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NIKOLI PŘEDEVŠÍM TĚLO JE DNEŠKEM
OHROŽENO
ANEB O NEDOSTATCÍCH PŘEDEVŠÍM
DUŠEVNÍ HYGIENY
Miloš DOKULIL

Abstrakt: Nejvíc nás lidi ohrožuje nedostatek morálky (K. Lorenz). Pohybujeme
se v dualismu životních hodnot. Zároveň se zde promítá protiklad etiky hanby (finálně)
a hříchu (kauzálně). Nelze se spoléhat na přirozenou výbavu člověka. O cti nerozhoduje
jedinec, ale jeho sociální okolí. Biosociologie přistříhává křídla „spiritualitě“. Rostou rizika rozkladu hodnot, včetně osobní integrity (vyprázdněním sebe sama). Kromě
očekávaných změn klimatu neudrží se ani stávající konstelace ekonomicko-politických
sil současného světa. Přitom život každého člověka je svou neopakovatelností nevyčíslitelnou hodnotou. Člověk nemůže zůstat bez „přirozené“ mravní žízně. Role učitele
není dána jen tím, že vyučuje. Je průběžně jedním z bezprostředních a silně působících
vzorů. Zdá se, že především vinou školy došlo k zaplevelení kultury komunikace. Také
je zřejmě nejvyšší čas přispět k zlepšení klimatu ve veřejném životě nutkavější výchovou
k „občanství“. Místo dogmatického přenosu učiva je nezbytné stále upozorňovat na
nesnadný proces postupného pronikání k adekvátnějšímu poznání. Abychom nevedli své
svěřence jen k dogmatickému obrazu světa, života a hodnot v něm.
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společnost; zázrak života; tolerance; role učitele; informační věk; komunikace; dílna
lidskosti; třetí kultura; dogmatismus; skepse; krize; rétorika; terapie
Nositel Nobelovy ceny a jeden ze zakladatelů moderní etologie Konrad Lorenz
se kdysi vyjádřil, že nejvíc nás lidi ohrožuje nedostatek morálky. Nezdá se, že hrozba
pádu naší civilizace z těchto jakoby přímo nehmatatelných příčin je politickými „elitami“ (ale také „publikem“) přiměřeně reflektována.
Uvedu nejdřív stručně pár ilustrací z nedávných dnů. Čeští zákonodárci si opět
v létě 2009 lámali hlavy nad tím, jak optimálně stanovit trestní odpovědnost mládeže, když se zároveň do toho míchá údajné požehnání k předčasné sexuální aktivitě. Obdobný šalamounský problém mají s kouřením. Třeba zrovna zákaz kouření
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v restauračních provozech jako kdyby byl především problematickým zásahem do
svobody podnikání (o následcích sekundárního vdechování cigaretového kouře nekuřáky nemluvě). Už na jaře 2009 byly vedeny k ničemu nevedoucí debaty o hernách
a gamblerství. Jako kdyby nejen v tomto případě nešlo navíc především o psychické
zdraví populace a následný rozpad tím postižených rodin kombinovaný zpravidla se
zločinností. Také nelze přehlédnout, že bohatství a moc vytvářejí nepoměrně zvláštní
příležitost k nezávazným extravagancím. V Evropě je na politické scéně takto zvláště proslulý italský premiér Berlusconi. — V dalším textu chci nejdřív poukázat na
širší podhoubí té nadpisem vytčené problematiky. Až v závěru se vrátím k některým
chorobám, jimž jsou vystaveny obě spojité nádoby pedagogického procesu, tj. jak
vyučující, tak jejich žáci a studenti.
Chci se maximálně vyhnout akademické „odbornosti“.1) Řekne-li se „etika“, automaticky člověku naběhne v mysli představa něčeho univerzálního, ať už by to byla teorie, anebo mnohem spíše a častěji někde nějak velebená životní praxe; přitom v individuálním průmětu na nějaké společenství, ať již dovnitř, anebo doprovodně také navenek.
Nemůže nám v naší komplikované současnosti uniknout, že nedisponujeme
jedinou obecně uznávanou „etikou“, ani nesporně společensky prosazovanou praktickou „morálkou“, a tím méně zárukami nad společným jmenovatelem osobní mravní
praxe. Aby nedocházelo od samého začátku ke zbytečným terminologickým a věcným
zmatkům, bude záhodno klíčové termíny předběžně vymezit. Vyjdu z dosavadního úzu
češtiny.2)
Etika = „teorie morálky a mravnosti“.3)
Morálka = „společensky vynucovaná a navenek projevovaná praxe mezilidského
styku v deklarovaných postojích a v dominantním chování členů společenství“.
Mravnost = „individuálními etickými zásadami modifikované postoje a chování,
promítnuté navenek do společenství“.
Metaetika = „teorie etiky (ne-li srovnávací metateorie etik)“.4)
Věda = „racionální (analyticko-systematické) zpracování intersubjektivně relevantní problematiky (která sama racionální být nutně nemusí)“.5)

1. Výchozí škobrtnutí o „dualismus“ životních hodnot
To, jak jednáme nebo máme pocit, že bychom měli jednat, výchozím způsobem stojí
a padá se zděděnými zvyklostmi společenství, do něhož jsme se zrodili. Biologické předpoklady k určitému chování se začaly vědecky zkoumat teprve nedávno. Přitom rozhodně nestačí konstatovat, že k jistému – vesměs nějak menšinovému – typu chování můžeme mít genetické dispozice. Jednou věcí např. je uznat odlišnou sexuální orientaci za jinak „normální“,
než to odpovídá většinové populaci (což se ovšem děje prakticky teprve v naší současnosti).
Otázkou tu ovšem kromě jiného je, že homosexuální lidé – a nejen oni ovšem! –nepřispívají
k udržení života a lidské společnosti biologicky. Přitom pokládám za ošidné, aby byly partnerské vztahy téhož pohlaví právnicky označované za „rodinu“.6) Zároveň nelze přehlížet, že
vinou odlišných kulturních a společenských tradic v mnoha současných státech světa zůstává
homosexualita stále trestněprávně stíhatelná. Ukazuje se, že o morálce nerozhoduje automaticky žádná „osvěta“, založená na vědeckých poznatcích, nýbrž mocenské struktury
v současných státech a jejich „páky“ k popularitě a k udržení moci.
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Morálka vypadá sice jako na první pohled „specificky lidský“ fenomén, ale má
jisté obdobné projevy dokonce i u zvířat.7) Mohlo by se ovšem zdát, že s přihlédnutím
k některým – často nábožensky kodifikovaným – zásadám stěžejní morální principy
jsou historicky a sociálně nepodmíněné. Dokonce podle ne zrovna okamžitě očekávatelných reakcí lidí na některé podněty lze mít za to, že snad již před několika desetitíciletími – pravděpodobně ve spojitosti s představou „duše“ jako svéprávného doprovodu
tělesně vnímaného života – došlo ve svérázné návaznosti na tento onticky a noeticky
fabulovaný dualismus k artikulovanému dualismu eticky vnímatelných antagonisticky zadaných hodnot.8) Obdobou tohoto pojetí je jak možná překvapující koncepce
„pravostranné“ a „levostranné“ duše,9) tak třeba přímo antagonismus „nebes“ a „pekla“,
a jim odpovídajících a mezi lidmi působících sil („anděl“, „ďábel“).
