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Tzvetan Todorov: V mezní situaci
Jakub Holý
Hodnocení konspektu profesorem:
	Zkusil jste shrnout do referátu všechno podstatné. Váš pohled na to podstatné mi konvenuje a považuji jej za zdařilý. To ovšem neznamená, že ostatní problémy v knize uvedené nejsou důležité, pro někoho jiného podstatnější.


V mezní zkušenosti koncentračních táborů hledá Todorov to, čím se lidé odlišují od pouhých zvířat bojujících o přežití, porovnává světy ideálů a soucitu, analyzuje příčiny zla táborů a jejich představitelů.

Koncentrační tábory, ať nacistické či komunistické, jsou krystalizací některých rysů totalitní společnosti, především oné totality. Život lidí – vězňů – je zcela v moci systému, který se snaží zbavit své oběti lidskosti a nutí je ke každodennímu boji o život. V těchto extrémních podmínkách, tvrdí někteří, lze pozorovat pravou podstatu člověka, který odhazuje tenký nános civilizace a stává se zvířetem. Morálka, podle nich, není nic než částí toho nánosu. Nemají pravdu ze dvou důvodů. Jednak se pravá podstata lidství stěží ukáže v tak extrémní situaci – jak říká Rousseau, “je sice možné přinutit rostliny, aby rostly vodorovně, ale necháme-li je na pokoji, porostou vzhůru.” Podobně lidé, ponecháni na pokoji, se chovají lidsky. A dále jsou, kromě případů brutálního sobectví, z táborů známy i případy nezištné pomoci a sebeobětování, byť podstatně řidší než ty první. 
V silně zkreslujícím zvětšujícím skle táborů můžeme pozorovat jevy špatně viditelné v běžném životě společnosti. Tak Todorov nachází ctnosti, kterých si vážíme, i ty, které opomíjíme, stejně jako nectnosti vedoucí k ukrutnostem 20. století.
Ani hrdinové, ani světci
Odedávna opěvujeme heroické ctnosti, ochotu padnout za ideál, ať je to Bůh, vlast, komunismus či hrdost národa. Hrdina je člověk, který se svou vůlí postaví světu a nezáleží mu na tom, kolik on či někdo jiný za to bude muset zaplatit. Hodnoty, za něž bojuje, jsou důležitější. Adresátem heroických ctností je víra, tedy něco abstraktního. Hrdina lehce ztratí ze zřetele lidi, a jeho hrdinství se tak stává pokleslým, neb již neslouží lidem, ale jen a pouze onomu abstraktnímu ideálu. A jak známo, právě ve jménu ideálu jsou páchána ta nejhorší zvěrstva.
Ve stínu hrdinů stojí ctnosti, obracející se ke konkrétním lidem, které se neprojevují jen v časech krize ale i v běžném životě, pročež je Todorov nazývá všedními. Rozlišuje tři všední ctnosti, podle toho, kdo je adresátem. V případě důstojnosti jím je sám konající subjekt, u starostlivosti jedinci, k nimž má konatel osobní vztah, a nakonec u aktivit ducha jím je již poněkud anonymní masa, byť vnímaná skrz konkrétní jedince.
Důstojnost
Důstojnost, která tak splývá se sebeúctou, lze definovat jako “schopnost podřídit své skutky kriteriím, jež jsme vnitřně přijali za své.” Jedním takovým kriteriem, sdíleným všemi lidmi, je představa člověka jako autonomní, svobodné osoby. Skutky upírající se k důstojnosti jsou tedy projevem svobodné vůle, vzepření se nutnosti – neuposlechnutí rozkazů, hladovka, v krajním případě sebevražda. I když je člověk zcela zbaven volby, může se chovat jako by onen nutný čin byl jeho volním aktem a přijmout tak svůj osud důstojně. A tak jde na popravu s hlavou hrdě vztyčenou, místo aby křičel a doprošoval se milosti.
Akty vůle nejsou z definice jediným způsobem zachování důstojnosti. Jakákoliv činnost, která není pouhým důsledkem tlaků zvenčí, ale rovněž se na ni podílí vnitřně přijatá kriteria, působí podobně. Může jít o úzkostlivou péči o čistotu, stejně jako snahu dělat svou práci pořádně proto, aby si člověk mohl vážit sám sebe.
