Jan Sokol: Malá filosofie člověka
(Vydal Vyšehrad 1998)
Konspekt sepsal Jakub Holý.
Poznámka: pochází-li více citací z téže stránky, je odkaz na stránku uveden pouze u prvního z nich (někde).
Hodnocení konspektu opravujícím:
	Předložená práce je, i přes některé nedostatky, velmi dobrá. Co se formálních poznámet týče: práce je sice čtivá, ovšem, jelikož se skládá z převážné většiny jen z opsaných Sokolových citací z dané knihy, jeví v některch pasážích nesourodost či neplynulost mezi tématy, bylo by vhodné citace omezit ve prospěch vlastních formulací. Co se věcných poznámek týče: V 1.kapitole: chybí zmínka o umění. 5.kapitola: Jak se při zpracování zážitku uplatní vědomosti, zkušenost? Proč jazyk rozlišuje věci (podst.jm.), činnosti a dějství (slovesa), vlastnosti (příd.jm.) atd.? V 17.kapitole: Život je málo rozveden, chybí zde rozsáhlejší zmínka o rozdílu mezi člověkem a ostatními živočichy, co se do jejich rozmnožování týče, vývoji, starání se o svůj život atd. [17 bodů z 20]

1. Filosofie: Mezi vědou, uměním a mýtem (15)
Člověk „zabíjí“ volné chvíle, protože z nich má strach, není zvyklý „být sám se sebou.“
ÚŽAS – Platón řekl, že «začátkem každého pořádného filosofování je údiv, úžas» [s.17] A právě „mýtus, filosofii i vědu něco velmi podstatného spojuje: údiv a úžas nad světem, nad tím, jak věci jsou.» [s.21]
VZTAHY - Mýty vysvětlují svět (proč co a jak funguje), dnes tuto roli převzala věda. Obyčejný člověk se spokojí s jejich vysvětlením, filosof  ne. «Mýtus, podle nich [filosofů], neví co říká a nedovede své názory zdůvodnit.» [s.20] Brání lidem «poznávat věci, jak skutečně jsou» [s.21]. «Právě touto snahou o rozumové pochopení a přesné vyslovení, pokud možno v obecné podobě, se filosofie a věda liší od umění a mýtu.» [s.21] «A tak jako je věda dítětem filosofie, je filosofie dítětem mýtu.» [s.20]
Mýtus, filosofie i věda vznikají v dobách, kdy stará vysvětlení a otázky už nestačí, v takové době žijeme i dnes. «Také proto se dnes tolik potřebujeme učit umět přemýšlet, aby nás kdekdo neopil rohlíkem.» [s.22]
2. Jak vidíme a slyšíme (24)
Nevidíme pouhé barevné skvrny, protože jsme se «naučili vidět věci» [s.25]. Navíc svět nevidíme tak, jak je, ale vždy už zpracovaný mozkem, takže se jeví jak „víme“, že je. «Člověk vidí spíše tak, že poznává známé předměty a věci, než že by zkoumal neznámé, proto se také tak snadno „přehlédne“ a splete.» [s.27] A «„vidíme“ často jen to, co „máme vidět“, někdy dokonce jenom to, co chceme vidět.» [s.27]
I když neznám tóny a je „posunutá“, Žlutou ponorku poznám. A i když v každý moment neslyším víc než 1 tón či akord, tak: «Přesto ji slyším a poznám jako celek.» [s.28] A hraje-li někdo na klavír a pokaždé v tomtéž okamžiku „sáhne vedle“, začne mě to rozčilovat. (Očekávání.)
Sluch a zrak souvisí - «člověk za normálních okolností nevnímá „obraz“ a „zvuk“ zvlášť, ale obojí dohromady.» [s.29]
3. Vnímání a pozornost (30)
Pozornost zaměřuje („zoom“) naše vnímání na určité podněty při pomíjení ostatních. Naše smysly nejsou čidla a my nejsme přesná záznamová zařízení – vždy si vybíráme jen část podnětů.  «Už při samotném vnímání dokážeme silně ovlivnit, co uvidíme a uslyšíme ...» [s.32] «Rozhodující roli tu zřejmě hraje naše zaměření, soustředění a pozornost.» (Tzn. co (ne)chci vnímat.) - «Filosofové potom mluví o „intenci“» [s.32].
«Dnes žijeme v prostředí, které nás dojmy soustavně zahlcuje.» [s.32] (hl. TV) «... tím vším dovedeme útočit na pozornost ostatních, ale také otupovat schopnost pozornosti vůči méně agresivním podnětům.» [s.32]
4. Věci, slova a pojmy (34)
«Člověk nemůže jinak, než vidět právě věci» [s.34]. Nic: «... řekneme většinou „nic“ – myslíme ovšem „nic zvláštního“, co by stálo za řeč, co by bylo k něčemu a mělo nějaké jméno.» Proto «logos znamená zároveň slovo, rozum i smysl» [s.35]. „Věci“ déšť, teplo, radost ... - «... to vlastně žádné věci nejsou ... o čem chceme mluvit, musí mít nějaké jméno – a tak je dostaly i ony.» [s.36]
Věci vždy jsou «nějak uspořádány, nějak spolu souvisí a někam patří» [s.36].
«To slovo najednou neznamená jen jednu určitou věc, ale mnoho různých, podobných, možná i všechny dohromady.» [s.36] – je pojmem.
VÝZNAMY - «Věci totiž zpravidla vidíme v nějaké souvislosti, nejčastěji v té, že nám k něčemu jsou, mají pro nás nějaký význam.» [s.37] – těch významů (užití) může být i víc. Upadlý dort «se dostal do jiné souvislosti, má najednou jiný význam» [s.37]. «Skutečnost, že věci mohou dostávat a nést různé významy a že člověk běžně pracuje spíš s významy než s věcmi jako takovými, je pro nás velmi důležitá.» [s.37] Kultura dokonce tvoří věci, jež nemají význam samy o sobě (světýlka na křižovatce, blinkr). «Se světem se tedy setkáváme prostřednictvím významů» [s.38] (změna významu – anekdoty).
VĚDA – „hrátky s významy a dvojznačnostmi“ brání sdělování přesných významů => věda se snaží o jednoznačnost. Proto: «Pro třídění a rozlišování svých významů má věda vlastní obecná pravidla, nezávislá na každodenních souvislostech, ..., někdy přímo proti nim.» [s.39] => její významy jsou reprodukovatelné, přesné a nedovolávají se na naše osobní zkušenosti.
«Pojmy jsou .... prostředek, jak se v nějaké oblasti vyznat ...» [s.39] („napínáčky“ držící věci na místech) => věda pojmenovává a pojmy uspořádává. Vznik pojmu – jako množina: 1) výčtem prvků; 2) definicí „kriteria“ příslušnosti.
«Zatímco běžné jméno či pojem zdůrazňuje to, co je pro označované předměty charakteristické a příznačné (...), pojem vědecký nebo úřední musí zdůraznit podmínky a hranice: odtud až potud.» [s.40]
Vědecký popis lípy: «Jenže kdybyste vůbec nevěděli, co to lípa je, nebyl by vám tento popis asi mnoho platný» [s.41] Lípu poznáváme dík osobní zkušenosti s ní a jejími podobami.
«Tak člověk zpravidla poznává nové věci tak, že si je přirovnává k něčemu, co už zná.» [s.42] (K sobě – antropomorfismus.)
5. Jazyk a myšlení (43)
Zážitek, nápad, «myšlenka, objev – to všechno je zpočátku „beze slov“», «obsahuje všecko najednou: je v něm plno různých věcí a složek, odkazů k jiným věcem a souvislostí s kdečím» [s.44]. Teprve pojmovým myšlením tenhle „chaos“ „rozmotáváme“, rozčleňujeme, oddělujeme důležité od nedůležitého, a tak měníme nápad v artikulovanou a smysluplnou myšlenku. Proto: «Myšlení potřebuje řeč daleko dřív, než začne mluvit a sdělovat.» [s.44] Tudíž «tato [jazyková] pravidla nejsou jen pravidla řeči, ale také pravidla myšlení.» [s.45] a «... už naše vnímání světa, ..., těsně souvisí s jazykem a s jeho pravidly» [s.46] => «Ve skutečnosti nás jazyk, nenásilně a nepozorovaně,tisíci způsoby vede a nutí myslet a mluvit právě určitým způsobem a ne jinak.» [s.46] Určuje, jak členíme původně celistvou zkušenost.
