Filosofická propedeutika I
konspekt sestavil Jakub Holý

Hodnocení konspektu opravujícím:
	Tato práce je velmi kvalitní. [20 bodů z 20]

I. FILOSOFIE JAKO „PŘEKONÁNÍ NAIVITY“ – „OBRÁCENÝ SVĚT“
1. Přirozený životní postoj a postoj teoretický
§ 1. Přirozený životní postoj
V běžném životě jsou významy věcí dány jejich užitím, vzhledem k člověku, jsou „to, co je k ruce“ (Heidegger). Znalost významů je tak naivní, „nereflektovaná“, jaksi „samozřejmá“.
Tematizace = zproblematizování, tzn. učinění něčeho objektem přemýšlení, destrukce jeho běžného, naivního významu.
§ 2. Teoretický postoj
Teoretický postoj („vím, že nic nevím“) znamená přerušení užívání věci a ptaní se, co ona věc je, prolomení přirozeného životního postoje. V teoretickém postoji nezkoumáme neznámé, ale to již-známé.
§ 3. „Nechání-být“ jako ontologický smysl „údivu“
«Teoretický postoj je vztahování se k věcem nikoli s cílem, na základě rozumění jejich povaze, je využívat, nýbrž s výslovným cílem porozumět tomu, co jsou.» – „nechání-být “; věc je nechána vystoupit jako to, co je.
2. Bližší určení teoretického postoje
§ 4. Vázanost „teoretického postoje“ na LOGOS, „myšlení“
Jednota <-> slovo: věc není dána svými vnímatelnými „částmi“, ale jakousi jejich ne bezprostředně vnímatelnou jednotou, jež není odhalitelná empiricky, je přístupná pouze myšlení (v nechání-být). «Takové odhalující „nechání být“je LOGOS – „myšlení“, a získává jako výsledek to, co je významem „slova“ (LOGOS).» «„Teoretický postoj“ jako „nechat být“ je ... LOGOS.» [s.21]
To, co věc je, nelze smysly vnímat, lze to pouze „myslet“ => „Být a myslet je totéž“ (Parmenides), „bytí jsoucího je pojem“ (Hegel).
§ 5. Věc jako „substance“ a „akcidence“
Věc – pohledy na její formální (nemateriální) strukturu:
	Jednota „substance“ a „akcidencí“ („věcnosti“ a vlastností)

Spjatost látky a formy [s.23,pozn.]
	mnohost „daného“, jež je podřízena syntetizující úloze subjektu (jednota rozmanitosti počitků, která je „výkonem“ subjektu)


«„Věcnost“ je jednota tvořící identitu „věci“, to, co „stojí-pod“ ...» [s.23].
«„Vlastnost“ je to, co k tomu „stojícímu-pod“ nějak „připadne“» [s.23].
Ad a) «„Věcnost“ je způsobem, jak tu jsou vlastnosti, a nikoli něčím svébytným» [s.23] (co by mohlo být bez vlastností). Vlastnost je „všeobecná bezprostřednost“, může náležet mnoha věcem a „existuje jen v kontrastu k jiným vlastnostem“ (byť i jiného druhu) => «Vlastnost je tedy něco, co je možné jen jako mnohost vlastností vzájemně různých.» Vlastnosti jsou „určité“, a to v tom smyslu, že vymezují možné jiné vlastnosti (co je bílé, nemůže být černé, ale sladké ano), a je tak «způsobem, jak se děje ona jednota (vlastností) věci» [s.26].
§ 6. Možné způsoby „teoretického“ – „ontologický“, „transcendentalistický“ a „empirický“ postoj
„Sféry reality“:
	věci pozorovatelné smysly (tak, jak se jeví)
	„entity“ smyslově nezakusitelné, které však určují 1)., jsou tím, co věci „vpravdě jsou“ => 2 světy: idejí a smyslů

Způsoby teoretického postoje:
ontologický: předpokládá, že ony „entity“ „reálně“ jsou (=> jsou jinak než pozorovatelné věci), zkoumá, jak tedy jsou
transcendentalistický: nerozhoduje, jsou-li „reálně“ či jen pouze jako jisté struktury naši mysli, v nichž a prostřednictvím kterých to pozorovatelné „vnímáme“, tzn. „existují“ jako „předpoklady možnosti“ toho pozorovatelného („předpoklady možnosti zkušenosti“). Jsou (ony struktury) apriori zkušenosti
empirický: „reálně“ nejsou, „reálně“ jsou jen „fakta“, tzn. to dané ve zkušenosti
Jsme schopni ptát se po jiném světě, než „tento“ => máme širší představu o světě => «Alespoň „pro nás“ tedy „svět idejí“ existuje.» [s.27] => «má tedy jistou přednost postoj ontologický» [s.29]  (představa nesmyslových entit předchází 2. i 3.); «člověk je „ontologický“» [s.29] (Heidegger; čl. předběžně bytí rozumí).
Zaujetí určitého postoje (≠ disciplína) => vystoupí specifická problematika.
3. Filosofie a věda
Jestliže filosofie je teoretický postoj, jaký je její vztah k vědě, která je rovněž druhem teoretického postoje? Takto se nelze ptát v této rovině všeobecnosti, teprve vztah filosofie a novověké experimentální vědy je problematický a tematizovatelný. 
§ 7. Základní určení experimentální vědy: struktura „hypotéza-experiment“, „matematizace“
„Proč-otázky“ vědy jsou kladené v rámci jistého rozumění světu, v „ohraničeném horizontu smysluplnosti“. Jsou zproblematizováním světa, leč je to «předem určené a předem řízené zproblematizování» [s.35] (= „metodická abstraktnost“).
«Novověká věda je druh poznávání, který je řízen a veden „předběžným přesvědčením o povaze univerza “.» [s.37] Díky „předběžné fixaci skutečnosti“ může ji věda vidět jako „souhrn faktů“ => vymezení pro ni smysluplných odpovědí.
Struktura hypotéza – experiment => nefilosofický druh poznání, filosofie je „nevědecká“ („nespolehlivá“). Věda zas neodpovídá na podstatné otázky života.
Filosofie a věda si nejsou lhostejné => experimentální věda musí mít takový charakter, který ji umožňuje plnit funkci filosofie a zároveň jí nebýt (její náhled na povahu univerza je «jistá „regionální ontologie“» [s.39], říká co svět je).
Věda (novověká): (1) její „rozvrh univerza“ je implicitní a nereflektovaný; (2) její „náhled na skutečnost“ je konstruován již před setkáním se se svým objektem => předpokládá existenci „vždy-již známého“ (MATHÉMA) – např. systému, tzn. struktury entity-vlastnosti-vztahy (přičemž tyto tři prvky jsou nedefinovány – „mlha na základech vědy“). Předem říká, co svět je (systém), vyplňování předem daného „rozvrhu“ => „principální známost povahy světa“ (<= matematizace) – je diametrálně odlišná od filosofie.
§ 8. Filosofie jako „univerzální poznání“, stanovisko filosofie vůči novověké vědě
Aristoteles
3 charaktery lidství: 1) „zkušenost“ (znalost jednotlivin; «pamětí uchovávat jako jednotu množství vnímaných ‚daností‘» [s.42]), 2) „umění“ (odborná znalost; znalost obecných pojmů a příčin) a 3) „pojmové myšlení“. Věda je vyšším stupněm „umění“, existuje pro poznávání (příčin) samo, není již „praktická“.
Vědy: 1) zvláštní, zkoumající zvláštní obory jsoucího, a 2) „první filosofie“, metafyzika, zkoumající «co tato jejich jsoucnost sama je», tzn. „první příčinu“.