Snaha o zachování důstojnosti není nutně mravní, neboť důstojnost je záležitost subjektivní, zatímco její morálnost je posuzována dle kriterií vnějších. Důstojnost může vyžadovat dělat svou práci pořádně, morálnost však závisí na tom, k čemu ta práce slouží. “Řemeslné kvality ovšem nejsou vždycky totožné s lidskými,” konstatuje Todorov. Snad postačí říci, že pocit důstojnosti z dobře vykonané práce mohli pociťovat i velitelé vyhlazovacích táborů.  
Starostlivost
Starostlivost, na rozdíl od důstojnosti, směřuje k někomu jinému. Plyne z citového vztahu k jejímu příjemci a svému působiteli přináší radost a potěšení. Nelze ji zaměňovat se solidaritou, která směřuje automaticky ke všem členům nějaké skupiny bez ohledu na osobní vztah, ani s dobročinností, jejíž příjemce je a zůstává anonymní. Rovněž oběť, která je dobrovolným zřeknutím se něčeho drahého a nepřináší radost, ale pocit ukřivděnosti a frustrace, je něčím jiným.
V mezní situaci vede k smrti – člověk se rozhodne podstoupit smrt spolu s milovanou bytostí. V méně extrémní situaci se projevuje např. dělbou o nedostatkové zdroje (jídlo) či pomocí. Je považována za ženskou ctnost a opomíjena, což je chyba. Měla by stát v základě morálky, neboť plyne ze sympatie k druhému a jedná-li člověk starostlivě, jedná morálně.
Je nesmírně důležitá, protože bez pomoci druhých by málokdo přežil. (Ženy, jejichž doménou starostlivost je, přežívaly tábory ve větším počtu a lepším stavu.) Samo konání pro druhé je prospěšné, jelikož přináší vlastní důstojnost, pomáhá zapomenout na své strasti a dává životu ještě jiný smysl než jen přežít. Má však i dva negativní dopady – jednak přináší výčitky v případě selhání dárce, když se mu nepovede dostát starostlivosti, jednak člověk trpí když trpí jeho milovaní. 
Aktivní duch
Tímto pojmem Todorov označuje dvojí – hledání pravdy a hledání krásy. Intelektuální a estetické zážitky pomáhají zapomenout na chvíli na strasti a cítit se svobodně. I ve stínu ostnatých drátů nacházeli lidé potěšení v recitování básníků, čtení knih, diskusi o literatuře či divukrásném západu slunce. Činnost ducha může směřovat k jedinci, jako například čtení knihy, ale zpravidla se potěšení z ni lidé snaží sdílet.
Intelektuální a estetická činnost není nijak svázána s mravností a může dokonce působit proti ni. Todorov říká, že “aktivita ducha je morální tehdy, když usiluje o dobro jednotlivců, k nimž se obrací, a přestává být morální v okamžiku, kdy plodí destrukci a smrt.”
Hierarchie ctností
Všední ctnosti
Neexistuje žádný jednoduchý recept, jak řešit konflikty všedních ctností. Nelze některou upřednostnit před ostatními, protože která se jeví nejdůležitější záleží na úhlu pohledu. Pro jedince je to důstojnost, pro společnost starostlivost, pro dějiny činnost ducha. V praxi navíc nejsou jejich hranice jasně vymezeny – vnitřní kriteria důstojnosti jsou určeny vnější společností, starostlivost potvrzuje mou důstojnost, aktivní duch se může obracet k jednomu konkrétnímu člověku, místo k mase.
I starostlivost a důstojnost mohou být ve sporu. Starostlivost totiž vyžaduje omezení své svobody ve prospěch druhého, zatímco podstatou důstojnosti je svoboda. Todorov k tomu říká, že “starostlivost je jednání mravně ušlechtilé potud, pokud neohrožuje důstojnost jednajícího subjektu.”

Všední a heroické ctnosti
Tradiční pohled je, že ctnosti heroické jsou nadřazeny těm všedním, Todorov však tento názor odmítá. Oba příslušné hodnotové systémy existují vedle sebe a není mezi nimi žádná absolutní hierarchie. Je-li nutno mezi nimi volit, záleží na povaze volby (morálnosti jednotlivých možností) stejně tak jako jednajícím subjektu, který je povinován být věrný sám sobě (autenticita), tj. řídit se svými postoji. Z toho plyne, že někdy lze říci jednoznačně která volba je správná, zatímco jindy bude pro někoho správná první možnost, pro někoho druhá.