Základní kategorie jazyka a myšlení: osoba, čas.
Pozn.:«gramatický rod je jakýsi pozůstatek před-racionálního myšlení, stopa toho, jak si svět rozdělovali naši pradávní předkové» [s.48].
«V té základní jazykové situaci, což je situace rozhovoru, „osoba“ přirozeně označuje tři základní role» [s.48] – kdo, ke komu a o čem mluví.
«K vrcholným výkonům jazykové abstrakce jistě patří zápor ... [jenž] se ovšem děje už zcela v oblasti myšlení ...» [s.50] – „neprší“.
6. Člověk na světě (52)
«Svět ... mne provází od rána do večera, od dětství do stáří jako protějšek mého bdělého vědomí: nikdy nemohu být bez něho, nemohu se ho zbavit.» [s.52/53] A «... všechno je v tomto světě.» Věci by: «Ale nemohly být věcmi, kdyby neměly tohle univerzální a všudypřítomné pozadí, ..., prostor a světlo, díky nimž je vidím, slyším a mohu nahmatat.»
«Přirozeným a nezbytným středem svého světa jsem vždycky já sám.» Situovanost: „Já“ je ve světě «vždycky jako tělo». «Dívám se vždycky odsud ...». «„Já“ znamená vždycky „já-zde“, a ... také „já-zde-teď“» [s.54].
«„Všichni bdící mají jeden společný svět“. Kde se bere, když každý z nás má svůj a je jeho přirozeným středem?» [s.55] «Obecná potřeba sdělovat si zkušenosti a znalosti si vynutila pro člověka charakteristickou schopnost abstrakce.» Abstrahujeme: «Od toho, jak svůj svět vidíme, k tomu, jak svět je.» Každý může nakreslit a pochopit půdorys => «Jako by už naše vlastní zkušenost a vnímání samy od sebe pracovaly na tom, aby svět, který vidíme a zakoušíme, byl nebo mohl být skutečně společný.» [s.56] (Tzn. nevzniká dodatečně.) -> objektivita, věda ... .
Náš vztah ke světu je nejčastěji obstaráváním: «„Svět“, ..., je tu prostě místem předmětů, které potřebujeme a které k něčemu slouží. Jinak nás vlastně nezajímají.» [s.57] Nebo vztah vědce, turisty ... . «Takových více či méně odlišných typů postoje k světu bychom mohli najít celou řadu.» [s.58]
Pozn.: «Pořádek zkrátka není na stole, nýbrž v naší hlavě: teprve odtud se dostává do světa či na stůl.» [s.57]
Mám tělo, starosti, šaty, dům ...: «Tak je člověk do světa pevně zasazen, prorůstá do něho a pokračuje v něm.» [s.59] (-> právo na soukromé vlastnictví). «To co máme, nám jistě život umožňuje a činí příjemnějším, zároveň se o to však musíme také starat. Tak se na jedné straně věci stávají našimi věcmi, ale souběžně s tím se i mi sami stáváme jaksi „jejich“.» [s.59]
7. Mýtus a logos (61)
«Svět na něj působí také ... jako tajemství – a člověk by mu rád nějak rozuměl.» [s.61] «Takovým posvátným vyprávěním, která chtějí předvést a zachytit záhadu světa a života v něm, původ věcí, vztahy mezi nimi, vztah člověka ke světu, jeho osudovou určenost a mnoho jiných základních věcí, říkáme mýty.» Mýty vysvětlují svět antropomorfně (bohové ...). Protože «abstraktní pojmy, s nimiž dnes pracuje věda nebo filosofie, vznikly daleko později» [s.62], mýtus: «Nerozkládá a nerozebírá přírodu na jednotlivé složky a části, nýbrž ukazuje ji jako lidský, nebo spíše nadlidský příběh.»
Rysy mýtického vyprávění: 1) je «intuitivní a celkové: nerozebírá a neporovnává, nýbrž vžívá se a chápe vcelku na základě blízkosti a podobnosti» [s.62/63]; 2) «je symbolické, to jest nesděluje pomocí pojmů, nýbrž pomocí obrazů, typických situací a zejména postav, osob» [s.63], «neplatí v něm žádné racionální principy, identita, příčinnost, vyloučení třetího atd.»; 3) «říká co říká a nepřipouští žádné otázky, natož pochybnost nebo kritiku. Zato nabízí pocit jistoty a bezpečí.»; 4) «je nesmírně působivý, umělecky vyzrálý», má blízko k archetypům; 5) «je výrazně kolektivní»: «Kdyby se mu jediný člen vzepřel, mohl by tím jeho platnost ohrozit»; 6) «vštěpuje člověku, že jeho základní povinností je starat se o zachování původního stavu»
Společenské změny => «nastala doba, kdy mýtus přestal platit a stal se podivnou pověrou.» [s.64]
LOGOS = slovo, smysl, rozum ... .Tento nový způsob rozumění světu je: 1) založen na slovním vyjádření; «Ale už pouhým slovním popisem je skutečnost, ..., neúprosně rozdělena na jednotlivé věci, kdežto celek se v něm ztrácí.» ; 2) uplatňuje se kritický rozum; «rozumové jistoty se neopírají o kolektivní autority, nýbrž o vlastní náhled»[s.65]; 3) týká se toho, co je „zde a teď“, a míří k budoucnosti (ne k minulosti).
Mytické myšlení přežívá v umění: «čtenář [se] spíše vžívá do umělcova pohledu, než že by se něco dozvídal». S mýtem se cosi vytratilo: «Pojmovému čili diskurzivnímu myšlení, zaměřenému na stálou kontrolu a kritičnost, zřetelně uniká celek a smysl toho, co zkoumá.» [s.66]
«Podobně „myticky“ či snově se dnes často vyjadřují teoretičtí fyzikové ... . Zejména proto, že třeba současné představy o mikrofyzikální skutečnosti se neřídí pravidly našeho rozumu».
Ideologie je «oživení mýtu jako kolektivní životní jistoty, která člověka zbavuje povinnosti myslet» [s.66].
8. Já a ty (68)
Naše „Já“: «Je v malém dítěti jen jako připravená možnost, kterou je třeba teprve probudit a pěstovat. ... Ani zdravý člověk není s tímto svým základním úkolem nikdy úplně hotov.» [s.69]
„Já“ je „zde a teď“, neb «naše vědomí já pro každého z nás definuje kde je „zde“ a co je „teď“.»
«„Já“ má jistě nějaký podstatný protějšek, jinak bychom o něm vůbec nepotřebovali mluvit.» Potřebujeme ho k odlišení od „ty“, „oni“, „tamto“. «Já se tedy vyskytuje vždycky jen v nějakém vztahu», těch je nekonečně. Většina filosofů vycházela z názoru, že tímto „základním a určujícím protějškem“ je „svět“. V běžném životě se však základním jeví „ty“ (vždy mluvím k někomu). Vztah já-ty je souměrný (= ty-já). Tento «vztah já-ty ... hraje velkou roli v každém filosofickém pokusu o založení a zdůvodnění etiky.» [s.71]
Zato «vztah já ono, je ... daleko jednodušší».
„Zvěcňovat“ = jednat s lidmi jako s věcmi (kusy...). «S jednotlivým člověkem a s malou skupinou se mohu setkávat jako s „ty“. Jakmile je „jich“ příliš mnoho, nemohu už rozlišovat každého zvlášť» [s.72], je z nich masa: «Skupiny bez tváře, které nemluví a nemají jména.» => etické důsledky. 