Vztah filosofie a vědy – 2 stanoviska:
filosofické: filosofie je «specifickým druhem lidské poznávací aktivity» [s.47] a věda je jedním z možných témat
scientistické: (a) filosofie je pouze jedna z moderních věd => musí specifikovat svůj obor zájmu a užívat výkazové a důkazové metody „vědy“; (b) filosofie je „nejobecnější vědou“, „zobecnění výsledků“ spec. věd, na kterémžto základě zodpovídá základní „světonázorové otázky“
«Tyto dvě podoby (B.a., a B.b.) jsou ... řízeny ... způsobem tematizace vlastním moderní vědě a jsou v tomto smyslu nesvébytné » [s.48].
II. ONTOLOGICKÝ POSTOJ
4. Základní pole zájmu ontologicky orientovaných filosofií
§ 9. Ontologická diference
Dokáži hovořit o bytí a nebytí <=> dokáži myslet nebytí. Jaký je vztah bytí a nebytí?
Parmenidés z Eleje se ptá „Je to, co je?“ a odpovídá: «„jsoucí jest a nebytí není“» [s.55], neboť «„myslet a býti je totéž“» [s.56], tzn. pouze myšlení dokáže rozlišit bytí a nebytí, a tak dává „bytí“ vzniknout (chápeme je jen díky odlišnosti od nebytí). Nebytí je netematizovatelné, je «nemyslitelným jako něco předmětného, přítomného a v tom smyslu určitého» [s.56].
„Bytí“ jej jistá naléhavost na nás, např. „dispoziční bytí“ (kus papíru), „být možný“ (déšť „je“ i když zrovna neprší), „být vpravdě“ (hřející a svítící oheň je „vpravdě“ procesem hoření). Identifikace bytí s přítomností (až do Heideggera).
Jsoucno – vše, o čem jsme přesvědčeni, že to je, nehledě na způsob jeho „přítomnosti“. Z definice mají charakter, že jsou – nazvěme jej «JSOUCNOST (každého) JSOUCÍHO» [s.58] (čili bytí). V čem bytí spočívá? – úkol „první filosofie“.
Jsoucnost jsoucího je charakterem „jsoucen“, není další „jsoucno“, další „věc“, a tedy vlastně není. [s.58] Zároveň je «„bytí“ charakter ... „bez jsoucna“ nemyslitelný», tedy «V tomto smyslu je bytí se jsoucnem identické.» [s.59]
ontologická diference – rozdíl a zároveň identita „bytí“ a „jsoucna“.
§ 10. Souběžnost výzkumu ontologické diference a tázání po počátcích a příčinách (ARCHAI KAI AITIAI)
Diferenci „bytí-jsoucno“ vyvstává jako „jedno-mnohé“. Zénón z Eleje říkal, že: «vyloží-li mu někdo, co jest jedno (...), bude on moci říci, co jsou (mnohá) jsoucna» [s.61] => porozumění „jednomu“ („bytí“, „zdůvodňujícímu základu“) nezbytné pro pochopení „mnohých“, tzn. jsoucen. „Jedno“ je zakládá a zdůvodňuje => «Výzkumu bytí jsoucna je rozuměno jako výzkumu „příčin“.» [s.63]
§ 11. Idea „první filosofie“, onto-theo-logický rozvrh metafyziky
Aristoteles: «Tématem první filosofie je ... jsoucno jako jsoucno, tzn. jsoucnost jsoucna, tzn. bytí, tzn. jsoucí v celku.» [s.66]
Hegel: „bytí“ je to „neurčité bezprostřední“ (bezprostřední – naléhá na nás všude, neurčité – není jsoucnem), z této neurčitosti plyne, že bytí je vlastně nic, identita nic – bytí, tuto jednotu lze myslet jediným způsobem, jako dění (vznik a zánik), toto dění samo již je svým způsobem určité, jako něco jsoucího – «Toto vyvstávání bytí jako čehosi jsoucího, ..., nazývá Hegel jsoucnost». [s.67] I u H. tatáž identita (bytí = ...) jako u A., ale je viděna ve větší plasticitě. [s.68]
«Ontologie (metafyzika) je způsob filosofování, v jehož základu spočívá „první filosofie“.» [s.69] (Není disciplínou, ale způsobem filosofické práce.)
Onto-theo-logický charakter tradiční metafyziky: «klasické filosofování je bytostně určeno jako tematizace „jsoucnosti jsoucího“ (onto-) chápané jako „zdůvodňující základ“ (theo-), tematizace prováděné na půdě přesvědčení o jednotě myšlení (...) a vyjadřování slovem (...) jako význačném bytí–zpřístupňujícím lidském aktivismu  (-logie).» [s.70]
§ 12. Idea „obecné metafyziky“ a „metafyzik speciálních“
Ontologie tematizuje „nadsmyslové jsoucí“ (svět, smrt, věc ...), „zkušenost překračující“.
Členění metafyziky ve středověku [s.73]: 1) obecná („první filosofie“; bytí), 2) speciální – 2a) racionální kosmologie (svět jako celek; příroda), 2b) racionální psychologie (člověk, duše), 2c) racionální theologie (základ světa – bůh).
Tato tradiční struktura může být stále vidět u Kanta i Hegela.

Filosofická propedeutika II
Část C. Člověk
«Člověka lze filosoficky tematizovat pouze v kontextu zvýznamnění světa, bytí či přírody» [s.9] a to jako jsoucno jako každé jiné nebo jako ostatní jsoucna zásadně překračující (transcendující). Chápání člověka jako transcendujícího je spojováno s jeho svobodou, člověk jako subjekt.
Chápání člověka ve filosofii:
	„rozumný živočich“ (kpt.13) – určení na bázi rod - druh, čl. součástí „řádu přírody“

„bytost schopná mít boha“ – jako výše, ale proměněno teologickými východisky
	„subjekt“ (kpt.14), „svobodná bytost“ – čl. jako transcendující

„pobyt“ – spjato s novým ontologickým založením filosofování
13. Člověk v řádu jsoucen
§ 54. Člověk jako živočich vlastnící slovo (LOGOS)
Takto člověku rozuměla Antika, formulováno Aristotelem. Chápání čl. jako „rozumné bytosti“ je blízké i každodennímu chápání. Určení člověka jím inspirovaná «otázce po člověku (...) rozumějí jako otázce, na kterou lze odpovědět v horizontu představ o „rodech“ a „druzích“. To však vůbec není samozřejmé.» [s.12] Otázka „Co je čl.“ však vede k takové odpovědi. Aristoteles a Platón tematizují jsoucnost čl., tzn. jak se vyskytuje, jak na nás „předmětně naléhá“ (-> Heideggerova kritika).
LOGOS je schopnost „strukturálně-asociativního myšlení“, tzn. odhalování vztahů typu „Co je to?“ mezi jsoucny. Člověk je rozumný živočich, tzn.: «Člověk je ten, kdo je schopen nechat to, s čím se setkává, vyvstat ohledně toho, co to je.» [s.13]
Viz Platónovo a Aristotelovo pojetí duše (PSYCHÉ); východiskem obou identifikace duše a života se spontaneitou, tj. bytím svým vlastním hybatelem, nejen pasivním příjemcem cizího působení.

Platón
Duše je „ryzí spontaneita“, ryzí hybný princip světa => duše je nesmrtelná (hybný princip nemůže být nehybný) [s.14/15]. Ale duše je též rys zpřítomnění, projevení se, onoho principu v jsoucnech -> „oduševnělá“ (živá) jsoucna.
Dvojznačnost spontaneity: «Jako živé (oduševnělé) prezentuje se spontaneita (duše) nutně dvojznačně: jako sebeidentifikace ve smyslovém a jako schopnost zdržení této sebeidentifikace.» (žádost x uměřenost) [s.17] Sebepotvrzování vůči jinému = spontánní (libovolné) reagování na podněty => závislost na jiných jsoucnech (=> „zdánlivost“ spontaneity).
Člověk «je pro Platóna „ze sebe jsoucí jsoucno, jemuž je vlastní nazírat ideje“» (rozumem) [s.19].