Nemuseli bychom brát na lehkou váhu, jaký „podvědomý“ ostych dosud mají lidé
z možnosti nakazit se něčím, co jako kdyby bylo přímo impregnováno „zlem“. Profesor
Bruce Hood učinil následující pokus: Zeptal se svého publika v přednáškovém sále, kdo
by nosil předvedenou vlněnou vestu, kdyby za to dostal 20 liber (bylo to tehdy skoro tisíc
Kč). Zvedl se nepřehledný les rukou. Nato přednášející dodal, že tu vestu předtím nosil notorický vrah. Načež položil stejnou otázku. Teď jen pár rukou bylo nahoře. Jako kdyby teď
ta vesta měla v sobě navíc něco fyzicky nakažlivého. Jako kdyby samo zlo mohlo zprostředkovaně působit i na dálku; stačí, že tu je materiální prostředník... Aniž bychom museli okamžitě dospět k nějakým závěrům nad zvláštním ostychem – dokonce současných
lidí – před nějakými blíže nedefinovanými „negativními energiemi“, zrovna tak je mezi
námi nemálo lidí, kteří zase počítají pro okruh svých životů se zrovna tak vágními „pozitivními energiemi“, jimiž by mělo být možno život zkvalitnit a učinit jej „spirituálnějším“
(aniž se přitom nutně musí říkat, co takovou „spiritualitou“ je).10) Zůstává tu ovšem ne
zrovna k optimismu povzbuzující otázka, zda cokoli z oblasti vědy je funkčně relevantní
pro oblast praktického chování lidí, jak jednotlivě, tak skupinově (a mezilidsky).
Zrovna tak nás musí nemálo zneklidňovat, že a jak viditelně ve světě roste kriminalita, dokonce formou mezinárodně organizovaného zločinu; někdy také pod rouškou
jakoby nábožensky – a „transcendentně“ – zaštítěných zásad. Nejednou jako kdyby nezáleželo přímo na tom, co kdo a jak dělá, ale jak se to dá mediálně prezentovat. Rozmanité ideologie jsou vzájemně promítnuty konfrontačně; ať už se to nazve jen „bojem“,
anebo přímo „válkou“ (třeba „civilizací“, jak to proslule učinil S. Huntington).
Ačkoli často mluvíme obecně o „člověku“, nemáme jako lidé žijící v rozdílných
kulturních a civilizačních prostředích stejný „společný jmenovatel“ pro své postoje
a chování, a zvláště pro jejich motivaci. Proto musíme – „zatím nutně“ – postrádat
nějakou „globální“ etiku, k níž bychom se svými tužbami vztahovali a která by pomáhala regulovat naše vztahy, jak individuálně a lokálně, tak mezistátně a globálně.
Kdyby nebylo těchto překážek, snad bychom byli dále jak v potírání chudoby a nemocí,
tak také v respektu k „fair play“ v mezilidských vztazích a k nemalé zodpovědnosti za
život, přinejmenším ten vlastní.

2. O protikladné směrovce „hanby“ a „hříchu“
Ne vždy si uvědomujeme, že z žádného výchozího stavu (že něco „JE“) automaticky neplyne nic závazného pro nějaký stav příští (že např. něco „MÁ BÝT“); tím
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méně lze tvrdit, že něco „má být BEZPODMÍNEČNĚ“ (jinak řečeno: že uvažované
„desideratum“ dokonce „MUSÍ BÝT“; bez ohledu na okolnosti daného nebo příštího,
nějak kýženého stavu). Na tuto problematiku klasicky upozornil David Hume.
Ještě méně snad bereme při takovém uvažování v úvahu, že jedním dechem mezi
premisy takového uvažování začleňujeme jak svobodnou vůli, tak morální zodpovědnost za realizaci eticky (morálně, mravně) zadaného desiderata. Aniž bychom zatím
museli nutně uvažovat o budoucí situaci jako o – v alternativách předběžně otevřené – jisté výzvě, zdá se, jako kdyby na sebe navazovaly jednotlivé myslitelné úkony
lineárně. Pak bychom tu automaticky disponovali jak kauzalitou směrem vzad, tak i
finalitou směrem vpřed. — Starý „homérský“ model vychází z finality. Je to model
morálky možné „hanby“, kdy jakýkoli skutek se zkrátka jaksi zvrtl a nedočkal se
nakonec vzhledem k rozmanitým nečekaným okolnostem kladného ocenění. Mnohem
pozdější křesťanský (ale i navazující muslimský!) model vychází z kauzality. Počítá
s nesmlouvavě nasazeným fenoménem „viny“ (v důsledku „hříchu“, dokonce „zděděného“!); takže bez ohledu na možné smírné a nikoho nepoškozující vyústění aktivity
zatížené „hříchem“ zůstává lidské konání subjektivně „morálně nesmířeno“ (přinejmenším pokud by se nedalo počítat s „boží milostí“ aspoň na věčnosti).
Jinak řečeno: Antickému Řekovi (nebo Římanovi) nezáleželo tolik na „čistotě“
použitých prostředků, jako bylo naprosto nezbytné pohlídat si, co z nich nakonec vzejde. Křesťansky nebo muslimsky vyhodnocovaný přístup k činu od samého počátku
předem privilegovaně „ošetřoval“ pohnutky k sekundárně a potenciálně vyhodnocovanému činu, aniž bylo směrodatné, zda bylo sledovaného účelu dosaženo bez pohoršení. — Ilustrujme nejdřív „finální“ pojetí: I když se podařilo dosáhnout homérskému hrdinovi cíle nějakou – možná problematickou – lstí, zůstával „agathos“ („dobrý“,
„chrabrý“, „šlechetný“, ba i „čestný“), jak to právem svého zrození nárokoval nejen
v komunitě sobě rovných, ale jak to bylo tehdy obvyklé ctít bez ohledu na vlastní původ
v celém tehdejším společenství. V Illiadě se můžeme dočíst o tom, jak Agamemnón zamýšlel ukrást Achilleovi otrokyni Briseis. Ačkoli to nebylo v rozporu s principem „být
agathos“, přesto Nestor chtěl toho krále odvrátit od tohoto úmyslu. Přemlouval ho tím,
že i když je agathos, aby přesto Achilleovi to děvče nebral.11)
Opačné paradigma mívá v naší současnosti svou možná nejednou krutější dohru.
Muslimská dívka se někdy může vymknout z diktátu vlastní rodiny a zamiluje se do člověka, s nímž podle názorů rodiny v žádném intimnějším vztahu rozhodně být nemůže.
Nato rodina vytipuje ze svého středu „mstitele“ rodinné „cti“, třeba dokonce vlastního bratra, a ten sestru zabije; zřejmě za její „prokazatelnou vinu“, za její „hřích“. Takto
se traktuje „morálka“ ještě na počátku 21. století (dokonce nejednou mezi muslimskými
přistěhovalci v Evropě)! — Nemohu si přitom nevzpomenout na jednu obzvláště drsnou
starozákonní „předlohu“ této morálně „kauzální směrovky“. V ekumenickém vydání
Bible je ten text nadepsán „Dina a Šekem“ (Gn 34). Jákobovu dceru Dinu znásilnil
Šekem, syn knížete Chamóra. Šekem přitom ale hned zatouží po sňatku s Dinou, takže
nastane vyjednávání mezi Chamórem a Šekemem na jedné straně a Jákobovými syny
na straně druhé. Kníže a jeho syn jsou ochotni nabídnout „cokoliv“; dokonce usilují
o spříznění s Jákobovou rodinou. Jákobovi synové stanoví nepředstavitelnou podmínku:
všichni muži města – včetně mužů knížecí rodiny – se musí dát nejdřív obřezat. I tato
nezvyklá podmínka byla kupodivu splněna. Třetího dne, když ještě leželi mužové města
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v bolestech na lůžku, dva Dinini bratři povraždili všechny muže, včetně knížete a jeho
syna (Gn 34:25-26). Jákobovi synové navíc město vydrancovali a zbylé obyvatele vzal
rodinný klan do zajetí. Jákob syny neplísní konkrétně za věrolomnost, nýbrž jenom za
to, že špatná pověst navenek přivede rodinu do záhuby (Gn 34:30)! Synové se kategoricky brání výtce odkazem na to, že se přece původně Šekem zachoval vůči Dině tak,
jako kdyby byla děvka (Gn 34:31)!! Následná Šekemova upřímná touha oženit se s Dinou neznamenala pro mstitele dívčiny cti nic. V patriarchálně organizované židovské
společnosti samozřejmě neznamenají nic možné Dininy pocity před chystanou svatbou.
