením „pﬁipravenosti ãlovûka pro urãení, které vÏdy, aÈ uÏ
sly‰eno, ãi nikoli, mluví do je‰tû nerozhodnutelného údûlu ãlovûka.“

7 tamtéÏ, s. 15

7

Ne náhodou si zde mÛÏeme pﬁipomenout chmurn˘ obraz budoucnosti, kter˘ ãasto uvádí Francis Fukuyama ve svém díle Konec
dûjin a poslední ãlovûk8 - totiÏ jakousi blíÏe neurãenou katastrofu,

8 Fukuyama, F., Konec dûjin a poslední ãlovûk.
Rybka Publishers, Praha 2002, s. 135

po níÏ z oné svûtové technologické civilizace nezÛstane kámen na
kameni. Fukuyama ov‰em neuvádí tento obraz na podporu jak˘chsi
sv˘ch pesimistick˘ch pﬁedpovûdí, ba právû naopak, podporuje jím
svou, jak vûﬁí, optimistickou víru v koneãné rozprostﬁení technologií v ãase a prostoru. Je totiÏ pﬁesvûdãen, Ïe i po takové katastrofû, první, co bude obnoveno, a to v plné síle, bude vûda a kapitalismus, a dodejme, Ïe hned vzápûtí liberální demokracie, a k tomu podle nûj postaãí jen pouhá vzpomínka. „Ke skuteãnû cyklick˘m
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dûjinám,“ pí‰e Fukuyama, „jaké si pﬁedstavovali Platón a Aristotelés,
by bylo zapotﬁebí celosvûtové katastrofy takového rozsahu, aby vymazala ve‰keré vzpomínky na dﬁívûj‰í období. Dokonce i ve vûku
jadern˘ch zbraní a globálního oteplování je tûÏké pﬁedstavit si katastrofu takové razance, která by zniãila ideu moderní pﬁírodovûdy.“9
Fukuyama totiÏ zastává stanovisko, Ïe jiÏ nelze „vycouvat“ z pozic
9 tamtéÏ, s. 135

moderní vûdy a kapitalismu (a to i po svûtové katastrofû) – jsou totiÏ nejúspû‰nûj‰í formou „pob˘vání“ ãlovûka ve svûtû.
Heidegger, kter˘ v jednom ze sv˘ch vzácn˘ch interview tvrdí,
Ïe uÏ nás mÛÏe zachránit jen nûjak˘ BÛh, zjevnû nesdílí pozdûj‰í
FukuyamÛv optimismus.
Podle nûj v základu filosofického obracení se k pravdû stojí pﬁítomnûní jakoÏto vcházení bytí. Av‰ak filosofie se neobracela a neobrací k poãáteãním podmínkám této moÏnosti vcházení bytí, není
k nim blízko, nechává je stranou, neboÈ ji jde o „vûc samu“, o vûc filosofie, kterou je ono pﬁítomnûní bytí. Únik z dovr‰ené filosofie je tedy moÏné vz˘vat jen naplÀováním zbytkového úkolu my‰lení – totiÏ
právû toho, co zÛstalo ve filosofii nemy‰leno a co tedy jiÏ není vûcí
filosofie a ani pﬁi její dovr‰enosti b˘t nemÛÏe.
Heidegger stejnû jako Husserl nepﬁipou‰tí, Ïe by se tato civilizace mohla sama ze sebe a skrze sebe jakkoli obracet k nerozhodnutelnosti lidského údûlu. Zatímco Husserl vkládá nadûje v radikálnû
odli‰né vûdûní o svûtû, které ãerpá svou pﬁesvûdãivost z pﬁímého
nahlédnutí, a vidí svût jako konstituovan˘ na‰ím hodnotov˘m Ïitím, nikoli pojíman˘ prizmatem vûdecké racionality, Heidegger
obrací pozornost k úkolu my‰lení – pﬁiblíÏení se k onomu otevﬁenu
(svûtlinû), které tu vÏdy jest jako otevﬁené pole pro v‰echno, co jest
pﬁítomné a nepﬁítomné. K tomuto poli se lze ov‰em pﬁiblíÏit jen
na‰í orientací k otevﬁenosti samé, jejím pochopením. Pak je teprve moÏné, nechat na sebe svûtlinu pÛsobit a teprve moÏné mít
pﬁístup k doteku bytí a my‰lení, a nalézat se ve stavu pﬁipravenosti.„Klidné srdce svûtliny je místo ticha, z nûhoÏ je teprve dáno nûco
takového jako moÏnost sounáleÏení bytí a my‰lení, tj. pﬁítomnûní
a postﬁehování.“10

10 Heidegger, M., cit. dílo, s. 27

Heideggerova zajisté zpoãátku velmi nepﬁístupná pozornost
vûnovaná tomuto otevﬁenu, volnému poli, oné povûstné svûtlinû,
je siln˘m apelem namíﬁen˘m proti uvíznutí v jednosmûrnosti technologického v˘voje ãi v moci jakékoli ãasné filosofie. Jde dále, a to
i za touhu po neustálé jinakosti, kterou dává najevo nejnovûj‰í filosofie na‰ich dnÛ. Poskytuje my‰lení poslední sebejisté a zcela vyrovnané ukotvení. Je to iracionalismus, kter˘ je sv˘m vnitﬁním
chápáním silnûj‰í neÏ dosud kaÏd˘ znám˘ racionalismus, vãetnû
dovr‰ené filosofie, tj. technologického my‰lení.
Pro Jana Patoãku, o generaci mlad‰ího ãeského filosofa, je technologické my‰lení v˘razem Ïivota vedeného pro pouh˘ Ïivot sám,
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tedy Ïivota, kter˘ ãlovûku nepﬁíslu‰í, leã v dobách úpadku, v ãasech zl˘ch.
Ve své knize Evropa a doba poevropská podniká po vzoru
Husserla pokus objasnit dûjiny Evropy a jejích souãasn˘ch dûdicÛ
z jednoho principu – z principu, kter˘ je principem vzmachu a úpadku evropské minulosti a prosazuje se i v na‰í celoplanetární civilizaci. Tímto principem je péãe o du‰i. Jak tomu máme rozumût?
Na poãátku evropsk˘ch dûjin se ﬁecká filosofie dopracovala
ke dvûma zpÛsobÛm vûdûní – vûdeckému (Demókritovu) a filosofickému (Platónovu). Oba druhy vûdûní jsou získávány zdánlivû
stejn˘m zpÛsobem: za oblastí viditelného (iracionálního) nacházejí oblast neviditelného – celek, univerzální strukturu, která umoÏÀuje pevné projasnûné uchopení oblasti viditelného, dosud ovládaného jen pouh˘m mínûním. Demókritovská linie v‰ak ztotoÏÀuje
nahlédnutí celku s poznáním bytí a chladnû je s to poﬁádat oblast viditelného, aniÏ je zároveÀ s to ji v podstatû nûãím obohatit
ve smyslu obohacení Ïivota samého – zÛstává totiÏ stále v rovinû
Ïivota vedeného pro pouh˘ Ïivot sám. Lidská du‰e je tu jen velk˘m
okem, které pﬁehlíÏí univerzum a noﬁí v nûj svá hbitá a obratná
mechanická chapadla, aby si zde vybudovala své sídlo.
V platónské linii se hlavní dûní neodehrává v univerzu, n˘brÏ
v du‰i samotné. Nejde totiÏ o bytí univerza a manipulaci s ním,
ale o du‰i samu a zpÛsob jejího bytí, o její znicotnûní ãi vzmach,
du‰e je v‰ak pohyb bytí, je to dûní se bytí, jeho stupÀování ãi ochuzování aÏ k tupé bolesti.
Du‰e, má-li dosáhnout k pravdû bytí, mÛÏe tak uãinit jen v obratu k sobû samé, v starosti o sebe samu. Bytí není ukryto vnû, v nahlédnutí celku, neboÈ samo nahlédnutí není neÏ pohled, k nûmuÏ je
du‰e dovedena svou vlastní schopností – kladením otázek, argumentací, zdÛvodÀováním. Pravé vûdûní nemÛÏe b˘t jiné neÏ vûdûní
o dobru, které je dobrem du‰e, tj. umocnûním jejího bytí – smûﬁováním k dobru samému.
Pro Patoãku je tak kaÏdá filosofie v posledku jen ãástí péãe o du‰i, neboÈ lidsk˘m údûlem není vlastnit pravdu, n˘brÏ o ní neustále
usilovat a obnovovat ji. Filosofie podle Patoãky znamená „svobodu
ãlovûka vÛãi jsoucnu, jeÏ nastupuje na místo nûkdej‰í naprosté zaﬁazenosti a podﬁízenosti“11. Ov‰em je tu nebezpeãí, Ïe nastoupí nová
11 Patoãka, J., Evropa a doba poevropská, nakladatelství Lidové noviny, Praha 1992, s. 98

zaﬁazenost a podﬁízenost. „Úspûch mÛÏe zaslepit a stát se lákadlem
s osudn˘mi následky“.12 Péãe o du‰i, tj. o vzmach bytí, není moÏná
bez úãasti ve veﬁejném, politickém dûní. Toto politické dûní je také

12 tamtéÏ, s. 98

nejviditelnûj‰í arénou dûjin, dûjin vzmachu a úpadku, úsvitÛ a katastrof. Politická aktivita v‰ak od samého poãátku míﬁí nad starost
o pouh˘ Ïivot a úzkost o nûj. Jde-li v souãasné dobû o uchování ãlovûka jako dûjinné bytosti, tj. bytosti, která si uchovává svobodu
vÛãi jsoucnu, znamená to pro Patoãku, Ïe „dûjiny jsou a budou jen
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potud, pokud budou lidé, kteﬁí nechtûjí pouze „Ïít“, n˘brÏ jsou právû v odstupu od pouhého Ïivota ochotni klást a hájit základy spoleãenství vzájemného respektu. co se tímto zpÛsobem zakládá, není
bezpeãné zaji‰Èování Ïivota, n˘brÏ svoboda, tj. moÏnosti, které úroveÀ pouhého Ïivota pﬁekraãují. Tyto moÏnosti jsou v základû dvojí
povahy, totiÏ zodpovûdná péãe o druhé a v˘slovná vztaÏenost
k bytí, tj. pravda.“13
13 tamtéÏ, s. 100

V˘slovná vztaÏenost k bytí je totoÏná s filosofií. Filosofie v‰ak pro
Patoãku, stejnû tak jako i pro Heideggera a Husserla (pokud je totoÏná s metafyzikou) byla nahrazena vûdou (ve formû faktologické
speciální vûdy) a pﬁekotn˘m technick˘m rozvojem. Patoãka se rovnûÏ domnívá, Ïe dne‰ní planetární civilizace není s to sama ze sebe
a skrze sebe nahlédnout moÏnosti Ïít nad biologickou úroveÀ:
„Ohledávání sv˘ch vlastních mezí mÛÏe racionální civilizaci poskytnout rozhled pouze po moÏnostech v jejím vlastním rámci.“14

14 tamtéÏ, s. 116

Patoãkov˘m ﬁe‰ením je obrat k ﬁecké péãi o du‰i.
ZmiÀovan˘m filosofÛm jde o uchování svobody, o pohyb pravdy, o nové moÏnosti my‰lení proti jednostrannosti technologického
my‰lení, které zaslepuje sv˘mi praktick˘mi úspûchy a pravdou,
která je lehce po ruce, vyluãuje kritiku, nutí k slepé poslu‰nosti
a monotónnosti. Do této linie zapadá i vystoupení ‰koly kritické
teorie. Jedním z jejích zástupcÛ je Theodor W. Adorno.
Adorno rovnûÏ vychází z pﬁesvûdãení, Ïe civilizace vy‰lá z evropského dûjinného pohybu je v úpadku. Mnozí, kteﬁí uvaÏují o souãasném stavu svûtové civilizace a vidí její budoucnost zaji‰tûnu
mechanismem liberální demokracie a hladk˘m chodem hyperkapitalismu se musí vyrovnat z událostí holocaustu, i kdyÏ uÏ je pozdûj‰ího data. Vût‰inou interpretují toto nelidské vyvraÏìování pomocí
vysoce racionalizované byrokratické organizace a techniky jako více
ménû nahodilou odchylku na jinak spolehlivé a bezpeãné cestû
k prosperující globální civilizaci. Fukuyama napﬁíklad pí‰e: „Kloním
se k názoru, Ïe holocaust byl ojedinûl˘m projevem zla a dÛsledkem
historicky unikátních okolností, které se spojily v Nûmecku 20. a 30.
let.“15 Adorno je jiného názoru (pozdûji se k nûmu pﬁipojí i fran-

15 Fukuyama, F., cit. dílo s. 136

couzsk˘ filosof J.-F. Lyotard). Proslul˘ je jeho v˘rok: „Smrt v koncentraãních táborech pﬁedstavuje hrÛzu zcela novou: mít po
Osvûtimi strach ze smrti, znamená mít strach z nûãeho, co je hor‰í
neÏ smrt". Fa‰ismus podle nûj vynesl na svûtlo prázdnotu a hlubok˘
propad moderního ãlovûka.
Adornovo pojetí evropsk˘ch dûjin neponechá stranou úãinky
filosofie a její pomûrnû neblah˘ vliv. Princip roztáãení kola dûjin
vidí v sílícím a stále se upevÀujícím uplatÀování lidské moci nad pﬁírodou. Zpoãátku ãlovûk získává moc nad pﬁírodou strategickou manipulací se silou m˘tick˘ch mocností, které neomezenû vládnou
svûtu a v‰emu Ïivému. Pomocí poznání jejich vlastností a pÛsobení
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se ‰amani a knûÏí snaÏí tyto mocnosti naklonit ve svÛj prospûch,
uzavﬁít s nimi dohody a napodobit je jako svÛj vzor. Pozdûji se objeví je‰tû úãinnûj‰í strategie – vynález pojmÛ a moÏnost sevﬁení rozmanité skuteãnosti do pevného a hierarchizovaného celku. Do této
strategické sítû ovládání postupnû stále více a více upadá i ãlovûk
sám. Je stejnû tak jako pﬁíroda zbaven mnohoznaãnosti a otevﬁen˘ch
moÏností, stává se propoãitateln˘, snadno manipulovateln˘, a jakoÏto vÏdy opakovateln˘ exempláﬁ se stává i smûniteln˘m, neboÈ je lehce mûﬁiteln˘ a oceniteln˘. Subjektivita ãlovûka pﬁechází v pouh˘ pﬁelud.
To prokázaly koncentraãní tábory – jakási trhlina náhle rozevﬁená v jinak
halasn˘ch oslavách velikosti ãlovûka a v‰eobecného pokroku.
Cestu z tohoto odcizení ãlovûka sobû samému vidí Adorno podle Bﬁetislava Horyny, autora prÛvodce po nûmecké filosofii,
v „upﬁednostnûní objektu pﬁed subjektem a v odmítnutí systémového my‰lení“.16
16 Horyna, B., Filosofie posledních let pﬁed koncem
filosofie, KLP, Praha 1998, s. 44

Adorno se domnívá, Ïe rozmanitá a vÏdy mnoha moÏnostem
otevﬁená skuteãnost by nemûla podléhat jednomu jedinému syntetickému v˘kladu, nemûla by b˘t sevﬁena v jednu formu totalitního
rozumu odÛvodnûnou vidinou celku. Tím se totiÏ stává skuteãnost
sterilní a ãlovûk mizí, neboÈ se promûÀuje v mechanismus, kter˘ má
napoﬁád uÏ jen co ãinit s identick˘mi vûcmi.
Kritická teorie v jménu Adorna, Horkheimera a Marcuse vystoupila s kritikou my‰lení celku, vydávaného za zdroj vyspûlosti lidstva,
ov‰em plodícího jen jednosmûrného ãlovûka a totalitní reÏimy.
Podle v˘znaãného sociologa Z. Baumana vystupovala kritická
teorie ve své klasické podobû proti veﬁejnému prostoru tehdy zcela
jednoznaãnû ovládanému technologicky zamûﬁenou racionalitou
ve jménu osvobození individua k plnému Ïivotu. Pozdní kritická
teorie, reprezentovaná Jürgenem Habermasem, se v‰ak ocitla v jiné
situaci. Pﬁipadlo ji chránit veﬁejn˘ prostor jako prostor urãen˘ pro
moÏnost rozhodování o vûcech pospolitosti proti té podobû veﬁejného prostoru, v nûmÏ vystupují obãané redukování na pouhé soukromé osoby, které uplatÀují nároky na naplnûní sv˘ch soukrom˘ch
zájmÛ a tuÏeb.17

17 Bauman, Z.,Tekutá modernita. Mladá Fronta, Praha 2002, s. 31-86
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Vûda a technologické my‰lení
V pﬁedchozí kapitole jsme naznaãili, Ïe bychom mohli zkusmo
rozdûlit souãasné my‰lení na technologické a takové, které nesdílí
technologické pﬁedstavy, zkoumá nebezpeãí technologického svûta
a hledá jiné varianty my‰lení.
Takové zkusmé rozdûlení nám pomÛÏe zpozorovat rozdíly, které
v na‰í dobû panují v úvahách o vûdû.
Vûda je povaÏována za podmínku rozvoje jak technologií
sam˘ch, tak i technologického my‰lení. Vztah mezi technologií a vûdou je dnes vykládán rÛznû.
Vûda je povaÏována za poznání pﬁírody v jejím nezávislém bytí
a v‰e, co má mít status vûdeckosti, musí b˘t pﬁedkládáno jako obecné a nutné, tj. objektivní. Pﬁedstava o pohybu vûdy je zde v zajetí
pﬁesvûdãení o nepﬁetrÏitém kontinuálním postupu k stále hlub‰ímu
a dokonalej‰ímu poznávání pﬁírody. Teprve pokrok vûdy umoÏÀuje
rozvíjet techniku, a posléze i technologie. Taková pﬁedstava v‰ak budí dojem, Ïe technika a technologie jaksi vyãkávají aÏ vûdci ve svém
nekoneãném bádání vÏdy o krÛãek postoupí.
Domnívám se, Ïe taková pﬁedstava je i skryt˘m pﬁedpokladem
Francise Fukuyamy v jiÏ zmiÀované knize Konec dûjin a poslední
ãlovûk. Fukuyama si zde klade otázku, zda dûjiny nezadrÏitelnû smûﬁují do svého koneãného stádia – trÏního kapitalismu doprovázeného liberální demokracií. Jeho odpovûdí je, Ïe takov˘ konec dûjin lze
skuteãnû oãekávat. První ãást jeho argumentace spoãívá v snesení
dÛkazÛ pro tvrzení, Ïe logika pﬁírodovûdy nutnû vede k zavedení
a rozvoji trÏního kapitalismu. Podle nûj moÏnost ovládání pﬁírodních
dûjÛ, kterou nabízí poznání pﬁírody, za úãelem v˘roby pﬁedmûtÛ,
energie, potravin, lékÛ, nov˘ch surovin, mÛÏe b˘t nejrychleji a nejúãinnûji vyuÏita jen v trÏním kapitalismu. Mechanismus tohoto v˘robního zpÛsobu totiÏ poskytuje lidem dostatek motivÛ, budí ochotu riskovat, vede k technické zdatnosti a k hledání vhodn˘ch prostﬁedkÛ.
Logika pﬁírodovûdy v podání Francise Fukuyamy v‰ak pÛsobí na pozadí souãasné teorie a historie vûdy ponûkud zjednodu‰enû. Jeho
podání se navíc zcela uzavírá moÏnosti opaãné argumentace – totiÏ,
Ïe logika trÏního kapitalismu vyÏaduje nové technologické a technické pﬁístupy, k jejichÏ ﬁe‰ení je vûda pouze najímána, a tudíÏ její
pokrok nemá svÛj zdroj v ãisté touze po poznání.
Francouzsk˘ filosof J.-F. Lyotard na tuto skuteãnost upozornil
v knize Postmoderní situace. Tvrdí asi toto: Kroky lidstva byly
v evropském prostﬁedí ﬁízeny vyprávûním velk˘ch pﬁíbûhÛ. Jedním
z takov˘ch pﬁíbûhÛ bylo vyprávûní o osvobození lidstva z temnot
povûr prostﬁednictvím vûdy, tj. svobodného bádání o pﬁírodû, jejích
principech a zákonitostech. Happyendem pﬁíbûhu byl ãlovûk, jemuÏ
se podaﬁilo dospût v rozumnou bytost, která ﬁídí svÛj Ïivot na zákla-
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dû odhalen˘ch tajemství pﬁírody. Krom svobody bádání podporoval
tento pﬁíbûh pﬁedev‰ím vá‰eÀ a touhu po poznání. Této vá‰ni a touze nesmûlo stát nic v cestû, a dokonce mûla najít svÛj hájen˘ prostor
na univerzitách.
Pﬁíbûh pﬁestal b˘t podle Lyotarda vyprávûn z tûchto dÛvodÛ:
– odhalení tajemství pﬁírody pﬁestalo b˘t mûﬁítkem úspûchÛ vûdy,
mûﬁítkem se stal v˘kon, kter˘ vûda podá ve sluÏbû ekonomickému
systému, neboÈ ten vûdû zaji‰Èuje finanãní prostﬁedky. Vûda je dnes
pﬁedev‰ím záleÏitostí bohat˘ch – laboratoﬁe a v˘zkumná centra,
bez nichÏ se neobejde Ïádn˘ ‰piãkov˘ v˘zkum, jsou jednou z nejdraÏ‰ích vûcí na svûtû. Na tûchto místech se „dûlá vûda“, její vûdeckost je pak v úzkém spojení s vyuÏitím vûdeck˘ch poznatkÛ, neboÈ
sám v˘zkum je financován prÛmyslov˘mi a vojensk˘mi komplexy.
S tím souvisí i promûna univerzit ze stﬁedisek svobodného bádání
na líheÀ vyuÏiteln˘ch a zamûstnateln˘ch odborníkÛ.
Podobn˘ akcent najdeme i u známého rakouského teoretika
vûdy Paula K. Feyerabenda v jeho díle Rozprava proti metodû.1
1 Feyerabend, P. K., Rozprava proti metodû, Aurora,
Praha 2001