Aristoteles
Oproti Platónovi: «Onen ohled „ze sebe“ nesmí být vůči tomu, co jej vykazuje, fixován samostatně, musí být přísně pochopen tak, jak se podává, tzn. jako naléhání na nás spontánního jsoucna.» [s.19] Duše není svébytná, je MORFÉ. Entelechie = pro toto jsoucno specifický způsob vztahování se k „okolí“, skrz jehož unikátní ohled poznáváme jeho duši (3 typy: rostlina/živočich/člověk)[s.20]
§ 55. Člověk jako „obraz boží“ (imago dei) (Tomáš Akvinský)
Jako u Aristotela bytností čl. je rozum, jenž je však chápán jinak.
Člověk je „věc stvořená“ (tzn. konečná), zároveň však je k obrazu Božímu (=> výjimečnost). Dle Tomáše jde o podobnost nedokonalou (konečné x nekonečné) a druhovou, spočívající v tom, že čl. má rozum. [s.23-25] «„Rozumnosti “ je (...) vlastní, že je tím, dle čeho je člověk „k obrazu“ Boha» [s.25]. Bytostné určení člověka: «„Lidské mysli“ je vlastní, že je s to ... mít Boha, tzn. rozumět Bohu a milovat Boha.» [s.26] (Mysl = rozum.)
14. Člověk jako subjekt
Pojetí: člověk jako jsoucno, jež je vůči ostatním jsoucnům „ze sebe“.
§ 56. Člověk jako „res cogitans“ (Descartes)
Descartes zpochybňuje dosavadní poznání jakožto smyslové či na smyslech stavící (filosofie hledala předpoklady možnosti vnímaných jsoucen), neboť smysly nás klamou. Uvádí „argument souvislého snu a deceptora“ (ducha klamatele) – vše co vnímám může být sen. Jedině existence Já je nepochybná (bez toho, co na sobě mohu smyslově vnímat). Proto Já (Ego) je ARCHÉ, je tím «„odkud“ je svět smysluplný jako jsoucí či nejsoucí »[s.31] (vztažení světa k subjektu), nechává «vystoupit jsoucno jako jsoucí»[s.32] (ontolog. zvýznamňování). Dalo by se říci, že „svět existuje ve mně“ (v mé mysli).
Člověk je vzhledem k jiným jsoucnům „ze sebe“, proto «bytností jsoucna „člověk“ je „spontaneita“»[s.33]. Zároveň „spontaneita“ = „subjektivita“ = „cogitatio“.
«Cogitatio míní v Descartově vypracování předmětné zprostředkování (Vorstellen), tzn. ontologicky významný vztah „spontaneitou specifikovaného jsoucna“ (= subjektu …) ke světu …, vztah aktivně – pasivní (vůle – percepce) povahy»[s.36]
§ 57. „Funkce těla“ a „člověk-stroj“
«Klasický pojem duše (...) je pro Descarta ... nepoužitelný, protože je jen homonymní» [s.37], tzn. směšuje v jednotu, což teoreticky nelze, byť empiricky tak vždy vystupuje, ducha (resp. funkce duše) a tělo (resp. funkce těla). Klasicky duše=život, tělo=neživé. Descartes přiznává i tělu „život“ (aktivizmy „nedodávané“ duší, ale pocházející z něj samého – ty, jež bez těla nelze myslet): «Jsoucno člověk vystupuje pro Descarta jako syntéza těla a dvou ohledů či typů jeho aktivizmu – „funkcí duše“ (=cogitatio, § 56 ) a „funkcí těla“» [s.38] (tj. již ne pouze syntéze duše a těla).
«Tělo, uvažované společně s jeho funkcemi, vidí Descartes jako složený stroj (...) organizovaný tak, že je mu ... vlastní „samostatně“ reagovat na podněty.» [s.40] Tedy «... závisí všechny pohyby, které vykonáváme, aniž by k tomu přispívala naše vůle, jen na skladbě našich údů a plynutí životních duchů» [s.41].

Z Descartovy představy vzniká pominutím cogitatio pozitivní materialistická představa člověka jako stroje (Le Mettrie), pro nějž vše je vlastností hmoty (tak složitý projev jako myšlení vzniká, neb člověk je komplikovaný hmotný útvar). 
§ 58. Člověk v kontextu morality (Kant)
Descartes
Věc má charakter „být objektem“, tzn. odkazovat k vnímajícímu subjektu: «„věc“ není prostě „věc“, nýbrž „vnímaná věc“» [s.43]. «To, co mu jako člověku náleží, co ho určuje v tom, co je, tzn. jeho bytí, spočívá v tom, že on je tím, vůči čemu „stojí-proti“ ony „objekty“, ona „jsoucna“, je tím, co jim dává smysl právě jako těmto „věcem“, je východiskem, ke kterému je svět ve svém významu vztažen – je subjektem.» [s.43]
Člověka nečiní člověkem to, že je nějakým (rozumným ...) živočichem, nýbrž to, že je „vědom“ – dává světu význam „svět“, zvýznamňuje, je subjektem.

Kant
Kant rozpracovává cogitatio: «„Já“ je totéž jako „Já myslím“ ... a ono Já myslím“ nazývá Kant „původní syntetická jednota apercepce“» [s.44] – „Já“ je smyslům nepřístupná jednota v pozadí mého vnímání a myšlení, jednota spojující různé myšlenky a vjemy jako „mé“ myšlenky; je nezbytnou podmínkou vnímání.
Trojí ohled člověka u K. [s.45]: „personalitas transcendentalis“ (člověk překračující objekty, tzn. jako subjekt), „p. psychologica“ (čl. jako „objekt“ – pozorovatelné „empirické Já“) a „p. moralis“ (čl. mající vědomí [mravní] odpovědnosti). Pro Kanta «„morální rozměr“ člověka je něčím, co jej jako člověka určuje» [s.46].
Morálka není „vnucována“ zvnějšku, je odpovědností vůči sobě samému, «je sama nejvyšším důvodem» [s.47]. Ohledy určení člověka: «„moralita“ – „zadržení (potlačení) žádosti“ – „svoboda“» [s.48] (jednám mravně = ze sebe, „nezávisle na vnějších dojmech“).
«„Morální“ není tedy lidské jednání vzhledem k cílům, nýbrž(...) vzhledem k tomu, že je jednáním na základě povinnosti.» [s.49] (Tzn. na základě vnitřních principů a zákonů.)
Kategorický imperativ: «nemám postupovat nikdy jinak než tak, abych mohl současně chtít, aby se má maxima stala obecným zákonem.» [s.49]
§ 59. Člověk v kontextu dějin (panství a rabství) (Hegel)
Pozn.: H. nezajímá individuum, ale „společnost“, vztahy, jako celek, jeho vývoj sebevědomí (ducha) je vývojem vztahů ve společnosti (růst „svobody“).
«„Žádostivost“ je pro Hegela prvním způsobem „sebevědomí“» [s.52] – toužím-li po jsoucnu, uvědomuji si je jako od sebe odlišné, tzn. jsem si vědom sebe (odlišného od zbytku světa). Naplněním žádostivosti je získání žádaného, tzn. je to «chování rušící samostatnost předmětu» [s.52].
Setkají-li se 2 taková sebevědomí, může jedno (rab) v zájmu zachování života a za ztráty samostatnosti ustoupit druhému (pánu): «„Osvědčení“, ..., je možné jen tak, že jeho výsledkem je žití obou individuí» [s.54], (jinak by  se nic nezměnilo) vzniká nový – lidský – vztah, čili «vyrůstá z říše animality, ovládané žádostivostí, lidská společnost», nastává «konstituce „sebevědomí“ do vyšší podoby, do podoby vztahu „panství a rabství“».
Rab pak pro pána získává předmět, ale sám jej nespotřebovává, nýbrž zadržuje žádost (=> koná práci), požitek z předmětu náleží pánu [s.54]. (Motiv „zadržené žádosti“, jako u Kanta, odlišuje čl. od zvířete, je něco „vyššího“.) «Charakterem lidství je vzájemně se předpokládající a zprostředkující práce a požitek» [s.56].
Obě sebevědomí, pán i rab, jsou nějak nesamostatná [s.56]. «Právě jako celek je sebevědomí jakožto „panství“ a „rabství“ „svobodné“» [s.57] (celek „panství“ a „rabství“ zde H. myslí jako vztah „panství“ a „rabství“ – s.56).
«... svoboda však neznamená, že člověk jako individuum je svoboden. Naopak. Individuum je nutno uvažovat v kontextu společnosti.» Pro svobodné sebevědomí platí, že: «Realizuje se však jako vztahy mezi nesvobodnými individui.» [s.57]
§ 60. Člověk a vlastnictví (Marx)
Základním ohledem lidského bytí pro M. je „vytvářecí“ charakter „bytí ve světě“ (tj. „výroba“; navazuje na Hegela: «povaha práce jako „zadržované žádosti“ – povaha „zformovat“ látku a prostřednictvím toho nechat vystoupit do samostatnosti (zpředmětnit ...) vůči sobě „produkt“» [s.58]). „Výrobu“ chápe v rámci dynamis-energeia.
«„Zpředmětnění“ je „přivlastnění“.» [s.59] Pozn.: Hegelovo „sebevědomí“ = Marxovo „vlastnictví“ [s.59].
Lidské bytí (výroba) má charakter:
	„zpředmětňující “ => bytí je „produktivní síla“ [s.59]

„přivlastňovací “ (vlastnictví) => bytí je „reflexivní struktura“
«Vlastnictví neznamená ... nic než vztah člověka k přirozeným podmínkám výroby ..., vztahování se k nim jako k přirozeným předpokladům sebe sama» [s.59]. Formy podmínek jsou (1) „býti-tu“ jako člen společenství (spol.) a (2) vztah k půdě a pozemku (příroda).
«Marxovo vymezení rozlišuje tři momenty. Moment „individuality“ a motivy dvou jejích „předpokladů“ ... „přírody“ a „společnosti“.» Jsou těsně spjaty: «člověk ... je vlastně tím, tak tyto předpoklady „jsou-tu“.» [s.60]
V dějinách se člověk s růstem produktivity „osvobozuje“ od „předpokladů“, konstituují se nové podoby vztahů „individuum-společnost-příroda“. [s.60]
14. Člověk a svoboda
Pojetí: § 62,63: člověk jako jsoucno vztahující se k sobě jako jsoucnu.
§ 64: člověk určen svým vztahem k bytí samému.
§ 61. Nietzschova idea „nadčlověka“
«Vůle musí stále chtít a nemůže přestat chtít» [s.62]. Viz § 33 – vůle k moci je cosi jako vnitřní potřeba růstu, sebezesilování a sebedestrukce.
«Jediným cílem vůle k moci je ještě více moci» [s.63] – jistá „bezcílnost“. Vůle k moci je «souhrnem jednotlivých konkrétních vůlí k moci» [s.63,pozn.].
Minulost se vůli vymyká (již ji nelze změnit), ač ta ji chce. N.: «musí se navracet to, co překročila [vůle k moci], překračuje (a bude překračovat) nekonečněkrát» [s.63] => vůle k moci «je děním, jež má povahu věčného návratu stejného» [s.63].