«... se tento „hromadný“ vztah ke skutečnosti prosadil ve vědě» (-> objektivita). Zvěcňující zacházení: «Je jedním z naléhavých úkolů filosofie v současné době, aby před ním varovala a pokusila se mu čelit.» [s.73]
9. Jednání a svoboda (74)
«Bezprostřední a okamžitá reakce na různé „podněty“ je typická pro zvířata.» [s.74] «Skutečné lidské jednání se vyznačuje hlavně tím, že není pouhou reakcí na nějaký podnět ... . Jednající člověk využívá své schopnosti zaujmout vůči podnětu jistý odstup: nejdřív vyhodnotí situaci, uváží nebo vymyslí možnosti a pak se pro některou z nich rozhodne.» [s.74/75] «Tato nepochybná zkušenost, ..., že mohu jednat (nebo nejednat) „podle svého“ – že mne tedy podnět neurčuje, nedeterminuje – je základem toho, čemu říkáme svoboda.» [s.75] Dnes se otázka „skutečnosti“ svobody pokládá za neřešitelnou.
«Na rozdíl od reakce jako odpovědi na něco, co tu teď právě je nebo bylo, je pravé jednání přípravou na něco, co teprve přijde, případně cestou, vedoucí k nějakému žádoucímu cíli.» - «reakce je reakcí na nějakou příčinu, kdežto jednání je vždycky zaměřeno k nějakému cíli.»
Promyšlené jednání je svobodné a jednající za něj nese plnou zodpovědnost: «svobodné je jen takové jednání, které se dělá s jistým odstupem, s chladnou hlavou.» [s.77] «Jednání je dále svobodné právě a jen tehdy, když s sebou nese odpovědnost jednajícího». => člověk se svobody obává a vzdává.
Svoboda je „ze sebe“ => «jednání, která pokládáme za svobodná, nemá smysl vědecky zkoumat.» [s.78] (- nelze poznat příčiny) => věda se ji snaží ignorovat (behaviorismus ...).
O C. G. Jungovi: «Fenomén nevědomí, který podstatně rozšířil, není pro něho jen smetištěm nežádoucích myšlenek, nýbrž také zdrojem nápadů a tvořivosti vůbec.» [s.79] Nalezl též „kolektivní nevědomí“ společné kultuře => už «se dnes nezdá udržitelnou ani další tradiční představa ... o svébytnosti lidského jedince, který ... nikoho nemá zapotřebí: člověk vždycky žil a žije ve skupinách a společenství ...» [s.80].
10. Hra (81)
Hra je «jakýsi umělý model života a světa.» [s.82]
«Každá hra je striktně omezena, v prostoru i čase, a to zpravidla už předem.» Světy hry a života odděleny: «Tak se tedy hra vyděluje z ostatního světa a staví se proti němu jako zrcadlo.»
Hra umožňuje „procvičit si“ určité stránky života: «jsi-li ve hře, neboj se být svobodný» [s.83].
«Přítomností pravidel a soudce se tedy hra dále výrazně odlišuje od skutečného života.» (Snaha o spravedlnost je dalším znakem hry.) Přitom «lidskou tvořivost nic nepovzbudí tak, jako pevná omezení».
Ve hře, tzn. «ve spravedlivém prostředí a bez trvalých následků, si tak lidé mohou neustále prožívat a cvičit jeden ze základních rysů své existence, totiž střetávání svobod, které na sebe narážejí a navzájem se omezují.» [s.85] Dále se člověk učí i důstojně prohrávat.
11. Řeč jako hra (86)
«Tím se jazyk nápadně podobá hře: také hra je souhrn možností a pravidel, která si hráči obvykle sami nevymysleli, nýbrž která přijímají a v rámci daných možností pak rozehrávají svoji vlastní a jedinečnou hru.» [s.86]
„Jazykové hry“ však nejsou odděleny od ostatního života, naopak: «V jazykové hře totiž většinou nejde o ni samu: je vždycky zasazena do nějakých souvislostí a účastníci jí často sledují nějaké zájmy a cíle.» [s.87] Formy: vyprávění, tlachání ... .
Druhy výpovědí: 1) označovací (denotativní) -> oznamovací způsob; 2) otázky; 3) performativní – „něco“ způsobují (slib, povolení ...).
Rozhovor je «vlastní podobou řečové hry» [s.89]
«Protože je rozhovor čirou přítomností, pravým časovým dějem ...» [s.90] – vždy je „teď“.
«Čím by rozhovor měl a mohl být, je nejlépe vidět tehdy, když se nepodaří nebo zvrhne.» - „řízené monology“ v TV (objevuje se skákání do řeči aj.).
12. Čas (92)
«Čas stále utíká, přesný čas je vždycky „teď“» [s.92] Aristoteles: «čas je počítaný pohyb vzhledem k tomu, co je dřív a co později.» [s.93] (opakující se rovnoměrný pohyb – Slunce ...).
I když v každý moment neslyším víc než 1 tón či akord písně, tak: «Přesto ji slyším a poznám jako celek.» [s.28] «Ten člověk ji píská „teď“ a já ji také tak slyším, jako by celou najednou v přítomnosti.» [s.93] Tedy «„přítomnost“ ... má jistou šíři nebo hloubku, nějaké trvání.» [s.94] Jak veliké závisí na tom, co právě děláme. «V tom, jak vnímáme přítomnou chvíli, hraje pozornost velkou roli.» - čekání se vleče, jeho «přítomnost je velice krátká: není, co by ji spojovalo.» «... jeho přítomnost musí nějak obsáhnout celek toho, co právě dělá nebo čeho se účastní  jinak by věc nedávala smysl» (přednášející ...).
«Přítomnost, ..., je tedy poměrně složitá struktura, Na jedné straně podržujeme to, co už uteklo, a na druhé zase očekáváme to, co právě přichází.» «Toto zvláštní spojení uplynulého a očekávaného (Edmund Husserl to nazývá „retencí“ a „protencí“) v jedinou přítomnost je jádrem fenoménu času.»
Retence x minulost: zatímco uplynulou část přítomného děje „mám před sebou“, chci-li si vzpomenout na minulost, musím vyvinou úsilí.
«Budoucnost se teprve děje, když se stává přítomnou, a je na mně, co si s ní počnu.» [s.96] Budoucnost se stává skutečností střetáváním mých plánů, „rozvrhu“, a mé „vrženosti“ (příležitosti a překážky).
K rozvrhům: «Naše budoucnost je zkrátka v každém případě omezená a konečná.» [s.97] => stává se, že „nemám čas“.
«Obraz nebo tvar musí být konečný a omezený, abychom ho vůbec mohli spatřit jako tvar.» «Podobně teprve konečnost života dovoluje, abychom se mu pokusili dát nějakou celkovou podobu a tvar, dokonce nás k tomu vybízí a zavazuje.»
Má-li život být celkem, tzn. přítomen stále jako celek, «člověk by se měl znát k celé své minulosti a i do budoucna vždycky jednat tak, aby se k tomuto jednání mohl bez uzardění přiznat» [s.98] (-> slib).
Činy: «Chceme-li, aby náš život byl příběhem, musíme se k nim přiznávat a umět si přičítat i jejich následky» (=> příčetnost).
Nežijeme „v čase“ - «náš život je časem».
«Přítomnost je také časem setkávání» [s.99] –synchronizace, společný („zveřejněný“) čas.
Jiným „společenstvím času“ je zážitek společného rytmu, lidé jsou spolu jinak než při rozhovoru, nevědomé společenství. [s.100]
13. Vědění a věda (102)
«Vědět, ..., znamená nejen být o něčem pevně přesvědčen, ale být navíc ještě přesvědčen, že svůj názor dovedu nějak doložit, zdůvodnit a přesvědčit o něm i jiné.» [s.102] Vyžaduje spolehnout se pouze na sebe.
Smyslové poznání: «Smysly mne ovšem mohou také klamat» [s.102]. «Člověka zpravidla neklamou „smysly“, jak se říkává, nýbrž úsudek. Ten ovšem, ..., v běžném životě od vlastního vnímání nikdy neoddělujeme.» [s.103] (Úsudek klame, neb člověk z více možných variant vysvětlení jevu zvolí tu špatnou.)
Jak odhalit omyl úsudku: 1) kritičnost; 2) „dát své zkušenosti dohromady“ (porovnat ...).