Feyerabend klade proti sobû dvû pﬁedstavy, v jejichÏ intencích je
moÏné rozvíjet vûdu – pﬁedstavu, která chápe vûdecké poznání jako
poznání pﬁírody ve smyslu toho, co jest pﬁi-rozené, co je jist˘m zpÛsobem i posvátné a k ãemu ãlovûk musí zaujímat vztah jako ke svému pÛvodu. Druhá pﬁedstava vychází z poÏadavku, Ïe „pﬁírodu“ je
tﬁeba pﬁenést, byÈ po kouscích, do laboratoﬁe a tam prozkoumat.
Zastánci první pﬁedstavy se domnívají, Ïe Ïádnou oblast pﬁírody nelze izolovat a jevy vytrhávat z celkové souvislosti. K druhé pﬁedstavû se váÏe povûdomí o tom, Ïe izolované jevy je moÏné poznávat
z hlediska momentálních potﬁeb rozvoje v˘roby a vyuÏít jich k ustavení nov˘ch oblastí cíleného v˘zkumu.
Lyotard a Feyerabend stojí na pozicích, které jsou oznaãovány
jako postmoderní. Postmoderna v‰ak znamená dvojí. První podoba
se ‰íﬁí z redakcí módních ãasopisÛ, televize a kaváren a lze ji oznaãit za zrozenou sam˘ch technologick˘m my‰lením. Druhá podoba se
roz‰íﬁila po filosofick˘ch katedrách ãistû z filosofick˘ch hlav. Jedním
z témat filosoficky zaloÏené postmoderny je moÏnost plurality a heterogenity my‰lení a diskurzÛ, aÈ jiÏ vûdeck˘ch ãi jin˘ch. Tento postoj získal své pozice i v teorii a dûjinách vûdy. Pﬁedními pﬁedstaviteli tohoto souãasného smûru my‰lení jsou jiÏ zmiÀovan˘ Paul K.
Feyerabend a Thomas Kuhn.
Základem u obou teoretikÛ vûdy je útok na dogma vûdeckosti.
To, co je vûdecké (teorie, hypotézy, poznatky), není podle nich to,
co odpovídá zákonité skuteãnosti jevÛ a co je náleÏitû metodicky
zdÛvodnûno a experimentálnû vyzkou‰eno, n˘brÏ vÏdy jen to,
co bylo pﬁijato ãi odsouhlaseno spoleãenstvím vûdcÛ.
Podle Feyerabenda se mûní pojetí toho, co je vÏdy v pravdû
vûdecké, zároveÀ s hlub‰í zmûnou duchovního naladûní ãi názoru
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na svût, která probíhá ve spoleãnosti. TotiÏ to, co v dané dobû umoÏÀuje vûdeckou teorii není její metoda, ale v hloubce procesu vnímání a v jazyce se nalézající zpÛsoby náhledu na vûci a záleÏitosti Ïivota. Zmûna duchovního náhledu probíhá zároveÀ se zmûnou stylÛ
a pojmÛ filosofie, vûdy a umûní. Neodehrává se bez sporÛ, odmítání, zákazÛ ãi vylouãení z dosud je‰tû uznávané vûdecké komunity.
V zásadû je tato zmûna moÏná proto, Ïe samotné bytí je otevﬁené
a pﬁístupné rÛzn˘m alternativám. Feyerabend vyÏaduje pro vûdce
naprostou svobodu bádání, protoÏe to, co ﬁídí ve skuteãnosti pohyb
vûdy je podle nûj ﬁe‰ení problémÛ. VÏdy je moÏné, Ïe problém pﬁesáhne stávající síÈ pojmÛ a metod a míﬁí k jiné, kterou je tﬁeba teprve vynalézt. Otevﬁení rÛzn˘ch alternativ, cit pro pluralitu, invence
a tvÛrãí zaujetí je cestou, která podle Feyerabenda, umoÏÀuje pokrok
vûdy. Na druhou stranu Feyerabend poÏaduje odluku vûdy od Ïivota spoleãnosti. Podle nûj si vûda, tj. právû uznávaná vûda, vydobyla
postavení arbitra ve vûcech Ïivota, které ji nepﬁíslu‰í. DÛsledkem tohoto fale‰ného nároku je potlaãování a likvidace alternativních pﬁístupÛ ke svûtu a Ïivotu, které se soubûÏnû rozvinuly v rÛzn˘ch kulturách a vyjadﬁují cenné dráhy Ïivota a moÏnosti lidské existence.
Vûdy jsou podle nûj jen abstraktní modely, z nichÏ se mohou rychle
a snadno stát pouhé bláboly, zvlá‰tû pokud jde o vûdy sociální.
Feyerabend k tomu ﬁíká: „ZpÛsob, jímÏ jsou v prvním svûtû „ﬁe‰eny“ sociální problémy, problémy distribuce energie, ekologie,
vzdûlávání, péãe o staré a tak dále, lze popsat zhruba následujícím
zpÛsobem. Objeví se nûjak˘ problém. Nic se nedûlá. Lidé se zaãnou zajímat. Politici o tom hovoﬁí v médiích. Povolávají se experti.
Rozvinou teorie a na jejich základû plány. Mocenské skupiny spolu
s vlastními experty uskuteãÀují rozmanité modifikace, dokud se nepﬁijme a nerealizuje nûjaká rozﬁedûná verze. Pole expertÛ v tomto
procesu postupnû vzrÛstá. Máme nyní situaci, kdy sociální a psychologické teorie lidského my‰lení nastoupily na místo tohoto my‰lení a konání samého. Místo toho, aby se zeptali tûch lidí, kter˘ch se
to t˘ká, spekulanti, vychovatelé, technologové a sociologové získávají informace o tom „co tito lidé skuteãnû chtûjí a potﬁebují“, z teoretick˘ch studií uskuteãnûn˘mi jejich váÏen˘mi kolegy v tom, co pokládají za relevantní oblasti. Konzultují se nikoli Ïivé bytosti, n˘brÏ
abstraktní modely, nerozhoduje cílová populace, n˘brÏ v˘robci modelÛ. Intelektuálové celého svûta pokládají za samozﬁejmé, Ïe jejich
modely budou inteligentnûj‰í, budou nabízet lep‰í nápady, lépe chápat skuteãnost lidí neÏ tito lidé sami.“2
2 tamtéÏ, s. 299 – 300

Thomas S. Kuhn ve své Struktuﬁe vûdeck˘ch revolucí3 pﬁedkládá rovnûÏ netradiãní princip v˘voje vûdy. Rozli‰uje v dûjinách vû-

3 Kuhn, T. S., Struktura vûdeck˘ch revolucí,
Oukúmené, Praha 1997

dy období tzv. normální vûdy a období vzniku nového paradigmatu
– tedy období revoluce ve vûdû. V normálním období se vûda vyvíjí v rámci paradigmatu, kter˘ pﬁedem urãuje zpÛsob vytváﬁení teorií,
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podávání dÛkazÛ a prÛbûh argumentace. KaÏdé období se vyznaãuje sv˘mi problémy a záhadami, které si jakoby vynucují ﬁe‰ení. Vznik
nového paradigmatu otevírá dosud neznámé pole úplnû jin˘ch problémÛ a otázek. Kuhn zdÛrazÀuje, Ïe je vûcí úmluvy vûdcÛ, co je
v daném období povaÏováno za pravdivé. „Normální vûda, ãinnost,
kterou vût‰ina vûdcÛ nevyhnutelnû tráví témûﬁ v‰echen svÛj ãas,
se vyznaãuje pﬁedpokladem, Ïe vûdecké spoleãenství ví, co je svût
zaã. Mnoho z úspûchÛ vûdy plyne z ochoty spoleãenství bránit tento pﬁedpoklad, a to – bude-li to nutné, za kaÏdou cenu. Normální vûda napﬁíklad potlaãuje dÛleÏité novinky proto, Ïe nutnû podvracejí
to základní, ãemu je vûrna. Nicménû pokud si tyto závazky vûdy
podrÏují urãit˘ prvek libovolnosti, pak samotná povaha normálního
v˘zkumu zaruãuje, Ïe novinky nebudou potlaãovány pﬁíli‰ dlouho.
VÏdyÈ i normální problém nûkdy odolává opakovan˘m útokÛm
nejschopnûj‰ích ãlenÛ skupiny, do jejíÏ kompetence spadá. Jindy
nûjaká ãást zaﬁízení navrÏená a konstruovaná pro úãely normálního
v˘zkumu selÏe tak, Ïe nepracuje pﬁedpokládan˘m zpÛsobem, a tak
odhaluje anomálii, kterou vzdor opakovanému úsilí nelze vﬁadit mezi to, co lze z odborného hlediska oãekávat. Tímto a mnoha dal‰ími
zpÛsoby schází normální vûda opakovanû z cesty, a kdyÏ se tak stane – totiÏ kdyÏ se celá skupina odborníkÛ jiÏ nemÛÏe vyh˘bat anomáliím, které podvracejí existující tradici vûdecké praxe -, pak zapoãne mimoﬁádn˘ v˘zkum, jenÏ nakonec odborníky vede k nové ﬁadû
pﬁesvûdãení, k novému základu vûdeckého provozu. Mimoﬁádné
události, v nichÏ dochází k tomuto posunu odborného pﬁesvûdãení,
jsou v tomto eseji nazvány vûdeck˘mi revolucemi. Ty doplÀují
aktivitu normální vûdy vázanou na tradici o prvek, kter˘ touto
tradicí otﬁásá,“4
4 tamtéÏ , s. 18 -19

Thomas Kuhn je tedy na stranû tûch, kteﬁí vûdu nepovaÏují za kumulativní proces hromadûní poznatkÛ v nekoneãném pokroku.
Zatímco tito teoretikové vûdy pﬁed zhruba je‰tû tﬁiceti lety poukazovali na to, Ïe v˘voj vûdy ani tak nezáleÏí na vûdû samé jako
na „postoji ke svûtu“, dnes je tento postoj nûãím, co viditelnû vystupuje do popﬁedí a urãuje rozvoj a dynamiku vûdy. Zdá se dokonce,
Ïe jiÏ není tﬁeba razit cestu invenci, pluralitû metod, heterogennosti
teorií, lehkému odvrhování tradiãních kánonÛ a bezpﬁedsudeãnosti.
Vûda pracuje v rámci technologií a sama je technologická.
Z pohledu, je‰tû nepﬁivyklému novému charakteru dûní, mÛÏe
vûda stále je‰tû budit dojem, Ïe odpovídá na zadání – a ﬁe‰í zakázky prÛmyslové v˘roby, dopravy, uÏití vesmíru, medicíny, produkci
potravin a vedení války, ale uÏ je tomu jinak. Nejde jiÏ o dvû oddûlené oblasti – vûdy a prÛmyslu -, mezi nimiÏ by probíhala v˘mûna.
Ta tam je situace, kdy prÛmysl vyÏadoval na vûdû ﬁe‰ení problémÛ,
které vyvstaly pﬁi v˘robû – aÈ jiÏ ve strojovém zaﬁízení, obsluze,
surovinov˘ch zdrojích ãi nákladech na práci – a kdy vûda disponu-
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jící zásobárnou ãist˘ch teoretick˘ch poznatkÛ klopotnû tento problém ﬁe‰ila. I prastar˘ zpÛsob vynalézavosti, kter˘ kdysi tak nadchl
Adama Smitha a kter˘ od jeho doby reprezentuje v‰ímav˘ chlapec
pﬁi práci vylep‰ující záklopku u parního stroje, patﬁí zﬁejmû jiÏ
minulosti.
Vûda a technologie dnes tvoﬁí souãásti jednoho dynamického
systému. Tento systém je charakterizován zvlá‰tním „postojem ke svûtu“, anebo je nejlépe popsateln˘ skrze tento postoj.
Vyjdeme-li z Paula Feyerabenda, ale i Edmunda Husserla, mÛÏeme, jak jsme jiÏ naznaãili, pochopit tento postoj buì jako jednotící
strukturu pojetí vûcí a jejich souvislostí uloÏenou v jazyce ãi ve vnímání, anebo jako strukturu smyslu ustavenou zvlá‰tním mechanismem
na‰eho proÏívání. Jiní autoﬁi mluví o zakódování ãi symbolizaci.
V poslední instanci v‰ak jde o pochopení zpÛsobu jednání,
pociÈování, chování, rozhodování, my‰lení a volbu cílÛ. Tomuto zpÛsobu je vÏdy korelativní urãit˘m zpÛsobem uspoﬁádan˘, pﬁehlédnuteln˘ a docela dobﬁe srozumiteln˘ svût. Postoj ke svûtu, kter˘ je charakteristick˘ pro pﬁítomnost ãi libovolné historické období, je pak
moÏné zachytit dvojím zpÛsobem: buì popisem jednání lidí anebo
popisem vûcí, jejich vztahÛ a souvislostí. Zdá se v‰ak, Ïe s pﬁíchodem technologií nastal jak˘si zlom.
K vûcem a lidem se v‰ak dnes nevztahujeme bezprostﬁednû,
ale prostﬁednictvím informaãní sítû. Svût je tu pro nás teprve skrze
systém informací a jeho prostﬁednictvím. Nûkteﬁí mluví o tom,
Ïe ke svûtu máme pﬁístup jen skrze poznání. Poznáním v‰ak míní
právû data uloÏená v informaãních sítích. Jednání, my‰lení, rozhodování a volba cílÛ tedy prochází jak˘msi odkladem, protoÏe chybí
pÛvodní zku‰enost. Platí, Ïe na‰e jednání je spu‰tûno aÏ po získání
informací. I samo nezbytné vyhledávání, shromaÏìování, tﬁídûní
a vyhodnocování dat je ﬁízeno tímto imperativem, vãetnû vytváﬁení
samotn˘ch informaãních sítí.
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Technologie a válka
PÛsobení technologií bylo nejdﬁíve patrné na váleãn˘ch polích
a v promûnû váleãného prÛmyslu na sklonku minulého století. Zde se
ukázalo, co vÛbec technologie jsou a v ãem se li‰í od techniky.
Na podzim roku 1991 probûhla první elektronická válka
v Kuvajtu, která se v roce 2003 opakovala ve vylep‰ené podobû
v Iráku. Vedení elektronické války je pod nadvládou informaãních
systémÛ – stále více váleãníkÛ se pﬁesouvá pﬁed poãítaãe a je vzdáleno od místa bomb, ohnû a smrti. „Na vy‰‰ích úrovních vedení“,
pí‰e major T. J. Gibson, vojensk˘ specialista na informatiku „se sledují vojenské útvary a síly nepﬁítele a analyzují se za pomoci poãítaãÛ, prÛbûh akce se simuluje pomocí váleãn˘ch her a za pomoci programÛ vyuÏívajících umûlé inteligence a získává se a dále na poãítaãov˘ch programech zpracovává logistická a personální informace.“
1 Toffler, A., Tofflerová, H., Válka a antiválka. Jak porozumût dne‰nímu globálnímu chaosu. Nakladatelství
Dokoﬁán a Argo, Praha 2002, s. 82

1

Válka má dva momenty: ozﬁejmûní dÛvodÛ, proã ji vést a jak
zajistit vítûzství. Vláda technologií v oblasti dne‰ního vojenství je koherentní k dÛvodÛm války. J.-J. Solomon v knize Technologick˘ údûl2
uvádí (a není sám) spor mezi S. Freudem a A. Einsteinem z roku