Nihilismus: svět rozštěpen na dva – svět „zdánlivý“ a svět hodnot, „pravý“. Pravý svět zpočátku přístupný rozumu (Platónovy Ideje), později ne (rozum nahrazen vírou – křesťanství), časem se hroutí, ztráta hodnot („Bůh je mrtev“). Lidé si tvoří náhradní hodnoty, nežijí, ale „vegetují“, libují si v nevědomosti. Pak přijde „nadčlověk“ uvědomující si bezcennost dosavadních hodnot (je svoboden od nich); je «ten, který vydrží žít bez „metafyzických berliček“ pravého světa» [s.68]; též má svobodu k něčemu. To však «... neznamená, že nadčlověk klade sám sebe jako měřítko a kriterium všeho ostatního.» [s.69]
N. usiluje o překonání nihilismu (tzn. názoru, že nic nemá cenu).
§ 62. Existence a transcendence (Kierkegaard)
«„Já je poměr, jenž má poměr k sobě samému“» [s.72], tzn. 1. subjekt (Já) má předmětný vztah ke jsoucnu (=> „sebe-vědomí“; „pouhé existování“); 2. subjekt se vztahuje reflexivně (nepředmětně, bezprostředně, niterně) k tomuto předmětnému vztahu: «bytná skladba jsoucna člověk spočívá v tom, že veškeré vztahování se člověka ke jsoucnům je již vždy předběžně a průběžně vedeno a řízeno nepředmětným vztahem k sobě, osobě předmětného vztahu. Tento nepředmětný vztah k sobě nazývá Kierkegaard „já“, „duch“ ...» [s.73].
Tento reflexivní vztah se projevuje např. v pocitu úzkosti (jež, narozdíl od strachu, se nevztahuje k nějaké konkrétní věci), která je vztahem k sobě (tj. k tomu, jemuž je úzko). [s.76]
Aby mohl vzniknout sebevztah, člověk už musí být: «„Fakt bytí“ je nutnou konstitutivní složkou existence.» [s.73] K. jej terminologicky fixuje jako „být si dán“, „být určen něčím jiným“ (absolutnem, Bohem).
§ 63. Rozvinutý pojem existence (Sartre)
«Existence předchází esenci», člověk: «„Bude až potom, když se udělá, a takový, jakým se udělá.“» [s.79] S. zdůrazňuje svobodu a zodpovědnost člověka, jeho rys sebekonstituce: «jako původní rys zakládající člověka bezprostředně vyplývá, že na něm spočívá „naprostá zodpovědnost na jeho existenci“. Niternou součástí této zodpovědnosti, ba totéž co ona, je lidská svoboda, neboť ta není ničím jiným než onou sebe-konstitucí-volbou» [s.79/80].
Dle S. «bylo zrušeno pojetí jevu jako vnější realizace vnitřní esence» [s.80], zrušení dichotomie esence - jev (bytí – jev ). Jev je «to, čeho bytí je právě toto jevení se samo» [s.81]; neodkazuje k nezjevnému „co-jest“.
Já (i jev) je „nekonečno v konečnu“, přičemž nekonečno je „bytí jevu“ (jsoucnost jsoucího) a konečno je jev (jsoucno). [s.81]
Ohledně existence navazuje na Kierkegaarda (předpoklad předmětného vztahu). Nepředmětný sebevztah: «Toto vědomí sebe ... [je] jediný možný způsob existence, který je pro vědomí něčeho možný» [s.83].
§ 64. Člověk jako „pobyt“ (Dasein)
U Heideggera «člověka poprvé není již uvažován jako jsoucno bytostně určené svým (...) vztahem ke jsoucnům, nýbrž bezprostředním vztahem k bytí samému.» [s.83] Díky onomu vztahu k bytí samému „je“ čl. jinak než ostatní jsoucna, která se tzv. „vyskytují“, proto H. pro něj místo označení „jsoucno“ volí termín „pobyt“: «Člověk je pobyt.» [s.84]
«„Pobyt je jsoucno, které se nejen „vyskytuje“ mezi jinými jsoucny. Onticky je význačný mnohem spíše tím, že tomuto jsoucnu v jeho bytí jde o toto bytí samo.“» [s.84] Onen vztah k bytí nazývá existencí, transcendencí, svobodou, extází ... .
H. rozlišuje „bytí“ a „býti“, kde prvé je jen ohledem druhého, zjevem onoho „býti“.
Všechno lidské vztahování se ke světu je vztahováním sebe, tj. předpokládá předběžné „chápání“ „sebe sama“ [s.88/89], toto „sebe-mění“ označuje H. jako „vrženost“. Tento „sebevztah“ („transcendence“, „překrok k sobě“) je předpokladem vztahování se ke jsoucnům, a tedy sám nemůže být vztahem ke jsoucnu (ke mně jako objektu), tj. to, k čemu se vztahuje, není jsoucnem, ještě není, teprve to (= já) konstituuje: «„Transcendence konstituuje samost (osobnost ...)» [s.90] (samost = „já sám“). «Transcendence je „vztah k sobě“ ve smyslu konstituce „sebe“ jako toho, „jako co existuji“.» [s.90]
«Bytností člověka je sledovaný sebevztah jako celek, uchopené „já sám“ je to „jako co“ tento sebevztah svým děním vystupuje (= existencí existuje)» [s.90, pozn.].
Konstitutivním ohledem „vztahu k sobě“ je něco, co H. nazývá svět – něco, «„co pobyt ‚sám‘ není “ (...), sice to, „vůči čemu “ (...) se ono „jako co existuji“ v rámci sebevztahu vymezuje» [s.90].
Část D. Bůh
§ 65. Náboženství a filosofie, předpoklady filosofického zkoumání Boha
Náboženství je «jisté rozumění bytí ve světě», konkrétně «náboženství je specifickou existenciální vazbou (religio) totality člověka na jistý transcendující (přesahující) princip» [s.93], považovaný za původ smyslu jsoucna. Tato vazba má tři momenty: věřící člověk – víra – bůh. A «náboženství je zároveň reflexí a výkladem této existenciální vazby» [s.93]. Původně je náboženství emocionálně-volní vztah, teprve později vstupuje reflexe a rozum (=> důkazy).
Filosofie byla křesťanství prostředkem jeho reflexe o sobě samém [s.94], díky jejich podobnosti: «Jak filosofie, tak náboženství jsou existenciálním vztahem k Základu a Původu smyslu» [s.94], v jednom převažuje racionální, v druhém emocionální ohled.
Podoby poměru křesťanství a filosofie: 1. nemají nic společného; 2. «jsou sice různé oblasti, ale jsou ve vzájemném vztahu» [s.95]; 3. je mezi nimi rozpor; 4. tvoří jednotu.
16. Bůh v křesťanské teologii a jeho důkazy
§ 66. Otázka po bytí Boha a možnost důkazů bytí (existence) Boha
Tomáš Akvinský: důkaz je důkazem, jen je-li „zřejmý o sobě i nám“. Věta „Bůh jest“ je zřejmá o sobě, ale nám ne, neboť «nevíme o Bohu, co jest» [s.97]. Musíme vyjít z něčeho, co známe. Dle Tomáše to jsou „účinky“.
Podle Tomáše každému stvořenému jsoucnu přísluší „esence“ – co jest – a „existentia“ – zda jest. U Boha však splývají: «Bůh totiž ... nemůže být [pouze] v možnosti» [s.98]. «Tomáš tedy chápe Boha jako jeho bytí» [s.97] Proto nelze bezproblémově tematizovat „co Bůh jest“. Tomáš se však táže „jak jest“, tzn. po jeho „existenci“.
Dva druhy důkazů: 1. z příčiny (a priori) k následkům; 2. z účinků (a posteriori) hledá příčinu. Tomáš věří, že důkaz podat lze, a to z účinků Boha.
§ 67. Ontologický důkaz Boha
Důkazy jsou:
ontologický – vychází „z pouhých pojmů“ (Kant), postupuje a priori
kosmologický – vychází z konkrétní smyslové zkušenosti, hledá podmínku její možnosti, již nachází v Bohu (jedině tak unikne nekonečnému řetězci závislostí, neb Bůh je sám ze sebe)
teleologický

Anselmův ontologický důkaz: zřejmě mohu myslet Boha, jenž je dokonalý („jsoucno, nad něž větší nelze myslet“), a zároveň k dokonalosti patří existence => Bůh musí být. [Chci-li, aby byl v mé představě dokonalý, musím připustit, že je reálně, jinak bych myslel jen Boha nedokonalého. Spor. QED]
Rysy důkazu: 1. je a priori: pojem=příčina, existence=účinek; 2. pracuje s bytím jako vlastností (predikátem).