Bezprostřední dojem (úsudek) je zařízen na nejběžnější případy, užívá „zkratky“ => zapojím rozumové schopnosti. Ty však «vyžadují, abych obsah smyslové zkušenosti nějak vyjádřil čili artikuloval.», neboť «teprve zkušenost vyjádřená pojmy se dá porovnávat a konfrontovat s jinými zkušenostmi» [s.103].
«Jsou však i případy, kdy se něco dozvídám bez účasti smyslů.» [s.104] – rozumové poznání (neobjevuje „nové“, jen nechává vystoupit to implikované – odvození věty z definic ap.).
«Rozumové poznání ... je zvláštním způsobem obecné a jisté.» [s.106] – neopírá se o proměnlivé smyslové skutečnosti. Pracuje s „průhlednými“ (jasně def.) pojmy a je pod stálou kontrolou kritiky. «Tím je ovšem zároveň dáno i nejsilnější omezení rozumového poznání: lze je uplatnit jen na předměty logické, geometrické nebo matematické, to jest ideální či rozumové.» [s.106]
«Objevem rozumového poznání, jeho spolehlivosti a obecnosti, začíná věda.» [s.106]
Cílem vědy bylo „pravé a jisté poznání a porozumění“, což vyžaduje přesné, neměnné a věčné objekty.
Dva antické kořeny vědy: «myšlenka jediného racionálního a matematického skrytého základu světa» (např. Eukleides a axiomy) a představa «soustavného uspořádávání našich zkušeností» [s.108] (např. Aristotelova hierarchizace rod + druhový rozdíl).
Novověk objevil reálná čísla. Představa matematického základu světa získala podobu vztahů mezi proměnnými. Prosté pozorování nahrazeno experimentem (vyloučení „nepodstatných“ vlivů). Věda se dostává do sporu s běžnou zkušeností (padající papír a kámen).
Matematizace: «jakmile se předměty podaří zmatematizovat, lze je dále poznávat – a to nyní znamená předvídat jejich chování a vlastnosti – právě tímto matematickým způsobem.» [s.109] «Problém ovládání přírody je tedy problém matematizace.» [s.109]
Objev statistiky => matematizace dalších jevů. Statistický zákon nedává jistotu, pouze vyjadřuje míru závislosti veličin.
V 19. st. se věda místo neměnným začíná zabývat hlavně změnou, vývojem. «Náš pohled na svět se za posledních sto let pronikavě změnil právě pod vlivem myšlenky vývoje.» [s.111] – vývojové trendy důležitější než okamžitý stav.
«Dvacáté století přineslo myšlenku struktury a informace jako takové.» [s.111]
Filosofie «by se měla starat o živnou půdu a nové myšlenky pro vědu, ale také pečlivě sledovat, co věda vytvořila a kam se pohybuje.», «obě totiž nezbytně patří k sobě» [s.112] – společná odpovědnost za svět.
Úspěch vědy spočívá na objevu, že «žádnou skutečnost nemusíme zkoumat vcelku» [s.112]. Ale tím se něco ztrácí: «Přesná metoda musí zjednodušovat a zanedbávat to, co se přesně zjistit nedá» [s.112/113].
Etika: «Problémy vznikají právě z toho, že moderní organizace oddělují činnost a zodpovědnost.» [s.113]
14. Pravda (115)
T. Akvinský o pravdě: «je to shoda, soulad poznání a skutečnosti» [s.115] «Nesnáz vzniká tam, kde mluvíme o něčem, co není» [s.116] – třeba o neexistenci kulatého čtverce. S čím se má pak tvrzení shodovat? A co je „shoda“?
Konsenzuální teorie pravdy – pravda je dána shodou mezi lidmi (proti: ignoruje skutečnost, lidé se často neshodnou ani na zjevné pravdě).
«Nesnáz s pravdou bude zřejmě v tom, že jedním slovem označujeme velice různé vztahy.» [s.117] – pravda logická, nepodstatná, důležitá (jedovatost houby) ... .
Říkat „každý má svoji pravdu“ - «To si ovšem filosof nesmí dovolit: musel by totiž okamžitě přestat mluvit.» [s.117/118]
Nepravda není jen lež, ale i omyl, divadlo ... .
Pravda je něco, „nač se můžeme spolehnout“. «Na první pohled by se mohlo zdát, že spolehlivé je to, co je vždycky a všude stejné, co se nemění.» [s.119] – ale co věta „Prší.“ ?
Pravda může mít různou „cenu“ v různý čas, např. informace o potopení Titaniku před a po.
«Zřejmě je to tak, že chce-li člověk nějakou opravdu cennou pravdu „využít“, musí to udělat včas, ještě dřív, než je každému zřejmá» [s.120].
«... když člověk nahlédne nějakou pravdu, má za ní jít. ... Pravda, která „zvítězila“, to jest která se prokázala a prosadila, zůstává i potom možná pravdou, rozhodně ale jinou, protože teď už není na co vsázet: znají ji všichni.» [s.120] Stane se z ní banalita.
«Pravda tedy zřejmě není jen triviální konstatování, ... . Je to nejspíš sama možnost, že něco platí a něco neplatí, možnost a naděje, že se spor jednou rozhodne ... »[s.121]
Feuerbach: „já nemám pravdu, pravda má mne“ – nemám ji ve svých rukou, neurčuji pravdivost; hledám ji.
15. Měřítko a poměr (122)
«Důkladným zvětšením nebo zmenšením měřítka zkrátka vstupujeme pokaždé do jiného světa ...» [s.123] (jen v geometrii na něm nezáleží).
Při zvětšování roste objem s 3., zatímco plocha jen s 2. mocninou => «Každá skutečná věc, ..., musí tedy být „zkonstruována“ pro určité měřítko a nedá se beztrestně příliš zvětšovat ani zmenšovat.» [s.123]
«Různým „měřítkům“ tedy i v přírodě zřejmě odpovídají různé konstrukce, různé typy vazeb a převládajících sil.» [s.123] (Klasická x kvantová mechanika.) «Nezbývá tedy než se smířit s tím, že to, co je v měřítku běžné lidské zkušenosti samozřejmé a jisté, v jiných měřítcích může platit jinak nebo vůbec ne.» [s.124] => «měřítko není jen „subjektivní důsledek antropocentrického uvažování, nýbrž znamená rozdíl i ve věci samé.» [s.124] Obdoba platí i v časové oblasti (barevné spektrum, rytmus, zvuk ...).
«Měření je tedy porovnávání, určování poměru, jenže vůči něčemu konvenčnímu, co samo nemá žádný význam.» [s.125]
Pozn.: «... matematizovat, to jest najít ve světě přesné zákony, které jsem nevymysleli sami a na něž se tedy můžeme spolehnout ... » [s.126]
«Přesné měření je měření se známou chybou.» [s.127]
16. Podoba a nápodoba (128)
Nápodoba není podoba, napodobit = «udělat něco, co vypadá stejně, ale ve skutečnosti je to něco jiného.» [s.128] Člověk se stále mění => nelze vyfotografovat podobu. Ale malíř „podobu“ zachytí. Umělec totiž tvoří podobu: «Ne tak, že by člověka „kopíroval“, ..., nýbrž tak, že zachytí jeho výraz.» [s.129]
«Živého houbaře můžeme definovat jako člověka, který se dosud nikdy nespletl.» [s.130] :-)
«Inteligence znamená latinsky schopnost poznávat a rozlišovat» [s.131], tzn. umět «se dobře dívat a umět nacházet podoby a podobnosti» [s.131].
«Podoba je tedy to, podle čeho poznáváme, kdo je kdo a co je co. Není to stejnost či shoda» [s.131] (neřeknu, že jsem poznal stokorunu).