2 Solomon, J.-J., Technologick˘ údûl, FÚ AV âR,
Praha 1997

1929. Jde o období hospodáﬁské krize, ale pﬁesto ãas novû objeven˘ch moÏností. Zaãíná se r˘sovat vûk budoucího lehkého Ïití – vûk
masové spotﬁeby. Rozhlas, reklama, sport, voln˘ ãas, auta, první vysavaãe, ledniãky, praãky, kosmetické operace, domy pro dûlníky
a elegantní umûlecké vily pro majetné, to v‰e ov‰em pﬁístupné jen
pro úzkou vrstvu modénních domácností. ZboÏí se vyrábí souhrou
pracovních v˘konÛ u tûÏk˘ch strojÛ, ‰etﬁí se ãas. Alain Lipietz mluví
o fordovském modelu, kter˘ charakterizuje taylorovsk˘ princip racionalizace a neustálé mechanizace. Hledají se surovinové zdroje
nebo jejich náhrady. Podle W. Welsche, nûmeckého postmoderního
filosofa, Ïijí avantgardní umûlci neb˘vale uvolnûn˘m stylem, kter˘ sice
dobﬁe zaopatﬁené burÏoi dráÏdí, ale o tﬁicet let pozdûji se stane
kaÏdodenností ‰iroké masy. Válka, která vzápûtí propukne, bude
ov‰em pﬁehlídkou tûÏké techniky, tûÏkopádného zabíjení ve velkém zbranûmi, které v zázemí u bûÏících pásÛ vyrábûjí Ïeny,
starci a zajatci. DÛleÏité je vyrobit zbraní co nejvíce, nikoli jejich
rafinovanost. Váleãná taktika a strategie jsou záleÏitostí osobních
schopností a sil pﬁíslu‰ného ‰tábu. Válka se vede z dÛvodu svûtovlády.
PrÛmysl potenciálnû zamûﬁen˘ k masové spotﬁebû utichá, pokud
nebereme v úvahu masovû produkované zboÏí: potraviny a zdravotnick˘ materiál urãené pﬁedev‰ím pro frontu. Jinak panuje nedostatek v‰eho druhu.
Pro rakouského profesora Freuda je válka jak˘msi nedopatﬁením.
Civilizaãní úroveÀ lidstva by nemûla nadále propou‰tût na povrch
v hlubinách nevûdomí ukryté pÛvodní pudy. Freud je v roce 1929
toho názoru, Ïe s pokrokem civilizace války vymizí.
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Profesor Einstein navrhuje ustanovení svûtové autority, jakéhosi tribunálu rozumu, kter˘ zabrání chaosu. Válka je chaos, poru‰ení ﬁádu.
Ani pokrok civilizace, ani svûtové tribunály, nás pﬁed válkou neubránily. Válka je tu stále, protoÏe násilí je koneckoncÛ prostﬁedek,
jak získat nadvládu a prosadit moc. Násilí v‰ak prochází v˘znamnou
zmûnou co do zpÛsobu svého pÛsobení a sv˘ch v˘sledkÛ.
Mnozí dodnes vychvalují situaci, která nastala po válce. Jako by
lidstvo dávalo pﬁednost situacím, v nichÏ se mÛÏe sklonit pﬁed nutností, a vÛbec netouÏilo po moÏnosti svobodného rozhodování
mezi mnoha moÏnostmi. Není vylouãeno, Ïe taková situace – situace nevyhnutelnosti – je dnes simulovaná technologick˘m my‰lením.
Jisté v‰ak je, Ïe po válce proti sobû stály dva mocenské bloky,
které se vzájemnû drÏely v ‰achu totálnû niãiv˘mi zbranûmi. Zdálo se,
Ïe lidstvo mÛÏe zabránit válce jako konfliktu názorÛ na zpÛsob, jak má
Ïít a oã usilovat, jen uvûdomûním si hrozby nepopiratelného zániku
celé civilizace. To budí dojem, Ïe vidina totálního zniãení byla onou
hledanou nutností, které se v‰ichni s úlevou podﬁizovali.
Po pádu Ïelezné opony je válka tematizována jako pouhé lokální stﬁety zemí s rÛznou úrovní ekonomického a politického rozvoje.
Tradiãní rozdûlení do tﬁí svûtÛ pﬁe‰lo v dílech manÏelÛ Tofflerov˘ch
v rozdûlení do civilizaãních vln – první zemûdûlské, druhé industriální a tﬁetí vyspûl˘ch technologií (high-tech). Podle Tofflerov˘ch jsou
konflikty mezi zemûmi rÛzn˘ch civilizaãních vln nevyhnutelné. Mohou
probíhat po dvou liniích: konflikty zemí stejné úrovnû (ov‰em s v˘jimkou zemí s rozvinut˘mi technologiemi) a konflikty zemi první a druhé civilizaãní úrovnû. Zemím ovládan˘m technologick˘m my‰lením
pﬁipadl podle Tofflerov˘ch úkol pomocí efektivních (tj. rychl˘ch
a razantních) a ‰etrn˘ch válek ãi lokálních zásahÛ konflikty ti‰it
a odstraÀovat. Ze Zprávy o stavu Unie (28.1.2003) lze citovat G. W.
Busche: „Spolu se v‰emi sv˘mi pﬁáteli stojí tento národ znovu mezi
svûtem míru a svûtem chaosu a neustálého poplachu. Jsme opût povoláni obraÀovat bezpeãnost na‰eho lidu a nadûje celého lidstva.
Pﬁijímáme tuto odpovûdnost.“ Konflikty politického a ekonomického
rázu budou podle Tofflerov˘ch i nadále provázet blízkou i dalekou
budoucnost. Máme-li v‰ak vûﬁit Fukuyamovi, bude jich postupnû
ub˘vat, ale podle nûj jen za podmínky, Ïe stále vût‰í a vût‰í poãet
zemí pﬁejde na v˘robní systém trÏního kapitalismu a oddá se budování liberální demokracie. Odli‰ná linie my‰lení v‰ak odvozuje
z aktuální krize Západu (narÛst nezamûstnanosti, krize sociální
péãe, pokles spotﬁeby) a ze zvy‰ující se nerovnosti, zadluÏení a závislosti, z rÛstu bídy a chudoby pozorované v ostatních ãástech svûta hrozbu válek a konfliktÛ v‰eho druhu.
Rolí Spojen˘ch státÛ americk˘ch, jak ãasto sly‰íme, je „poﬁádat
svût“ a k tomu je koherentní zpÛsob v˘voje nejnovûj‰ích prostﬁedkÛ
vedení války. Vojensk˘ arzenál neobsahuje jen zbranû a zaﬁízení,
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ale pﬁedev‰ím nové váleãnické my‰lení v „materiální“ podobû, tj. informaãní technologie. Ty zaji‰Èují nejenom v‰echny informace o v‰ech
moÏn˘ch relevantních i nerelevantních událostech v oblasti konfliktu, sledování strategick˘ch objektÛ, skladi‰È zbraní, vojensk˘ch táborÛ a bunkrÛ, vãetnû vyhodnocování v‰ech dat, nevyjímaje bezprostﬁední údaje pro zamûﬁování stﬁel. PÛsobí v‰ak i v oblasti organizace, strategie a taktiky.
To znamená, Ïe koncipování strategie, taktiky a vlastnû celé
vedení války jiÏ nezáleÏí na schopnostech a znalostech generálního
‰tábu. ZáleÏí na elektronice. Její momentální moÏnosti urãují úkoly.
Implantují generálnímu ‰tábu strategická zadání. Podﬁizují rozhodování obsluze poãítaãov˘ch her podle naprogramovan˘ch instrukcí.
âasto se mluví o rychlé promûnû západních armád. Klesá poãet
vojákÛ a dÛstojníkÛ a vzrÛstá poãet tzv. kognitivních pracovníkÛ.
Zda se v‰ak skuteãnû jedná o poznání, je sporné. Struktura dat
a informací zpracovávána poãítaãi je plnû automatizovaná a vztaÏena ne jiÏ k lidskému my‰lení, ale programu. âlovûk, kter˘ tento mechanismus obsluhuje, zÛstává v‰ak stále na své lidské úrovni, tj. na takové, kde nejde o pﬁíli‰ mnoho informací, n˘brÏ o úhel pohledu.
Syntézou informaãních technologií a ãlovûka vzniká kyborg – operátor ãi kognitivní pracovník, kter˘ niãí nepﬁítele a rozsévá smrt,
která v‰ak není vidût v jeho oãích, tj. na displeji. Tam, kde je smrt
vidût, nejsou kyborgové, ale lidé. Jde tedy o stﬁet virtuální reality
a reality skuteãné. Skuteãná realita se od virtuální li‰í tím, Ïe opl˘vá
otevﬁen˘mi moÏnostmi pro vÛli k jednání, které je nepﬁedvídatelné.
Proto stﬁet vyspûlé technologické civilizace proti zemím, které se je‰tû pot˘kají s problémy niÏ‰ích úrovní, probíhá paralelnû ve dvou
svûtech. Co je v jednom svûtû bez pochyb povaÏováno za 75 %
úspûch operací, v paralelním svûtû je moÏné vnímat i jako neúspûch,
ãi rovnou jako poráÏku.
J.-J. Solomon v knize Technologick˘ údûl, upozorÀuje na to,
Ïe místo oãekávaného vyﬁe‰ení konfliktu ãi koneãného odstranûní
„nedemokratického reÏimu“ a zamezení „zloãinÛ proti lidskosti“
dochází spí‰e k pﬁechodu ke sloÏitûj‰í formû konfliktu, která je více
rezistentní proti váleãn˘m operacím armád vybaven˘ch nejnovûj‰ími
zbranûmi, aÈ jiÏ jakkoli rafinovan˘m.
Solomon prosazuje ponûkud odli‰n˘ tón hlasu, kter˘ kazí harmonii
velkého chorálu o rozvoji a vítûzném pochodu technologií v blízké
budoucnosti. UpozorÀuje na to, Ïe v urãitém okamÏiku pﬁestává b˘t
technologicky vedená válka (tj. válka, v níÏ se poãítá s tím, Ïe totální vítûzství zajistí rozvíjející se elektronika a stále sofistikovanûj‰í
zbranû niãící s neb˘valou pﬁesností individuální centra odporu) cestou k ﬁe‰ení problému. V jeho knize je mimo to obsaÏena i jakási
pﬁedpovûì krachu víry v technologie. Aã „vyspûlé“ státy vûnují v˘znamnou ãást svého rozpoãtu na v˘zkum a v˘voj, technologie
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pﬁestávají mít poÏadovan˘ efekt. „Akademicko-prÛmyslov˘ komplex“ je sice schopen zavádût rychle a v nepﬁetrÏitém bûhu inovované v˘robky aÏ na trh, ale zvy‰ují se náklady, stoupá riziko a tempo
zmûny, spotﬁeba klesá a dochází k pauperizaci stále vût‰ího poãtu
nezamûstnan˘ch. Zdá se, Ïe technologie vãetnû informaãních si musí do budoucna najít nûjak˘ stabilizaãní faktor vedle akcelerace
nahrazování starého nov˘m.
Solomon zastává jinak dost ojedinûlé stanovisko, tvrdí, Ïe Spojené
státy americké pokulhávají v technologickém v˘voji za jin˘mi
velmocemi, a to díky tomu, Ïe v˘voj a v˘zkum probíhal ve Spojen˘ch státech pﬁeváÏnû na pÛdû vojensko-prÛmyslového komplexu
na rozdíl od zemí jako Nûmecko a Japonsko, které byly nuceny
hned po válce rozvíjet ve‰ker˘ prÛmysl a posléze technologie jen
na civilní úrovni. Tím urãujícím a pohánûjícím vpﬁed byla spotﬁeba,
inovace pﬁiná‰ející okamÏit˘ a zaznamenateln˘ zisk, a proto stimulující
dal‰í inovování.
Je patrné, Ïe v posledních patnácti letech se vojensko-prÛmyslov˘ komplex ze‰tíhluje, stále více technologick˘ch inovací je pﬁejímáno z civilního sektoru. âásteãnû je v‰ak moÏné tuto tendenci pﬁipsat
spoleãnému smûru v˘voje – od tûÏkého prÛmyslu k lehkému,
ãi podle Baumana tekutému, pﬁechodu od masové v˘roby k v˘robû
více specifikované, rozrÛznûné a zamûﬁené na jednotlivé dílãí oblasti. Dnes se jiÏ nepoãítá síla armády v poãtu tankÛ, obrnûn˘ch vozÛ
a letadel. Síla armády se dnes vidí v rychlosti a pﬁesnosti, s kterou
dokáÏe zniãit komunikaãní a zásobovací centra nepﬁítele. Válka se neodehrává v zákopech první linie, ale rozhodující je pﬁesn˘ a úãinn˘
zásah betonov˘ch bunkrÛ velitelÛ nepﬁátelsk˘ch armád (ty jsou v‰ak
rovnûÏ vybudovány nejnovûj‰ími technologiemi).
Války tﬁetí vlny podle Tofflerov˘ch závisí na „poznání“ a bez
doktorátu s pﬁírodních a technick˘ch vûd se neútoãí. Podle tûchto
autorÛ to souvisí se zmûnou zdrojÛ bohatství dne‰ního svûta, tím jiÏ
není práce ani v˘roba, ale, jak jiÏ víme, právû „poznání". Tato promûna nás zavádí do dal‰ích prostorÛ dne‰ního teoretického svûta
– k sociologii, ekonomii, politice, ale zároveÀ i k etice.
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Spoleãnost a technologie
Promûny spoleãností, které se odehrály zhruba za posledních tﬁicet let, se podaﬁilo zachytit pÛsobivû a teoreticky dost zdaﬁile sociologÛm. Jsou zastoupeni jmény Zygmund Bauman, Gilles Lipovetsky,
Anthony Giddens. Av‰ak sociologická literatura postihující zmûny,
které se udály v na‰ich Ïivotech, je dnes nepﬁeberná.
Sociologie v˘znamnû dokresluje charakter technologického my‰lení a jeho produktÛ. Jsou to pﬁedev‰ím anal˘zy spotﬁeby, kterou zde
naz˘váme vnitﬁní pruÏinou technologií, a popis spoleãností, které
spotﬁebû zcela propadly. Bez neustálé spotﬁeby v˘robkÛ a sluÏeb se
technologick˘ provoz zpomalí, neboÈ moÏnost, byÈ jen iluzorní,
Ïe se nov˘ ãi inovovan˘ v˘robek (vãetnû upraveného lidského
embrya, nové pﬁíruãní zbranû, sledovacího zaﬁízení, mobilÛ implantovan˘ch do tûla apod.) uplatní na trhu, je raison d’étre dal‰ího roztáãení technologií. Tu a tam jsou vzne‰ené úmysly povznést lidsk˘
rod jako druh. DÛleÏit˘ je jedinec, v nûmÏ se zrodí touha a Ïádostivost po vûcech mal˘ch a nepatrn˘ch - jako je zcela nová voda po
holení - a i velk˘ch a olbﬁím˘ch - jako je vlastní vodní park ãi zbrojnice se znaãkov˘mi samopaly. „Rozvoj je totiÏ mûﬁen mnoÏstvím
zkonzumovan˘ch produktÛ“, pí‰e Bauman v knize Úvahy o postmoderní dobû.1
1 Bauman, Z., Úvahy o postmoderní dobû, Sociologické nakladatelství, Praha 1995, s. 145

Spoleãnost, která vystupuje v dílech sociologÛ, je spoleãností, kterou
lze popsat nejenom prizmatem spotﬁeby, ale zároveÀ i jako spoleãnost, která pro‰la radikální promûnou svého zaloÏení. Moderní
spoleãnosti budované rÛznou rychlostí od konce 18. století se promûnily podle rÛzn˘ch autorÛ ve spoleãnosti postmoderní, ve spoleãnosti radikální modernity ãi modernity reflexivní, postmateriální
ãi pozdní, a to v prudkém a náhlém zlomu, kter˘ mÛÏeme sledovat
i na rovinû pÛsobení technologického my‰lení a technologií.
Sama sociologie zmûnila své sebeporozumûní. Anthony Giddens
opakovanû zdÛrazÀuje, Ïe je nejvy‰‰í ãas ustoupit od pﬁedstavy,
Ïe sociologie je s to po vzoru pﬁírodovûdy docházet k poznání systému spoleãensk˘ch vztahÛ a na základû tohoto poznání pﬁedvídat
události, ﬁídit je a regulovat. Giddens proti takovému pﬁesvûdãení
staví model reflexivity. Obrací pozornost k pﬁisvojování si sociologického my‰lení aktéry sociálního Ïivota, coÏ se odráÏí na zpÛsobu
jejich jednání a volbû cílÛ. Proto jsou sociologové dynamicky zapu‰tûni pﬁímo do urãujících faktorÛ sociálních zmûn. Giddens to ﬁíká
takto: „Pﬁíãinou je cirkularita sociálního vûdûní, která na prvním místû ovlivÀuje spí‰e sociální neÏ pﬁírodní svût. V podmínkách modernity nemÛÏe sociální svût nikdy vytvoﬁit stabilní prostﬁedí, a to
vzhledem k pﬁílivu nového vûdûní o svém charakteru a fungování.
Nové vûdûní (koncepce, teorie a poznatky) prostû neãiní sociální
svût prÛhlednûj‰ím, ale mûní jeho povahu, roz‰tûpují ho do nov˘ch
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smûrÛ. Vliv tohoto jevu je zásadní vzhledem k charakteristice
modernity jako molocha a tento jev ovlivÀuje socializovanou pﬁírodu stejnû jako samotné sociální instituce.“2
2 Giddens, A., DÛsledky modernity, Sociologické
nakladatelství, Praha 1998, s. 136-137

Pro Zygmunda Baumana rovnûÏ není postava sociálního inÏen˘ra tím prav˘m naplnûním moÏností sociologie. Bauman otevﬁenû vyhla‰uje, Ïe nechce b˘t fale‰n˘m sociologem, tj. psát v jakémsi ideologickém stylu, kter˘ se dnes roz‰íﬁil. Domnívá se,
Ïe „Úãelem sociologie je ukázat ãlovûku, Ïe moÏnosti v˘bûru existují, Ïe jsou vskutku svobodné a zÛstanou takov˘mi, dokud tu
bude lidstvo.“3

3 Baumann, Z., Tekutá modernita, Mladá Fronta,
Praha 2002, s. 339

Gilles Lipovetsky je pﬁesvûdãen, Ïe intelektuál má objasÀovat
hybné momenty spoleãností a jejich fungování. Velmi ostﬁe kritizuje
ty, kteﬁí svá zkoumání ﬁídí z pozic jiÏ zmírajících teorií, poklidnû
opakují stokrát ﬁeãené, pohodlnû uplatÀují stejné recepty a nejsou s to do zkoumání na‰eho Ïivota vnést novou dynamiku
a opûtovn˘ neklid.4

4 Lipovetsky, G. ¤í‰e pomíjivosti. Móda a její údûl
v moderních spoleãnostech, Prostor, Praha 2002,
s. 11

Anthony Giddens se ve sv˘ch dílech zamûﬁuje pﬁedev‰ím na anal˘zu „modernity“. Z této anal˘zy získává pouãení, které mu umoÏÀuje pohlíÏet na souãasnou podobu svûta a rozumût ji. Je jist˘m
zpÛsobem opatrn˘ – nepﬁijímá totiÏ názor, Ïe modernita je u konce
a nastává nová éra, napﬁ. tak halasnû ohla‰ovaná v dílech manÏelÛ
Tofflerov˘ch, podle nichÏ do‰lo k v˘mûnû systému zaloÏenému na v˘robû v odli‰n˘ systém zaloÏen˘ na informacích. Giddens se domnívá, Ïe souãasná situace znamená radikalizaci dÛsledkÛ modernity
a Ïe odtud je tﬁeba odvozovat povahu tzv. postmoderního vûku,
kter˘ v‰ak je‰tû mÛÏeme jist˘m zpÛsobem formovat, i kdyÏ ne tak,
jak si pﬁedstavovali nûkdej‰í osvícenci. Princip formování popisuje
Giddens v reflexivním modelu sociologie. ZáleÏí na vûdûní, které
ovlivÀuje jednání individuálních osob i skupin. Jde o vûdûní kritické. Zde to znamená, Ïe s anal˘zou zároveÀ pﬁichází i kritické vûdomí, následované vÛlí ke zmûnám a vidinou cílÛ. Ukázkou takového
modelu je napﬁ. Giddensova kniha Tﬁetí cesta s podtitulkem Obnova sociální demokracie.
Modernitu Giddens charakterizuje jako zmûnu tradiãních sociálních ﬁádÛ, která dosáhla celosvûtového roz‰íﬁení a promûnila Ïivot
kaÏdého jednotlivce. Poukazuje pﬁedev‰ím na modernitu jako na období, které vytvoﬁilo sloÏit˘ a nebezpeãn˘ svût – svût „po tradici“
a „na druhé stranû pﬁírody“, v nûmÏ se vynoﬁila specifická Ïivotní
pÛda vyznaãená pomûrem bezpeãí a nebezpeãí, dÛvûry a rizika.
ZároveÀ do‰lo k oddûlení ãasu a prostoru, k jejich vypráznûní,
tj. zru‰ení vázanosti k místu a místním událostem, a k jejich opûtnému propojení teì jiÏ jen jako prázdn˘ch dimenzí. Nov˘ ãasoprostor je podmínkou pro tzv. vyvázání institucí a dokonale zracionalizovanou organizaci. DÛsledkem je zru‰ení tradic a zvykÛ,
a v poslední dobû i nástup globalizace.
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Zmûny, které proÏíváme, nám dávají najevo, Ïe nastupuje globální ﬁád. Pﬁedev‰ím funguje tzv. svûtová elektronická ekonomika,
na globálních penûÏních trzích se dennû obrátí víc neÏ bilión dolarÛ, pﬁiãemÏ vzájemná provázanost a odkázanost úãastníkÛ trhÛ je
obrovská. Giddens tvrdí, Ïe globalizace není pouze ekonomická,
ale politická, technologická a kulturní. OvlivÀuje osobní Ïivoty,
vyvíjí tlak na poslední zbytky tradic, rozpoutává jiÏ témûﬁ utichl˘
nacionalismus, ustavuje nová ekonomická a kulturní centra, zpÛsobuje a zviditelÀuje ekologická po‰kození, nerovnost lidí, bídu.
Svût se zmûnil a dosavadní instituce nepostaãují. GiddensÛv postoj
je odli‰n˘ od postoje zastáncÛ odporu proti globalizaci ãi teoretikÛ
postmoderny. Svût se zmûnil, ale je to stále ná‰ svût a musíme najít
ﬁe‰ení, jak nad ním opût získat vládu, uÏ tﬁeba jen proto, Ïe svûtovou ekonomiku nelze jako celek ﬁídit kyberneticky. Regulace tedy
zÛstává na‰í vûcí, spadá pod na‰e rozhodování a podléhá na‰í vÛli.
Pí‰e: „Jsme první generací, která Ïije v této spoleãnosti, jejíÏ obrysy
zatím vidíme jen matnû. Na‰ím zpÛsobem Ïivota to otﬁásá bez ohledu na to, kde shodou okolností jsme. A není to – alespoÀ prozatím
– globální ﬁád ﬁízen˘ kolektivní lidskou vÛlí. Na‰e spoleãnost se rozvíjí anarchisticky a nahodile, nesena smûsicí rÛzn˘ch vlivÛ. Není pevnû daná a bezpeãná, ale naopak plná obav a úzkostí a zbrázdûná
hlubok˘mi rozdíly. Spousta z nás cítí, Ïe jsme v sevﬁení sil, nad nimiÏ nemáme Ïádnou moc. MÛÏeme jim znovu vnutit svoji vÛli?
Mám za to, Ïe ano. Bezmoc, jiÏ zakou‰íme, není známkou osobních
selhání, ale odrazem neschopnosti na‰ich institucí. Ty, které máme,
je tﬁeba pﬁebudovat nebo musíme vytvoﬁit instituce nové. Globalizace totiÏ není pouh˘m prÛvodním, bezv˘znamn˘m jevem na‰eho
Ïivota. Je posunem v na‰ich Ïivotních pomûrech jako takov˘ch. Je to
zpÛsob, jak˘m dnes Ïijeme.“5
5 Giddens, A. Unikající svût. Jak globalizace mûní ná‰
Ïivot, Sociologické nakladatelství, Praha 2000, s. 31

Pokud jde o nekontrolovateln˘ rozvoj a pÛsobení technologií,
zastává Giddens obdobn˘ postoj: doposud se ãasto na negativní
dÛsledky rozvoje vûdy reagovalo opût jen jin˘m technologick˘m
ﬁe‰ením, napﬁ. ekologické zneãi‰Èování prostﬁedí je zmírÀováno
v˘mûnou technologií. Ale to nestaãí. Je tﬁeba aktivnûj‰ího pﬁístupu
pﬁedev‰ím prostﬁednictvím pﬁevzetí rizika. Riziko je podle Giddense
nûco jiného neÏ nebezpeãí. Riziko znamená aktivnû se zamûﬁit do budoucnosti a uvaÏováním a zvaÏováním naãrtávat cestu mezi rÛzn˘m
hrozícím nebezpeãím. Je nutné zvaÏovat i samotné riskování,
protoÏe v˘hody a ztráty jiÏ nejsou ãerné a bílé. Zde nepomohou
vûdci, neboÈ i oni se pohybují v nerozhodnuteln˘ch otázkách. RÛzné
teorie a odhady jsou protikladné a v˘sledky experimentování
mnohdy mohou b˘t známy aÏ za nûkolik desítek let. „Pokud se chceme vyhnout váÏn˘m a nezvratn˘m ‰kodám“, pí‰e Giddens v knize
DÛsledky modernity, „bude nutno ãelit nejen vnûj‰ím dÛsledkÛm,
ale také logice nespoutaného vûdeckého a technického rozvoje.
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Humanizace techniky bude pravdûpodobnû znamenat rostoucí uplatÀování morálních otázek ve vztazích mezi lidsk˘mi bytostmi
a umûl˘m prostﬁedím, které mají dosud po v˘tce „instrumentální“
povahu“.6 Pro Giddense se tu otevírá nov˘ prostor pro politiku
6 Giddens, A., DÛsledky modernity, s. 150

a angaÏovanost. I zde je vidût, Ïe chápe souãasnou situaci jako tkvící v samotném charakteru modernity, a proto mluví o nadcházejícím
vûku jako o zradikalizované modernitû. Oproti jin˘m povaÏuje souãasnou podobu Ïivota nikoli za negativní, n˘brÏ za pﬁinejmen‰ím
dvojznaãnou a varuje pﬁed jednostrannû odsuzujícím a moralistním
hodnocením. Sám oznaãuje svût jako svût na útûku: „Zdá se, Ïe svût,
místo abychom jej mûli stále více pod kontrolou, se na‰í kontrole vymyká – Ïe nám uniká.“7 Giddens se pokou‰í odhalit, proã k tomu

7 Giddens, A. Unikající svût, s. 12-13

do‰lo, a spí‰e neÏ by obviÀoval moc, experty, kapitalismus ãi zbohatlíky, upozorÀuje, Ïe ze svého svûta nemÛÏeme vystoupit, zvlá‰tû
do‰lo-li k jeho promûnû skrze nás samé. Abychom utíkajícímu svûtu
staãili, musíme radikalizovat to, co sama modernita v sobû skr˘vá jako svou podstatu, totiÏ ovládání a kontrolu.
Gilles Lipovetsky jist˘m zpÛsobem pﬁipomíná GiddensÛv postoj.
Ve sv˘ch anal˘zách souãasn˘ch západních spoleãností ãasto upozorÀuje na dvojznaãnost postmoderního Ïivotního stylu a jednání.
Podle nûj tyto Ïivotní zpÛsoby nelze odsuzovat jako úpadkové.
Lipovetsky dobﬁe rozeznává jejich janusovskou tváﬁ, i kdyÏ mnohé
extrémy pronásleduje se sÏíravou ironií. U nás jsou pﬁedev‰ím známa jeho díla Vûk pomíjivosti, Éra prázdnoty, Soumrak povinnosti
a Tﬁetí Ïena.
Zde se zamûﬁíme na jeho anal˘zu spotﬁeby, jejímÏ nositelem je
nové individuum, oddané poÏitkÛm a slasti, tedy hédonistické,
ale také zahledûné do sebe – narcisistické. Lipovetsky ve sv˘ch
anal˘zách skrytû reaguje na dva star‰í motivy – motiv úpadku
spoleãnosti, která volí za jedin˘ cíl blahobyt, a motiv individualismu
jakoÏto vymizení zájmu o otázky veﬁejného blaha.
Lipovetsky se distancuje od teorií spotﬁeby, které v ní vidí
skryt˘ proces spoleãenské diferenciace, tj. rozli‰ení vrstev, totiÏ na ty,
kteﬁí si mohou opatﬁit novinky, a na ty, kter˘m se to nedaﬁí (sám
mluví o procesu desociace spotﬁeby), ale hlavnû se distancuje od fale‰né ideologie, která prezentuje spotﬁebu jako utilitaristické chování individua, které usiluje o potû‰ení a uspokojení sv˘ch tuÏeb.
Razantnû pﬁedkládá svá pozorování svûta spotﬁeby: „jde o historickou funkci nového typu spoleãenské regulace na základû nestálosti,
svÛdnosti a nadmûrného v˘bûru“.8