(Neprovdané dívky byly považovány jen za „majetek“ otce; stačí zalistovat v Deuteronomiu, v tzv. 5. knize Mojžíšově.)12) Takhle zrádně jako v tomto případě se v těch
dávných časech choval nejednou kdekdo. Teď si to připomínáme proto, aby bylo okatěji vidět, že: a) muslimská jakoby v rámci šarí’a „normální“ pravidla mají své kořeny
v kulturně jinak (ne-li níže) rozvinuté společnosti; b) „kauzální model“ morálky bývá
nepřehlédnutelně uplatňován v náboženské transformaci ještě v 21. století, a to jako jen
krví odčinitelný „hřích“.13)
Je ovšem možné klást si otázku, odkud kam vlastně vede směrovka, pokud má
být smysluplně a účinně vytčen nějaký kýžený způsob chování (že by „paradigma“?).
Není možné spolehnout se na „přirozenou“ – jakoby „vrozenou“ – mravní výbavu
člověka. Nemůže zřejmě stačit deklarování nějakých jakoby „obecných“ norem chování
bez odpovídajících sankcí. Stanovení a výčet toho, co „být má“, je výchozím způsobem
založeno na zkušenostech o tom, co nějak „je“ a co buďto takto má pokračovat nebo se
má změnit. Zdá se být optimální, může-li komunita propojit politicky vytýčená „desiderata“ („telos“) s náboženskými „mantinely“. Potom mohou ti, kteří se stávají v dané
společnosti garanty určitých zvyklostí, stanovit jak odměnu za respekt k stanoveným
normám, tak i trest při neplnění; v obou alternativách je to názorně zaštítěno poměrně
spolehlivou kauzální šablonou („jestliže — pak“). Na možnou (možná že ne bezprostřední!) odměnu i trest (nejednou drasticky bezprostřední!) závislí lidé snadno slyší.14)
Když se uvažuje o mantinelech „etiky“, nejednou se mělo za to, že máme jakoby „cosi“ v sobě pro život už „od přírody“ nastaveného, jakoby ve vínku té naší „přirozenosti“, v jakési „specificky neodolatelné lidskosti“ („humanisticky“). V polovině
60. let 20. století začali někteří výzkumníci provádět rafinované pokusy na makacích
(jmenovitě Stanley Milgram). Opička byla nejdřív vycvičena, že po spuštění páky obdrží svůj denní příděl potravy. Nato byl umístěn do vedlejší klece další makak, který
po spuštění páky vycvičeným makakem dostal bolestivý elektrický šok. Došlo pak ke
skutečně nečekanému překvapení. Cvičená opice dala přednost hladu před uplatněním
páky, jen aby netrpěl ten druhý makak!15) — Samozřejmě že tu máme problém. Co
přesně cvičený makak cítí, když při pocitu hladu váhá s uplatněním páky, nelze totiž
objektivně zjistit. Že vyhodnocuje svou situaci v konfrontaci s „pudovými“ potřebami,
je ovšem zřejmé. Zvažuje preference jednotlivých „výplat“. Nemusí být pro nás lidi
automaticky hned rozhodující, zda testovaný makak chce svou zdrženlivostí pocitově
zabránit bolesti druhého makaka, anebo „jen“ tomu, aby nevřeštěl bolestí, protože to
irituje jeho samého. Víc jak dvacet let prováděné pokusy Milgramovy byly posléze popsány v jeho knize Obedience to Authority (z roku 1983). Pokud dostala pokusná osoba
autoritativní příkaz k obdobnému stisknutí páky, jako tomu bylo předtím u makaků,
člověk neváhal se zprostředkováním šoku druhému přítomnému jedinci (i když nevě13

děl, že je šok fingován); bez zaváhání dokonce byl manipulátor ochotný na další pokyn
ovládací páku opět uplatnit. A pak tu je vtíravá otázka: Je to člověku často – snad ne
vždycky?! – jedno, když jeho snad „bližní“ nějak trpí? Myslím, že si nemusíme
lámat hlavu nad tím, zda tu hraje větší roli někdy poměrně „okoralý“ vztah ke druhým
lidem („z cizího krev neteče“, hlavně že sám jsem mimo riziko), anebo zda máme výsledky těchto pokusů vnímat jako doklad lidského respektu k autoritě (ať už to stojí, co
stojí?). Přece jsou známy četné případy altruismu, které jsou polemickým protipólem
Milgramových výsledků. Jsou známy situace, kdy voják nalehl na střílnu nepřítele, aby
jeho druhové bez dalších ztrát dobyli nějakou kótu; anebo když šel kněz dobrovolně
v koncentráku na smrt místo jiného člověka, který byl otcem rodiny. Nejednou matka
v havarijním případě svým tělem zachránila dítě, ačkoli sama požár nebo zřícení stropu
nepřežila. Jenže to potom musíme zakalkulovat do našich úvah navíc buďto ideologicky nebo pokrevně (či přímo „geneticky“?) založené další předpoklady. Jako kdyby tu
hrál prvořadou roli nikoli pud sebezáchovy, ale „nepsané“ zásady o „cti“ nebo „lásce“
(k dítěti, k bližním, k „vlasti“).

3. Rozpačité intermezzo o „cti“, aneb: Držíme se dobře
svých „kořenů“?