(Středověké) scholastice šlo o to, zdůraznit boží transcendenci, tj. zásadní rozdíl mezi bytím Boha a bytím stvořeného. Kant: Všechny kosmologické či teleologické důkazy vychází z oblasti stvořeného a zkouší postihnout něco, co ji přesahuje. Otázka je, lze-li to. [s.102] (Vždy již předpokládají onu transcendenci.)

Podle J.D. Scota je důkaz «možný jen na základě úvah o jsoucnu v celém jeho rozsahu» [s.103] (právě díky „rozsahu“ Boha), tzn. v metafyzice (zkoumá „jsoucno jako jsoucno“ a Bůh je jsoucno).
Scotus rozlišuje nejsoucna (např. čtverhranný kruh) a jsoucna (která jsou nebo alespoň mohou být – „neodporuje jim být“). «Soubor všech esenciálně uspořádaných účinků je čímsi, co má nějakou příčinu, která však není členem onoho souboru.» [s.105] (V souboru jsou „normální“ příčiny, které zas musí mít své příčiny.) (Toto je jen část důkazu, pak ještě ukazuje nekonečnost Boha ap.) V podstatě říká, že «nejvyšší jsoucno (Bůh) je možné, což je něco nutného, a tudíž skutečné nebo alespoň uskutečnitelné.» [s.106] (Něco je => nutně to je i možné.)

§ 68. Kosmologický důkaz
Tomáš Akvinský (vychází z Aristotela)
důkaz z pohybu: Pohybovat znamená přivést od možnosti k uskutečnění, což lze jen skrze jsoucno již skutečné. «Není však možné, aby totéž zároveň bylo v uskutečnění a [teprve] v možnosti vzhledem k témuž» [s.110] (V možnosti teplé je reálně studené.) Proto: «Je tedy nemožné, aby vzhledem k témuž a týmž způsobem bylo něco pohybujícím a pohybovaným» [s.110]. => potřebujeme řetězec hybatelů, jenž někde musí končit, něčím, co je jinak (tzn. pohybuje samo) – Bohem.
z účinné příčiny: Něco nemůže být svou účinnou příčinou, neb «by bylo dříve, nežli samo jest» [s.111] => obdobně jako v 1.
z možného a nutného: Jsou jsoucna, jež mohou nebýt => někdy žádné z nich nebylo. Něco však nemůže povstat z ničeho, tedy něco muselo být – nějaké jsoucno nutné (takové, jež nemůže nebýt). Nutnost má svou příčinu (řetěz příčin nutnosti) => musí existovat jsoucno nutné samo ze sebe – Bůh.
ze stupňů dokonalosti: stupeň nějaké vlastnosti dle Tomáše určujeme podle toho, «jak se rozličně blíží tomu, co jest nejvíce» [s.112] => musí být něco nejvíce dobré, ... – a to je Bůh. Tento důkaz vychází z platónské idey participace, resp. představy hierarchického uspořádání celku jsoucna.
Pozn.: pro scholastiku „být dokonalejší“ = hlavně „být více jsoucí“. Stvořené získává své vlastnosti (částečnou) participací na boží dokonalosti.
§ 69. Teleologický důkaz
Vychází z myšlenky „vnitřního řádu dění bytí jsoucího“.
Tomáš: Rozumem neobdařená jsoucna se chovají účelně => něco je řídí k cíli - Bůh. «Jak v rámci jedinečného, tak v rámci celku tedy vládne účel. Tento účel nazývá Tomáš Bohem.» [s.115]
17. Kritiky důkazů boží existence a náboženství vůbec
§ 70. Kritika tradičních důkazů Boha
Ontologický důkaz je fundamentální, neboť d. kosmologický i teleologický jej předpokládají (staví totiž na předpokladu boží transcendence).

Kant
„Krok k absolutní totalitě [Bůh] je empirickou cestou zhola nemožný.“ [Kritika čistého rozumu, č. př. z r. 1930, s.375]. Důkazy a posteriori «Usuzují z empirického na něco, co každé empirické přesahuje» [s.117] (resp. to zkoušejí). «Kosmologické důkazy a teleologický důkaz tedy předpokládají boží transcendenci, kterou snad jen lépe demonstrují.» [s.117] (Ale nedokazují.) «Jediným důkazem , který je přiměřený boží transcendenci, je důkaz a priori, důkaz ontologický.» [s.117] – jako jediný respektuje, že Bůh přesahuje vše, o co se může opřít naše zkušenost.