8 Lipovetsky, G., Vûk pomíjivosti. Móda a její údûl
v moderních spoleãnostech, Prostor, Praha 2002,
s. 267

Jeho pojetí krouÏí kolem vzniku zcela nového typu ãlovûka – ãlovûka personalizovaného: pohyblivé osobnosti, v‰emu otevﬁené,
bez hlub‰ích vazeb a s mentalitou zbavenou strohosti a militantních vá‰ní, bez nadlidsk˘ch idolÛ, bránící se citové závislosti
a chránící svou vnitﬁní vyrovnanost. Spotﬁeba dnes neznamená

28

uÏívat hojnosti vûcí a slepû propadnout podnûcování potﬁeb – naopak.
Lipovetsky poukazuje, Ïe „Zcela jasnû jsme vkroãili do vûku uÏitné
hodnoty, spolehlivosti, uÏitn˘ch záruk, testÛ a úmûrnosti mezi kvalitou a cenou“.9 Spotﬁebitel, kter˘ oceÀuje úroveÀ pohodlí, trvanli9 tamtéÏ, s. 267

vost, pouÏitelnost, musí uváÏlivû vybírat, a tak, aby mohl dobﬁe pﬁeÏít, musí b˘t informovan˘. Na jedné stranû je v zajetí hédonismu
- slasti dosahované svobodn˘m v˘bûrem své soukromé sféry, na druhé stranû se ocitá v zajetí informací. „Procesem personalizace vzniká
informovan˘ ãlovûk nesoucí za sebe odpovûdnost, kter˘ je neustále
sám sobû dispeãerem.“10

10 Lipovetsky, G., Éra prázdnoty. Úvahy o souãasném
individualismu, Prostor, Praha 2001, s. 132

Lipovetského popisy vyvolávají dojem, Ïe historicky vzniklá spoleãnost konzumu, byrokratického programování a mediálního ohlupování nechtûnû vytvoﬁila typ, kter˘ je pﬁipraven (osvobozen od pevn˘ch rolí a konvencí) jakoÏto zku‰en˘ operátor neustále svobodné
volby, aby zpûtnû pÛsobit na politiku (je jejím konzumentem) a média (aÈ jsou jakkoli svÛdná) a spotﬁebu samu (neboÈ uÏ se naváÏe na vûci, jsou to pﬁedmûty zbavené kouzla a on je k nim stále lhostejnûj‰í). Otázky veﬁejného blaha nejsou kladeny ve starém stylu.
Staly se nenápadn˘mi – pﬁenesly se blíÏe k soukrom˘m zájmÛm
– do regionálních a místních zastupitelstev, do regionální kulturní
politiky – k ochranû okolní pﬁírody, památek, k hledání moÏností realizace v místû bydli‰tû.
Sociolog Zygmund Bauman líãí souãasného ãlovûka nepatrnû
odli‰nû – jakoby upadlého do mechanismÛ spotﬁeby, kde se ho
zmocÀují chapadla a pasti pﬁipravené mu nov˘m spotﬁebním charakterem v˘roby, která se spojila s médii, architekturou, správou
mûst a dietick˘mi, zdravotními a hygienick˘mi pﬁedpisy.
Z lidské bytosti se stalo individuum, totiÏ oddûlená bytost, která
je ve svém Ïivotû odkázána jen na sebe, na svÛj pﬁíjem, byt, zamûstnání a schopnost se svobodnû rozhodovat o v‰ech vûcech Ïivota. Co v‰ak jsou vûci Ïivota? Je to rozhodnutí o tom, jak vychovávat
dûti, jak se vztahovat k druh˘m, jak se starat o své tûlo (mimochodem to je v Ïivotû tím nejtrvalej‰ím, protoÏe je stále s námi - aÏ do
poslední chvíle, a jedinû o nûj stojí za to se starat) a o zdraví, o svÛj
byt a bezpeãnost. To v‰ak neznamená ﬁe‰ení problémÛ, jak tomu b˘valo kdysi, n˘brÏ jen a jen volbu Ïivotního stylu, a to ani ne svobodnou, neboÈ jde o pouh˘ v˘bûr z nabízen˘ch moÏností. Bauman
v˘stiÏnû pﬁedvádí popularitu rÛzn˘ch „individuí“, aÈ jiÏ veﬁejnû znám˘ch osobností ãi náhodnû vybran˘ch obyãejn˘ch „spoluobãanÛ“,
kteﬁí houfnû vystupují v médiích a líãí své Ïivotní styly – jak nakupovat, jak zvládat depresi, obezitu, nezamûstnanost, cizince, dopravní kolaps ãi sexuální obtûÏování.
Do pasti „individuality“ jsou obãané vtahováni nutností nûjak se
chovat a jednat za okolností, kdy vztah k druh˘m a k vûcem pﬁestal
b˘t záleÏitostí pﬁímého kontaktu a stal se záleÏitostí odstupu, distan-
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ce tûlesné i citové. K individualismu je nutí i vnûj‰í uspoﬁádání
mûst, námûstí, ulic, spotﬁebních center, bank, nemocnic a úﬁadÛ.
Zde v‰ude panuje samoobsluÏnost, která vyÏaduje soustﬁedûní,
a podívaná, která je vtíravá a skrze údiv vede jen k osamocenému
otupûlému zírání. Svody, poutavost a nevyhnutelnost nabízejí zapomenutí a lehkost proÏitkÛ pﬁi nakupování v supermarketech, kde lze
trávit v uliãkách mezi vystaven˘m zboÏím celé hodiny. To v‰ak je jen
povrch, pohlednice z rodinného v˘letu zaslaná pﬁíbuzn˘m. Bauman
je dalek toho, aby se pou‰tûl do hanobení obãanÛ propadl˘m konzumu. Vlastnû takové obãany nikde nenachází. Vidí bytosti, které spí‰e
nemají na to, aby hojnost vystavenou v obchodních centrech konzumovali, které zvaÏují svÛj mûsíãní rozpoãet, peãlivû váÏí, ãeho si
dopﬁejí, a jen trpce sní o tom, jak se nûkdy pustí do nevázaného
nakupování v‰eho, naã padne jejich doposud ustaran˘ zrak.
„V synoptické spoleãnosti lidí závisl˘ch na nákupech a sledování nemohou chudí odvrátit oãi, není kam by je odvrátili. âím vût‰í je svoboda na obrazovce a ãím svÛdnûj‰í poku‰ení kyne z v˘loh nákupních stﬁedisek, tím hlub‰í je pocit ochuzení reality a tím drtivûj‰í se
stává touha ochutnat, byÈ jen na prchav˘ moment, blaho v˘bûru.
âím vût‰í se zdá v˘bûr bohatého, o to ménû snesiteln˘ pro v‰echny
je Ïivot bez moÏnosti v˘bûru.“11
11 Bauman, Z., Tekutá modernita, s. 141

Tlak konzumu se projevuje v ústupu aÏ na hranu hazardu – ve vydání se z úspor, v dluzích a Záchranná síÈ sociální péãe v‰ak odráÏí
zároveÀ hazardéry i nevinné poukazem na osobní vinu a nutí je,
aby aktivovali své síly za hojného pﬁispûní profesionálních psychologÛ, kteﬁí se zamûﬁují na v˘chovu osobnosti, která je schopná se
vÏdy vnutit jakémukoli zamûstnavateli. Tento zpÛsob pﬁístupu v‰ak
neuniká pozornosti sociologÛ a filosofÛ. Napﬁíklad Habermas podává tento komentáﬁ: „v pozdnû kapitalistick˘ch spoleãnostech se fenomény odcizení oddûlily od projevÛ pauperismu. Toto rozli‰ení
v‰ak pﬁedev‰ím pﬁihlíÏí k oné pozoruhodné integraãní síle a pﬁizpÛsobivosti spoleãnosti, která se projevuje v tom, Ïe sociální konflikty
mohou b˘t pﬁesunuty do roviny psychick˘ch problémÛ, Ïe tedy mohou b˘t nejprve uloÏeny individuu jakoÏto jeho soukromá záleÏitost
a Ïe pak mohou b˘t vyrovnány du‰evní konflikty, repolitizované
ve formû protestu, tj. mohou b˘t pﬁetvoﬁeny v administrativnû zvládnutelné problémy a institucionalizovány jako svûdectví skuteãnû
roz‰íﬁeného prostoru tolerance.“12

12 Habermas, J., Problémy legitimity v pozdním kapitalismu, FÚ AV âR, Praha 2000, s. 161-162

Spotﬁeba v zástûrce hojnosti a blahobytu jako civilizaãních
hodnot zaãíná viditelnû zklamávat.
Je tomu tak i s ekonomikou?
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Ekonomie a etika
Pozvoln˘m zpÛsobem se mÛÏeme k ekonomice pﬁiblíÏit pﬁipodobnûním. Z dálky ekonomika pﬁipomíná velkého a mocného boha,
bez nûhoÏ ve svûtû nic nenastává, kterého je tûÏké spatﬁit pﬁi ãinu,
b˘vá jen tu‰en a v ekonomick˘ch teoriích vz˘ván. Je to v‰ak mocnost, která pro‰la v˘razn˘mi metamorfózami. První taková metamorfóza probûhla v druhé polovinû minulého století.
Oficiálnû byla zaznamenána v diskusi, která se odehrála na kongresu sociologÛ v roce 1968 v Nûmecku. V diskusi ‰lo o to, zda soudobou spoleãnost lze oznaãit za pozdnû kapitalistickou ãi industriální.
To bylo dÛleÏité rozhodování.
PﬁipomeÀme si, Ïe kapitalismus se jako ekonomick˘ systém
vyznaãuje tûmito základními systémov˘mi rysy: soukrom˘m vlastnictvím majetku, hlídáním trÏních signálÛ, které jej uvádûjí v ãinnost,
a touhou po zisku, kter˘ motivuje. K urãitému zpÛsobu fungování
kapitalismu existuje korelativní uspoﬁádání spoleãnosti – rozdûlení
moci, rolí, zpÛsobu Ïivota: námahy, zdraví, bydlení, stravování,
volného ãasu, zábavy, rodinn˘ch pomûrÛ, bezpeãí a jistoty.
V diskusi sociologÛ ‰lo o to, odkud pramení v˘razná sociokulturní zmûna soudob˘ch spoleãností, kterou jiÏ nebylo moÏné pﬁehlíÏet (také díky studentsk˘m vzpourám), a zda vypl˘vá z pokroãilého
industrialismu, ãi ze samotn˘ch promûn kapitalismu. První verzi
reprezentuje teorie amerického sociologa Daniella Bella, a druhou
koncepce Theodora W. Adorna.
Daniell Bell Ïádá, aby se ke spoleãnosti pﬁistupovalo z jin˘ch
hledisek, neÏ jsou ta, která uplatÀují tradiãní anal˘zy kapitalismu.
Pﬁedev‰ím odmítá klasické tﬁídní dûlení na kapitalisty a proletariát.
Soustﬁedí se na industriální systémy, které lze podle nûj rozdûlit do
typÛ pomocí tzv. axiálního principu. Axiální princip znamená, Ïe je
tﬁeba zkoumat konkrétní souhrn tﬁí faktorÛ: vûdûní, vyrábûní a sociálních forem. Typ industriální spoleãnosti, kter˘ Bell analyzuje,
tj. severoamerick˘, se vyznaãuje tûmito rysy: na v˘znamu nab˘vá
vzdûlání (v sedmdesát˘ch letech znamenalo pﬁijetí na vysokou ‰kolu Ïivotní v˘hru, zaruãené postavení, vysok˘ pﬁíjem, jistou budoucnost, dnes podobnou roli hraje moÏnost získat doktorát, ale ani to uÏ
není zaruãeno), dochází k promûnû autorit a distribuce moci, vzniká
nová tﬁída technokratÛ, soukromé vlastnictví se pﬁesouvá do rukou
manaÏerÛ, vládne zcela jiná nerovnost a pﬁetrvávající nedostatek
spravedlnosti a solidárnosti je pociÈován v odli‰n˘ch souvislostech.
Bell uvaÏuje o nové roli politiky, která pﬁeklene pﬁíli‰né upadání vlády pod diktát ekonomÛ, technokratÛ a lokálních zájmÛ. UpozorÀuje
na vznik nové kultury, která se zcela odpoutala od sociální struktury. Nové kulturní milieu - hédonistické - pﬁiãítá vnitﬁnímu rozporu
industriální spoleãnosti. Podíváme-li se zpátky na základní cnosti
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vznikající vrstvy podnikatelÛ a na zpÛsoby chování a jednání, které
se od nich vyÏadují, napﬁ. v díle Adama Smitha, zdá se, Ïe vrstvy
podnikatelÛ, technokratÛ, manaÏerÛ, jejichÏ Ïivotní styl Bell systematicky popisuje, by Adama Smitha doslova vydûsily. Ov‰em Daniell
Bell si vzpomíná spí‰e na Maxe Webera a jím popsanou souvislost
mezi protestantismem a akumulací kapitalismu a staví do popﬁedí
pietistické zásady – pracovitost, skromnost a stﬁídmost. Nov˘ Ïivotní
styl – zcela uvolnûn˘, pﬁipomínající styl nevázan˘ch avantgardních
umûlcÛ, kteﬁí se zcela odpoutali od spoleãensk˘ch tabu - se ustavil
podle nûj díky rozporu v základu industriálních spoleãností sam˘ch.
Jde o rozpor mezi v˘robou vyÏadující pracovitost a disciplínu, ale plodící blahobyt, a spotﬁebou, která je podmínûna svádûním k poÏitkÛm
a vyÏaduje spí‰e frivolnost.
Theodor W. Adorno pﬁichází s teorií pozdního kapitalismu.
V centru jeho pozornosti stojí podobné jevy, které zaujaly i Daniella
Bella. Ov‰em jeho pohled vidí ponûkud odli‰né dûní. âlovûk se podle nûj nestal bezuzdnû hédonistick˘, n˘brÏ je manipulován. Ztrácí
svobodu a prostor pro odpovûdnost. Sociální a kulturní Ïivot ovládají tytéÏ síly, které pÛsobí ve v˘robû. Spotﬁebitel je stejnû vyrobiteln˘ jako automobil a konzument kultury je podﬁízen kulturnímu prÛmyslu, kter˘ podnûcuje touhy a nabízí zábavu a podívanou.
RÛst v˘roby zasahuje do v‰ech lidsk˘ch vztahÛ ke svûtu a druh˘m.
Adorno se na rozdíl od Bella namísto k obnovû politiky obrací
ke skryt˘m silám Ïivota, které lze probudit tím, Ïe se necháme vést
estetick˘mi proÏitky. Na základû proÏitkÛ krásy, radosti, úchvatného,
vzne‰eného získáme vÛli k odporu proti ovládání ze strany v˘roby a konzumu.
Jist˘m zpÛsobem tehdy navazuje na Adorna, ale i na Bella nûmeck˘ filosof Jürgen Habermas. Navrhuje totiÏ ﬁe‰ení, které vnese do veﬁejného prostoru ovládaného technologick˘m my‰lením moÏnost nové
komunikace, schopné obnovit demokracii na základû konsensu o vûcech, které se t˘kají lidsk˘ch hodnot a pospolitého Ïivota.
Druhá promûna zaznamenaná v chodu kapitalismu zaãíná b˘t
tematizovaná od konce sedmdesát˘ch let. Zvlá‰tû na síle nab˘vá
po pádu komunistick˘ch reÏimÛ. Mnohé, co vyplynulo na povrch
koncem ‰edesát˘ch let, jakoby se je‰tû více vyhranilo. Ov‰em ve stﬁedu zájmu se ocitají zbrusu nové skuteãnosti.
Zygmund Bauman je pﬁesvûdãen, Ïe tûÏk˘ kapitalismus se
zmûnil v lehk˘, tekut˘. Ze starého nezÛstalo nic. Ulrich Beck
ukazuje novou spoleãnost jako spoleãnost rizika, totiÏ takového, o nûmÏ pﬁedchozí lidstvo nemûlo ani tu‰ení. O pojetí Gillese
Lipovetského se dovídáme hned z názvu jeho dûl (Éra prázdnoty,
Vûk pomíjivosti, Soumrak povinnosti). Ostatnû vût‰ina prací, které
zkoumají soudobé spoleãnosti, má ve sv˘ch titulech ono osudové
slovo KONEC.
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Noam Chomsky v‰ak tvrdí, Ïe kapitalismus zÛstal takov˘m, jak˘m
vÏdy byl, jde jen o jeho poslední verzi, která je silnûj‰í a v˘konnûj‰í.
Je silnûj‰í a v˘konnûj‰í proto, Ïe informaãní technologie umoÏnily
globalizaci – tj. zmûnit svût na globální trh, omezit vliv národních
vlád, prosadit voln˘ obchod jen pro Západ, urychlit a usnadnit
spekulace. Za touto globalizací podle nûj následuje globalizace
sociokulturní: svût spûje k je‰tû vût‰í nerovnosti, zadluÏenosti, bídû
a chudobû. Globalizace promûÀuje i západní zemû. Uvnitﬁ nich se
objevuje nová chudoba, omezuje se sociální péãe, je v‰emoÏn˘m
zpÛsobem ovládána pracovní síla (práce na dobu urãitou, na zkrácen˘ úvazek ãi vÛbec „na ãerno“). Vzniká nová elita, malá, ale nesmírnû bohatá, neboÈ, jak tvrdí Chomsky, zamûﬁení ekonomiky na krátkodob˘ zisk mÛÏe prospívat pouze men‰inû.
Zamûﬁení na krátkodob˘ zisk je nepﬁehlédnuteln˘ znak souãasn˘ch
ekonomik. Souvisí s pﬁechodem v˘roby orientované na masovou spotﬁebu k v˘robû, která se zamûﬁuje na individualizovanou spotﬁebu,
tj. jak se nûkdy ﬁíká na v˘robky ‰ité na míru konzumentÛm.
Vylíãení tohoto pﬁechodu b˘vají úchvatná. Ve stﬁedovûku kolovaly pohádky o zemích hojnosti, jak se ﬁíká – kolem létalo peãené
ptactvo, na stromech visely uzenky, ploty byly z marcipánu, v potocích a ﬁekách teklo víno a pivo. Byl to do krajiny vtûlen˘ seznam
v‰eho, co nejenom uti‰í hlad, ale umoÏní na nûj úplnû zapomenout
a oddat se slastem obÏerství. Líãení zaji‰Èování spotﬁebního ráje daleko pﬁekonává tuto starou evropskou pohádku.
Na trhu nesmí nic chybût. V‰e musí b˘t v mnoha variantách a neustále doplÀováno nûãím nov˘m. Spotﬁebitel jakoby si nikdy nemûl
v‰imnout, Ïe zboÏí je ménû neÏ nespoãítanû. Jak to ekonomika
zvládá? Pomocí technologií a nové pracovní etiky.
V˘robní podniky se decentralizovaly. Oddûlily se v men‰í funkãní jednotky, lépe schopné reagovat na nasycení trhu, zaﬁízené lépe
na hlídání konkurence, na ﬁízení dodavatelÛ, na orientaci v˘zkumu
k inovacím. Technologie se zamûﬁují na individualizování v˘roby.
Ta je dnes vesmûs ﬁízena programy schopn˘mi obmûÀovat modely
v˘robku po mal˘ch sériích a rychle se pﬁeorientovat na v˘robu
nov˘ch. Tato flexibilita je doprovázena i celkovou mobilitou firmy.
Takﬁka pﬁes noc mÛÏe firma zmûnit místo a prosadit se v jiném odvûtví. Bauman v knize Tekutá modernita porovnává tovární budovy
z doby tûÏkého industrialismu – stabilní v˘robní haly a budovy
vedení, které mûly vydrÏet staletí a byly obehnány mohutn˘mi zdmi,
do jejichÏ okrajÛ byly zapu‰tûny kusy ostr˘ch skel anebo veden ostnat˘ drát – z dobou tzv. softwarového prÛmyslu – odlehãené nízké
hangáry na zelené louce, bez oplocení a okrasn˘ch vûÏiãek, pﬁipravené ihned k demontování.
Tekutost dne‰ního vyrábûní souvisí se zamûﬁením na krátkodobé
zisky. ZároveÀ funguje nov˘ styl ovládání pracovní síly. Tekut˘ a pﬁe-
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lévav˘ prÛmysl potﬁebuje stejnû tekutou a pﬁelévavou pracovní sílu.
Ta je v‰ak vázána k jednomu místu. Bauman uÏívá této metafory:
„Ve svûtû zabydleném nevolníky, kteﬁí dﬁeli na pÛdû, mohlo b˘t pro
barony poskakování ze stromu na strom jak˘msi jednoduch˘m receptem na svobodu. K vybavení souãasn˘ch baronÛ patﬁí chovat se zpÛsobem blízk˘m skákání po stromech, které drÏí moderní nástupce
nevolníkÛ na místû, a právû jejich vynucená nehybnost, jejich svázanost s místem je tím, co dne‰ním baronÛm umoÏÀuje pokraãovat
ve svém skákání. Jakkoli je bída nevolníkÛ hluboká a skliãující,
v dohledu není nikdo, kdo by se proti ní vzepﬁel, a kdyby se nevolníci nakonec vzbouﬁili, bleskurychle se pohybující terãe své rebelie
by nikdy nedohonili. TûÏká modernost udrÏovala kapitál a pracovní
sílu v jakési Ïelezné kleci, ze které nikdo z nich nemohl uniknout.
Lehká modernost v‰ak jednomu z partnerÛ umoÏnila klec opustit.
„Pevná" modernost je érou vzájemného zasnoubení. „Tekutá“ modernost je érou nevázanosti, opro‰tûní, neuchopitelnosti, snadného
úniku a beznadûjné honiãky. V tekuté modernosti vládnou ti, kteﬁí
jsou nejnezachytitelnûj‰í, ti, kteﬁí mají svobodu se pohybovat bez
pov‰imnutí.“1
1 Bauman, Z., Tekutá modernita, Mladá Fronta,
Praha 2002, s. 192-193