Možná se hodí úvodem připomenout nečekanou zkušenost Zimbardovu. Jde
o klasicky otřesný a proslulý pokus. Prof. Zimbardo se studenty projektoval hru na
vězně a jejich věznitele. „Věznitelé“ se do hry do té míry vžili, že začali iniciativně
své kamarády a kolegy z řad „vězňů“ všemožně ponižovat a fyzicky trápit. Projekt musel být v zájmu samotných účastníků předčasně ukončen. (Byl bohatě komentován.16))
— Zdá se, že pokud nějak jednajícímu člověku osobně chybí s činem spojený motiv
„hříchu“, bude tu také chybět doprovodný pocit „viny“. A pokud se jedinec cítí být
„pouze“ nositelem jisté režijně předepsané role, tím jako kdyby byl automaticky vyňat
ze souřadnicové sítě psaných i nepsaných zásad a zvyklostí, jimiž se až dosud možná
cítil vázán. A pak se bude cítit nejen osobně zcela bez „viny“, ale musí mu chybět
představa „viny“ také na veřejnosti. Otázky typu, zda to či ono bylo „nezákonné“ nebo
„nemorální“, nepřicházejí za takových podmínek jednajícímu subjektu vůbec nikterak
„na mysl“. O „cti“ nerozhoduje jedinec sám; nejde o jeho vlastní možné osobní
pocity „viny“. Její míru určuje sociální okolí. Nemusí to nutně být regionální nebo
státní pospolitost; může to být parta, ať už ve třídě nebo v sociálním ghettu. Stačí, že tu
je režijně jakési – nikoli nutně početné – nadindividuální médium, které jako kdyby zcela přirozeně vybavovalo aktéry beztrestností – ne-li „prospěšností“ – takového konání
a samotnému konání se uvnitř skupiny dokonce připisuje možná jakási „gloriola“. Takže
paradoxně: jakmile má scénář určité role spojené s možným vyniknutím, jejich plnění
je kýženým cílem a zdrojem možné pochvaly. A je tomu pak obdobně v poměrně nedávné akademicky režírované Zimbardově „hře na vězení“ jako v dávné zlověstně vražedné
Hitlerově „hře na očištění germánské rasy (od židů a „méněcenných lidí“)“. Podobné
situace vznikaly a vznikají ve válkách nebo v ozbrojených bojích vyčleněných frakcí
společnosti; jen se metaforicky „čistí“ terén od nepřítele nebo od „hříšníků“ (či jakkoliv
jinak „nežádoucích“ lidí). S takovými projevy se setkáváme rovněž v armádě v brutálním chování služebně starších vojáků (majících třeba jen o „frčku“ víc) vůči nováčkům
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nebo třeba ve školách šikanami vůči bezbranným a tělesně slabším spolužákům. Jsou
projevem síly a následně výrazem respektu vůči takové síle mezi spoluviníky i trpiteli.
Nahrazují jiné formy vyniknutí, zvláště když se nedostatečně kultivují pozitivní
hodnoty v komunitách, rodinami počínaje a státními institucemi konče.
Ačkoli můžeme ve svých životech získat od raného mládí jakési tak či onak nás
zavazující příkazy a zákazy ke kolektivně (ne-li společensky) sankcionovanému chování, můžeme se přesto – často zásluhou odpovídajících vnějších kulis – dostat do morálního „vzduchoprázdna“, v němž žádné zděděné nebo jakkoliv časem „stabilizované“
osobně zavazující mravní hodnoty neexistují. I takto se může ukázat, jak ošidným
může být spolehnutí na „posvátnost“ jakýchkoliv nějak vyhlašovaných či pociťovaných
„norem“ pro život. A zároveň se místo nějakých „morálně“ vnímaných pravidel dosazuje jaksi paušálně nastavená, ale výlučně jen pro vlastní „elitu“ nárokovaná „hrdost“ nad
vlastní výlučností, rovnající se jistotě, že ti, kdož jsou jejími naplňovateli, stojí přitom
jako „ztělesnění zákona mimo jakýkoli zákon“. Jako kdyby takový příslušník dané
„elity“ (ať už Zimbardův „dozorce“, „příslušník zbraní SS“ v nacistickém koncentráku,
„orgán“ NKVD či GPU ve stalinském gulagu), ale i elitářsky indoktrinovaní ozbrojenci
v rozmanitých „guerrillách“ a extremistických hnutích (od neonacistů po Al Qaedá) byli
sice nástrojem nějaké „vyšší vůle“, ale zároveň sycené opojným sebevědomím o síle
vlastní nespoutanosti, která jako nástroj vyšší moci nezná odpovědnost za nic a lítost
nad ničím, tím méně pocity možné viny. Zároveň také takto se prezentuje – byť diskutabilní, nihilistická a degradovaná – obdoba toho, čím byla v antických časech „čest“...
Kdysi v antickém evropském světě se mohlo zdát, že navenek život člověka se
poměřoval úrovní, na jaké člověk požíval cti. Neboť takto jako kdyby si zároveň zasluhoval, aby byl připamatováván i po smrti; a takto vzorově aby žil ve vzpomínkách nejen
pamětníků. U starých Řeků ona proslulá alternativa „se štítem, anebo na štítě“ tudíž ani
po hrdinské smrti v boji za vlastní polis neznamenala konec proslulosti hrdiny. Vděčná obec viděla právě v tom nesobeckém sebeobětování v zájmu vlastního společenství
zřejmě maximální (v krajním případě i „optimální“) doklad toho, co rozumět „ctí“. Staří
Římané to nazývali „virtū“; fakticky jako kdyby to bylo nějak odvozeno přímo z jakési
blíže nedefinované „mužnosti“ (od „vir“, v překladu „muž“). Samozřejmě že – historicky vnímáno – to mohlo znamenat také kromě osobní statečnosti spolehnutí se na slovo
(„pravdomluvnost“ vůči obci), štědrost („sponzování“ veřejných zábav), zodpovědný
přístup vůči podřízeným lidem (určitě „legionářům“); a nikoli nutně třeba starostlivý
a láskyplný vztah k vlastnímu potomstvu a dalším lidem. V naší současnosti se zdá, že
výraz „čest“ byl významově zcela vyprázdněn; nejde-li o osobní dotčení nad verbální
prezentací politika v médiích (nejednou pak pro soud vyčíslené v milionech Kč).
U mužů a žen běžně zatím nebývá „čest“ posuzována stejně. Výjimečně může
být čest kompenzována kultem celebrity, pragmatickým ostychem před možnou ztrátou politické nebo ekonomické moci, anebo potřebou udržet iluze o smyslu nějakých
činů či významu jejich původců; případně prokazovanou pietou v konfrontaci se smrtí
proslulého jedince. — Pokud si připomeneme památku tragicky zesnulé Lady Diany,
původně slečny Spencerové, pak poté, co se její sňatek s princem Charlesem zcela rozklížil a musel být právně rozloučen, vedla sice – vzhledem ke svému postavení matky
dvou královských princů – poněkud problematický soukromý život, ale nebylo možné
přehlédnout její zrovna tak neformální a neokázale bezprostřední vztah k lidem trpícím
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nebo přímo ohroženým na životě (včetně nemocných s AIDS nebo lidí žijících v oblastech s nášlapnými minami). Je stěží možno mávnout rukou nad tím, s jakým nelíčeným
dojetím přijal potom celý svět Dianinu smrt. Bez ohledu na problematicky komentovatelné soukromí manželského a postmanželského života „Lady Di“ zůstává tato proslulá
osobnost pro příští paměť v dějinách glorifikována; málem jako světice. Nejednou byla
stavěna do paralely vedle neméně, ale z větší části odlišně proslulé nositelky Nobelovy
ceny, Matky Terezy z Kalkaty (po své beatifikaci očekávající již kanonizaci). — Nebylo
by jednoduché v právě zmíněných případech chtít převádět životy těchto osobností pod
jeden nějaký charakteristicky výstižný „morálně“ nastavený kvalifikující přívlastek.
Mnohé stěží zapadá do ideálního obrazu. Takže abychom se spokojili tím, co teď je
nějak výjimečné? Nebo co může převažovat z dlouhodobého hlediska? Anebo aspoň co
má větší váhu z hlediska širšího společenství? — Přitom kupodivu se „ctí“ nepracoval
ani proslulý generál (a pozdější významný politik USA) Powell, když posuzoval kvality
svých vojáků! A našel těch pozitivních kvalit málem dvacet.17)
Montesquieu kdysi prohlásil, že trojí nebývá nikdy ve shodě, zákony, čest, náboženství... (V islámu kupodivu zatím svérázně ano: k činům dochází nejednou jakoby
v zájmu důstojnosti rodiny, národa, a víry. Přitom do rámce vlastního osobního hodnotového systému jakoby „přirozeně“ zapadá také zákon šarí’a!)