Kritiky
1. Gaunilova kritika Anselma: «z pojmu nějaké věci nelze usuzovat na její reálnou existenci.» [s.118]. Anselm s tím souhlasí – Bůh je však výjimka, u něj lze.
2. Tomášova kritika Anselma: podobně jako Gaunilus. Důkaz by byl přesvědčivý, jen kdyby dotyčný připouštěl existenci jsoucna, „nad něž větší nelze myslet“ – to však ten, kdo pochybuje o Bohu, nepřipouští.
3. Kant: „Existence naprosto není predikátem nebo determinací nějaké věci.“ [Schriften, 2., s.72] „Bůh jest“ je ekvivalentní „Bůh jest {dokonalý,... – všechny predikáty}“, tj. nepřidává nic nového (není to syntetický soud) vypovídá jen o možnosti, o pojmu, není reálný (existující) predikát; zároveň však z pojmu Boha neplyne „jest“ (není to analytický soud), tzn. není to legitimní výrok. «Kantova teze říká, že „fakt jest“ (existentia) nelze zaměňovat s „věcnou obsažností“ (essentia, realitas). Právě toto ovšem činí ontologický důkaz» [Fil. prop.1, s.188, poznámka], pro nějž je bytí reálným predikátem (tzn. věcně-obsažným určením).
Anselmův důkaz - rysy: 1) předpokládá 2 způsoby bytí: existenci reálnou a intencionální (v myšlení). Ve skutečnosti jich je víc (jejich kombinace...). 2) existence jako reálný predikát (reálný=skutečně je). 3) z pojmu usuzuje na reálnou existenci, stavíc na boží dokonalosti. 4) «je možné (oprávněné) Boha, kterého myslíme, „samozřejmě“ spojovat s nejvyšší dokonalostí?» [s.122]
§ 71. Osvícenská kritika náboženství
„Bůh filosofů“ – jako objekt zkoumání rozumu, předmět definování a logiky.
„Bůh mystiků“ – poznaný v přímé zkušenosti „setkání s Bohem“, v kontemplaci.
Toto je první vnější kritika náboženství, ovšem postavená na názoru, že náboženství je «nesprávné a falešné vědomí» [s.124] založené na klamu. Pokouší se «redukovat náboženství na něco jiného» [s.124], ale «důsledná kritika náboženství je možná jen na základě porozumění náboženství jako výrazu něčeho jiného» [s.126].
Osvícenství se dělí na:
deistické - Bůh stvořil svět, ale dále do něj nezasahuje. Voltaire vyvozuje existenci Boha z «účelnosti v přírodě a nemožnosti jiným způsobem vysvětlit původ světa» [s.125]. Vidí ho jako «„pouhého“ prvního hybatele a zákonodárce přírody» [s.125], jenž do světa nezasahuje, neb by tak konal zázraky, které však «odporují „přirozenému světlu rozumu“» [s.125].
mechanicko-materialistické, které došlo až k ateizmu: «Postulovat boha jako první hybný metafyzický princip je podle nich nedůslednost, která pramení z toho, že takto chápaný bůh je naprosto zbytečný, protože úplně lhostejný vůči stvořenému.» [s.126] Bůh je projevem nevědomosti, slouží jako univerzální příčina, nejsme-li s to poznat příčinu skutečnou.
§ 72. Bůh a pojem (Hegel)
H. ztotožňuje bytí, „pojem“, absolutní ideu, absolutní bytnost a boha.
Náboženství, které H. vidí jako «přirozenou životní potřebu lidí», je «specifickým lidským vztahem ke světu» [s.127], jehož „privilegovaným objektem“ je zdůvodňující základ, pravda, bytí, absolutno. «Bůh je „poněkud vágněji pojaté absolutno“» [s.133]. Filosofie i náboženství se zabývají týmž předmětem, ale zatímco první se ho zmocňuje intelektuálně, druhé se (ideje) «zmocňuje názorem a představou» a «filosofie je pravdou náboženství» [s.128]. «Pro Hegela náboženství historicky prodělává jistý vývoj, kterým postupně krystalizuje jeho filosofická povaha» [s.128], až k jeho zrušení.
«Bůh je idea v jejím jinobytí (tzn. duch)» [s.129]. Křesťanství je „absolutní“, „zjevné“ (je zjevné, kdo je bůh) náboženství, protože «pro něj bůh je člověk» [s.129] (sebevědomí). Pozn.: «pro člověka je bytostně konstitutivní sebevědomí» [s.130]. Religiózní vazba je: « „sebevědomí (= věřící člověk) se vztahuje k sebevědomí (= bůh jako sebevědomí)“, krátce – sebevědomí se vztahuje k sobě samému», tedy křesťanství je «„vědění ducha o sobě, že je duch“» [s.130]. Tento vztah je předmětný vztah.
Bůh stojí proti jednotlivému empirickému člověku, tj. nutně „má proti sobě své jiné“: «Pravdou stvoření je, že bůh je „absolutno stavící sebe proti sobě jako své jiné“.» [s.130] A «svět je „duch mající jsoucno“» [s.131], tzn. je «„jinobytí boha samého“» [s.131]. Bůh plodí syna, tím dochází k «sebeomezování božství a soustředění světskosti» [s.131]. Syn «je vnímán jako jednotlivý člověk (= jsoucí sebevědomí), ovšem je bohem, je všeobecnem. To ovšem znamená, že realizujíc to, co je (všeobecno), musí rušit svou jednotlivost» [s.131] – tzn. musí zemřít (stát se všeobecnem i pro obor empiricky zakusitelného).
Důležitou roli hraje též dialektika dobra a zla (svět zlý, syn zlo v dobru atd.), tedy «křesťanství, co do svého žitého smyslu, je bytostná půda střetávání dobra a zla. Ontologicky je toto „střetávání“ vnitřně členitou jednotou „sebeodcizování se božské bytosti“ a „návratem světa k bohu“» [s.132] (spasení a usmíření).
Omezující rys křesťanství vidí H. v tom, že pro křesťany svět, a tedy i jsoucno, jsou zlé.
Základní ontologický rys Hegelova rozumění křesťanství je «sebeodcizení božské bytosti a návrat světa k bohu» [s.133], což filosoficky rozuměno znamená: «Pohyb toho co jest, spočívá … v tom, že se stává od sebe odlišným … bere toto odlišení do sebe zpět» [s.133], čili pohyb „sebe-sama-kladení“, čili pojem. Náboženství je pouhou vnější představou a názorem pojmu.
§ 73. Náboženství jako odcizení podstaty člověka (Feuerbach)
Pozn.: «Kritika znamená především filosofický výzkum předpokladů možnosti» [s.134].
Dle F. není religiózní vazba předmětným zprostředkováním, neb «předmět náboženství (bůh) je principálně přístupný v nás samých» [s.134]. Vědomí (boha) splývá se sebevědomím. Proto jsou pro F. důležité „subjektivní aktivizmy“ jako cit a láska, pro něj hegelovský „převod do živlu myšlenky“ není myslitelný.
«To, co takto „v sobě“ nacházíme, prožíváme jako zdůvodňující základ» [s.135] (boha, nekonečno v konečnu), tzn. je to «předchůdný vztah lidského „nitra“ a „světa“» [s.136] nezbytný pro naše „obcování se světem“. F. říká: «tajemstvím teologie je antropologie» [s.136]. Musíme (a)«pochopit „nitro“ člověka, a tedy bytnost člověka jako toto zdůvodňující zakládání» [s.136] – viz koncepce člověka jako rodové bytosti; (b)«jak se to má s náboženstvím, tzn. specifickou koncepcí zdůvodňujícího základu (boha), vzhledem k tomu, že zdůvodňujícím zakládáním je lidská bytost» [s.136].
Rodová bytost
Člověk (jeho bytnost) je „rodová bytost“, tzn. má vědomí svého rodu, substance (tj. činí je svým předmětem). Proto dokáže «zpředmětnit jiné věci či bytosti podle jejich rodové povahy» [s.137] (= tradiční pojetí člověka jako rozumného živočicha). Tematizace jsoucna co do substance = nechání-jsoucna-být = zpředmětnění: «„rodová bytost“znamená u Feuerbacha totéž co „zpředmětňující“ (…) bytost» [s.138] a „zpředmětňování“ chápe v návaznosti na Kanta jako dvojici momentů dávání se předmětu (dík lidské smyslovosti) a aktivního rozvažování. Pro F. je charakteristický důraz na smyslovost a s tím i tělesnost a všechny pasivní aktivizmy (láska, trpění atd.). «Člověk jako „rodová bytost“, tzn. jako zpředmětňující bytost, může být proto autenticky pochopen jen jako bytost smyslová, tělesná» [s.139]. Základní ontologické charakteristiky odpovídající aktivnímu a pasivnímu momentu zpředmětnění jsou rozum a láska (jež nazývá bytostnými silami).
„Nitro“ člověka je «specificky strukturované zdůvodňující zakládání, zpředmětnění» [s.139/140].
Kritika náboženství v užším slova smyslu
«Náboženství a představa boha není nic jiného, než neautenticky (nikoli jako lidská bytost, nýbrž jako cosi samostatného) podané zdůvodňující zakládání samo, rodová bytost sama» [s.140]: „bůh jako bůh“ (bůh otec), čili jako samostatný vůči člověku, představuje «jako předmět uchopený rozum» [s.141] (uchopit = nechat vystoupit do samostatnosti).
Bůh jakožto vztahující se k člověku, tedy jako odpouštějící a milující, je bůh syn, je zpředmětněná bytostná síla láska.
Duch svatý pak vyjadřuje rodovost člověka, tzn. to, že: «Člověk si rozumí jako člověku vůbec, jako rodu člověk» [s.141], vyjadřuje společenství.
«„Bůh otec jest Já, bůh syn je Ty. Já znamená rozum, Ty znamená lásku. A teprve láska s rozumem a rozum s láskou znamenají ducha. … duch je teprve celý člověk.“» [s.142]
§ 74. Nietzschova zkušenost „smrti boha“
N. se staví proti absolutním hodnotám a zvl. ideologiím, které znevažují život pozemský a hodnotově orientují člověka k jakémusi „pravému světu“, kde teprve nastane „ten pravý život“.
Křesťanství je vyvrcholením rozkladu původně jednotného světa na svět pravý, jenž se stává nedostupným (zásvětno), a zdánlivý, který je chápán «co do svých (morálních) důsledků jako něco „zlého“» [s.143]. «Náboženství chápané jako pravý svět zásadním způsobem oslabuje život.» [s.143] «Podrývá totiž všechny skutečné hodnoty a produktivní síly života» [s.144], nahrazujíc je absolutními hodnotami (=> „obecná rozhodnutelnost světa“, resp. správnosti). «Zároveň je člověk zbaven odpovědnosti za své činy a své svobody, protože se orientuje na základě představ o vině a trestu.» [s.145]
Nastává sebedestrukce křesťanství, jehož morálka se obrací proti jemu samému. Propuká otevřený nihilismus – smrt boha. (Přijetí „velkých hodnot“-> skrytý nihilismus->otevřený nihilismus->překonání(?).) Lidé si «na místo smyslu opuštěné Bohem kladou ještě jeho stíny» [s.147] (ideologie ap.).
N. hledá překonání nihilismu, tzn. «řešení umožňující smysluplnost lidské existence ve odbožštěném a zprozaičtěném světě» [s.148]. Přitom poukazuje na polyteizmus (např. antický), který život nijak neredukoval.
III. EMPIRICKÝ POSTOJ
18. Zkušenost jako svébytná výzkumná sféra
Empirický postoj se rodí díky rozvoji přírodních věd a Descartovu zjištění, že: «„věci“ nejsou bezprostředně přístupné, bezprostředně přístupné jsou „vnímané věci “, „obsahy zkušenosti “» [s.153]. „Věc“ není jednotou „substance“ a „akcidencí“, nýbrž «„jednotou rozmanitého daného  (zkušeností)“» [s.153].
Pro Descarta «vystoupil „svět“ jako „cogitatium“ – „myšlený (vnímaný, žitý) svět“, cosi vztaženého k subjektu» [s.153]. Tento náhled obsahuje dvojí:
	«lidské poznání, zkušenost, je uvědomování si obsahů zkušenosti» [s.163] (které se děje čistě na půdě vědomí).

«Problémem se stává, zda a jak „odpovídají“ ideje (obsahy zkušenosti) „vnějšímu světu“» [s.163], poznatelnost reality.