Dobro a dobrota
Paralelně působí dvě morálky, jedna odvozená z principů, druhá založena na sympatii (tj. citu odvozeném z pocitu druhého). Musí se doplňovat, protože morálka principů zbavena změkčujícího soucitu se stává “ledovým monstrem”, ospravedlňuje kruté a nelítostné trestání prohřešků proti sobě, bez ohledu na polehčující okolnosti. Také dovoluje jednat ve jménu “veřejného blaha”- k čemu to může vést víme. Takové abstraktní povahy je dobro, definované různými ideologiemi různě. Nekompromisní snaha o jeho prosazení vede zpravidla k páchání zla. Vedle stojí obyčejná lidská dobrota, která vede člověka pomáhat člověku, aniž by vyžadovala zdůvodňující ideologii. Cílovou skupinou dobra je anonymní masa, zpravidla všichni lidé, zatímco dobrota směřuje ke konkrétním jedincům.
V morálce lze rozlišovat mezi dávat něco a dávat sebe. V prvním případě jde o morální jednání pouze v té míře, v jaké je ono “něco” součástí mne samotného, tj. pokud musím něco obětovat, abych tak mohl jednat. Kritika otrokářství je mravním činem v otrokářské společnosti, nikoliv v dnešní Americe. Kant jako cíle jednání, a zároveň povinnosti, stanoví “mé vlastní [mravní] zdokonalování a štěstí druhého.”
Určité jednání je mravní pouze “ve vztahu k svému původci, v daném čase a prostoru.” Jinak řečeno, vždy je při zvažování nutno vzít v potaz všechny okolnosti.
Je třeba si uvědomit, že politika a spravedlnost jsou jasně odlišné od morálky, byť mohou vycházet z týchž ideálů. Je to proto, že mravní jednání je subjektivní, tj. je aktem svobodné vůle jednajícího. Avšak představitelé spravedlnosti a politici nejsou svobodně jednajícími jedinci, neboť nejednají sami za sebe, ale působí jako nástroje jiných, ať zákonů či veřejného zájmu. Nemají se řídit tím, jaký jim čin přinese mravní užitek, ale tím, aby dobře konali svou povinnost  .
Ani zrůdy, ani bestie
Lidé, podílející se na fungování totalitních systémů a táborů, od politických špiček až po dozorce, nejsou ani sadisté ani zrůdy. Zpravidla jsou to pragmatici a cynici řídící se svým prospěchem. Vysvětlení krutého chování není individuální a psychologické, ale politické a sociální. Jinak řečeno lidé ve všech státech jsou stejní, jiný je režim. Existence vnitřního nepřítele, jehož potírání je v zájmu nejvyšších hodnot a je posvěceno státem, spolu se zvykem nehodnotit své veřejné činy (od toho je tu stát) a utěšování se tím, že alespoň v soukromí jsem svoboden, to vše dělá z lidí poslušné nástroje perzekuce.
Na vině je systém, ale část viny stále leží i na lidech samotných, protože vždy existuje možnost volby, možnost odmítnout. Popření svobodné vůle degraduje člověka víc než samotný zločin, neb jej zbavuje jeho lidskosti.
Vinni nejsou jen sami aktéři, ale i pasivní svědci. Blízcí pachatelů proto, že jim nebránili páchat zločiny, spoluobčané proto, že se schválně snažili nevědět, co se děje, a svou lhostejností ony zločiny umožnili. Obyvatelé svobodných zemí jsou vinni, pokud se nesnaží zjistit pravdu a v zájmu svého pohodlí odmítají zasáhnout. Není možno žádat, abychom bojovali proti všemu zlu světa a nespočinuli, dokud není poraženo. Přesto do jisté míry bychom se měli zajímat o osud ostatních lidí a v čase úzkosti a násilí bychom měli starostlivost, vyhrazenou v míru pouze blízkým osobám, vztáhnout i na cizince.