Podoba s Idejemi: «poznáváme na první pohled, podle něčeho, co se nemění a čeho se ten dotyčný nemůže zbavit ani kdyby chtěl, co je jaksi „celkové“ a „jednotné“ a co často neumíme rozebrat a rozložit na jednotlivé „znaky“.» [s.132] Zdá se tedy, že ona «„idea“ je skutečně základem našeho poznávání, podle níž pořádáme své vjemy a zkušenosti, poznáváme a třídíme věci i události», jenom «většinou tu není jaksi předem a od věčnosti, ale musíme si ji každý znovu vytvořit.» «Jenže je ta představa, idea, opravdu jen „naše“?» [s.132]
Alegorie („Farma zvířat“), podobenství, učení nápodobou atd.: «Tento druh napodobení, které nechce nikoho podvést, nýbrž kterým se člověk něco učí, něco zpřítomňuje, případně aspoň na chvíli „něčím je“, se někdy nazývá ... mimesis.» [s.134] «Napodobováním a mimesí se tak vytváří lidská společnost.» [s.135] (Učení nápodobou ... .)
17. Život (136)
Život dle biologů: látková výměna, dráždivost a schopnost rozmnožování. Zvíře «se o sebe jaksi stará - ... má k sobě samému aktivní vztah.» [s.137]
Vyšším zvíře «dokonce si musí vytvářet nějaký obraz svého okolí vcelku, ... . Musí mít nějakou představu o pohybu a o čase – jinak by nikdy nic neulovilo.» [s.138]
«Rozmnožováním živé organismy geniálně vyřešily problém trvání.» [s.138]
Stůl: «Svého okolí se nijak nevšímá a když ho někdo něčím polil, snáší to se stoickým klidem. Je a dost.» [s.140] Živé organismy „jsou“ jinak - «Předně nejsou nikdy celé „tu“» [s.140] (mají jakési „osobní dějiny“, neb se vyvíjí – mění v čase; larva-kukla-motýl). Také jsou „pro sebe“.
«V říši života spolu různé organismy souvisejí, počítají jedny s druhými, žijí na jejich úkor nebo s jejich pomocí» [s.142].
18. Příroda (144)
Naše základní vymezení „přírody“: ten svět venku, «který lidé nevytvořili a kde (už) nejsme doma» [s.147]. Změny přístupu: posvátná – zdroj surovin (-> ničení) – něco vzácného, hluboce spojeného s námi.
Dva přístupy k přírodě – romantický a pragmatický („Co z ní ještě vytěžím?“). Naneštěstí «porážka přírody v boji, který ji kdysi vyhlásil Francis Bacon, je tak rychlá a úplná, že bezprostředně ohrožuje vítěze».
Nelze se vrátit k „přírodě“: «každá naše cesta dál bude chtěj nechtěj civilizační» [s.149]. Otázka je, kam povede. Budeme se muset omezit.
19. Nutnost a náhoda (150)
Aristotelovo pojetí příčiny: «příčina je to, co se o danou věc nějak „přičinilo“, a takových příčin je vždycky několik» [s.150], A. jmenuje, pro dům, 4: práce, materiál, představa domu, potřeba bydlet. Novověká věda nechce (jen) vysvětlit, ale chce zaručit. Proto potřebuje něco jiného: «příčinu nutnou, a to nejlépe jen jednu» [s.151]. «V pohledu takové přísné vědy jsou pak ve světě jen souvislosti nutné – anebo nic čili „náhoda“.» [s.151]
«V běžné řeči náhoda znamená, že se stalo něco, co jsme nezamýšleli ani nečekali» [s.151], tzn. příčinu to nemělo nebo o ní nevím (neexistence se těžko dokazuje); popření úmyslu, záměru.
Čistá náhoda je užitečná – loterie, výběr respondentů atd. Podléhá zákonům statistiky (rozložení ...). «Všechny ostatní stavy „mezi“ nutností a slepou náhodou obsahují faktor, která se nijak předvídat nedá a který u člověka nazýváme svobodou volby» [s.153]. Svobodná volba není ani „nutná“ jako příčina, ani úplně „nahodilá“ => «Hodnota a možnost volby podle ní tedy teprve s konečnou platností znemožňuje účinnou předpověď chování.» [s.154] «To je tedy pravý a zcela legitimní důvod, proč přísná čili exaktní věda nemůže nic takového ve své oblasti připustit.» [s.154] (Musí si ale být vědoma, že je to jen metodické zjednodušení a ne skutečnost.)
Oblast svobody «je právě oblast, kde celý den žijeme, nakupujeme, hrajeme hry, nadáváme, máme se rádi a vychováváme své děti.» [s.155]
20. Technika (156)
Technika je o tom, jak něco udělat (lépe, rychleji a levněji, než by zvládli samotní lidé).
«Technika je ... záležitost kolektivní: souvisí s organizováním a plánováním spolupráce mnoha lidí, z nichž každý umí jen něco.» [s.157]
Hodnoty: «Dobrý technik a řemeslník především nikdy nic nezkazí a nikoho nepodvede.» [s.158] – dělá věci, jimž zákazník nerozumí.
V 19.st. (parní stroj) rozvoj techniky, její rozchod s řemeslem a přiblížení vědě. Umožnila „racionalizaci“ výroby (-> bezduchá práce dělníka).
Technika je srozumitelná pouze odborníkům, nikdo jiný nevidí její „krásu“ a genialitu (stroj pracuje úplně jinak, než člověk => mechanizace nelehká). «Je prostě neodpustitelné, když filosofové kritizují techniku, a přitom vůbec nepochopili, v čem spočívá.» [s.159] «Skutečná technika je tedy stejně tvůrčí, intelektuální ... jako skutečná filosofie, umění nebo věda. Pracuje jen v jiném prostředí a podléhá jiným kriteriím» [s.160]
«Technika přestává být hledáním cest, jak udělat, co potřebujeme, a stává se hledáním toho, co se dá vůbec udělat.» [s.162] Věda se zároveň stává řešením problémů. Obojí jsou pod tlakem a vládou hospodářství (co potřebujeme, nač máme ...).
«Technika nás zásobuje věcmi, kterých užíváme, aniž bychom jim rozuměli» [s.162] => strach (mj. ze „vzpoury“ – ale: «Stroj ... nemá žádné „se“.» [s.163]).
Na projektu spolupracují lidé s různou specializací, nikdo nerozumí celku => kdo nese zodpovědnost?! Jako odborníci v práci „jen plníme rozkazy“, ve volném čase zas „pouze užíváme“ věci, kterým nerozumíme => ani v jednom případě necítíme odpovědnost = kořeny ekolog. problémů.
«Bez technického rozdělení a organizování práce bychom už dnes na světě nepřežili.» [s.163] => Jak přežít s ním?
21. Společnost, instituce a stát (165)
Společnost = mimo příbuzenstvo, kde jsou si lidé v jistém smyslu rovni a kde jejich chování řídí určitá pravidla.
Význam spol.: dítě «přes druhé lidi tak postupně poznává i samo sebe a své možnosti.» [s.166] Socializace – učení se jak spolu vycházet.
«Společnosti, v níž nesporně platí jen nezbytná pravidla a jinak se stykům mezi lidmi kladou jen co nejmenší překážky, pokládáme dnes za nevyhnutelnou podmínku skutečně lidského života.» [s.167] – takové spol. prosperují, jsou duchovně produktivní aj.
«Společnost skutečně nesmí ze sebe vylučovat nikoho, kdo sám neodmítá všemi uznávaná pravidla» [s.167], musí se rozhodovat individuálně a podle známých zákonů, ignorujíc většinový názor.
Spory musí řešit třetí, nezaujatá strana (x msta): «Nějaká pravidla a nestranný soudce jsou tedy základní rysy společnosti» [s.168]. Mají-li být pravidla a soudy účinné, musí se jim podřizovat všichni. Původně byly ospravedlňovány nábožensky, později tím, že jsme si je sami vybrali a že jsou spravedlivé.
«Moc se od násilí liší především tím, že je různým způsobem omezena.» [s.169] – opírá se «především o jisté oprávnění čili legitimitu, které nelze násilím vynutit» [s.169/170] => násilí je pro ni až krajním řešením a řídí se jasnými pravidly.
Ospravedlnění volby vlády: 1) «schopnost většiny rozpoznat a vybrat ty nejlepší» [s.171]; 2) «ať si většina zvolí kohokoliv, je to právě to, co si zaslouží» [s.171] – jen 1) obhajuje demokratickou volbu.