Klasická metafyzika se jeví jako „spekulace“. Hlavním tématem není bytí, ale zkušenost.
Pozn.: „bezprostřední obsahy zkušenosti“ (vjemy) = „danosti“ = „fakta“.
«To, co vnímám, jsou jisté „danosti“ a „jejich vztahy“.» [s.154/5] (kteréžto vztahy jsou nám  přístupné jen zprostředkovaně, skrz fakta).
Vzniká «filosofie, která rozumí poznání jako „poznání faktů a jejich souvislostí“ – pozitivní filosofie.» [s.155] („Nepřekračuje“ fakta.)
Empirikové se domnívají, že metafyzika své spekulativní pojmy (entity) bere z (nedokonalostí) jazyka.
§ 75. Úkol kritiky lidských poznávacích schopností
F. Bacon
Jeho filosofie je «založena na pochybnosti o schopnosti rozumu (i smyslů) bezprostředně postihnout pravdu» [s.157], pročež hledá takovou metodu získávání zkušenostních poznatků, která by zabezpečila pravdivé poznání. Nachází ji v indukci s dedukcí a «stanovení pravidel (správného) pozorování»  [s.157] (indukci předchází sběr a utřídění „dat“).
Pro Bacona «zkušenost (...) znamená pozorování a (specificky pojaté) experimentování» [s.162].

«Lidskému rozumu (jako takovému!) je totiž dle Bacona vlastní soustava klamů, tzv. idolů» [s.159] => počátky kritiky lidských poznávacích schopností.
Idoly: 1. vrozené: a) rodu b) jeskyně; 2. získané: c) tržiště d) divadla.
Vrozené idoly vězí v povaze rozumu, získané plodí nesprávné užití jazyka, filosofie a chybné vedení důkazu.
ad a) «Poznání je vlastní klam, že podává to, co uchopuje jako charakter zakoušeného světa samého» [s.159], pomíjí zkreslení vjemů rozumem
ad b) «individuální lidská omezení (...) podílející se na deformaci poznání» [s.160]
ad c) «vznikly ze vzájemného styku a společenského života» [s.160], pramení z chybného užití jazyka (pojmy jako „substance“ atd.)
ad d) «klamy získané z předchozí filosofie» [s.161]

D. Hume stanovuje úkol «výzkumu přirozenosti lidského rozumu» [s.162], tj. chce provést «analýzu zkušenostních struktur» [s.162], kterou nazývá duševní geografií.
§ 76. První fixace zkušenosti jako výzkumného pole, fyziologie rozumu (J. Locke)
«Teprve jeho [Lockovo] úsilí je zkoumáním lidských poznávacích schopností ve smyslu tematizace (deskripce) takto autonomně pojaté zkušenosti» [s.163], tj. je první skutečný empirik.
Idea označuje «všechno to, co je objektem rozumu» [s.164], tedy představu, předmětný pól zkušenosti (vědomí).

Původ idejí:
	ze sensace (smyslového vnímání), «identifikovány se smyslovými kvalitami (žlutý, hořký, atd.)» [s.165]
	z reflexe (z „vnímání činností naší vlastní mysli“ [s.165] zabývající se idejemi – např. „chtění“)

Podle skladby rozlišuje ideje jednoduché (elementární kvality; počitky) a složené (z jednoduchých). 

Aktivity mysli: Na «pouhé skládání je redukována činnost rozumu» [s.166].
	spojování jednoduchých idejí
	kladení dvou idejí vedle sebe tak, že jsou jednotně přehlédnutelné
	abstrakce

§ 77. Základy klasické analýzy struktury zkušenosti, duševní geografie (D. Hume)
Obsahy mysli jsou:
	původní imprese (dojmy, počitky), dostavující se bezprostředně (když slyším, miluji ...)
	představy (myšlenky) – vzpomínka či představa počitku

- jejich vztahem je nápodoba, liší se v živosti a naléhavosti [s.168].

Aktivita mysli:
«celá produktivní síla mysli není nic víc než schopnost slučování, přeskupování, zmnožení či redukování látek poskytnutých nám smysly a zkušeností» [s.169] => všechny obsahy mysli jsou odvozeny z počitků => dostáváme «základní kriterium posouzení smysluplnosti filosofických tvrzení» - «identifikace smysluplnosti tvrzení s možností jeho „převodu“ na bezprostřední zkušenostní „data“» [s.169] (tj. počitky).
«V naší mysli se imprese a ideje nevyskytují nikdy nějak izolovaně, nýbrž vždy jen „ve spojení“, analýza zkušenosti zahrnuje též úkol rozboru „sdružování představ“» [s.170/171] (asociace). Hume vyzdvihuje 3 zásady asociace: «podobnost, shoda místa nebo času, příčina a účinek» [s.171].
19. Moderní teorie zkušenosti – Husserlova fenomenologie
Pozn.: imanentní = „do struktury zkušenosti náležející“ [Fil. prop. 1/231] a imanentní časový objekt = to, co žijeme jako v čase jsoucí [1/232].
Pro britský empirizmus je základem počitek => problém existence vnějšího světa a redukce způsobů „danosti světa“ [2/172].
§ 78. Přirozený životní postoj a fenomenologická redukce, EPOCHÉ
Viz § 37: fenomén času (retence, „teď“, potence).
Fenomenologie «usiluje uchopit „věc“ (...) v její samodanosti» [s.173], tzn. jak se sama dává, bez „předběžných mínění“ a „spolumínění“ (=> je to metoda). To činí pomocí zaujetí postoje, v němž „věc“ vystoupí právě ve své samodanosti, a to postoje fenomenologické redukce či též (transcendentálně-)fenomenologické reflexe. [s.174]
V přirozeném postoji (každodenním prožívání světa) prožíváme věci bezprostředně, netematizovaně, jsou „jednoduše tu“, jsou skutečné (jsou tu, i když je zrovna nevnímám): «Skutečné – aktuálně vnímané a spolupřítomné – prožíváme jako prostoupené a obklopované vágně uvědomovaným horizontem skutečnosti, kterou můžeme proměnami zkušenosti [pole vnímání ...] různě „vyplňovat“.» [s.174/175] Tento horizont nazýváme svět : «Svět „je vždy k dispozici“ a my jsme jeho součástí.» [s.175] Všechny «aktivity jsou žity jako náležející do světa», k němu vztažené, a «jiné lidi ... prožíváme jako „mající svět stejným způsobem jako já sám“ a svému světu rozumím jako témuž» [s.175]
Generální teze přirozeného postoje = «svět a „věci v něm“ prožívám jako jsoucí»  [s.175].
Fenomenologická redukce = „zbavení platnosti“ (EPOCHÉ) generální teze, tzn. nevnímám věci jako „jsoucí“, ale jen jako „podávající se jako jsoucí“, jako fenomény (= změna statutu světa).
§ 79. Intencionalita, výchozí určení povahy a šíře fenomenologického výzkumu
Důsledek EPOCHÉ: svět «dík redukci stává se zachytitelný a analyzovatelný nikoliv jako mimo zkušenost a nezávisle na ni existující a jejím prostřednictvím se mi dávající  svět» [s.177], nýbrž svět je «zachován jako vnitřní komponenta zkušenosti», je zkoumatelný jako zkušenost.
EPOCHÉ rovněž vede k redukci «já ve smyslu „empirické osoby“», tzn. «již nejde o „já“ ve smyslu zkušenosti jako objekt dané jednotky prožívání či „já“ ve smyslu zkušenosti jako objekt daného „těla“», ale o «já transcendentální» [s.178], resp. o transcendentální subjektivitu. Konstituuje se «já jako „půda platnosti“ pro tento svět» [s.179], tj. jako původ smyslu. (To «přináší obtíž, „jak by se v postoji redukce mohla klást jako jsoucí jiná ego“» [s.179, pozn. 26], tj. problém druhého.)
Pozn.: „život transcendentálního já“ = svět = obor zkušenosti.
V transcendentální reflexi vyvstává „základní strukturační rys zkušenosti“ [s.181] – intencionalita: «zkušenost má vždy a principiálně charakter „zakoušení něčeho“» [s.180], «každému zážitku náleží jako jeho konstitutivní složka jeho předmětný pól - cogitatum» [s.180]. Akty samy (cogito) a jejich předměty (cogitatum) lze oddělit pouze v abstrakci: «jednota intencionální předmětnosti (noematu) se konstituuje jako jednota téže předmětnosti různých způsobů jevení (noesis)» [s.182] („vnímám“ vždy „počitky už zpracované myslí“). Tuto jednotu Husserl nazývá imanentním předmětným smyslem.
Fenomenologii lze rozvinout «v teorii transcendentální konstituce předmětu vůbec» [s.182].
Husserlova fenomenologie, jdoucí karteziánskou cestou, má těžkosti s uchopením intersubjektivity a motivu světa. [s.183]
20. Jazyk
Téma jazyka se objevuje v logickém pozitivizmu, strukturalizmu a hermeneutice.
§ 80. Strukturalistická inspirace (de Saussure)
«Systém jazyka (...) je výlučně systém vztahů: jazyk je forma, nikoli substance.» [s.185] «Jazykové znaky ... jsou arbitrární povahy,což znamená, že nemají přímý (...) vztah k označované skutečnosti», «hodnoty jazykových znaků jsou definovány výlučně vztahem k ostatním znakům» [s.185], tj. diferencemi. => „znalost“ systému nezbytná pro porozumění znaku => jazyk není neutrální nástroj vyjadřování a sdělování před-jazykově konstituovaných myšlenek.
«Vztah jazyka a mluvy je tedy vztahem systému a události.» [s.186] (Jako dvě osy – obecné významy systému x unikátní význam myšlený mluvčím.)
«Jazyk jakožto systém či struktura v nejširším smyslu se ... stává tím, čemu ... říká paradigma» [s.186].
§ 81. Od systému k procesům
Podle Lévi-Strausse «různé formy společenského života jsou stejné povahy, jsou to systémy chování, jež jsou vždy projekcí všeobecných a nevědomou činnost lidského ducha řídících zákonů do roviny vědomého a společenského myšlení (nevědomá forma vtiskuje formu různým obsahům)» [s.187]. Domnívá se, že «přechod od přírody ke kultuře je identický s počátkem symbolického (znakového) myšlení» [s.188]. Obrací pozornost „od věty k textu“.
Filosofická témata podnícena strukturalismem: vztah symbolu a skutečnosti, myšlení a znaku, struktura myšlení.
Francouzští strukturalisté: «každé literární dílo je součástí určitého celku, který je organizován jako systém» [s.191], tím je Literatura. Specifičnost díla netkví v konformitě s ní, ale v odlišnosti => «Každé umělecké dílo je tedy svým způsobem diferencí, ale to potom znamená, že systém, jehož je součástí, je struktura principiálně otevřená» [s.191], modifikující se každým novým textem. Vyvstává nový předmět zkoumání: «polarita systému a události, ... sám proces značení, jehož polem je text» [s.192] (příp. texty). Text je proces (prostor, «v němž se ustavičně protínají cesty několika možných významů» [s.192]). M. Merleau-Ponty: «řeč je nejen struktura, řeč je rovněž proces» [s.193]. (Proces = stálé posouvání, znovuustavování významů.)
§ 82. Pohyb diference: dekonstrukce
Pozn.: „nesamozřejmost smyslu“ značí, že smysl (význam) je výtvor diferencí. Také má časovou rovinu, děje se (dík změnám struktury) => «žádná interpretace jej nemůže beze zbytku vyčerpat» [s.195].