4. Nepřináší nám globalizace jako dar také - „neosobnost“?
Už „biosociologie“ přistříhávala křídla naší „spiritualitě“18) svými poukazy na
sociální hmyz, který měl takto nejednou dávat dokonce lidem příklad, jak „nezištně“
pracovat v zájmu celku. Jinak ovšem až do poloviny 20. století (a kde vlivně působil marxismus, tam dokonce málem až do konce století) stále převažovala představa
o zvířatech jako nanejvýš jen reflexních automatech. Tento názor kupodivu byl mezi
nábožensky věřícími lidmi posilován také tím, že se setrvale mělo za to, že k případné
realizaci „duševních“ prožitků je naprosto nezbytná „duše“; a tou disponoval – především aktem svého předpokládaného zázračného stvoření – jen člověk. Marxisté pro
drsný předěl mezi člověkem i všemi ostatními tvory disponovali zase dogmatem, že
člověka vytvořila práce; a zvířata přece nepracují!19)
Začnu tuto část úvah jedním poměrně čerstvým poznatkem z mravenišť. Mladí
mravenci zůstávají spíše k dispozici pro méně riskantní práce přímo v mraveništi. Ti
starší naopak svou již nižší životností při případném konci svých životů neprezentují
okamžitě pro celkovou životní (a početní) vitalitu takovou ztrátu, jako kdyby šlo o ty
mladé a svým věkem perspektivní. Mraveniště kupodivu má k tomu své prostředky, aby
jako makrojednotka funkčně tuto dělbu práce zajistila.20)
Pokud jde o lidské společenství, pak od té doby, kdy vznikly první státy, i v nich
vznikla specifická – byť časem proměnlivá – struktura, která měla zajistit přežití tohoto
politického organismu. Ať už šlo nejdříve přímo o otroky a později nevolnicky poddaný
lid celého středověkého a raně novověkého venkova, individuální život těchto lidí
nebyl ani písemnictvím vnímán jinak než jako jakýchsi „nul“, které samy neznamenaly vůbec nic.21) Dokonce i nižší vrstvy obyvatelstva měst sdílely nejméně až do konce
19. století obdobné společenské „hodnocení“ (až na postupně rostoucí větší míru individuální „svobody“ k masovému protestu). Teprve od počátku 20. století – a naléhavěji až
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po první světové válce – začala se více promítat do života jednotlivých států „demokratizace“; i když třeba něco v 21. století tak samozřejmého jako rovnost pohlaví nebylo
ještě donedávna třeba v hospodářsky a kulturně vyspělém Švýcarsku uznáno jedinými
oprávněnými hlasujícími o této záležitosti, tedy muži, za naléhavé.22)
Ve světě s poměrně omezenými komunikacemi a se značně roztroušeným a jen
minimálně vzdělaným obyvatelstvem bylo nesrovnatelně snadnější udržet jisté tradice
jak ovládání lidí, tak i představ o statutu světa a jeho případných „norem“. Pokud připustíme, že dřina a realizované nepředstavitelně nízké existenční minimum nedovolují
takto ujařmeným lidem (stiženým třeba navíc nemocemi nebo rizikem ztráty života),
pak mohla třeba být ve středověké Evropě útěšnou představa, že pozemský život je
pouze dočasnou přestupní stanicí k dosažení věčné blaženosti. Marxismus od poloviny
19. století nabídl dělnictvu k překonání nelidského ujařmení jednotvárnou prací revoluční cestu, překonáním „buržoazních“ poměrů.23) Ve 20. století se objevila celá řada
totalitních projektů slibujících „změnu společenských pořádků“ pod vedením „geniálního vůdce“ (v komunismu, fašismu, nacismu).
Stále dramatičtěji se ukazuje v tom postupném „zmasovění“ a v celkové nivelizaci života , že se prostý člověk – i v těch tzv. kulturně vyspělých zemích – opět
stává jen „kolečkem“ v neosobním soukolí, jakým byl po celá tisíciletí času pevného usazení na půdě — což se počalo pomalu měnit k lepšímu mezi dvěma světovými válkami aspoň v těch šťastnějších zemích, a vydrželo to ještě nějakou dobu
po roce 1945. S koncem 20. století zároveň také musely skončit rozmanité iluze jak
o „postmoderní pravdě“ subjektivních představ o fungování tohoto světa, tak také
o možnosti řídit jej direktivně podle zrovna tak subjektivních „usnesení“ nějakých
partajních grémií. Mezi prosté lidi se vrátila existenční nejistota, proti níž není
spolehlivého léku. Ani „svobodná ruka trhu“ není bez poskvrny; v otevřeném systému směrem vpřed v čase nelze dospět k modelům, které by předjímaly realitu
s takovou mírou exaktnosti, jak bychom si pro vědecky relevantní analýzu přáli.
Stěží je z dnešní perspektivy dohlédnutelné, jaké všechny nároky ta nová již globální organizace světa vyvolá, bude-li dále pokračovat; nejen hospodářsko-politicky,
ale zvláště kulturně a... také „morálně“. A chtějme pěstovat „uvědomělou osobnost
občana“, když ne vlastní vinou ztratí práci! Anebo když od útlého věku žije bez perspektiv a prakticky na smetišti.

5. Současná „Alenka“ v říši etických, morálních
a mravních „kupodivů“
Je otázkou, do jaké míry – pokud jde o životní hodnoty – ještě ovlivňuje lidi ta
kultura, která nechce být jen kratochvilná; a to aspoň jako sekundárně transponované
poselství o morálce a mravnosti. Kupodivu i zodpovědní činitelé za politiku a veřejné
mínění – ať už ve státě, v obci, v církvi nebo v zájmovém sdružení – nejednou vyjadřují
svou nejistotu nad tím, co je ještě a co už naopak není v předpokládaných mezích možno
tolerovat nebo velkoryse přehlížet.
Škála problémových jevů je velice široká a také možnou intenzitou vlivu i případné „sociální škodlivosti“ velmi rozrůzněná. Snad je poznat, že narážím na negativní
stránky života. Též na tom je názorně – bez jinak možná nezbytného komentáře – vi17

dět, že při úvahách o mravnosti tolik nebolí, co je „obecně“ vnímáno jako pozitivní.
A pak je to s deklarováním morálky obdobně jako s právem: jednání, které odpovídá
zakonzervovaným morálním zvyklostem daného prostředí a času, jako kdyby bylo
čímsi zcela samozřejmým a normálním. Publicistika žije z anomálií zrovna tak, jako
zákony je třeba vyhlašovat jen pro ty typy lidí, u nichž je statistický předpoklad, že by
je nedodržovali. Kdysi tomu bylo tak, že se počítalo jen s nějakými „třemi procenty“,
kvůli nimž byly zákonné normy nutnou pojistkou. Obchodní činnost, v níž jsou „ve
hře“ miliardy dolarů (nebo „korun českých“), může zřejmě v našem 21. století klidně
zakalkulovat do „nákladů“ desítky milionů na úplatky, neboť „účel světí prostředky“
a zvýšená kalkulace korupci do rozpočtu zahrne, takže z vlastní kapsy ty finanční prostředky navíc stejně nepůjdou. Tím nenarážím jen na tzv. „podnikatelskou etiku“ a jí
neodpovídající morálku v praxi.24) Milionové, ne-li miliardové zisky přináší padělané
značkové zboží nebo obchod s drogami, ale také otřesná manipulace s lidmi, ať už při
organizování ilegálního přechodu hranic pro exulanty nebo při nezákonném získávání
děvčat do nevěstinců (ne-li dokonce v obchodu s tělesnými orgány pro transplantace).25)
Ještě na konci první půle 20. století – až na pár „mafiánských“ výjimek – majetková
trestná činnost spolu s hrdelními delikty byla víceméně individuálním „podnikáním“.