Cesta k moci je složitá => volba je výběrem «jen z velmi omezeného počtu možností» [s.172].
Masová spol. – prostor pro reklamu, kampaně a politickou demagogii.
Krátké volební období => není čas na hlubší změny a reformy. Navíc kdo chce být zvolen, musí přizvukovat voličům => tak se «demokracie, ..., stává vládou z hlediska krátkodobých cílů» [s.172].
Roste vzájemná závislost států, klesá soběstačnost. «Proto už nelze důsledně trvat ani na zásadě suverenity státu.» [s.172]
Kdo je občan? Voliči musí být svobodní (nezávislí) => trváme na dodržování základních práv. Předpokladem voleb je pamatovat si, co vláda slíbila a udělala => nutnost svobody tisku.
22. Hodnoty a peníze (175)
Tomu «... co činí věci (...) žádoucími, přitažlivými, cennými a drahými, říkáme hodnoty.» [s.176] «Tyto hodnoty, kladné a záporné, člověk vnímá, volí mezi nimi, vybírá si, kombinuje: to je konkrétní podoba lidské svobody.» [s.175] A «hodnota je vždycky hodnotou pro někoho, jen vzácně pro všechny» [s.176]
Avšak «běžně člověk nemluví a nepřemýšlí o hodnotách jako takových. Vidí je vždycky už spojené s nějakou věcí, s nějakým člověkem.» [s.176]
Hodnoty jsou zneužívány reklamou, dík tomu, že «hodnoty působí na první pohled, bez vědomé reflexe» [s.177]. Spojení předmětu s hodnotou «účinkuje mimo racionální kritiku» [s.177].
Hodnota je jako duha – stále uniká (při pořizování věcí). Důležité je bít se za ty hodnoty, které právě skomírají.
«Když je člověk svobodný, to jest nežije tak, že by ho stále někdo honil a že by stále něco musil, začíná tím víc vnímat hodnoty.» [s.179]
Jak ustavit spravedlivou směnu? – trh a peníze. Trh = všichni prodávající + veřejnost + rovné podmínky => ochrana spotřebitele před „šejdíři“. Proti – kartelová dohoda, monopol ... .
«Směnu mezi lidmi nesmírně usnadnilo, když se zavedlo jakési abstraktní a symbolické, ale trvalé a všeobecné měřítko hodnot.» [s.180] – peníze. «Peníze jsou dnes věc čistě symbolická a smluvní, opřena o (...) důvěru k bance a státu» [s.181].
Peníze jsou univerzálním uchovatelem hodnoty, podporují úspory => stabilita hospodářství.
«... hodnota, vyjádřena penězi, je cena» [s.182], ale na «světě hodnot se tím však páchá zřejmé násilí» [s.182] – hodnota je totiž subjektivní, kdežto cena je jakýsi „abstraktní průměr“, přesněji vyjadřuje pro věc «poměr její žádoucnosti k její dostupnosti» [s.182].
Prodáváme svou práci, tzn. kus svého života. «Ale prodám-li celý život, k čemu mi peníze budou?» [s.182]
«Jako lidé musíme umět také říci, co nechceme měřit penězi, a které hodnoty si ceníme tak vysoko, že je budeme nejraději rozdávat zadarmo.» [s.183] Ty nejdůl. věci – lásku, život ... – nekoupíme.
Peníze znamenají moc, ta se díky ním dá „dělit“ – dostane se každému. «Ale aby peníze mohly vůbec fungovat, musí být ve společnosti moc, která se penězi koupit nedá a která za peníze ručí.» [s.184]; «celé to kouzlo svobody, trhu i peněz spočívá na tak křehké a neobchodovatelné věci, jako je důvěra lidí v sebe navzájem a ve svět, v němž žijeme.» [s.184]
23. Mrav a společnost (186)
Dá se říci, že je «společenský mrav čili obyčej jakási topografie prostoru možných jednání (a nejednání)» [s.187]. Díky „mravu“ «můžeme většinu věcí, které tak či onak musíme denně obstarávat a zařídit, dělat bez velkého přemýšlení» [s.187] – „shoda v běžném jednání“. Drží spol. pohromadě: «doma se cítíme tam, kde se lidé chovají tak, jak jsme sami zvyklí» [s.187]
Platí, že «každá násilná nebo vůbec fyzická obrana mravní zábrany spíše oslabuje» => «kdo chce všechno předepsat zákonem, morálku tím nakonec zničí» [s.188] (Spinoza). «Dokonce i každé zdůvodnění základy morálky podrývá» [s.188] (výhodné není mravní). Mrav je „vynucován“ soc. sankcemi.
Mrav se zpravidla týká maličkostí, ale «z chování v maličkostech často usuzujeme na to, zda se na dotyčného můžeme spolehnout i ve vážných věcech.» [s.190] (-> podvodníci toho zneužívají). Není to bezdůvodné: «Základem mravu a „dobrého chování“ je totiž jistý ohled na druhé a samozřejmě ochota k sebeomezení» [s.190].
«Mrav ... může mít pozoruhodné účinky třeba estetické, může to být krásná hra, kterou spolu denně hrajeme a může být také zdrojem pocitu, že člověk „na sebe dbá“» [s.189]
«Společenský mrav se týká hlavně pěti tematických oblastí: 1. účesu, vlasů a vousů; 2. oblečení; 3. společného jídla a stolování; 4. chování vůči jiným lidem, zejména starším; 5. vztahů mezi pohlavími.» [s.191] – mravy «mají málo společného s morálkou v užším slova smyslu» [s.191].
Platná pravidla se stále, byť pomalu, mění – vždy jsou některá „brána vážně“, některá jsou už jen „tradicí“ (-> mezigenerační konflikt). «Celkově ovšem pro moderní společnost platí, že mrav jako celek v nich spíše eroduje a bledne.» [s.191]
24. Morálka a etika (193)
Pravá morálka začíná tam, kde se člověk rozhoduje podle toho, co on sám pokládá za správné => je opakem spol. mravu, který určuje všeobecně závazná pravidla jednání a je dán většinou. Nutně proto někdy vede ke konfliktu.
Zatímco mrav neříká proč (ne)činit, v morálce je odpověď nezbytná.
Dva možné filosofické základy morálky: 1) ohled, jenž má člověk k sobě; 2) vztah k druhým. Pozn.: dříve se za příčinu špatnosti pokládala vášeň, my víme, že rozum je horší (holocaust).
Základem Kantovy etiky je rovnost; kategorický imperativ vyžaduje myslet za všechny lidi (=> hrozí vnucování svých představ druhým). Ovšem morálka: «opírá se jen o dobrovolné sebeomezení každého člověka» => «to, že se sám omezuji, mi nedává žádné oprávnění, abych omezoval jiné» [s.196]
Etika cti: čl. jedná «s vědomím, že se svých činů nikdy nezbaví» [s.196] => «Musí tedy jednat tak, aby jednou nelitoval» [s.196]
Ve veřejném jednání (M. Weber): 1) etika smýšlení - rozhoduje se dle předem přijatých hodnocení, 2) etika odpovědnosti - «bere v úvahu i předvídatelné důsledky každého činu» [s.197] (pro lidi, co nenesou odpovědnost jen za sebe).
Hledání pravidel platných vždy a za všech okolností je «až příliš silné „metodické zjednodušení“» [s.197] s absurdními důsledky; «mravní jednání je vždycky jednání v nějaké situaci», která spoluurčuje co je mravné.
Některé etiky (Nietzsche) odvozují mravní hodnocení činů ne od cílů, ale od prostředků (lež...).
Etiku nelze zdůvodňovat (a bagatelizovat) tím, že je přínosem pro společnost – svým nositelům totiž zpravidla spíš „škodí“ (hrdinství ...).
Vzorem světci – jejich jednání vždy bylo „ryze osobní a tvořivé“ a tudíž nenapodobitelné (a nezdůvodnitelné); «je na něm cosi krásného a vznešeného» [s.200]. Člověk nejedná jen pro sebe, ale «jaksi myslí a koná i pro druhé a dokonce i pro přírodu a svět» [s.200]. Směřuje k něčemu, co ho překračuje – jen tak lze ospravedlnit požadavek bezpodmínečné úcty ke každému lidskému životu.