Všední nectnosti
Nelidské jsou činy, nikoliv zločinci. To je však neomlouvá, spravedlnost netrestá lidi za to, jací jsou, ale za to, co spáchali. Ke zločinům 20. století výrazně přispěly tři obyčejné nectnosti – rozparcelované chování, odosobnění, potěšení z moci.
Rozparcelování
Řada dozorců byla dobrými a láskyplnými rodiči a v práci přitom bestiálně týrali vězně a posílali je hromadně na smrt. Chvíli se chovali soucitně a za pár minut brutálně. Tyto očividné nesrovnalosti v chování, případně diskontinuita chování a přesvědčení, jsou projevem rozparcelování, tedy rozdělení života a myšlení na nepropustně oddělené části. Chování na veřejnosti, v “práci”, a v soukromí tak není konfrontováno a člověk si udrží duševní rovnováhu. Navíc může jenom jednu část vydávat za “pravého sebe” a chování v druhé svést na nutnost, rozkazy, povinnost, čímž se ospravedlní sám před sebou.
Potlačení pocitu zodpovědnosti je podporováno i samým systémem. Zločin je rozdělen na malé, navazující části, svěřené různým lidem. Každý se stará jen o svůj kousek, berouce jej jako čistě technický problém, a nemyslí na celek. V důsledku tak nikdo necítí tíhu zodpovědnosti na sobě.
Odosobnění
Oběti jsou zbaveny své lidskosti, je vyvinuta obrovská snaha zbavit je stop příslušnosti k člověčenstvu. Jméno je nahrazeno číslem, šaty zabaveny, lidské chování rozpuštěno v nucené honbě za potravou, v boji o přežití. Nikdy na ně není nahlíženo jako na jednotlivce, vždy jsou jen členy skupin, věcmi, “kusy”. Nejsou-li lidmi, není nutno se k nim chovat lidsky. Druhou formou je osobní odosobnění. Člověk se považuje za pouhé kolečko v systému, pouhý nástroj povinný absolutní poslušností. Nepovažuje sám sebe za činitele, pouze za vykonavatele, tím pádem bez zodpovědnosti.
Potěšení z moci
Představitelé systému podléhají potěšení ze své moci nad vězni. A nejvyšším důkazem moci je schopnost působit utrpení, v krajním případě smrt, neb utrpení nikdo nepodstupuje dobrovolně. 
Tváří v tvář zlu
Během a poté
Jak se vyrovnat se zlem? Můžeme proti nepříteli použít jeho prostředků, stávajíce se tak stejnými, nebo máme zcela odmítnou jakékoliv napodobení nepřítele? Todorov říká, že je-li to možné, pak je nutno proti zlu bojovat. Pasivita je v tomto případě trestuhodná. První prioritou je porazit zlo, snaha napáchat při tom co nejméně zla je až na druhém místě. Boj proti zlu není totéž jako boj ve prospěch zla. Na druhou stranu se musíme bránit sklonům démonizovat a odlidšťovat nepřítele. Teorie kolektivní viny je nesmysl, neboť pouze jedinci jsou nadáni vůlí a tedy mravně a právně zodpovědní.
Oběti pochopitelně touží po pomstě. Teprve budou-li trýznitelé nespravedlivě trpět, tak jako oni, připadá jim to spravedlivé. Na zločiny však má odpovídat spravedlnost, nikoliv  pomsta ani pasivita.
Je-li k tomu vhodná situace, je cenný i nenásilný odpor, představovaný v komunistických režimech disidenty, kteří i přes perzekuce dál šířili pravdu o režimu, doma i za hranicemi, a za nacismu lidmi, kteří pomáhali utlačovaným, ať podáním vody nebo schováním pronásledovaných ve svém domě.

Dnes, když jsou u nás oba režimy poraženy, nesmíme zapomenout. Musíme si uvědomit, že mohou znovu povstat kdekoliv, a musíme se je snažit pochopit, abychom se příště dokázali bránit. Není dobré poukazovat na jejich jedinečnost a stavět pomníky. Naopak si musíme uvědomit to, co je všem takovým režimům společné. Od toho je přeci historie – ne abychom na ni stavěli pomníky, ale abychom se z ní poučili.
Také bychom si měli uvědomit význam všedních ctností. Je zapotřebí hrdinů, abychom zlo porazili, ale kdyby bylo více starostlivosti, nikdy by k němu nedošlo.