J. Derrida
Neodůvodněně předpokládáme «souvislost mezi smyslem ... a identitou či koherencí textu či díla» [s.196] (tzn. že jednotlivé části spolu souvisí, „spolupracují“ na jednotném smyslu díla) => to, co se vzpírá snaze dosáhnout koherentního výkladu, je eliminováno. D. chce říci: «není to tak, že nejsignifikantnějším [nejvýznamnějším] momentem textu je právě to, co této sjednocující redukci protiřečí a co je v ní nakonec nezpřítomnitelné?» [s.196] => snaha „dekonstruovat“ princip koherence.
«Dekonstrukce je tedy dvojí pohyb: současně s aktem sjednocování se snaží sledovat i místa „rezistencí“ a skrze ně ukazovat k tomu, co v dané chvíli tomuto sjednocování uniká.» [s.197] (Proces, dění, hra 2 ohledů.)
«Dekonstrukce je zprvu filosofická strategie čtení textů» [s.197]. Derrida chce hledat, co „skryly“ dějiny vývoje filosofických pojmů. Fil. pojmy: «tyto pojmy (...) jsou vždy strukturovány tak, že tvoří opozice (smyslové/rozumové ...)» a «tradice pak v rámci opozic hierarchizuje („pouhá“ smyslovost oproti rozumu ...)» [s.197], aniž by tato hierarchizace byla explicitně legitimována – tento „nereflektovaný předpoklad filosofického myšlení“ Derrida nazývá logocentrismus. Dekonstrukce se pokouší poukazovat na hranice a posouvat je.
Podobným směrem přemýšlí J.-F. Lyotard.
§ 83. Rhizomatika: Gilles Deleuze
«Všeobecnost předpokládá, že jeden termín lze zaměnit za jiný» [s.200] -> směna.
«Opakování má svým základem vztah k tomu, co je nenahraditelné» [s.200] -> dar, krádež.
Směna (strukturalistický pojem) versus dar, krádež (narušování směny).

«Filosofie je nikoli práce s hotovými pojmy, nýbrž ustavičné vytváření pojmů nových» [s.200].
Odhaluje rovinu smyslu v jazyce: «smysl je to, co je nesubstituovatelné ...» – např. «„strom se zelená,“ je událost, jež má svůj smysl, který nelze redukovat na lingvistický význam.» [s.201]
21. Fakt
§ 84. Původní idea „pozitivní filosofie“
Comte
Stádia vývoje ducha (vysvětlování přírody a společnosti):
	Náboženské – „fakta“ vysvětlovány z „nefaktických entit“ náboženského charakteru

Metafyzické – jako 1., jen ony entity jsou sekularizovány
	Pozitivní – uvědomění si, že «jsou pouze fakta a jejich souvislosti» [s.204]. Člověk se vzdává snahy poznat nepoznatelné.

Vědění je vědění pouze o faktech a jejich souvislostech. Základní souvislosti jsou: vztahy podobnosti (strukturální souvislosti) a následnosti.
Žádá zrušení metafyziky jako nevědecké, nemající tudíž nárok na pravdu.
Na otázku po povaze faktu C. příliš neříká: «Něco takového jako „bytný druh“ faktu bere (a musí brát, nechce-li metafyziku) jako cosi naprosto samozřejmého.» [s.204]

J.S. Mill (inspirován britským empirizmem)
Faktum je „danost vědomí“ [s.205]. «Vědomí samo v jeho celkovosti je (...) chápané jako kontinuální uplývání vnitřních psychických stavů, má povahu procesů s časovou strukturou.» [s.205].
M. je «představitelem „psychologizmu“, ..., přesvědčení, že problém poznání je řešitelný jako problém deskripce vnitřních průběhů vědomí» [s.205].
M. rozlišuje „bezprostřední empiristické pravdy“ (počitky) a „pravdy odvozené“ [s.205], přičemž o prvních «nelze pochybovat» [s.205] – jsou „předvědecky evidentní“. Podle něj «„vědeckost“ tvrzení (zákonů, výpovědí) vždy spočívá v možnosti převodu všech tvrzení vědy  (obsažných tvrzení) na takovéto „předvědecké“ pravdy vyjadřované větami charakteru konstatování těchto bezprostředních faktů» [s.206].
Pravdy odvozené «jsou získány z pravd bezprostředních» [s.206], a to indukcí. Millova „induktivní logika“ «je naukou o správném důkazu platnosti „odvozených pravd“» [s.206].
M. obrací pozornost k logice vědy.
§ 85. „Zrušení metafyziky“ a idea „logického empirizmu“ (též novopozitivizmus)
Představitelé: R. Carnap, K. Popper aj.
Společné s pozitivizmem:
«
	přesvědčení, že jediným možným druhem poznání je poznání ve smyslu poznání novověké (experimentální) vědy;

přesvědčení, že poznání je „poznání faktů a souvislostí mezi fakty“;
přesvědčení o „zrušení filosofie“ (ve smyslu poznání konkurujícího poznání „vědeckému“) a její proměně v „logiku vědy“, v tomto konkrétním případě přesněji (zpočátku) „logickou syntaxi jazyka vědy“.
» [s.207].
Důležitými vlivy byli Frége-Russel a hlavně L. Wittgenstein: «Hlavním účelem filosofie je logické objasňování myšlenek.» [s.209, L.W.]
«Smysl věty je tedy v jistém ohledu totožný se způsobem, kterým určujeme její pravdivost nebo nepravdivost, a věta má smysl pouze tehdy, je-li takové určení možné.» [s.209/210, Carnap].
Filosofie se zabývá otázkami: (1) logickými a (2) objektovými. Objektové otázky se zabývají buď (2a) „domnělými“ objekty, nebo (2b) objekty vyskytujícími se v «předmětných oblastech empirických věd» [s.210]. Vyřadíme-li nesmyslné „pseudootázky“ 2a a otázky 2b přenecháme speciálním vědám, «všechny zbylé filosofické otázky jsou ‚logické otázky‘»[s.211].
Dvě nejznámější témata logického empirizmu: „kriterium smysluplnosti výroku vědy“ a náhled na „vysvětlení“ v empirické vědě.