Náboženské etiky nevycházejí z představy nezávislého jedince, «který není nikomu nic dlužen, nýbrž z představy lidské závislosti, která je patrně blíže skutečnosti» [s.200].
Dvě etiky křesťanství – e. strachu a e. vděčnosti (splácím, co jsem si nedal).
Pozn.: etika a mravnost se k sobě mají jako teorie a praxe (etika hledá základy mravnosti).
25. Právo (202)
Myšlenka rovnosti: «spravedlivě znamená všem stejně» [s.202] => distributivní teorie spravedlnosti (výhody i břemena rozložena „spravedlivě a přiměřeně“, nejlépe stejně). „Rovni“ není „stejní“.
Myšlenka spravedlnosti jako odplaty (zločin má být odčiněn) => retribuční teorie spravedlnosti, trestní právo (trest: odstrašení, výchova, ochrana).
Spravedlnost musí zjednat někdo nestranný, ne sám postižený (není spravedlivý).
«Pocit spravedlnosti je totiž tou nejlepší zárukou stability a míru ve společnosti.» [s.204] Vyžaduje oddělení moci zákonodárné, výkonné a soudní.
Omezení soudcovy libovůle: 1) zvykové právo (USA), 2) římské právo (soudce jen vykládá zákony). 1) – flexibilnější, nepřehledné. 2) – obecná pravidla -> nespravedlivá rozhodnutí.
Historie ukázala, že stíhat všechna patrná mravní pochybení «je možné jen za cenu neúnosného omezení svobody a zavedení poměrů téměř totalitních» [s.206]
Ochrana proti zneužití represivní moci: 1) občany (falešné obvinění) – presumpce neviny: «Tento princip ... pro ochranu společnosti je však přesto naprosto nezbytný.» [s.206]; 2) státem – pluralitní politický systém, svobodný tisk a hl. princip lidských práv (politických). Soc. lidská práva mají jinou funkci, deklarují «závazek společnosti, že se chce snažit» [s.208] o jejich naplnění. Měl-li by je stát zajistit, musel by mít příliš rozsáhlé pravomoci (až totalitní).
26. Text a výklad (210)
«Základní podoba řeči je tedy rozhovor, řeč mezi mnou a tebou.» [s.211] Je omezen na tady a teď («je bytostně časový» [s.211]), doprovázen neverbální komunikací.
Zapsaná řeč – text -  může být různě pochopena, aniž by to autor mohl ovlivnit. Některé prostředky (intonaci ...) ztrácí, některé získává (grafické zvýraznění, obrázky ...). Ale «účel textu se naplní teprve čtením» [s.212] Texty: milostné dopisy, reklamní letáky, vyhlášky, úmrtní list ... .
Hermeneutika – výklad textů (se ztracenými souvislostmi ...). K neporozumění textu: «Někdy stačí, když je třeba neobvykle upřímný» [s.214] (nevěříme-li, že to někdo může myslet vážně).
Nezaujatost a čtení textu: 1) «text není holý fakt, nýbrž konzervovaná řeč» [s.214]; 2) čtenář není nezaujatý – jinak by si text nevybral. «Ale pokud si své zaujetí poctivě uvědomí a přizná, nabízí se mu právě v něm ten nejlepší prostředek, jak začít odkrývat smysl textu.» [s.214] K textu přistupuje s vědomým předběžným porozuměním, jež však během čtení stále usilovně koriguje a podrobuje kritice.
«Je-li text opravdu jen konzervovanou řečí, stačí k porozumění jen obnovit souvislosti čili kontext, v němž vznikl» [s.215]. Občas v něm ale čtenář hledá i „hlubší smysl“ – pak je otázka, do jaké míry jej v něm nachází – a do jaké míry si jej tam promítá.
27. Město (216)
Město je umělý svět, zbavuje člověka závislosti na přírodě. «Účelem měst je zacházet s přebytky - populace, zboží, majetku, času - a to, co se ve městech děje, je z hlediska holého přežití vždycky jakýsi luxus: obchod, kultura, vzdělanost, průmysl, doprava.» [s.216] «Je nesmírně náročné na energii, na suroviny a hlavně na fungující organizaci.» [s.217] Závisí na zemědělství a na politické stabilitě.
Středověká města byla centry obchodu (trhy) a politické moci. Vznikala spontánně (na místech obchodu), založením či při objevu suroviny (horní m.).
V českých zemích byla oporou panovníkovi. Růst v 16.st. (obchod) a od 18.st. (industrializace).
V Evropě byla kolébkou demokracie a post-tradiční společnosti (množství cizích lidí žilo pohromadě). Dík možnosti rychle zbohatnout či zchudnout se cenil osobní úspěch. Samospráva: volené samosprávy + cechy. «Ve městech vzniklo individualizované a zvnitřnělé náboženství, občanské právo, peněžnictví i světská vzdělanost a školství.» [s.219]
Doprava, zásobování vodou, kanalizace, veřejné osvětlení, nájemní domy aj. se objevují postupně.
Industrializace -> tisíce nemajetných do měst, které ztrácí vojenský význam, mění se.
Ve 20. st. vznikají samostatná sídliště a satelitní města, lidé opouští nepohodlné/drahé centrum. Třetí svět – megapole se slumy.
«Města tedy dnes čelí nesmírným problémům a stále přibývá lidí, kteří mají pocit, že tudy cesta dál nevede.» [s.221] Kombinovat město a venkov dost dobře nelze. Základním problémem nebude město jako takové, ale naše «nároky na pohodlí a bezpečnost života». «Kolik lidí si je bude moci trvale dovolit?» [s.221]
28. Dějiny (223)
Kolektivní paměť: «vyprávění o tom, co se kdy seběhlo a stalo» [s.223], spjaté vztažeností k jedinci (jeho rodině ...).
Vyprávění vzniká po události a je určeno přítomným posluchačům. Letopis vzniká při události a je určen budoucím čtenářům, nejde mu o „příběh“, ale zaznamenává účastníkovo rozumění události. Vzniká potřeba letopočtu.
«Rok, který jsme přežili, je úspěšný rok a naše největší naděje spočívá v tom, že takový bude i příští.» [s.225] Lidé touží, aby věci zůstaly stejné (=> mýty, obřady). Přehlédneme-li delší období (nastává s životem ve městech, tzn. odpoutáním od cyklů přírody), vidíme, že „se nevrací stejné“, že svět se mění => skepse, víra v úpadek (původně lidé věřili v lepší minulost, my doufáme v lepší budoucnost). Pouze židovská kultura vidí změny pozitivně – blíží se den vysvobození (-> křesťanství).
«Dějiny, jak je začalo vidět křesťanství, se týkají celého světa, jsou jedny pro všechny.» [s.227] (nejen panovníka). Dále je vidí jako «příběh božího jednání s lidmi» [s.227], který směřuje k lepší budoucnosti („dějiny spásy“). Odsud pochází náš pohled na dějiny jako na souvislý děj. Názor na obsah tohoto děje se liší – pro křesťany boží pomoc člověku vedoucí jej zpět k Bohu. V evr. dějinách hraje velkou roli víra v blížící se konec světa (křižáci, Husité, reformy církve ... ) – chiliastická hnutí.
Novověká věda rozšířila naše znalosti dějin a představu o jejich délce => nové možnosti rozumění jeho směřování a smyslu. Osvícenství nastoluje představu příběhu s neznámým koncem, ale známým průběhem, jímž je neustálý pokrok.
Hegel vidí dějiny jako vývoj v «oblasti ducha, jehož je tento svět jen viditelným projevem» [s.230], jenž vrcholí v pruském království.
Nacismus i komunismus byly zkorumpovanými chiliasmy. «To jest protestem proti nesnesitelné tíži příběhu s otevřeným koncem, který bychom měli sami nést dál jako svobodní a odpovědní lidé.» [s.231]
Jak se bránit „nebezpečí ztechnizovaných chiliasmů“? «... především musíme trvat na „otevřeném konci“ dějinného příběhu ...» [s.232], netvrdit, že víme, co přijde. Je na nás, jak a co uděláme s novými možnostmi a «jakým zneužitím dokážeme zabránit» [s.232].