Bauman se ve své knize zab˘vá promûnami práce samé, tím, co dnes
práce na lidech vyÏaduje a jaké dopady má na oblast jejich nejintimnûj‰ího Ïivota.
Od doby Adama Smitha je práce nejpﬁednûj‰í cností a zároveÀ
zdrojem bohatství. Práce v‰ak podle Baumana byla i rozhodující
silou pﬁi „podmanûní si, ovládnutí a kolonizování budoucnosti".
Kdo se vyh˘bal práci, byl vylouãen ze spoleãnosti jako neÏádoucí
element, neschopn˘ naplnit svou lidskou pﬁirozenost a závazky
k budoucnosti lidského rodu. V dobû „tekuté“, kdy jsme se podle
Baumana ocitli ve svûtû podobném labyrintu, se práce „‰tûpí do sebou uzavﬁen˘ch epizod“ a mûní svÛj charakter. „Stále ãastûji jde
o jednorázov˘ akt: trik brikoláÏisty, ‰ejdíﬁe, kter˘ se vÏdy zamûﬁí jen
na to, co je právû po ruce, je tím inspirován a omezován, je spí‰e
utváﬁen˘ neÏ utváﬁející, je spí‰e v˘sledkem náhody neÏ produktem
uváÏlivého plánování.“2

2 tamtéÏ, s. 222

Práce uÏ neznamená bezpeãné zázemí a základ pro Ïivotní plán.
Navíc ztratila aureolu spoleãenského prospûchu, zu‰lechtûní, váÏnosti a cti. Bauman cituje Roberta Reicha a uvádí jeho rozdûlení do ãtyﬁ
kategorií pracovníkÛ: První jsou manipulátoﬁi symbolÛ – lidé, kteﬁí
vym˘‰lejí ideje (nápady) a zpÛsoby, kterak je uãinit Ïádoucími
a prodejn˘mi. Dále jsou to ti, kteﬁí se zab˘vají reprodukcí pracovní
síly (pedagogové a úﬁedníci sociálního sektoru). Tﬁetí jsou lidé zamûstnaní ve sféﬁe sluÏeb, z nichÏ velkou ãást tvoﬁí prodejci v˘robkÛ
a v˘robci touhy po nich. A na ãtvrtém místû je tzv. sociální substrát,
tedy ti, kteﬁí v minulosti byli naz˘váni dûlníky. „Ti mají tendenci b˘t
poslední dobou tou nejpostrádatelnûj‰í zamûnitelnou ãástí ekono-
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mického systému.“3 Bauman mluví o reakcích právû tûchto lidí
3 tamtéÏ, s. 242

na ãasté stíÏnosti zamûstnavatelÛ a pracovních úﬁadÛ ohlednû jejich
„pracovní morálky“. „Vûdí, Ïe jsou vlastnû na jedno pouÏití, takÏe
poutat se a b˘t vûrn˘ svému zamûstnání má pro nû jen mal˘ v˘znam,
stejnû jako udrÏovat trvalé vztahy se spolupracovníky. Aby se zbavili hrozících frustrací, dávají si pozor na to, aby projevovali jakoukoli vûrnost pracovnímu místu nebo do plánÛ své pracovní budoucnosti zakomponovali nûjaké své Ïivotní cíle.“4

4 tamtéÏ

O zmûnû stylu v ovládání pracovní síly a nárÛstu nepotﬁebnosti
velké ãásti populace planety hovoﬁí shodnû jak Noam Chomsky,
manÏelé Tofflerovi, Pierre Bourdieu, Daniel Cohen, Richard Sennett
a jiÏ zmiÀovan˘ Robert Reich. O knize Jeremy Rifkina Konec práce
jsme mluvili jiÏ v úvodu.
Promûna statutu práce pﬁispívá k formování ãlovûka dne‰ní
doby stejnû, jako jej formuje konzumentství a v nûm skryté pasti.
Individualismus spí‰e znamená stát se uprostﬁed pﬁelidnûn˘ch mûst
Robinsonem, odkázan˘m nikoliv na své vlastní schopnosti, vÛli
a odvahu, n˘brÏ na náhodu. Nûmeck˘ filosof Peter Sloterdijk v knize Na jedné lodi tvrdí, Ïe „V individualismu apartmánÛ postmoderních velkomûst se ostrovanství stává definicí individua.“5 Gilles

5 Sloterdijk, P., Na jedné lodi. Pokus o hyperpolitiku,
Votobia 1997, s. 73

Lipovetsky hovoﬁí je‰tû o jiném zdroji formování dne‰ního ãlovûka.
Objev práce jako zdroje bohatství a podstaty lidské pﬁirozenosti na konci 18. století znamenal zároveÀ i pramen nové etiky (ukázkou nad jiné
je dílo A. Smitha). To platí i dnes, kdy práce zmûnila svÛj charakter.
Etika, která jiÏ od stﬁedovûku byla silnû profesnû zamûﬁena, tu nab˘vá zásluhou podnikov˘ch hlasatelÛ drasticky tvrd˘ch poÏadavkÛ.
Pﬁi bliÏ‰ím ohledání dokonce budí dojem, Ïe jde o systematickou likvidaci psychick˘ch i fyzick˘ch sil zamûstnancÛ.
Gilles Lipovetsky hodnotí promûnu statutu práce takto: „Rozvoj
individualistick˘ch, hédonistick˘ch a konzumních hodnot na jedné
stranû a nová paradigmata managementu na druhé byly korouhvemi
nástupu nového „imaginativního v˘znamu“, postmoralistní a posttechnokratické kultury práce.“6

6 Lipovetsky, G., Soumrak povinnosti. Bezbolestná
etika nov˘ch demokratick˘ch ãasÛ, Prostor, Praha
1999, s. 194

Na jedné stranû Lipovetsky poukazuje na vymûnûní hesla „Práce
mu byla Ïivotem" za slogan „Îivot zaãíná aÏ po práci“. Domnívá se,
Ïe za touto zámûnou stojí nové spoleãenské zhodnocení práce,
zábavy, volného ãasu a kolektivní pﬁesmûrování nadûjí k hmotnému
majetku, prázdninám a omezení pracovní doby. Na druhou stranu
podává zprávu o souãasném statutu práce a její podobû v podnicích
a v rÛzn˘ch zamûstnáních. Pﬁi tom se snaÏí, aby do popﬁedí co nejvíce vystoupily rozpory, které na‰í dobu pronásledují.
Pro podniky jiÏ není záhodn˘ byrokratick˘ aparát dohlíÏející
na plnûní pﬁedem stanoven˘ch pracovních úkolÛ v stanoven˘ch
ãasov˘ch limitech a tomu odpovídající hlásání etiky pro pracující,
která obsahovala v˘zvy k pûstování píle, vytrvalosti, zdolávání únavy a vyhla‰ovala boj lenosti a zahálce.
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Decentralizovan˘ podnik reagující na pﬁedvoj v˘zkumu, konkurenci, v˘chovu a poslu‰nost spotﬁebitelÛ potﬁebuje pruÏné, iniciativní, autonomní jedince s „vá‰ní ke zmûnám“, schopné se pﬁizpÛsobit
a vzdûlávat ve stále odli‰n˘ch vûcech. To odpovídá individualistickému Ïivotnímu stylu, neboÈ v‰e naznaãuje, Ïe zamûstnanci mají
svou Ïivotní kariéru plnû ve vlastních rukou. Na druhou stranu
nikomu z nich nic z tûchto vlastností ke kariéﬁe nepomÛÏe. Nikdo
není tak flexibilní, aby nemohl b˘t nahrazen, anebo pﬁi ze‰tíhlování
firmy propu‰tûn. Îít jako atlet inovací znamená sice jakési naplnûní
modernou hlásané úcty k jednotlivci, ale vede k depresím, úzkosti
a nakonec strachu pﬁed jak˘mkoli pracovním v˘konem, natoÏ samostatn˘m. Nûkteﬁí zamûstnanci konãí jako zcela vyãerpané trosky,
zvlá‰tû ve firmách, které je trénují k obrazu svému i o víkendu a na zvlá‰tních t˘denních kurzech, z nichÏ nejobávanûj‰í jsou cviãení, jak pﬁeÏít v panenské pﬁírodû bez v˘dobytkÛ civilizace a prokázat tak svou
samostatnost, invenci a sebedÛvûru v sebe sama. „Ve Spojen˘ch státech
se jiÏ 14 % Ïalob o od‰kodnûní za choroby z povolání t˘ká stresu.
V Silicon Valley má 60 % osob psychologického poradce a 35 % lidí
zde pracuje pod vlivem drog. Zprávy pracovních lékaﬁÛ v‰ude signalizují nárÛst psychopatologick˘ch potíÏí. Studie z roku 1985 odhalila, Ïe 65 % zamûstnacÛ Apple France se probouzí unaven˘ch,
34 % zaÏívá úzkost a 23 % trpí stﬁevními potíÏemi.“7 Lipovetsky
7 tamtéÏ, s. 305

mÛÏe uzavﬁít své anal˘zy apelem na nutnost opatﬁení, která mají
proudit do ekonomické sféry z politiky:
„Pﬁevládající diskurz sice vyná‰í participaci a zodpovûdnost,
ale fakticky se v mnoha ohledech obnovuje tvrd˘ kapitalismus se
„dvûma mzdov˘mi rychlostmi“, hroucením systémÛ sociální ochrany
a zmnoÏením pracovních míst s nízkou kvalifikací a odmûnou.
Ve Spojen˘ch státech v souãasné dobû pouze 25 % nezamûstnan˘ch
bere podporu a 37 milionÛ osob je vylouãeno z jakéhokoli systému
nemocenského poji‰tûní, skoro tﬁetina obyvatel v produktivním vûku
je ve stavu profesní nejistoty a nouze, kaÏdé pracovní místo vytvoﬁené uprostﬁed osmdesát˘ch let obná‰elo niÏ‰í plat, neÏ je stanoven˘ práh chudoby. Etickou jednohlasnost doprovází profesní úbytek
kvalifikace, sociální rozpolcenost a vytlaãování na okraj spoleãnosti.
chvalozpûv na prÛhlednost, úctu a sdílení zodpovûdnosti nijak nebrání zavádûní tajnÛstkáﬁsk˘ch a opovrÏeníhodn˘ch praktik: v polovinû osmdesát˘ch let byla stﬁední doba podání informace o propu‰tûní ve Spojen˘ch státech dva t˘dny pro odborné kádry a jeden
t˘den pro dûlníky. Jistû roste poãet zamûstnancÛ, kteﬁí tûÏí z úãasti
na v˘sledcích podniku, ale staãí kaÏd˘ pát˘ americk˘ podnik se
sv˘m systémem zainteresovanosti na to, aby jej roz‰íﬁil na v‰echny
dûlníky a zamûstnance? Za tûchto podmínek se nelze divit pramalému nad‰ení vyvolanému zavedením posttaylorovsk˘ch forem organizace práce: dvû tﬁetiny americk˘ch pracovních sil prohla‰ují, Ïe jim
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je zakládání autonomních t˘mÛ a okruhÛ kvality lhostejné. Bez úãinn˘ch doplÀkÛ a ekonomick˘ch opatﬁení zÛstává etika zodpovûdnosti pouh˘m „ãi‰tûním dobytka" ze strany managementu, kter˘ není schopen probudit pocit sounáleÏitosti anebo fungovat jako nové „opium
lidu". V postmoralistním vûku etika nemÛÏe b˘t ryzí. Tak jako se
snoubí se svádûním a v˘konností, právû tak vyÏaduje i sociální
a ekonomickou péãi."8
8 tamtéÏ, s. 306-307
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Politika a etika
O západních demokraciích lze ﬁíci, Ïe pÛsobí jako stabilizované,
i kdyÏ je známo, Ïe politologové vûnují mnoho úsilí teoretického
i praktického „zdokonalování“ politick˘ch systémÛ. Zkoumají napﬁ.
volební systémy, fungování institucí a rozdûlení moci. Usilují (alespoÀ v my‰lenkách) o konstrukci takového systému, kter˘ by fungoval bez poruch. Není tajemstvím, Ïe jim v tom ve velké míﬁe pomáhají informaãní technologie. Pﬁesto v‰ak v politice jde v první ﬁadû
o nûco jiného – totiÏ o rozhodování. ¤eãeno slovy Niclase Luhmanna
„politick˘ systém se realizuje v rozhodnutích“1 Zde informaãní techno1 Luhmann, N., Die Politik der Gesellschaft,
Suhrkamp Taschenbuch, Frankfurt am Main, 2000,
s. 24

logie nemohou mít primární funkci, i kdyÏ politické rozhodnutí mÛÏe
vycházet z technologického my‰lení, anebo jím b˘t ovlivnûno.
Politická rozhodnutí se zkoumají ze dvou aspektÛ – pohledy
teoretikÛ mohou b˘t zamûﬁeny na princip, podle nûhoÏ se ﬁídí anebo
by se mûlo ﬁídit rozhodování, a na jeho aktéry ãi moÏnost participace obãanÛ na rozhodování, vãetnû forem této participace.
Tradiãnû se otázka principu rozhodování ocitá v tûsné blízkosti
etiky. V poslední dobû byla v‰ak tato souvislost tvrdû kritizována
(napﬁ. u Niclase Luhmanna, Michela Foucaulta a Jeana-Françoise
Lyotarda).
Na problém politického rozhodování mÛÏeme pohlíÏet také jako
na problém rozumu, neboÈ základní otázkou, o níÏ jde v diskusích
druhé poloviny minulého století, je – jak˘m rozumem se ﬁídí anebo
mají ﬁídit politická rozhodování. Zkoumá se, jakého rozumu je pﬁi
politickém rozhodování pouÏíváno, zda je legitimní, Ïádoucí, k jak˘m
dÛsledkÛm vede a zda by byla moÏná taková formu rozumu, která by
sama, aã to zní paradoxnû, byla nejrozumnûj‰í – tj. vedla sama o sobû
k dobru, neboÈ politická rozhodnutí mají b˘t tím, co jakoby zevnitﬁ
pohybuje svûtem smûrem k dobru, anebo alespoÀ brání zlu.
Platí (Luhmann ﬁíká, Ïe to v‰ak platí staroevropsky), Ïe rozum
politick˘ch rozhodnutí má b˘t veden zájmy spoleãnosti, tj. zájmem
o sebezáchovu a snesiteln˘, ne-li pﬁímo dobr˘ Ïivot. Toto „staroevropské“ pojetí se hned v sobû tﬁí‰tí. A to proto, Ïe zájem spoleãnosti
jako celku je v moderní dobû pochopen jako blaho a ‰tûstí jednotlivcÛ, z nichÏ se spoleãnost skládá. Hodnota spoleãnosti je pomûﬁována tím, jak dobr˘ pozemsk˘ Ïivot sv˘m obãanÛm umoÏÀuje.
Politické rozhodování má proto b˘t ﬁízeno rozumem, jenÏ se ﬁídí
zájmem obãanÛ. Názory na zpÛsob, jak˘m by mûl rozum tuto svou
funkci plnit, se tradiãnû rozdûlují do tﬁech hlavních smûrÛ: utilitarismu, liberalismu a komunitarismu.
Utilitaristick˘ pﬁístup nachází ﬁe‰ení v pochopení, Ïe spoleãnosti jako celku a i jednotlivcÛm pﬁinesou blaha taková rozhodnutí,
která smûﬁují k zaji‰tûní blaha u co nejvût‰ího poãtu obãanÛ. Bilance
dosaÏeného blaha v‰ak není jednoduchá. Blaho se sãítá i po mal˘ch
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stupíncích tak, Ïe rozhodnutí mÛÏe pﬁihlíÏet k celkové v˘hodnosti,
aã blaha jsou distribuovaná ve spoleãnosti velmi nerovnomûrnû
a nûkomu se jich dostane více nûkomu ménû. DÛleÏit˘ je koneãn˘
souãet a skuteãnost, Ïe bylo sice v rÛzné míﬁe, ale pﬁesto pomoÏeno co nejvût‰ímu poãtu obãanÛ.
Liberalisté staví svá v˘chodiska na pﬁesvûdãení, Ïe úsilí nezávisl˘ch
jednotlivcÛ naplnit své zájmy vede k dosaÏení dobrého Ïivota celé
spoleãnosti, tedy alespoÀ nejlep‰ího ze v‰ech moÏn˘ch ÏivotÛ.
Komunitaristé se naopak domnívají, Ïe pﬁi politickém rozhodování lze prosazovat zájmy spoleãnosti jako celku, aniÏ tím budou
omezovány zájmy jednotlivcÛ, neboÈ ty jsou jiÏ odvislé od Ïivota
spoleãnosti, od její kultury. A kaÏdé naplnûní zájmu spoleãnosti
nutnû musí pﬁinést dobro kaÏdému z jejích ãlenÛ.
Tyto tﬁi nejsilnûj‰í pozice nacházíme znaãnû rozvinuté jiÏ v devatenáctém století. Na konci minulého století v‰ak procházejí bouﬁlivou
obnovou, jsou v˘raznû modifikovány a pﬁizpÛsobovány promûnám
západních spoleãností. Patrná je nová podoba liberalismu napﬁ. v díle
Johna Rawlse, Ronalda Dworkina, Roberta Nozicka. Posuny utilitarismu najdeme napﬁ. u Richarda M. Hareho a nejnovûj‰í komunitaristické ideje prosazují Michael Walzer, Alasdaire MacIntyre, Charles
Taylor a Michael Sandel.
V tûchto proudech, které usilují o vymezení principÛ politického
rozhodování, vystupují v˘raznû do popﬁedí etické zásady, a to v tradici evropské morálnû politické filosofie. Svûdãí o tom i ve vzájemn˘ch polemikách nejvíce citovan˘ ﬁeck˘ filosof Aristotelés. Polemiky
totiÏ probíhají na rovinû otázek hodnot moderních spoleãností, jde tedy
o otázky svobody, rovnosti, spravedlnosti, vzájemného uznání a práv
obãanÛ, které byly poprvé poloÏeny jiÏ v ¤ecku.
Ve zkratce je moÏné pﬁiblíÏit rozdílná v˘chodiska liberalistÛ a komunitaristÛ pomocí hlavních bodÛ jejich proslulého sporu, kter˘ probûhl
na konci minulého století. Komunitaristé zaútoãili hlavnû na koncept
Teorie spravedlnosti Johna Rawlse, v nûmÏ se v nové podobû objevila univerzalistická koncepce spravedlnosti. Proti Rawlsovi postavili svou staronovou pﬁedstavu etického dobra, kterou vylíãili jako
pﬁedstavu vycházející vÏdy z konkrétní situovanosti spoleãnosti.
Rawlsova teorie usiluje o nové zaji‰tûní svobody a rovnosti obãanÛ,
a to dosti originálním zpÛsobem. O uspoﬁádání spoleãnosti, právech,
rozdûlení moci a postavení se obãané rozhodují za závojem nevûdûní, totiÏ bez znalosti, jaké místo v této spoleãnosti zaujmout.
Takov˘ zpÛsob rozhodování je s to podle Rawlse zajistit spravedlnost a garantovat svobodu a rovnost obãanÛ, neboÈ pﬁi rozhodnutích, kaÏd˘ dbá na to, aby se vyvaroval neférov˘m postupÛm,
protoÏe je tu nebezpeãí, Ïe by se nakonec mohly t˘kat právû jeho.
Komunitaristé této teorii vyt˘kají, Ïe v niãem nepﬁispívá k solidárnosti, která je tolik potﬁebná v postmoderní spoleãnosti osamoce-
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n˘ch individuí. Diskuse pﬁispûla k ujasnûní souãasného stavu západních demokratick˘ch spoleãností a její pÛvodní vyhranûnost se
postupnû promûnila v hledání náhledu na spor jako celek.
Niclas Luhmann, nûmeck˘ sociolog a filosof, se oproti morálnû
politické filosofii domnívá, Ïe je tﬁeba na fungování dne‰ních spoleãností, a zvlá‰tû na otázku politického rozhodování zaãít pohlíÏet
zcela jinak – totiÏ skrze teorii systémÛ.
Vychází z Husserla a ze souãasn˘ch teorií kybernetiky. Tato kombinace v˘chodisek se zdá z prvního pohledu neuvûﬁitelná, je v‰ak
tﬁeba upozornit, Ïe HusserlÛv popis ustavování svûta Ïivota jako
neustále obnovované pÛdy pro na‰e jednání, jeho popis ustavování
institucí a v neposlední ﬁádû popis sebepromûn transcendentální
subjektivity je popisem autopoietick˘ch (sebevytváﬁejících) systémÛ,
kter˘ vykazuje znaãné shody s Luhmannovou teorií a shoduje se
v mnoha bodech napﬁíklad i s teorií I. Prigodina.2
2 Poukazy in: Christovová, V., Hejna, D., ·imsa, M.,
Problém dûjinnosti ve fenomenologii a hermeneutice,
UJEP, Ústí nad Labem 2001, s. 7 a Pokorn˘, V.,
My‰lení jako samoregulace chování, in: Piknik u cesty.
Filosofická zastavení, KSV PF UJEP, Ústí nad Labem
2002, s. 99

Podle Luhmana lze pohlíÏet na fungování sociálního systému
a i na fungování psychick˘ch systémÛ (Ïivoty osob), jako na fungování sebereferenãních a autopoietick˘ch systémÛ.
Sociální systém stejnû jako systém psychick˘ je definován jako
systém probíhajících operací. „Systém se v základu skládá z operací,
které ho samy produkují“.3 Systém obsahuje strukturovanou jednotu
realizovan˘ch zpÛsobÛ chování (tj. operací) ke svému okolí. „Systém

3 Luhmann, N., Die Politik der Gesellschaft, s. 410

musí mít svou vlastní jednotu diferencovanou vzhledem k okolí,
jinak se rozpadne.“4