Na začátku 21. století málem již nelze najít zemi, která by nebyla v zájmové sféře
nějakého mezinárodního gangu, ne-li několika gangů, navíc si vzájemně konkurujících a vraždami si uvolňujících „terén“. Mezinárodně organizované sítě nelegálního
podnikání získávají mimořádné finanční prostředky a kupodivu stále mají možnost
„vyprat“ si své „špinavé peníze“ nastrčeným pseudopodnikáním takřka kdekoli. Jejich
zisky bývají mnohdy vyšší než rozpočet středně velikého státu. Pak ovšem není div, že
se nejednou oficiální činitelé (ministři vnitra, ne-li samotní premiéři) vyjadřují nanejvýš
opatrně o vyhlídkách na postih těchto gangů. Prý jsou některé gangy díky svému finančnímu zázemí schopny být technicky nejméně o krok napřed před represivními orgány
státu. K tomu můžeme připočíst fakt, že v příhodných zeměpisných poměrech (s obtížně
přístupnými a snadno hajitelnými horskými oblastmi) gangy dokonce vojensky ovládají
část státu, na jehož území nějak „hospodářsky“ operují. V takové situaci nemůže být
lékem žádná sebenaléhavěji hlásaná morálka, nýbrž – bohužel – jen hrubá potlačující
bezpečnostní státní či nadstátní moc. Přitom rostou rizika, že by finančně silné gangy
mohly nakonec vlastnit atomové zbraně a držet takto celý ostatní svět v šachu, bez
ohledu na případné zájmy většiny lidstva a jeho zrovna tak „případné“, nikterak
jednolité morálky...
Teprve když si nebudeme lámat hlavu nad těmi největšími riziky, mohou do našich případných úvah o morálce zapadnout také globálně asi ne tak naléhavá témata;
jako když třeba křesťan slíbí v manželství „věčnou“ věrnost a rozvede se, anebo když
kněz přislíbivší celibát má za to, že homosexuální vztah (dokonce prokazatelně někdy
s chlapci požívajícími zákonnou ochranu před takovým zneužitím!) nemá nic společného se „smilněním“ (a tedy s „hříchem“!). Asi bychom měli v těchto souvislostech jinak
měřit prostému člověku, a zase jinak potenciálnímu vzoru pro větší společenství (tj. čelnému funkcionáři státu nebo korporace); tedy s ohledem na možný „špatný příklad“
— zvláště když se může zdát, že se dříve intenzivněji vnímaná „pouta“ tradičních,
především osobně zavazujících „mravních“ hodnot – a ne poprvé – zase nějak nekontrolovatelně uvolňují, zvláště též vzhledem k rostoucímu podílu obyvatelstva
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žijícího stále víc v anonymitě stále větších měst, kupodivu zvlášť viditelně právě ve
státech ještě plně ekonomicky nerozvinutých, ale již do tohoto procesu vtažených.
Bez ohledu na stále sílící „sekularizaci“ ekonomicky relativně stabilních společností i v nich se přesto stále „artikulovaněji“ prosazuje rozmanitými aktivitami
nepřeslechnutelné volání po „spiritualitě“; i když nemusí být jasné, co se tím konkrétně má myslit.26) Že s pravděpodobností blížící se jistotě má se opět „hrát o lidskou
duši, je-li jaká“, a o potřebu zohlednění mravních zřetelů v životě, který pro nemalý
počet lidí až příliš zevšedněl do koloběhu spíše pouhého biologického živoření, je
také nasnadě.
Při pokusu teoretizovat o hodnotách bychom neměli zapomínat na relativnost
jakýchkoli hodnotících soudů. Řada mimohodnotových faktorů má na ně – většinou
bezděky a zprostředkovaně – vliv. Zcela nepřehlédnutelná je přitom vlastní životní zkušenost a způsob a formy kolektivního prožívání všeho toho, co dělá tzv. „velké dějiny“.
V moderní – stále dramatičtěji také „informační“ – společnosti internet, televize, rozhlas
a tisk prezentují prakticky souvisle – byť ve svérázně „výběrovém“ a někdy propagačně
tendenčním a zkreslujícím podání – rozmanité zprávy odevšad tak, že se kdekdo automaticky stává málem jejich svědkem, ne-li adresátem, protože se na těch informacích
podílí jak bez ohledu na své postavení ve společnosti, tak bez nutného jinak zřetele
k možným rizikům nějak aktuálního místa. Až příliš mnoho lidí na naší planetě ví nějak
málem „všechno“, ovšemže v jakémsi nestrukturovaném a co do důležitosti neuspořádaném koktejlu, v němž se snadno ztratí ona tolik potřebná věcná a hodnotící (ne-li
„ústřední“) nit. A v hlavě zůstává z toho všeho spíše věcný zmatek než poměrně snadno
určitým směrem navozený pocit a z něho vyprofilovaná emoce.
Již výše (ve 4. části) se hovořilo o intenzitě totálně bezcílného konzumně zaměřeného života, v němž zase – jako od antiky přinejmenším po osvícenství – jedinec
nemusí mít jméno, a dokonce by nemusel být navenek ani číslem, kdyby neměl někde
u zadku mobil. A jako kdyby byl dnes jediným „specifickým rozdílem“ proti dřívějším
časům jistý relativní dostatek všemožného zboží. Ta bezcílnost je ovšem katastrofičtější tam, kde je i v našem „závratně moderním věku“ ohrožována osobní existence, ten nezbytný základ pro jakékoli další lidsky závažné hodnoty.
Toto „morální“ znehodnocení lidského života bývá nejednou vyvažováno účastí
na masových oslavách, ale i na demonstracích extrémních skupin, kde najednou znovu jako kdyby končila ta pociťovaná méněcennost a malodušnost, protože teď „je nás
zase nepřehlédnutelná síla“ (z níž může mít respekt i policie!). Zástupně k obdobnému
pocitu podílníka na popularitě patří fandovství ve sportu nebo vnější projevy masové
přízně vůči populárnímu zpěvákovi, přitažlivé zpěvačce nebo hudební skupině. Jejich
portréty pak dokážou učinit prodejnějšími nejen časopisy, na jejichž titulních stránkách
jsou zveřejněny, ale třeba zvyšují poptávku po tričkách s jejich reprodukcí apod. „Fankluby“ populárních zpěváků, uskutečňující kultický vztah k populární osobnosti, jsou
dokladem téhož vyprázdnění sebe sama; jako kdyby členové těchto klubů chtěli být
jen doprovodným stínem svého zbožňovaného idolu, bez vlastní „autenticity“.27)
Ve 4. části jsme začali její text odkazem na biosociologii. Několik desetiletí
máme jakous takous jistotu, že kromě dalších zvířat zvláštní „inteligencí“ vynikají kytovci nebo delfíni. Způsob, jakým Japonci ubíjejí např. delfíny – údajně snad taky „pro
vědecký výzkum“ – je stěží ospravedlnitelný. Existují nafilmované záběry (a objevily
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se i v české televizi), v nichž do živých delfínů vržených na hromadu řežou ostrými
nástroji lidé, až je moře kolem tou krví rudé; jako kdyby takto likvidovali na poli „jen“
nějaké hnízdo hrabošů. — Veřejnost se pochopitelně stále víc zajímá o to, jak dochází
k usmrcování jatečních zvířat a zda nedochází k týrání koní nebo psů či koček při jejich
chovu. Nežádoucí vztah ke zvířeti prozrazuje nějakou anomálii také ve vztahu k lidem. Zvířata byla zatím vnímána jen jako „věci“, s nimiž ale nikdo nemá „nelidsky“
zacházet. Nelze přehlédnout, že rovněž sílí kritické hlasy nejen vůči kosmeticky, ale
také lékařsky motivovaným pokusům na zvířatech. Jako kdyby takto člověk zneužíval
svou diskutabilní moc nad přírodou.28)

6. Můžeme teď vzhledem k sociální realitě něco „eticky“
účinně deklarovat?