29. Co se v dějinách děje? (234)
Lidé ve všem hledají smysl – i v dějinách (u nás se stále drží marxistický vývoj výrobních vztahů). Ovšem skutečné dějiny nejsou nikdy přímočaré. Přesto je asi nějaký výklad celku zapotřebí (Sokol dále navazuje na Toynbeeho, studijní jednotkou mu však není civilizace, ale způsob života a jeho „životní prostředí“).
„Způsob života“ zahrnuje každodenní život, obživa, role rodiny, typ společenství, funkce řeči, pohled na svět, kultura, náboženství ap. Různé jeho způsoby koexistují, reagují. Stopy minulých způsobů života můžeme stále nalézt v těch současných (-> pochopení): «každý z nás ... nosí v sobě jakousi „paměť lidského rodu“» [s.238] => rozumíme svým dějinám.
Malé pevné lovecko-sběračské skupinky, společná konzumace jídla. Péče o potomstvo, bipedie, „nespecializace“. Starost o budoucnost, komunikace, vztahy => nástroje, řeč, symbolické myšlení.  Projevy náboženství (prvně předci, pak i přírodní síly). Žije ze dne na den => hl. je přítomnost.
Zemědělství+chov (v neolitu) – víc práce i jistoty, usazuje se. Stará se o budoucnost; zásoby, možnost majetku (->ochrana, dědění ...). «Touhou zemědělského člověka je trvalost poměrů» [s.239] => nábož. zaměření na věčné (vzor v nebi).
Mír -> přebytky -> obchod, dělba práce, větší koncentrace lidí -> potřeba bezpečnosti, soudů a práva => «pocítí potřebu silné a soustředěné moci» [s.239]. Stabilita vyžaduje, aby se všichni účastnili téhož kultu, soc. mobilita neexistuje.
Mořeplavba -> obchod, migrace => míchání cizích lidí, první otevřené spol. – není tradiční legitimita => demokracie; soc. mobilita. Šíří se «univerzalistická náboženství» [s.240], hl. křesťanství.
Zdroj změny: středověké městské křesťanství – důraz na osobní odpovědnost, individualitu a práci. Reformace+novověk: rozvoj specializace, výroby a peněžnictví. Věda + výroba = technika. Počátkem 19.st. prům. revoluce - «definitivní rozbití tradičních institucí» [s.240], individualizace, prům. > zem. «Cílem společností je výslovně co největší štěstí pro co nejvíce lidí, chápaných jako individua.» [s.240/241] – osobní svoboda, individualismus, důraz na prosperitu. Trh.
Nový způsob života: růst terciální sféry, globalizace, hl. je umělý svět, celý svět trhem ... .
«Rozhodně však už nepřichází v úvahu, aby při případném selhání západní světové civilizace za ni zaskočila nějaká jiná ...: neboť žádná jiná civilizace už není.» [s.241]
30. Náboženství, kultura a civilizace (243)
Člověk žije v různých vrstvách, rozdělme je na 3: vrstva běžného provozu čili civilizace, vrstva tvořivého přístupu ke světu čili kultura a vrstva hlubokých zdrojů lidského snažení a směřování čili náboženství.
Vrstva civilizace – napodobujeme druhé a prostě užíváme («zacházení s věcmi, které jsme sami nevytvořili» [s.244], kterým nerozumíme) => oddělení od odpovědnosti za užívané (freony ...). Člověk jen napodobuje (co „se“ dělá) => «svaluje svoji odpovědnost, vzdává se sám své svobody a konec konců i skutečného lidství» [s.245]. Ale «civilizační vrstva nemůže existovat samostatně» [s.245].
Na tvořivé vrstvě – kultuře (nové zboží, myšlenky, chování) – se podílí jen menšina (a vůbec ne rozvojové země), ostatní napodobují. I ti účastnící se náleží jen úzké specializaci. Příznakem duševního zdraví spol. je, že lidé se tvořivým činnostem věnují alespoň  v soukromí. Kultura neznamená jen divadlo a spol., ale cokoli tvůrčího (tzn. ne tam, kde «se obor jen provozuje» [s.246]). Je oblastí silně individuální, vyžaduje riziko, odvahu a odpovědnost => nemají to snadné. Přitom je «jasné, že právě tvořivost je největším bohatstvím společnosti» [s.246] a předpokladem prosperity. Civilizační vrstva sama bez ní nepřežije => problémy tam, kam byla importována. Zdroje tvořivosti leží mimo naši moc a pochopení („múzy“, „inspirace“).
«... všechna typicky kulturní odvětví začínají v oblasti náboženství» [s.247] – divadlo, právo, historie ... . Náboženství kdysi tvořilo totožnost společenství. Dík křesťanství se náboženství stává «jedinečným osobním vztahem» [s.248]. Náboženský člověk «chápe svět i svůj život jako dar» [s.248], projevuje za ně vděčnost.
Zneužití náboženství: 1) snaha panovat; 2) «„divoké“, nekultivované formy náboženství» (sekty). «Přesto se bez náboženství jako výrazu nepodmíněného společenství lidí před tím Jiným, jemuž za všechno vděčí, žádná společnost patrně trvale neobejde.» [s.249] – zakládá vztahy a vlastnosti, bez nichž se spol. neobejde (nezištnost, lítost ...), nabízí smysl bytí.

31. Tolerance a pluralismus (251)
Tolerance = ochota snášet, co se nám nelíbí (neb mi to tak moc nevadí či nemám na výběr). Každá tolerance má své meze. Ovšem některé věci nelze tolerovat ani trochu. Míra tolerance je podmíněna okamžitou náladou – platí nejen pro jedince, ale i mezi národy ap. (Jugoslávie ...): «Co dřív nevadilo a dalo se tolerovat, je najednou smrtelné nebezpečí a ze souseda se přes noc může stát nepřítel.» [s.253] (Hledání obětního beránka, příčiny zla.)
Šlechtitelé objevili, že je důležitá mnohost odrůd, byť různé kvality – vždy se může objevit škůdce, který tu „nej...“ zničí. Totéž platí pro kulturu. Stáváme se stejnými – a proto nejspíše budeme podléhat stejným škůdcům. «Nejenom biologickým ... ale hlavně myšlenkovým a ideologickým.» [s.255] Ti jsou mnohem horší. «Proti ideologickým škůdcům a epidemiím není žádná jiná obrana, než rozmanitost a zásoba jiných možností.» [s.255] => chceme politickou pluralitu a tolerujeme „ty nejbláznivější názory“. «Společnost stejných jen čeká na svou totalitu.» [s.255]
«Tenhle úžasný objev, že lidé kolem nás, kteří jsou jiní a lezou nám tím na nervy, jsou nebo mohou být v určité rozhodující chvíli jedinou účinnou obranou proti kolektivnímu zhloupnutí čili totalitě, tomu se říká pluralismus.» [s.256] (Neplést s bezbřehou tolerancí.) «Znamená jen schopnost vidět u těch druhých,  ..., jejich přednosti a možnosti» [s.256], které nám chybí => zatímco pro toleranci je jinakost jen nepříjemností (-> asimilace), pro pluralismus je důvodem, proč si jiných vážit (uznává nezrušitelnost a význam této jinakosti).
32. Člověk a svět (259)
Člověk byl součástí světa, posléze se ale postavil proti (vyčlenil vůči) němu. Obvykle «je vztah současného člověka k přírodě jistě hodně nedůsledný, lacině sentimentální a ve skutečnosti stále bezohledný» [s.260].
«úkolem filosofie je udržovat toto povědomí, že všude kolem nás je plno podivuhodných a úžasných věcí, které volají po tom, aby se nad nimi konečně někdo zamyslel» [s.261]
Evropská civilizace dnes neví jak dál, svět trápí problémy, jejichž řešení neznáme – zabývat se tímto je neodkladným úkolem.