4 tamtéÏ

Klíãov˘m pojmem, kter˘ umoÏÀuje pochopit vztah systému k okolí
je pojem smyslu. Smysl souvisí s otevﬁen˘m horizontem moÏností
chování. Tento horizont se diferencuje prostﬁednictvím selekce,
kterou se odli‰í realizované moÏnosti chování od pouze potenciálních. V této operaci se rodí systém, neboÈ selekcí dochází k jeho
ohraniãení od okolí. Vzniklá hranice je pozorovatelná, i kdyÏ zÛstává
pohyblivá. KaÏdé selekci pﬁedchází operace pozorování a interpretace, v nichÏ jakoÏto v˘slovnû kognitivních operacích dochází k poznávání otevírajících se moÏností. Otevírající se moÏnosti jsou závislé na tom,
nakolik je systém schopen je vnímat, a to závisí na jeho sloÏitosti.
Platí, Ïe ãím sloÏitûj‰í systém, tím je ‰ir‰í okruh vnímání.
Operace jsou zamûﬁeny i dovnitﬁ systému, ke stabilizaci, k vlastní
identitû systému. K identitû systému se váÏí normativní operace,
v nichÏ je chování normováno. Mezi operace, které pﬁispívají ke
stabilitû systému, patﬁí i komunikace. Ustává-li komunikace systému,
systém zaniká. Komunikace je nesena ﬁeãí, psaním a v poslední
dobû i moderními mediálními prostﬁedky, vãetnû informaãních technologií. Pro komunikaci je v‰ak nezbytné zakódování strukturální
jednoty systému. Lidé se chovají a jednají podle zakódovan˘ch
informací. Kódování je binární – pﬁípustné/nepﬁípustné, správné/nesprávné, trestné/v souladu s právem - a jen málokdy je uÏito napﬁ.
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fyzick˘ postih/ bez postihu atd. Komunikace navíc disponuje pÛsobiv˘m médiem. Podle Luhmanna toto médium tvoﬁí peníze, moc,
pravda a láska. Jak tato média fungují? KaÏd˘ se bez odporu chová
tak, jak to vyÏaduje moc, peníze, pravda ãi láska. Napﬁ. pro vûdce je
ﬁídicím médiem pravda.
Luhmann svou teorie systémÛ s neobyãejn˘m úspûchem aplikoval na studium umûní, kultury, politiky, ekonomie, etiky, práva, a to
z hlediska evoluãního, tj. z hlediska vzniku a dûjinného pohybu
tûchto subsystémÛ. Svou anal˘zu zaãíná popisem jejich vzniku
v procesu diference z pÛvodnû jednotného spoleãenského systému,
kter˘ napﬁíklad je‰tû ve stﬁedovûku byl s to zaji‰Èovat v‰echny
potﬁebné funkce. V procesu jeho vlastní evoluce se z nûj vydûlily
jednotlivé funkãní subsystémy.
Dal‰ím pﬁedmûtem jeho anal˘z je fungování tûchto subsystémÛ
v souãasné dobû. Luhmann tvrdí, Ïe právû probíhá nov˘ typ evoluãních procesÛ. K jejich pochopení je v‰ak zapotﬁebí objasnit dal‰í
z relevantních pojmÛ Luhmanovy teorie systémÛ.
Sociální systém se vynoﬁuje na základû pÛvodní diference mezi
okolím a systémem. Dochází ke strukturaci vnitﬁních elementÛ systému a k jejich stabilizaci. Platí, Ïe ãím sloÏitûj‰í je struktura realizovan˘ch moÏností, tím sloÏitûj‰í je i okolí. ZároveÀ v‰ak je moÏná i úspû‰ná redukce komplexity (sloÏitosti) okolí. Jde o redukci moÏností
na ty, které pﬁipadají v úvahu jako realizovatelné. Ostatní moÏnosti
jsou pﬁedem vylouãené. Redukce je dosti dÛleÏitou operací. Systém
nefunguje totiÏ jen díky operacím selekce, stabilizace, pozorování,
interpretace a komunikace, n˘brÏ jeho nezbytnou operací je oãekávání, Ïe zvolená moÏnost bude úspû‰ná, a toto oãekávání je základem poãinÛ redukce.
Pozorování a interpretace moÏností chování vede k oãekávání
zdaru urãitého chování. Na úspûch chování je usuzováno z minulého
konání. Minulé úspûchy jsou promítány do budoucnosti. Oãekávání
pﬁebírá z minulého úspûchu svou jistotu. To je v‰ak velmi riskantní
strategie. Lidovû ﬁeãeno, co platilo dnes, musí platit i zítra a mÛÏe tedy
slouÏit a vÏdy slouÏilo jako norma. Struktura systému v sobû zahrnuje navíc moÏnost variace uvnitﬁ jednoty (tu mÛÏeme pozorovat
napﬁ. na odli‰ném v˘bûru daní v rÛzn˘ch hrabstvích a vévodstvích
po celé Evropû, pﬁesto jde jen o variace, nikoli o jin˘ daÀov˘ systém).
Redukce moÏností otevﬁen˘ch v okolí není zvládána jen na základû
normativních operací, ale i kognitivních, tj. takov˘ch, které jistotu
oãekávání ãerpají z dosud nerealizovan˘ch moÏností na základû pozorování a nové interpretace a diference. Za takovou operací vÏdy
následuje restabilizace jednoty sytému.
K tûmto zlomÛm podle Luhmanna dochází pﬁi zatíÏení systému
nad únosnou míru. To se dûje tehdy, kdyÏ komunikací ‰íﬁené a kódované návody k chování vedou namísto ke zdaru k neúspûchu,
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anebo pﬁivodí dÛsledky, které nebyly pﬁedvídány. Nûkteré moÏnosti se stanou nadále nerealizovateln˘mi, ov‰em zároveÀ se otevírá
i pole nov˘ch moÏností, které se dají vyuÏít. Podle Luhmanna byl
napﬁíklad pﬁed nástupem moderní doby neúmûrnû zatíÏen systém
feudální vlády (jednota operací), v nûmÏ i pﬁes v‰echny moÏnosti
variace, komunikace nepﬁiná‰ela oãekávan˘ v˘sledek a do‰lo k diferenci (vydûlení) funkãních subsystémÛ – politického, ekonomického, právního. ·lechta ztratila moc a mÛÏe b˘t dokonce odstranûna
v zájmu moci lidu, tj. pﬁesnûji ﬁeãeno v zájmu moci, která pﬁe‰la v instituce. PﬁetíÏení systému pﬁicházelo z ekonomické oblasti, médium
moci a penûz se v systému feudální vlády dostalo do rozporu.
V knize Die Politik der Gesellschaft zkoumá Luhmann opût kromû
evoluãního v˘voje politického systému, zvlá‰tû jeho fungování v souãasnosti. Konstatuje nárÛst komplexity (to znamená, Ïe systém disponuje schopností realizovat mnoho moÏností, ale také mnoho moÏností vnímat, pozorovat a interpretovat). Neplatí v‰ak jiÏ pouãka
o úspû‰né redukci moÏností, a to proto, Ïe selhává normativní strategie systému. Pﬁi vysoké komplexitû je systém pﬁinucen promûnit
svou orientaci na stabilitu smûrem k vût‰í flexibilitû, tj. smûrem
ke kognitivnímu v˘bûru moÏností. „Riziko stabilizace je ov‰em vysoké – a pro v‰echny jednoduché sociální systémy by dokonce bylo aÏ
pﬁíli‰ vysoké, znamená totiÏ Ïe jsme bez znalostí budoucí situace,
jejích konkrétních detailÛ, moÏností chování a moÏností shody,
vÏdy jiÏ pﬁedem rozhodli, zda se budeme, ãi zda se nebudeme drÏet
oãekávání, která se nevyplnila. Oddûlení kognitivních a normativních oãekávání vyÏaduje, aby toto riziko bylo pﬁevedeno do struktury oãekávání samé a stalo se vûdom˘m a kontrolovateln˘m.
Potom jiÏ neãelíme nûjaké konkrétní a neprÛhledné, neurãité a sloÏité, úskoãné a oÏivené „pﬁírodû“, n˘brÏ dvojí problém komplexity
a kontingence pﬁená‰íme do struktury oãekávání, která jej pak musí
nést jako rozpor.“5
5 citováno podle Petﬁíãek, J., Majestát zákona.
Raymond Chandler a pozdní dekonstrukce, Herrmann
& synové, Praha 2000, s. 154-155

Do operací redukce a selekce tu podle Luhmanna zároveÀ
s komplexitou vstupuje i nahodilost. MoÏnost, která je aktuálnû realizovaná, nemÛÏe b˘t odÛvodnûna skrze stabilitu systému. Napﬁíklad
rozhodnutí t˘kající se poráÏky stáda krav, z nichÏ jedna byla prokazatelnû nakaÏena nebezpeãnou chorobou, pﬁenosnou i na ãlovûka,
jiÏ nemÛÏe b˘t ﬁízeno pravdou a omylem, neboÈ pravda je vÏdy
dána stabilitou systému, a ta je pﬁi vysoké komplexitû natolik nízká,
Ïe poráÏka celého stáda krav nemÛÏe b˘t odÛvodnûna s nárokem
na absolutnost (tomu odpovídá, Ïe experti sami se neshodují).
Jakmile do selekce vstupuje nahodilost, znamená to, Ïe volba
moÏnosti, jak jednat, mohla b˘t i jiná. Vstoupili jsme tak nenávratnû
do vûku nerozhodnutelnosti.
Politické rozhodování spadá do operací systému. âlovûk jako
autonomní subjekt se na tomto rozhodování nepodílí, neboÈ teorie
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systému nûco takového jako autonomní subjekt zcela vyluãuje.
Jednotlivec je sebereferenãním a autopoietick˘m psychick˘m subjektem, kter˘ existuje díky diferenci vûdomí a jeho okolí. Psychické
subjekty nejsou ãástí politick˘ch systémÛ, neboÈ ty vznikají diferencí mezi moÏnostmi sociálního chování a okolím. Politiãtí aktéﬁi sice
rozhodují, ale nikoli jako psychické systémy. Podléhají stylu operací
sociálního systému.
Na základû své teorie Luhmann vyluãuje moÏnost konsensu obãanÛ ve vûci politického rozhodnutí, tím se staví proti Habermasovû
teorii komunikativního jednání. Odmítá i teorie rozhodování na základû zásad morálnû politické filosofie. Do sféry politického rozhodování mohou podle nûj vstupovat jen politické strany, které se dnes
nutnû musí ﬁídit kombinací normativního a kognitivního principu
interpretace okolí a selekcí, která poãítá s nahodilostí, a musí tedy
na sebe vzít tíÏi rizika.
Svou pozicí se v‰ak Niclas Luhmann ocitá v tûsné blízkosti francouzského neostrukturalismu reprezentovaného jmény jako Michel
Foucault (Foucaultovy pﬁedná‰ky na Collège de France z roku 1976
jsou velmi blízké Luhmannovû pojetí), Jean–François Lyotard,
Cornelius Castoriadis, Jacques Derrida, ale i v blízkosti Wolganga
Welsche, mluvãího souãasné nûmecké postmoderny.
Od velmi diskutované anglosaské morálnû politické filosofie
a Luhmannovy koncepce autopoietick˘ch systémÛ se pﬁenesme
do zcela jiné oblasti teoretick˘ch úvah, která se t˘ká dûní v tzv.
veﬁejném prostoru, otázky, kdo a jak ovládá tento prostor, z nûhoÏ
proudí do svûta politická rozhodnutí a pohybují jím.
Tento prostor ob˘vají politici. Ov‰em veﬁejn˘ prostor patﬁí jakoby
v‰em obãanÛm, kteﬁí v nûm v rÛzn˘ch formách mohou nalézt své
místo.
V padesát˘ch letech pﬁevládl názor, Ïe tento prostor by mûl b˘t
ob˘ván i experty, kteﬁí jsou díky své odbornosti kompetentní urãovat, jak˘m principem se mají politici ve sv˘ch rozhodnutích ﬁídit.
Vzápûtí v‰ak byly skupiny expertÛ osoãeny z toho, Ïe jejich odbornictví se nehodí do politiky, neboÈ vûda není s to rozhodovat o vûcech veﬁejn˘ch. Pozdûji v‰ak vy‰lo najevo i to, Ïe odborníci nejsou
s to rozhodovat ani ve vûcech vûdy. Pﬁíkladem mÛÏe b˘t opût nemoc ‰ílen˘ch krav (témûﬁ v kaÏdé literatuﬁe je tento pﬁíklad uvádûn,
stal se jiÏ vzorem), o níÏ zpoãátku skupina britsk˘ch vûdcÛ tvrdila,
Ïe není pﬁenosná na ãlovûka, pak svÛj názor odvolala a dnes si nikdo
netroufá ﬁíci, zda tyto a podobné otázky, lze vÛbec s jistotou rozhodnout. Donna Harawayová o tomto problému mluví je‰tû ostﬁeji:
„Nejde o mnoÏství informací. Jde o zmûnu v celkové povaze informací. Fakta nejsou tím, ãím b˘vala. Fakta jsou propletena s rÛzn˘mi
druhy nejistot. Nejsou to strohá suchá fakta. Zahrnují rÛzné moÏ6 Myerson, G., Donna Harawayová a geneticky upravené potraviny, Triton, Praha 2002, s. 37

nosti, celou ‰kálu toho, co by se mohlo a nemohlo stát“.6
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Spory mezi experty v oblasti atomové energie a odpÛrci atomov˘ch elektráren ilustrují dostateãnû dne‰ní situaci. Stejné problémy se v‰ak objevují v oblastech, kde slovo nemají pﬁírodovûdci,
n˘brÏ napﬁ. etici. Lipovetsky popisuje v kapitole své knihy Soumrak
povinnosti, kterou nazval Mudrc, odborník a obãan, jak od ‰edesát˘ch let vznikají po celém svûtû nezávislé v˘bory pro etická hodnocení lékaﬁsk˘ch v˘zkumÛ, jejichÏ úkolem je chránit práva jednotlivcÛ. Do tûchto v˘borÛ jsou delegovány rozliãné osobnosti. Lipovetsky
k tomu poznamenává: „Postmoralistní vûk odpovídá na krizi lékaﬁské etiky poÏadavkem demokratické diskuse mezi konfliktními typy
racionality.“7 Ov‰em ne bez paradoxÛ. Vrchu ve v˘borech nab˘vají
7 Lipovetsk˘, G., Soumrak povinnosti. Bezbolestná
etika nov˘ch demokratick˘ch ãasÛ, Prostor, Praha
1999, s. 251

„profesionálové“ etiky. V posledních letech se vÛbec mnoÏí „etikové“ a „experti na etiku“, kteﬁí prodávají své kompetence a dokonce
se sdruÏují v profesních asociacích. Lipovetsky svá pozorování uzavírá tvrdou kritikou: „za na‰ich dnÛ i instituce ztûlesÀující etiku usilují
o reprodukci individualistické ztráty motivace, o zv˘raznûní specialistÛ a rozmach „technokratické“ organizace demokracií – stvrzení
etika je etikou bez obãana.“8 Zygmund Baumann pak tomuto jevu

8 tamtéÏ, s. 253

ﬁíká „erxpertokracie“.
Veﬁejn˘ prostor není zaplnûn jen experty, kteﬁí krouÏí kolem
politikÛ, ale také rÛzn˘mi mediálními uzurpátory, kteﬁí se snaÏí navádût politiky k projevÛm podle sv˘ch pﬁedstav. Jejich pﬁedstavy
vypl˘vají z dynamiky jim vlastního mediálního svûta, kter˘ se pohybuje vpﬁed umûle vytváﬁenou spektakulární realitou. Pokud Jürgen
Habermas mluví o kolonizaci svûta Ïivota technokratizovan˘m
veﬁejn˘m prostorem, Zygmund Bauman jiÏ pozoruje opak – kolonizaci veﬁejného prostoru individuálními soukrom˘mi zájmy ãasto
pﬁesahujícími aÏ k zveﬁejÀování intimních otázek. Richard Sennnet
pﬁímo mluví o veﬁejném prostoru jako o prostoru sdílení intimit.
Tento posun souvisí s atomizací spoleãnosti a s osamocením individua. Nutí politiky, aby se pﬁedstavovali jako sportovci, jedlíci zdravé
v˘Ïivy a vÛbec ve v‰em pﬁipomínali souseda od naproti.
Bauman tvrdí, Ïe individualizace pﬁiná‰í korozi a pomal˘ rozpad
obãanství a Ïe „obnovená schopnost spoleãného rozhodování je dnes
nápadná jen svou absencí“.9 To nakonec pﬁiznává i Habermas,

9 Bauman, Z.,Tekutá modernita, Mladá Fronta, edice
My‰lenky, Praha 2002, s. 63

kdyÏ se zmiÀuje o tom, Ïe filosofie selhala pﬁi vytyãování urãit˘ch
zpÛsobÛ Ïivota jako vzorov˘ch a závazn˘ch, a Ïe dnes se spí‰e dává
pﬁednost osobní koncepci dobrého Ïivota10. Lipovetsky parafrázuje

10 Habermas, J., Budoucnost lidské pﬁirozenosti. Na cestû k liberální eugenice, FÚ AV âR, Praha 2003, s. 10

dne‰ní nepsané poÏadavky: „Pﬁedev‰ím se má kaÏd˘ stát pánem
a vlastníkem svého Ïivota, dosáhnout sebeurãení ve vztazích s druh˘mi, více Ïít sám pro sebe.“11

11 Lipovetsky, G., ¤í‰e pomíjivosti a její údûl v moderních spoleãnostech, Prostor, Praha 2002, s. 273

Tato situace je uvádûna do blízké souvislosti s obrazem svûta,
kter˘ se podobá letadlu ﬁízenému automatick˘m pilotem, kterého nikdo neumí zastavit, anebo s obrazem svûta, kde vÛbec jakákoli
pilotní kabina chybí. Lipovetsky prohla‰uje: „Stﬁed technokratického

12 tamtéÏ

vesmíru ovládá nezmûrná iracionalita“.12
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Vidûli jsme, jak na tuto situaci reagují sociologové – Anthony
Giddens vûﬁí, Ïe je moÏné nad utíkajícím svûtem opût získat kontrolu pomocí vytvoﬁení nov˘ch institucí, liberalisté a komunitaristé
pﬁísahají kaÏd˘ po svém na obnovu etick˘ch nábojÛ moderny, Niclas
Luhmann prom˘‰lí zpÛsob pﬁístupu k budoucnosti, kter˘ se zrodí
z evoluãního pohybu autopoietick˘ch systémÛ.
HabermasÛv pﬁístup k veﬁejnému prostoru je zaloÏen na jeho pojetí
jednání a racionality. Rozeznává dva druhy jednání: jednání zamûﬁené na úspûch, na dosaÏení cílÛ, v nûmÏ vládne instrumentální ãi strategická racionalita (rozum tu funguje jako nástroj umoÏÀující dosáhnout
cíle, bez odkladÛ a ztrát) a jednání zamûﬁené k rozumûní, v nûmÏ
vládne komunikativní racionalita (rozum tu smûﬁuje k dorozumûní
a ke sdílení Ïivota, jeho Ïivlem je ﬁeã).
Veﬁejn˘ prostor, kter˘ je pÛvodnû prostorem komunikace, tj. vytváﬁení konsensu o spoleãném jednání spoleãenství, je dnes podle
Habermase ovládán strategickou racionalitou. Je to byrokratické
ovládání, vztahující se jen na moc a peníze. Ve svûtû Ïivota
(Lebenswelt) v‰ak peníze a moc nejsou hodnotami o sobû, tedy primárními, n˘brÏ jsou souãástí obsáhlej‰í hodnotové a úãelové struktury lidského Ïivota. Habermas proto mluví o kolonizaci svûta Ïivota
byrokracií. Domnívá se, Ïe je moÏné vypracovat zásady komunikativní racionality, které umoÏní konsensus o cílech a zpÛsobu jednání
v postmoderních spoleãnostech.
Jeho postup vychází z anal˘zy spontánního komunikaãního jednání uvnitﬁ pÛvodních pospolitostí, které je zamûﬁeno na dorozumûní
a dohodu o spoleãn˘ch cílech. Odtud je moÏné vyzískat pravidla
pro ﬁízení a prÛbûh komunikativní racionality. Tato pravidla slouÏí
jako ideál, podle nûhoÏ lze vést komunikaci za úãelem dosaÏení
konsensu v dne‰ních spoleãnostech.
Ideální ﬁeãová situace, v níÏ je moÏné dosáhnout konsensu,
spoãívá v tom, Ïe úãastníci diskurzu (rozpravy) navzájem pﬁedpokládají, Ïe tvrzení jsou ze strany promlouvajících pravdivá, správná
a vûrohodná. To znamená, Ïe nejde o úmyslné lÏi, podsouvání toho,
co je vûdomû nesprávné a co je klamné. Za této situace je moÏná vzájemná kritika a dosaÏení dohody o postupu a cílech jednání, a to takové dohody, která je opatﬁena odÛvodnûnou platností, srozumitelnou
pro v‰echny úãastníky. Podle Habermase nejde z jeho strany o ãist˘
konstrukt, neboÈ tato cesta je cestou, kterou se ubírala moderní spoleãnost ve svém úsilí dosáhnout spoleãenské smlouvy, i kdyÏ bez
ujasnûní a bez normativních nárokÛ.
Habermas ve své Teorii komunikativního jednání usiluje o nalezení strategie, která by potlaãila Ïivelnost politick˘ch rozhodnutí
a znovu napomohla ustavení rozumné spoleãenské volby a praxe.
Domnívá se, Ïe jeho teorie nepotlaãuje Luhmannovu „odhodlanost
bojovat proti stabilizaci Ïivelného spoleãenského systému nad hlavami
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jeho obãanÛ, tj. za cenu nûjaké buìsi staroevropské, lidské dÛstojnosti.“13 Podle nûj to v‰ak platí naopak.
13 Habermas, J., Problémy legitimity v pozdním kapitalismu, FÚ AV âR, Praha 2000, 180

Michael Walzer ﬁadí Habermase do skupiny filosofÛ, kteﬁí postupují cestou „vynalézání“ a „rozvrhu konstruktivního postupu“. Kloní se
spí‰e k názoru, Ïe Habermasova „ideální ﬁeãová situace“ je vlastnû
situací, v níÏ se jiÏ nedá ﬁíci témûﬁ nic, a pak je teprve moÏné dojít
ke konsensu. Nezapomínejme v‰ak, Ïe Michael Walzer zde mluví
jako komunitarista, tj. Ïe je pﬁesvûdãen o tom, Ïe do diskurzu
vstupují lidé, kteﬁí se snaÏí prosadit své Ïivotní hodnoty a cíle,
jeÏ úzce souvisí s fungováním jejich spoleãenství a Ïe nemají dÛvod
je mûnit. Ke kritice Habermasovy pozice v‰ak patﬁí pﬁedev‰ím námitky vycházející ze skuteãnosti postmoderní atomizace spoleãnosti
a pádu iluze autonomního subjektu, v nichÏ je spatﬁována pﬁíãina
absence vÛle ke konsensu.
George Meyerson v knize Heidegger, Habermas a mobilní telefon,
konfrontuje teorie komunikace tûchto dvou filosofÛ s podobou komunikace v ﬁí‰i v‰eobecné „mobilizace“ dvacátého prvního století
– a konstatuje, Ïe místo porozumûní nastal vûk pouhé informovanosti. „Stojí za to se vrátit k Habermasovi, abychom pochopili,
jak váÏnû bral takov˘ v˘voj. On uÏ ve druhé polovinû dvacátého
století zaznamenal „rozsáhlé vzájemné oddûlení systémové integrace
a sociální integrace“. „Integrace znamená soudrÏnost uvnitﬁ skupiny
nebo i uvnitﬁ celé spoleãnosti. Habermas staví „systémovou integraci“, kde jsou lidé slepováni dohromady pomocí spoleãn˘ch
postupÛ a pravidel, do protikladu se „sociální integrací“, kde lidé
zÛstávají spolu na základû obecného porozumûní, kterého mezi
sebou dosahují.“14