Zřejmě budeme muset zachytit nějakou „novou etikou“ problémové okruhy související přímo se Zemí (jako planetou, o jejíž nekatastrofický vývoj musíme mít přímo
existenční starost), tak specificky s její biosférou (včetně teprve od nedávné skoro současnosti pociťované potřeby vnímat hodnotu zvířecího života jako morálně a právně
obdobného se životem lidským), a – jakoby do „mystické trojice“ – zapojit také do
těchto na morálku cílených úvah celou (značně nehomogenní!) kulturně-civilizační
oblast, od obecných, a také abstraktně uvedených východisek teoreticko-informačních,
přes předpoklady k setrvalému a trpělivému „zlidšťování“ člověka vědou a vzděláváním, až po podíl technických prostředků na takové „hominizaci“.
S přihlédnutím k tomu, co už dnes (na konci roku 2009) tušíme nebo dokonce již můžeme racionálně předpokládat pro čas historicky směrem vpřed jen nepatrně
vzdálený, určitě čeká svět zítřka (řekněme že při stále se zrychlujícím technickém
a sociálním vývoji nejpozději do 25 let) řada velmi různorodých a nanejvýš dramatických šoků. Pokud v mezičase nedojde k nějakým dnes stěží odhadnutelným sociálním nepokojům, měla by mít Čína kolem roku 2030 hospodářsko-vojenský potenciál k diplomaticky nátlakovému usilování o hegemonii nad světem. Ta byla dosud
uplatňována Spojenými státy; po 2. světové válce do konce osmdesátých let 20. století
zrovna tak naléhavě byla zpochybňována Sovětským svazem a od začátku 21. století
opětně tak činí Rusko. Stěží lze dnes odhadnout míru možné kompetence Indie ve stejných hospodářsko-vojenských souřadnicích ve vztahu k USA i k Číně.29) V každém
případě s dosavadní a stávající převahou tzv. „bílé rasy“ a její kultury bude brzy
konec. Zatím s tím nepočítá ani OSN, ani stávající a dnes značně politicky „archaické“
složení Rady bezpečnosti. Pokud se zostří v příštích letech očekávaný boj o energetické
a další zdroje (a také o vodu, ale zrovna tak o kvóty v námořním rybolovu!), bude to jen
zároveň v makrorozměru naší zeměkoule sveřepě rozehraný (a stěží jen „rytířský“)
boj nejen o trhy, a nejen o tzv. „udržitelný“ život na této planetě, ale zároveň také
nerovný zápas o racionálně nejpřijatelnější a lidsky únosná rozhodnutí, jak globálně žít a nechat žít (nejen lidi, nýbrž i zvířata a rostliny této planety; o šetření přírodních
zdrojů nemluvě).
Nadstátními politickými, finančními, hospodářskými a kulturními organizacemi
žijeme ještě pořád ve stínu 40. až 60. let 20. století. Brzdný vliv existujících zásob
jaderných zbraní v našem světě během tzv. studené války („3. války světové“) není
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automaticky konstantou, se kterou lze spolehlivě počítat napořád (zvláště když vlivem „lidského faktoru“ může dojít k nukleární katastrofě i náhodou nebo selháním nervů). Do mezinárodně-politické a hospodářsky dávno už nepřehlédnutelné „silové hry“
vstoupily také nadnárodní gangy, mající finanční sílu přesahující možnosti středně
silného státu. Zúžit problém jen na „terorismus“ a případný lék jen na vojenské prostředky k jeho likvidaci, by nebylo adekvátní.
Přitom naprosto nepředstavitelným způsobem se může stát lidstvu dramatičtějším problémem případná – a již signalizovaná – změna klimatu. Není to „jen“
problém „jaksi“ technický nebo věcně dokonce mimo možný dosah lidské, byť omezené intervence. Evidentně lidská civilizace v několika posledních stoletích nesrovnatelně víc znečišťuje ovzduší než v předchozích dobách a také produkuje mnohonásobně víc odpadu (zčásti také likvidovaného spalováním!) než třeba před pouhými
50 lety. Tzv. „Kjótský protokol“ měl být aspoň východiskem pokusu o další systematičtější řešení těch negativních vlivů člověka na životní prostředí, jež aspoň omezit by bylo v jeho možnostech. Problémem zůstalo, že nejdřív největší znečišťovatel
ovzduší – USA s plnými 25 % podílu na znečištění – se k této dohodě nepřipojily a
že od roku 2007 v tomto neblahém ukazateli s USA již vyrovnala krok Čína (oba tyto
státy „přispívají“ dohromady celou polovinou k této otřesné bilanci).30) Že přitom
některé vlivy (např. astrofyzikální) jsou principiálně mimo dosah lidského vlivu, nemůže být pro vůdčí politiky především velmocí automaticky žádnou omluvou: pokud
kryjí svou „váhavost“ odkazem na autonomnost klimatu, slyšíme přece zároveň odkaz
na ty tradičně příslovečné „národní zájmy“ (třeba z USA); a pokud jde o Čínu,
jen omezeným právem může dnes – když některé účinky spojené se zamořováním
ovzduší známe – poukazovat na nikým nerušené exhalace Západu za posledních dvě
stě let (a ten má za tento stav nepochybně zvýšenou spoluodpovědnost!). Obdobně
argumentují zástupci států, které získávají finanční prostředky devastací tropických
lesů; jako kdyby okamžitý lokální příjem nezadělával celému světu na stále obtížněji
řešitelné problémy zítřka. Nepatří především jen do jazyka ekonomie zvažovat dnes
rizika pro obyvatele a domovy těch, jejichž perspektivy a život budou bezprostředně
a neodvratně ohroženy, pokud se hladiny světových moří zvednou o pouhých několik
desítek centimetrů. V tomto kontextu má k řešení (byť možná jen „podpůrnému“)
kvalifikovaná úzká vrstva lidstva morální zodpovědnost, které se nelze vyhnout
frází nebo přezíravým strkáním „hlavy do písku“ pod záminkou, že svéhlavá je příroda, čemuž ji neodnaučíme...
Bylo by ovšem nanejvýš lidsky žádoucí, kdyby byly vnímány problémy tohoto
našeho současného světa komplexně. Pak by nutně došlo také na globálně pojatá opatření proti chudobě, dětské úmrtnosti, malárii, nedostatku vody, atd.; včetně morálně
závazného dlouhodobě pojatého plánu na kulturní povznesení obyvatelstva.31)

7. Hybná síla morálky za daného stavu ohrožení Země,
života i kultury
Roste podíl obyvatelstva žijícího stále víc v anonymitě stále větších měst; kupodivu zvlášť viditelně právě ve státech ještě plně ekonomicky nerozvinutých, ale již
do tohoto procesu vtažených (s dalšími riziky zvýšené pauperizace a zločinnosti; spolu
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s erozí tradičních morálních hodnot, ať už byly donedávna respektovány jakkoli). Na
jedné straně by měly růst obavy z možných potlačovacích aktivit státního aparátu, na straně druhé kupodivu nejednou se daří obrovským zástupům neozbrojených lidí vyvinout
pozoruhodný, ne-li účinný tlak na změnu vlády. Problémem ovšem jsou funkční a důvěryhodný, demokraticky zaštítěný státní aparát, má-li čelit neodolatelné „chuti po moci“.