14 Myerson, G., Heidegger, Habermas a mobilní telefon, Triton, Praha 2002, s. 40

Meyerson pak tvrdí, Ïe vlastnit mobil znamená stát se komunikaãním centrem, ov‰em s druh˘m se nekomunikuje za úãelem
porozumûní, sdílení, ale komunikuje se pouze se systémem – získávají se data, informace, nakupuje se, pﬁesunují se peníze. Mobil je
poãítaã Ïivota, jeho vlastník je pouh˘m operátorem, vysílá a pﬁijímá
zprávy, spravuje své Ïivotní záleÏitosti „technologicky“, neboÈ i tyto
záleÏitosti se staly technologick˘mi.
Ve smûru ochrany Ïivota se ubírá tzv. etika odpovûdnosti Hanse
Jonase a Waltera Ch. Zimmerliho. Této etice by podle nich mûlo b˘t
podﬁízeno politické rozhodování, jde tedy o dal‰í teoretick˘ proud,
kter˘ se pokou‰í tento problém ﬁe‰it.
Podle Jonase vstoupila do svûta zároveÀ s technologiemi nová
moc, která si je‰tû nena‰la svou povinnost, tj. podle nûj svou etiku.
Objevil se nov˘, dosud neznám˘ typ odpovûdnosti – odpovûdnost
k budoucnosti. Pojetí dobra a zla bylo vÏdy vázáno k pﬁítomnosti
a vÏdy jen k ãlovûku. Nyní musí b˘t dobro a zlo vnímáno v daleko
‰ir‰ím okruhu – musí se t˘kat nejenom lidsk˘ch bytostí, ale i biosféry a celé planety. Navíc se musí vztahovat i ke vzdálené budoucnosti
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– k na‰im potomkÛm, k dal‰í existenci lidského rodu vÛbec.
Jde o nov˘ imperativ – o zachování podmínek Ïivota. Podﬁízení se
tomuto imperativu vyÏaduje dvojí: jednak obûtovat pﬁítomnost budoucnosti – zde jde jednak o vÛli zﬁeknutí se poÏitkÛ a o odklad rÛzn˘ch
rádoby úchvatn˘ch inovací, jednak o prosazování toho, aby etika odpovûdnosti pronikla do politiky a technologického my‰lení.
Hans Jonas uvaÏuje v této souvislosti o v˘hodách tzv. ‰patné prognózy, o v˘znamu strachu a úzkosti. Spoleãnost vytrhne z lhostejnosti
k negativním dopadÛm technologick˘ch inovací jen zveﬁejÀování ‰patn˘ch prognóz a úzkost ze zániku v‰eho Ïivota. Podle nûj je jakékoli
riskování nepﬁípustné, budoucnost se nesmí dát nikdy v sázku.
Walter Ch. Zimmerli, nûmeck˘ filosof a sociolog, zkoumá promûny odpovûdnosti v podmínkách postmoderních technologií. Obrací
pozornost ke vztahu ãlovûk – technika – pﬁíroda – kultura. Ptá se,
co zde zÛstalo identické vzhledem k na‰í minulosti: „Aãkoliv jsme
se svojí technologii postoupili do postmoderny, my‰lení o ãlovûku,
technice, pﬁírodû a kultuﬁe se orientuje na tradiãní substanãní model
my‰lení. My‰lení o technice se tak vyãerpává jejím definováním,
neboÈ v substanãním modelu se sice mûní vlastnosti, ale podstata
zÛstává.
Zimmerli se naopak domnívá, Ïe ãlovûk, technika, pﬁíroda a kultura jsou jakési uzly v tkanivu vztahÛ, které je moÏné definovat jen
funkcionálnû. To znamená, Ïe tyto „uzly“ se historicky mûní, a to ve vzájemn˘ch vztazích.
Rozli‰uje nûkolik typÛ ãlovûka definovaného vztahem k ostatním entitám – technice, pﬁírodû a kultuﬁe. Prvním typem je ãlovûk,
kter˘ bojuje s pﬁírodou, pﬁiãemÏ pouÏívá samotn˘ch sil pﬁírody - poznání pﬁírody tu slouÏí ãlovûku – tento typ souvisí s poãátky novovûké vûdy. Druh˘ typ nastupuje s poãátkem prÛmyslové revoluce,
technika se zde dostává do vztahu k ekonomice, nahrazuje pracovní sílu a zpûtnû pÛsobí i na spoleãenskou strukturu. S pﬁíchodem
vûdeckotechnické revoluce se objevuje typ „bíl˘ límeãek“. Vûda se
stává produktivní silou, jde o fázi zvûdeãtûní techniky a technizaci
vûdy. Bílé límeãky lze popsat zároveÀ i jako jist˘m zpÛsobem nevûdomé, neschopné reflektovat své vlastní poãínání a zaslepené sv˘m
technokratick˘m snem o zdokonalování a ovládání dal‰ích a dal‰ích
oblastí Ïivota.
Pﬁítomnost reprezentuje „technologicky probuzen˘“ typ, a to probuzen˘ ‰okem z pohledu na nechtûné a nepﬁedvídané dÛsledky technologického rozvoje. Podle Zimmerliho jde o nanejv˘‰ rozvrácen˘
typ, kterého se zmocÀují mdloby pﬁi pﬁedstavû neomezené moci
techniky a pﬁi uvûdomûní si, Ïe ji nelze ani kontrolovat a ani napravovat její katastrofální následky. Je to typ závisl˘, a to v neznámém
mûﬁítku, na technologiích, bez ‰ance na osvobození, dobﬁe si vûdom˘ toho, Ïe jej tato závislost pﬁivede ke zkáze.
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Pokud jde o odpovûdnost, která hraje ústﬁední roli v Zimmerliho
rozvrhu etiky budoucnosti, upozorÀuje Zimmerli na to, Ïe ãlovûk
mÛÏe b˘t odpovûdn˘ jen za to, co na nûm závisí, co mÛÏe sám ﬁe‰it
anebo se na ﬁe‰ení podílet. Tím se stává subjektem odpovûdnosti.
Zdálo by se, Ïe k v˘‰e uveden˘m dûjinn˘m typÛm ãlovûka vÏdy
patﬁí i urãit˘ typ odpovûdnosti. Podle Zimmerliho je v‰ak dne‰ní typ
ãlovûka, i pﬁes svÛj vztah k technologiím, stále je‰tû orientován
ke stﬁedovûké cechovní kultuﬁe a jeho chápání odpovûdnosti nese
rysy této kultury, coÏ je zcela nepﬁimûﬁené podmínkám technologického vûku.
Zimmerli svou koncepci nové odpovûdnosti zaãíná anal˘zou
struktury odpovûdného Ïivota: nûkdo (subjekt odpovûdnosti) je za nûco ãi nûkoho odpovûdn˘ jinému (nûjaké osobû ãi instanci).
Cechovní ﬁemeslná odpovûdnost mûla tuto konkrétní strukturu:
ﬁemeslník ãi mechanik odpovídal za kvalitu svého v˘robku a za korektnost sv˘ch obchodních vztahÛ cechovní organizaci a zákazníkÛm. ·lo o typ vnitﬁní odpovûdnosti projevující se v sebekontrole.
Instancí odpovûdnosti, které se odpovídala cechovní organizace,
byl BÛh. V novovûku se roz‰íﬁila oblast nejistoty, a tím rozhodujícím
pro jednání se stal rozum, víra ustoupila do pozadí. Objevily se pokusy zaloÏit nenáboÏenskou morálku. Instancí odpovûdnosti se
stalo „lidsky-svûtové Já“. V osvícenství touto instancí byla pospolitost
v‰ech Ïijících.
Dnes je jiná situace - instancí odpovûdnosti jsou pﬁí‰tí generace
a mimolidská pﬁíroda. Subjektem odpovûdnosti jiÏ nemÛÏe b˘t individuum, n˘brÏ jen skupina, t˘m, kolektiv, i kdyÏ odpovûdnost mÛÏe
uplatÀovat stále jen individuum, ale jiÏ ne ve vnitﬁní oblasti dohledem nad sebou sam˘m a sebekontrolou. Mûní se i pﬁedmût, za nûjÏ
jsme odpovûdni: jde o oblast nepﬁedvídatelného. Odpovûdnost za tuto
oblast se realizuje pﬁedev‰ím kontrolou tûch, kteﬁí vydávají pﬁíkazy.
Zimmerli je zde stejného názoru jako Jonas - riziko je nepﬁípustné.
Zimmerliho v˘slovnû externalistická etika vyÏaduje zmûnu práva.
Právo musí b˘t, pokud jde o odpovûdnost, ztotoÏnûno s novou morálkou, v níÏ pﬁebíráme odpovûdnost za to, co nemÛÏeme osobnû
ovlivnit, ale jako skupina ano. Nové právo by podle Zimmerliho mûlo pﬁinést moÏnost Ïalovat celé skupiny, t˘my a kolektivy za to,
Ïe pﬁi své ãinnosti nepﬁihlíÏely k právÛm budoucích generací, a to
stejn˘m oprávnûním, s jak˘m cechovní organizace stíhala kaÏdého,
kdo se provinil neãestností anebo poru‰il cechovní ﬁád.15
15 In:Technik und Ethik, hrsg. Hans Lenk und Günter
Ropohl, Reclam, Stuttgart 1987
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Filosofie a technologie dnes
Dovolím si tuto kapitolu otevﬁít názorem Erazima Koháka, svého
uãitele, na úkol filosofie. Filosofie podle nûj má vycházet z problémÛ doby. Problémem na‰í doby je válka, bída a niãení planety.
Jan Patoãka po celou dobu své tvÛrãí práce nepou‰tûl problém úkolu filosofie z ruky. V roce 1939 napﬁíklad napsal: „Pouze tím, Ïe urãíme podstatu filosofie a povahu souãasné doby, nám mÛÏe vyrÛst
názor na její nynûj‰í úkol.“1
1 Patoãka, J., Kapitoly ze souãasné filosofie, in.:
Patoãka, J., Péãe o du‰i, stati z let 1929-1952,
Oikúmené, Praha 1986, s. 85

V‰ímá si dne‰ní filosofie problémÛ doby? Jak k nim pﬁistupuje,
jak je pojímá?
Souãasná filosofie b˘vá oznaãována za po-postmoderní. Klade si
otázku, ãemu se má vûnovat po postmodernû, která údajnû vyslovila své, zanechala v˘razné stopy a opustila scénu. Nicménû pro nás
je stále je‰tû souãasnou filosofií postmoderní my‰lení, která k nám
teprve teì proudí v ãetn˘ch pﬁekladech. Postmoderní filosofie souvisí s technologick˘m vûkem, a tak struãné naznaãení jejího nasazení je pro nás uÏiteãné.
Postmoderní filosofie vzniká v sedmdesát˘ch letech a je motivována promûnou svûta, kterou zpÛsobil nástup technologického
my‰lení a technologií. K pochopení této zmûny jiÏ dávno nepostaãuje novovûk˘ a osvícensk˘ model my‰lení. Zdá se v‰ak, Ïe nevyhovuje ani filosofick˘ postoj, kter˘ se snaÏí klást odpor technologickému my‰lení obnovováním pÛvodního náboje ﬁecké filosofie.
Technologie zmûnily svût natolik, Ïe zpochybnily nejenom moderní
my‰lení, které si honosilo pﬁíkladnou legitimitou - totiÏ rozumem
a humanismem, ale zpochybnily i ve‰kerou pﬁedchozí filosofii.
Velká ãást postmoderních filosofÛ napadá a demystifikuje právû ona velká legitimizující zaklínadla novûj‰ích evropsk˘ch dûjin.
V moderní dobû se rozum stal jak˘msi nástrojem, kter˘ lidstvo pouÏívá, aby dosáhlo pﬁímého náhledu skuteãnosti, tedy toho, jak se vûci v pravdû mají. Tento pﬁístup ke skuteãnosti, je zároveÀ tím, co ãiní
ãlovûka nanejv˘‰ lidsk˘m, protoÏe ho ãiní svobodn˘m, aktivním,
disciplinovan˘m a autonomním. Technologick˘ vûk toto pﬁesvûdãení zniãil a odhodil jako nepotﬁebné. Skuteãnost je záleÏitostí umûní programovat, je vyrobitelná, aÈ jiÏ je zakázka jakkoli specifická
a od jakkoli podivného zákazníka.
Moderní racionalita mûla patent na pravdu. Vlastnûní pravdy
znamenalo mít moc tuto pravdu bez omezení prosazovat. V technologickém vûku se stalo zﬁejm˘m, Ïe aureola pravdy podporovala
program, kter˘ lidstvo mûlo naplnit. Tento program byl ve svém jádru
ekonomick˘, a lidé byly doslova „tvrdostí pravdy“ a „nesmlouvavostí rozumu“ pﬁinuceni jej naplnit. Technologick˘ vûk se nepotﬁebuje
za‰tiÈovat rozumem, má v moci produkci skuteãnosti a v‰e ovládá
skrze svou informaãní technologii.
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Jedním z velk˘ch témat postmoderní filosofie je odhalení moderního my‰lení jako iluze a prosazování jiného my‰lení, které by mohlo ãelit „p˘‰e a zaslepenosti“ dne‰ních rozhodovatelÛ.2
2 Tyto v˘razy pouÏívá J.-F. Lyotard v Postmoderní
situaci, in: O postmodernismu, FÚ AV âR, Praha
1993

O jiné my‰lení usiluje pﬁedev‰ím francouzsk˘ neostrukturalismus
(M. Foucault, J.-F. Lyotard, J. Derrida, J. Baudrillard a vlastnû cel˘ siln˘ proud, zahrnující myslitele jedné ãi dokonce dvou generací).
DÛleÏit˘ je zde i hlas amerického filosofa Richarda Rortyho a nûmecká vlna postmoderní filosofie zastoupená jmény Wolfganga
Welsche a Petera Sloterdijka.
V knize Kritika cynického rozumu demaskuje Sloterdijk moderní
racionalitu jako cynick˘ rozum, kter˘ si je dobﬁe vûdom toho, Ïe jím
hlásaná pravda slouÏí pouze k ovládání mas a k zesílení a udrÏení
moci. Podobnou pozici zastává i ve svém vystoupení na sympoziu
Jenseits des Seins – Exodus from Being. Philosophie nach Heidegger
v roce 1999, které nazval Pravidla pro lidskou ZOO3. Evropské dûji-

3 Sloterdijk, P., Pravidla v lidské ZOO, pﬁeloÏil
a opatﬁil pﬁedmluvou Bﬁetislav Horyna, pod názvem
Debestializace, humanismus, evoluce ve vlastní reÏii,
pastorace aneb In-der-Welt- Sein trochu jinak zveﬁejnûno na internetu – http://www.phil.muni.cz/fil/texty/debestializace. O diskusi vyvolané Sloterdijkov˘m
vystoupením pí‰e Simona LŒwensteinová v ãlánku
SloterdijkÛv „lidsk˘ park". O jednom filosofickém
skandálu, ãas. Ergo 3/2000, s. 7-20

ny zde pﬁedvádí jako ‰lechtitelskou záleÏitost, která vÏdy mûla za cíl
domestikaci ãlovûka, zkrocení jeho divokosti, v˘chovu ke zklidnûní
a poslu‰nosti, a to za pomoci ‰lechtitelské vûdy zvané filosofie.
„Vzhledem k tak nesmírn˘m zvratÛm a promûnám se samozﬁejmû
znovu objevila otázka po dÛvodu vzdûlávání a ochoãování ãlovûka.
I kdyÏ se zdá, Ïe Heideggerovy past˘ﬁské ontologické hrátky – které
jiÏ v jeho dobû zaznívaly ponûkud zvlá‰tnû a budily odpor – jsou dnes
úplnû anachronistické, pﬁesto jim stále patﬁí zásluha za to, Ïe navzdory své trapnosti a nevhodné mimoﬁádnosti artikulovaly epochální
otázku: „Co je‰tû dokáÏe zkrotit ãlovûka, jestliÏe humanismus jako
‰kola ochoãování ztroskotal? Co zabrzdí ãlovûka, jestliÏe jeho dosavadní snahy o sebezkrocení vedly v zásadû pﬁece jen k ovládnutí
v‰eho jsoucího? Co zkrotí ãlovûka, kdyÏ po v‰ech dosavadních experimentech s v˘chovou lidského rodu je zcela nejasné, kdo nebo
co a k ãemu vychovává vychovatele? A nebo vÛbec není moÏné poloÏit kompetentnû otázku po formování a pûstování ãlovûka v rámci teorií pouhé v˘chovy a ochoãení?“4

4 Sloterdijk, P., Pravidla pro lidskou ZOO, s. 10

Sloterdijkovo vystoupení je útokem na manipulaci obrovsk˘ch
mas lidí techno-politick˘m my‰lením, a to v intencích tradice, kterou
zaloÏila filosofie, zvlá‰tû filosofick˘ humanismus.
V knize Na jedné lodi hoﬁce konstatuje vstup lidstva do globální éry a mluví o v˘cviku atletÛ nové celosvûtové hyperpolitiky.
UpozorÀuje na to, Ïe ãlovûk není uzpÛsoben Ïít v tak velk˘ch prostorách a s tolika neznám˘mi lidmi. Pﬁiléhavû a s bystrou ironií podává svûdectví o nelidskosti dne‰ního svûta. Nejde mu o to, ãím by
lidstvo mohlo b˘t, o Ïádné humanistické ideály, o Ïádnou atletiku
superv˘konÛ lidskosti, ale o snesiteln˘ Ïivot.
Podobnû hoﬁkého vyznûní a ironického zabarvení jsou i v˘pady
Jeana Baudrillarda. Moderní my‰lení se podle nûj rozpadlo a jako
odpad se stalo problémem. âásteãnû je moÏné ho recyklovat, ale tím
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se historie vrací nazpût a mnohé, vãetnû svobody je odvoláváno.
Moderní my‰lení se sice rozpadlo, ale jeho utopie se staãily uskuteãnit.
Îijeme ve vûku splnûn˘ch utopií, ale jinak, neÏ se dalo oãekávat.
Uskuteãnûné utopie pﬁinesly jen ubíjející jednotvárnost, v‰e je
stejné, ve‰kerá rozmanitost a v‰e odli‰né budí jen lhostejnost (podobn˘ motiv najdeme i u Vattima, podle nûj v‰e nové plodí uÏ jen
stejné, novost je to, co udrÏuje systém stejn˘). RÛst stejného má
podobu bujení bez míry, vãetnû metastasí. Projevuje se obludnou
otylostí a obscénností. To, co zÛstalo s ideálÛ humanismu, je jen kaÏdodenní úkol zásobovat rostoucí masy.
Realita, v níÏ Ïijeme je simulovaná, vytváﬁena skrze elektronické
zpracování dat a informací. Za simulovanou realitou mizí svût i ãlovûk. Baudrillard pozoruje i zvlá‰tní jev z poslední doby – útok „virÛ“
na na‰i zbytnûlou civilizaci. Vítûzná medicína, zdolávající jednu nemoc za druhou, stojí nyní bezradná pﬁed útokem mikrobÛ, které jsou
rychle schopné se pﬁizpÛsobit lékÛm. Poãítaãové sítû jsou pravidelnû napadány a vyﬁazovány z provozu neobyãejnû úãinn˘mi viry.
Témûﬁ podobnû jsou na tom vzdûlávací instituce pﬁekonávané „mentální retardací“. Technologie se zaãínají jevit, a Baudrillard to vítá,
uÏ ne jako nûco obdaﬁené mocí, n˘brÏ jako nûco nanejv˘‰ ohroÏeného a nestabilního – pﬁírodní jevy si jen hrají s vûdou, masy s médii, obãané s politikou, které s ironick˘m úsmûvem ponechávají
iluzi, Ïe je to ona, kdo je kontroluje.
Christopher Horrocks ve své knize Baudrillard a milénium líãí
Baudrillardovy nadûje: „Pokud si mimo konvenãní moudrost myslíme, Ïe moderní svût techniky, obrazu a událostí signalizuje odcizení, vyvlastnûní, ztrátu vÛle a historii jako zmarnûné dobrodruÏství,
pak bychom mohli zachytit jakési „prosvítání“ iluze svûta v technikách, kter˘ch pouÏíváme, abychom ho zmûnili.“5
5 Horrocks, Ch., Baudrillard a milénium,Triton, Praha
2002, s. 65

Wolfgang Welsch, nûmeck˘ filosof razící postmodernû cestu
v nûmeckém akademickém prostﬁedí, nepﬁijímá BaudrillardÛv postoj
jako typicky postmoderní, spí‰e ho oznaãuje za posthistorick˘, tedy takov˘, kter˘ krouÏí kolem konce dûjin a konce historie jako lineárnû
ﬁazen˘ch událostí. Pro Welsche je postmoderní v˘boj nûãím pozitivním – nov˘m aktivním my‰lením. Vychází z kritiky tradiãních postupÛ filosofie, které redukuje na pﬁedstavu pevnû sevﬁeného a pﬁísnû
hierarchizovaného celku, kter˘ je centrován kolem absolutního
jsoucna. Tato pﬁedstava slouÏila k urãení vûcí bez moÏnosti odvolání. Dne‰ní my‰lení je v‰ak v˘slovnû pluralistické a heterogenní.
Existuje mnoho odli‰n˘ch teorií, které produkují nesoumûﬁitelné
poznatky. Pod vlivem tradiãních postupÛ filosofie v‰ak kaÏdá z teorií aspiruje na to hrát úlohu nûkdej‰ího „metafyzického univerza“
a na to, aby ji pﬁipadla práva nûkdej‰ího rozumu – totiÏ urãovat vûci
v jejich pravdû, a to bez odvolání. Aby takové místo mohla zaujmout,
musí potlaãovat a vyluãovat z pole rozumu teorie ostatní. Welsch
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proti tûmto totalitním nárokÛm koncipuje teorii transverzálního
rozumu. Nemyslí si, Ïe konec filosofie celku znamená i konec rozumu. Rozum jako zpÛsob urãování vûcí, musí jen zmûnit zpÛsob,
kter˘m se prosazuje. V pluralitním a heterogenním prostﬁedí teorií
nemá Ïádná z nich pﬁednost. V‰echny teorie v poslední instanci mají slouÏit na‰emu praktickému Ïivotu. Nov˘ rozum musí b˘t schopen
vÏdy nalézt nejv˘hodnûj‰í cestu v síti teorií, smûﬁovat nikoli k celku,
k tomu, aby jednu teorii vyzdvihl a ostatní vylouãil, ale musí b˘t
transverzální, nacházet mosty a pﬁechody od podobn˘ch teorií k podobn˘m, hledat moÏnosti jejich doplnûní a kombinování. Pluralita
a heterogennost neplodí chaos a nepopírají pravdu, naopak odpovídají Ïivotu a jeho otevﬁenosti, které má b˘t uãinûno za dost ãinností
transverzálního rozumu.
Motiv totalitních nárokÛ tradiãní filosofie se objevuje i v díle francouzského filosofa Jacquese Derridy. Ten pﬁichází s tezí, Ïe svût je
tﬁeba ãíst jako text. Ov‰em zároveÀ pﬁedkládá Derrida nové umûní
ãtení – dekonstrukci. Dekonstrukce není rozbitím textu, n˘brÏ jeho
rozloÏením na prvky, z nichÏ je sloÏen a jejich nové, jiÏ obezﬁetné
a pouãené sestavení. Jaké je oprávnûní této metody dekonstrukce,
jak˘ je její smysl?
Inspirován strukturalismem, chápe Derrida text nikoli jako reprezentaci nûjaké skuteãnosti, která je pﬁítomná a kterou jakoby v ﬁeãi
i v psaní vyjadﬁujeme. Za textem Ïádná pﬁítomná skuteãnost není,
text sám je zhotovitelem skuteãnosti a uÏívá k tomu jist˘ch pravidel
a postupÛ, které lze právû dekonstruovat, a tím je moÏné se dostat
aÏ na dﬁeÀ zpÛsobu, jak˘m si západní civilizace pﬁedkládá skuteãnost, i kdyÏ ve víﬁe, Ïe se nachází kdesi za textem.
Svût jakoÏto univerzum v‰eho jsoucího je tedy moÏné pojímat
jako nûco napsaného a prezentovaného ve zpÛsobu psaní. ZpÛsob,
jak˘m je svût napsán, lze promûnit, text nechat otevﬁen˘m mnoha
moÏnostem, rozehrát hru a nikoli po vzoru tradice tvoﬁit svût psaním
tak, Ïe jej vytvoﬁíme sevﬁením do pevn˘ch binárních opozic vypl˘vajících z hypotézy centra jako absolutního bytí, jakéhosi rozhodovatele mezi skuteãností/zdáním, pravdou/fale‰ností apod.
Lze ﬁíci, Ïe Jean-François Lyotard ve svém díle Postmoderní
situace z roku 1979 rovnûÏ útoãí na násilím vnucovan˘ totalizující
pﬁístup k rozmanitému dûní Ïivota. Rozvíjí v‰ak ponûkud jin˘ obraz
inspirovan˘ Wittgensteinovou teorií jazykov˘ch her. Spoleãnost zobrazuje jako pohyblivé mraãno rozmanit˘ch a heterogenních diskurzÛ
(zde jak˘chsi ﬁeãov˘ch her, sestaven˘ch z rÛzn˘ch typÛ v˘povûdí
a sjednocen˘ch k jednomu úãelu – napﬁ. politick˘m cílÛm, vzdûlávání atd.). souãasná spoleãnost se v‰ak ocitá pod tlakem jednoho jediného diskurzu, kter˘ získal moc nad ostatními. Jde o diskurz s pﬁevahou performativity, tj. v˘povûdí, které vyvolávají náleÏité chování
ve v‰ech oblastech, a zamûﬁeného k pouhému v˘konu, ke zlep‰ení
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input/output. Tato situace je dûdictvím zpÛsobu, jak˘m západní spoleãnost redukovala v minulosti síÈ ﬁeãov˘ch her – totiÏ vyprávûním
pﬁíbûhÛ za úãelem dosaÏení jednoty. Posledními pﬁíbûhy byly v moderní dobû pﬁíbûh o emancipaci ãlovûka a pﬁíbûh o uskuteãnûní svûtového ducha, které vlastnû reprezentovaly moc nad ãlovûkem a pﬁírodou jako jednotící úãel lidstva. Tûchto pﬁíbûhÛ uÏ není zapotﬁebí,
moc se ocitla v rukou technokratÛ, kteﬁí mají pﬁístup k informacím
a jejich cíl – zvy‰ování v˘konu jiÏ Ïádn˘ pﬁíbûh nepotﬁebuje. Lyotard
vidí nadûji v uvûdomûní si hodnoty potlaãované plurality a heterogennosti ﬁeãov˘ch her a v poÏadavku svobodného pﬁístupu
k informacím. Toto uvûdomûní mÛÏe omezit moc technokratÛ.
Namísto honby za v˘konem mÛÏe lidstvo dát prÛchod své touze
po spravedlnosti a touze po jiném a neznámém.
Termín postmoderna se nevztahuje na nûjaké období, které pﬁichází po modernû. Znamená spíãe oznaãení jakési chvíle oddechu
ãi odstupu od pohybu moderny, která, jak vût‰ina filosofÛ doznává,
trvá dál. Postmoderní my‰lení je spí‰e zamy‰lením, co se s námi
v modernû dûlo a dûje. PﬁeváÏná ãást postmoderních filosofÛ je zamûﬁena ke zkoumání moderní doby. Za tímto obratem k moderním
dûjinám je snaha spatﬁit na‰í pﬁítomnost „nemoderníma oãima“.
Pﬁi tom v‰ak vychází najevo mnohé, co bylo rychle zapomenuto,
anebo zakryto ideologií pokroku, v níÏ zmizeli v‰echny obûti, násilné ãiny a nespravedlnosti.
Americk˘ filosof Richard Rorty prohla‰uje, Ïe na dûjinách ho zajímají jen proÏitky utrpení a poníÏení rÛzn˘ch generací. „Podle nás
nemají muÏi a Ïeny v‰ech dob a krajin Ïádné jiné spoleãné jádro neÏ
svou koneãnost v bolesti a poníÏení.“6 Distancuje se tak od pojetí
6 Rorty, R., Habermas, Derrida und die Aufgaben
der Philosopfie, pﬁeloÏeno z Habermas, Derrrida and
the functions of Philosophy , in: Richard Rorty, -Truth
an Progress, Philosophical Papers III, Cambridge
Univerzity Press 1998, v nûmãinû vy‰lo in:
Philospophie & die Zukunft, Taschenbuch Verlag,
Frankfurt am Main 2000, s. 40

dûjin jako od lineárního uskuteãÀování rozumu postupujícího z temné minulosti k projasnûné budoucnosti.
V tomto smûru vykonala francouzská historická ‰kola Annales
doslova prÛkopnickou práci neobyãejné pﬁesvûdãivosti. Tato ‰kola,
která jiÏ má za sebou tﬁi odli‰né periody generaãních nástupÛ
a mnoho v˘bojÛ a dramatick˘ch peripetií, mûla velk˘ vliv na nejnovûj‰í v˘voj francouzské filosofie. Tento vliv v‰ak byl vzájemn˘.
Postava, která dobﬁe reprezentuje hranice vzájemn˘ch teoretick˘ch
v˘mûn je etnolog a filosof Claude Lévi-Strauss, i kdyÏ podobnû pÛsobících osobností najdeme ve Francii více. Tím nejdÛleÏitûj‰ím
z jeho práce je otázka sociálního ﬁádu a postavení individua.
Podle Lévi-Strausse vzniká sociální ﬁád stejn˘m zpÛsobem jako
vzniká vesmírn˘ ﬁád – totiÏ zcela jednodu‰e – uspoﬁádáním. Otázka
sociálního ﬁádu se stává otázkou uspoﬁádání, otázkou, jak je moÏné
nûco takového jako sociální ﬁád.
ZpÛsob uspoﬁádání je nejlépe moÏné studovat u pﬁírodních
národÛ, toho mála „pozÛstal˘ch“ domorod˘ch kmenÛ. Záhadou
i motivem zkoumání je skuteãnost, Ïe zpÛsob uspoﬁádání sociálního
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ﬁádu jeví stejné rysy i u tûch nejvzdálenûj‰ích kmenÛ, které nikdy
nepﬁi‰ly do vzájemného styku. Lévi-Strauss se inspiruje zakladatelem
strukturalismu, ‰v˘carsk˘m lingvistou Ferdinandem de Sausureauem,
kter˘ zkoumal jazyk jako specifickou strukturu znakÛ. Lévi-Strauss
zaãíná pohlíÏet na sociální ﬁád rovnûÏ jako na strukturu znakÛ,
jeÏ svÛj v˘znam získávají vztahem k jin˘m znakÛm v pﬁedivu struktury. Zji‰Èuje, Ïe struktura sociálního ﬁádu má své zákonitosti uspoﬁádání a Ïe ve‰kerá zku‰enost se stává díky této struktuﬁe nejenom
srozumitelnou, ale je jí i ﬁízena. DÛleÏité je, Ïe individuum teprve
prostﬁednictvím této struktury získává svou identitu. âlovûk v Ïádném pﬁípadû není tvÛrcem ﬁádu, je pouh˘m „zhotovitelem“, kter˘ vyuÏívá prostﬁedkÛ, které má po ruce (Lévi-Strauss zde mluví o druhu
kutilství), aby vyjádﬁil podobnost a rozdíl mezi ﬁádem Ïivé pﬁírody
a lidsk˘m Ïivotem, a k tomu je puzen nevûdom˘m duchem. ¤ád nevzniká na základû poznání pﬁirozeného ﬁádu, kter˘ by tu byl pﬁedem.
¤ád je tvoﬁen aktem uspoﬁádání, fungováním struktury, která má
vlastní zákonitost.
PrÛkopnickou prací Lévi-Strausseho se inspirovala jak ‰kola
Annales, tak i ‰irok˘ proud francouzské filosofie oznaãené pozdûji
jako neostrukturalismus. Historická ‰kola zkoumá v rÛzn˘ch dûjinn˘ch obdobích ustanovování a pohyb sociálního ﬁádu (vnitﬁnû rozrÛznûného, nepﬁímoãarého, leckdy rozechvûlého ve svém rozpaãitém nastupování) v úzké spojitosti s formováním individua. Dûjiny
se jiÏ nejeví jako sled dûní, o kterém rozhodují velké osobnosti, duch
doby ãi v˘voj poznání, do dûní ﬁádu spadají v‰echny osoby bez v˘jimky, a to se stejnou nemilosrdností. ¤ád urãuje jejich my‰lení, city,
chování, poníÏení, utrpení, zpÛsob obÏivy, obleãení i moÏné individuální osudy.
V dílech Michela Foucaulta prochází strukturalismus v˘raznou modifikací. stál˘m tématem jeho dûl je oblast vûdûní. Tuto
oblast zkoumá osobitou metodou, které dal název archeologie.
„Archeologick˘ popis znamená právû opu‰tûní dûjin idejí, systematické odmítnutí jejich postulátÛ a jejich procedur, je pokusem vytvoﬁit zcela jinou historii toho, co bylo ﬁeãeno.“7
7 Foucault, M, Archeologie vûdûní, Herrmann & synové, Praha 2002, s. 172

Archeologií rozumí Foucault deskriptivní anal˘zu diskurzÛ, která
nepojímá diskurs jako soubor v˘povûdí o nûãem a nemÛÏe ho tedy
zkoumat z hlediska jeho pravdivosti ãi fale‰nosti, n˘brÏ se radikálnû
soustﬁedí na diskurz sám (tj. jen jako na soubor pouh˘ch v˘povûdí).
Za diskurzem jiÏ pro Foucaulta nic nestojí. Archeologie proto neinterpretuje, jen popisuje specifiãnost diskurzu, jejím objektem je sám
diskurz. V˘sledky této práce najdeme v knize Slova a vûci (1966)
a v knize Archeologie vûdûní (1974). Ve Slovech a vûcech Foucault
ukazuje ve tﬁech posledních dûjinn˘ch obdobích zlomové nástupy
rÛzn˘ch epistém – tj. vÏdy spoleãné roviny pro epistemologii rÛzn˘ch vûdních diskurzÛ daného období.
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V Archeologii vûdûní je dÛleÏité postavení, které Foucault pﬁiãítá
individuu, a první náznak spolãení diskurzívního vûdûní s mocí.
Po zji‰tûní hlavních jednotek diskurzu, jeho hranic a transformací
se stává jasn˘m, Ïe individuum nelze v tûchto anal˘zách najít jako
svébytného tvÛrce vûdûní. Individuum podléhá regulativitám (pravidelnostem) diskurzÛ. Zaujímá jen takové pozice a plní jen takové
funkce, které mu diskurzy nabízí. Pravda nûjaké v˘povûdi je závislá na kompetenci vypovídajících, která se v diskurzu ustavuje.
V Archeologii vûdûní analyzoval Foucault diskurzivní praxi a neopomenul popsat, Ïe vûdûní, které diskurzy produkují, je mimo jiné
definováno moÏnostmi vyuÏití a pﬁivlastnûní a také i jako nástroj
touhy a zájmu.
V knize DohlíÏet a trestat analyzuje Foucault na bohatém historickém materiálu spolãení moci a vûdûní, a to od období stﬁedovûku
aÏ do devatenáctého století. Moc v‰ak nechápe jako pouhé uplatÀování síly nad jin˘mi, aÈ jiÏ ze strany skupin ãi jednotlivce. Moc je vÏdy
mocensk˘ vztah a spoleãenské tûlo je sloÏeno ze sam˘ch mocensk˘ch vztahÛ. V zásadû moc pÛsobí jako producent lidské kaÏdodenní reality, je strÛjcem urãitého zpÛsobu vnímání a jednání. V prÛbûhu evropsk˘ch dûjin zesiluje sjednocená moc schopnost svého
pÛsobení tím, Ïe se spolãí s vûdûním, tj. s pravdou a správností.
Jak˘ je smysl Foucaultov˘ch anal˘z a jak jeho zkoumání souvisí
s technologick˘m rozvojem? Pﬁedev‰ím je moÏné pochopit technologické my‰lení jako urãitou dûjinnû vzniklou diskurzívní praxi a odhalit její spojení s mocí, tj. s poﬁádající silou, která dnes v globálním
mûﬁítku ovládá Ïivot sociálního tûla, formuje individua, a to nejenom
pokud jde o zpÛsob my‰lení, pociÈování, chování a jednání, ale také
pokud jde o jejich tûla. Zkoumání pozitivity diskurzÛ, tj. souborÛ v˘povûdí tak, jak jsou pozitivnû dány, mÛÏe odhalit i to nejjemnûj‰í
pﬁedivo dne‰ní moci technologií.
Foucault sám prohla‰uje, Ïe jeho dílo se vztahuje k jedinému
tématu – subjektu. âasto ﬁíká, Ïe jeho zámûrem bylo odhalit, jak˘m
zpÛsobem se lidská bytost stává subjektem – poznání, moci, sexuality. Jeho touhou bylo prozkoumat, zda je moÏná jiná forma subjektivity, neÏ ta, do níÏ nás uvrhlo devatenácté století – období, na základû jehoÏ epistémé stále je‰tû myslíme a pociÈujeme. Toto poslední
období je zároveÀ obdobím, v nûmÏ se lidské bytosti podaﬁilo se stát
ãlovûkem, nûãím co do té doby ani v náznaku neexistovalo. Subjekt,
kter˘ se stal ãlovûkem, Foucault s dÛrazem odmítá a víceménû sbírá
dÛkazy o tom, Ïe ãlovûk pomalu mizí.
V posledním období svého Ïivota obrací Foucault pozornost
k ﬁecké a ﬁímské zku‰enosti péãe o sebe. Pro novou podobu subjektivace, kterou Foucault hledal, mûlo toto zkoumání znaãn˘ v˘znam. Foucault pojal helénistickou péãi o sebe jako druh umûní Ïít,
jako estetiku existence, a v takovém zamûﬁení moÏná spatﬁoval
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i moÏnost, jak uniknout z diktátu technologické moci. To v‰ak nebyla jediná moÏnost, nad kterou se zam˘‰lel – ãasto psal o odporu
proti moci a cestû k opûtnému sdruÏování lidí. Lidé se vÏdy nalézají v nûjak˘ch mocensk˘ch vztazích, jsou ovládáni, ale vÏdy mohou tento mocensk˘ vztah pﬁevrátit anebo z nûho nûjak uniknout.
Ke sdruÏování lidí podle nûj vede odhalování lÏi, hledání a vyslovování pravdy, a to pravdy o na‰í situaci.
Na závûr kaleidoskopu postmoderních anal˘z souãasné doby
uveìme Derridovu v˘zvu k zamy‰lení nad budoucností humanitních
vûd. Nazval ji Budoucnost profese aneb Univerzita bez podmínky
(co by v budoucnu mohla nastat díky „humanitním studiím").
Derrida ﬁíká, Ïe jeho v˘zva má „podobu víry: víry v univerzitu
a tím i víry v humanitní studia zítﬁka“. V souladu s tradicí vyhla‰uje,
Ïe posláním univerzity je hlásání pravdy. Sama otázka po pravdû
je záleÏitostí humanitních studií, a to o to více, Ïe je vÏdy spojena
s otázkou pojetí ãlovûka. Derrida po navázání na historick˘ kontext
v˘voje univerzit hovoﬁí o nov˘ch humanitních studiích a o univerzitû bez podmínky. Univerzita má zÛstat „posledním místem kritického odporu proti v‰em dogmatick˘m a nespravedliv˘m mocensk˘ch
názorÛm“, má se po svém uváÏení usídlit v novém veﬁejném prostoru, kter˘ je ovládán nov˘mi technikami komunikace, informace,
archivace a produkce vûdûní. Univerzita má nezadatelné právo
(tak jako pﬁi svém zaloÏení ve stﬁedovûku) klást kritické otázky,
vãetnû otázek o kritice samé. Otázkou nad jiné je mu: „Co to dûláme,
performativnû, kdyÏ pﬁedná‰íme, ale také kdyÏ vykonáváme nûjaké
povolání, zvlá‰tû pak povolání profesora?“
Úkolem profesora je v˘uka, a to v duchu „neutrálního teoretismu“. Zdálo by se tedy, Ïe v˘uka není a nemÛÏe b˘t aktem performativním, ale profesor je tím, kdo vûﬁí ve smysl toho, co dûlá, totiÏ nikdy
by mu nemûla chybût pﬁedstava onoho „jakoby“ byl sám ve svûtû
a uvnitﬁ nûho zapleten do jeho sítí, „jakoby“ se musel se svûtem neustále vyrovnávat. Toto „jakoby“ ãiní s profesorského povolání performativní akt, kter˘ navíc mÛÏe najít svou oblast pÛsobení mimo univerzitu, v politické angaÏovanosti. Derrida to v‰ak ﬁíká lépe:
„Právû v humanitních studiích je je‰tû tﬁeba, aby dorazila my‰lenka tohoto jiného zpÛsobu „kdyby“, tato vûc více neÏ obtíÏná,
ne-moÏná, pﬁekroãení performativního a protikladu konstativní/performativní (najdeme u Austina, analytického filosofa). Co ãiníme,
prom˘‰líme-li v humanitních studiích tuto mez ovládání a performativní konvencionality, tuto mez performativní autority? Nacházíme se
v tom místû, které se uÏ nedá nasytit, omezit, plnû stanovit kontext,
kter˘ je vÏdy nutn˘ k performativní operaci (kontext, kter˘ je jako
kaÏdá konvence kontextem institucionálním). Geniální objev distinkce konstativní/performativní se v zásadû bude je‰tû na univerzitû
snaÏit ujistit univerzitu o svrchovaném ovládnutí jejího vnitﬁku, o její
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vlastní moci. Dot˘káme se zde meze samé, meze mezi vnitﬁkem
a vnûj‰kem, zvlá‰tû na hranici univerzity samé a v ní humanitních
studií. V humanitních studiích myslíme, Ïe se nemÛÏeme, a nesmíme nechat uzavﬁít do vnitﬁku humanitních studií. Tato my‰lenka
v‰ak, aby byla silná a dÛsledná, vyÏaduje humanitní studia. UvaÏovat
takto není akademická, spekulativní ãi teoretická ãinnost. Není to ani
neutrální utopie. A ﬁíci to není vÛbec jednoduché. Právû na této mezi,
vÏdy dûlitelné, nastává to, co nastává. Právû tato mez je to, co je
tím dotãeno a co se mûní. Právû tato mez má historii. Tato mez
nemoÏného, onoho „snad“ a „kdyby“, je tím místem, v nûmÏ je univerzita vystavena realitû, vnûj‰ím silám, aÈ uÏ kulturním, ideologick˘m, politick˘m, ekonomick˘m ãi nûjak˘m jin˘m. Zde je univerzita
ve svûtû, o nûmÏ chce uvaÏovat. Na této hranici musí tedy vyjednávat a organizovat svou rezistenci. A brát na sebe odpovûdnost.
Ne proto, aby se uzavﬁela a aby rekonstituovala abstraktní pﬁelud
svrchovanosti, jejíÏ teologické ãi humanistické dûdictví snad zaãne
dekonstruovat, pokud tak aspoÀ zaãala ãinit, n˘brÏ proto, aby mohla odporovat úãinnû, ve spojení s mimoakademick˘mi silami, aby
sv˘mi díly organizovala vynalézav˘ odpor vÛãi v‰em pokusÛm
o pﬁivlastnûní (politické, právní, ekonomické apod.), v‰em jin˘m
podobám svrchovanosti.“8
8 Text byl uveﬁejnûn na internetu. StaÈ pﬁeloÏil Jiﬁí
Fiala. Citace je na s. 927
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