Role médií, včetně internetu, jak se zdá, roste. Přibývá rafinovaně nastražené obrázkové
informace, s pseudorealistickými a šikovně stylizovanými klišé, k dalšímu ukolébávání do pouhého bezmyšlenkového živoření, bez náročnější reflexe životních hodnot.
V takové atmosféře se mohou poměrně snadno šířit populistické nálady; perspektivu na
důstojný občanský život snadno ohrožují autoritativní a ješitní politikové. Při nedostatku
právních záruk pak majetkové a morální aféry snižují zájem občanů o vlastní stát (pokud
ovšem nepřeteče ona příslovečná „kapka“). V Evropě se povážlivě mění věková struktura obyvatelstva (stále menším podílem mladé generace vůči rostoucímu počtu penzistů),
roste ilegální přistěhovalectví, trvale klesají možnosti zaměstnat nekvalifikované.
Morálně znehodnocené instituce a ideje i morálně opotřebovaní občané nacházejí dočasný pseudolék nejednou v nových formách religiozity, ve fandovství
k lákavým hudebně-pohybovým žánrům a ke sportovnímu klání, ne-li zčásti účastí
na demonstracích extrémních skupin, protože tohle všechno jsou příležitosti, jak nenáročně „zhodnotit“ sebe aspoň skrze nějakou masu lidí jakoby obdobně smýšlejících
a zároveň zrovna tak posilujících vlastní sebevědomí. Možnost krátit volný čas doma
sledováním televize nebo počítačovými hrami přispívá k atomizaci života a k jeho
„zprůměrování“ do údajně „typické“ sítě mezilidských vztahů (přenesených televizí seriálově někam na kulisovité náměstí či náměstíčko, ne-li inovačně na ještě schématičtější náves, nebo zrovna tak paušálně na kraj města či na vysočinu, do nemocnice
nebo do starobince, ale také do školy, do úřadu, či někam jinam do práce; samozřejmě
v nějakých doprovodných seriálově vděčných klišé, pochopitelně s naturalistickými
svlékacími scénami a s proměnlivě namíchanými partnerskými víceúhelníky; nejde-li
přímo jen o efektní „thriller“, dodávající tratoliště krve se spoustou odvážného násilí
drásajícího nervy a jdoucí zcela mimo žádoucí inspiraci k životu).
Takhle to ovšem vypadá třeba v ČR.32) Nelze hned soudit nic přiměřeného o státech s bouřlivě se rozvíjejícími ekonomikami, kde nevídaný počet obyvatelstva už byl
zasažen jak četnými nečekanými změnami, tak – snad ještě bezprostředněji – zatím stále
se rozevírajícími „nůžkami“ mezi stále bohatnuvšími lidmi a těmi „u dna“, což nevěstí
předem o dostatečných zárukách harmonického vývoje (Čína, Indie).33) Mnohé navenek
muslimské státy se zčásti mohou spolehnout na ropné bohatství, aniž by viditelně musely zvyšovat gramotnost svého obyvatelstva a přiměřeně si osvojovat zásady právního
státu, v němž by bylo náboženství jen soukromou věcí občana. V současné Africe
roste od severu tlak sebevědomé muslimské víry a od jihu evangelizace křesťanská,
přitom zvláště v teritoriích hospodářsko-politicky a sociálně nestabilizovaných. Je dnes
nepředstavitelné, jak asi bude za pár let vypadat boj nejen o trhy, ale zvláště o suroviny
a energetické zdroje. Kompetitivnost Číny – zjevně již usilující o hegemonii ve světě –
bude kolem roku 2030 v některých vojensky závažných parametrech víc než srovnatelná s USA a navenek hospodářsky sjednocená EU (se stále posilujícím eurem!)34) nebude
chtít hrát jen roli toho „třetího vzadu“ (přitom s nepřehlédnutelným podílem mezitím za
ta léta imigrovavších milionů muslimů)...
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Že by se do zmíněné doby „obnosila“ ta stále všelijak problematická demokracie na úrovni stávajících států, nechci posuzovat. Nadnárodní struktury jsou sice velmi finančně nákladné, ale snad budou jednou tím zprostředkujícím mezičlánkem mezi
regiony (a tradičními „státy“) a globálním světem. Převzaté ekonomicko-politické
a jen málo morálně vnímané dědictví z doby po 2. světové válce vyžaduje ovšem už
dlouho účinnou – sice bolestivou, ale nanejvýš potřebnou – revizi.
Přerušme teď tyto spíše jakoby jen ekonomicko-politické – nejednou poněkud
chmurné nebo alespoň riskantní – podmínky dneška pro klidný a ničím nekomplikovaný život k případným výhledům pro morálku směrem vpřed.

8. Intermezzo před závěrem
Shora rozmanitě naznačené morálně se profilující problémy, pokud vyvstávají, anebo teprve vyvstanou, nejsou řešitelné žádnou „etickou teorií“. Nad střízlivým vážením hodnoty – ať už tradičních, anebo nově zvažovaných – principů příliš
často vítězí hamižná touha rychle se obohatit nebo vůle triumfovat („vůle k moci“);
přitom bez výčitek, že se tak děje buďto na účet jiných lidí, anebo přímo za případnou
tragickou cenu jejich osobní zkázy... Jako kdyby sám život každého člověka nebyl tou
svou neopakovatelností nevyčíslitelnou hodnotou.
Jako kdybychom aspoň částečně nežili – a nechtěli žít – v zázračném světě.
Nepochybně největším zázrakem bylo, že vůbec došlo v našem Vesmíru k tzv. velkému
třesku. Že v procesu rozpínání tohoto našeho Vesmíru nakonec začala – jak ji následně
nazýváme – „éra látky“35). Že posléze postupně došlo ke vzniku naší Sluneční soustavy.
Že v jejím rámci se posléze utvořila Země, navíc s Měsícem jako jejím satelitem. Že na
naší Zemi poměrně brzy vznikly podmínky také ke vzniku života, kdy spolu s látkovou
výměnou se vytvořily také podmínky k jeho reprodukci. Že nakonec vznikly mnohobuněčné organismy. Že posléze (po globální katastrofě před 65 miliony let) v uvolnivší
se nice po různých saurech došlo k nevídanému rozvoji savců. Že následně v době geologicky poměrně nedávné začaly vznikat podmínky ke vzniku několika živočišných
linií tvorů, kteří se začali pravidelně pohybovat po původně zadních (a nyní „dolních“)
končetinách. Že potom – z perspektivy předchozího času určitě nečekaně – se objevil
na Zemi nám už anatomicky i duševními dispozicemi blízký člověk, Homo sapiens. Že
bez ohledu na pestrou a nadměrně bohatou rezervu rozmanitých prvků genom lidského
organismu se skládá především jen ze tří prvků (uhlíku, vodíku a kyslíku)36). Že ten
člověk v sobě objevil i dar řeči. Že před několika desetitisíciletími člověk pak v sobě
objevil dříve neznámý ostych ze života tváří v tvář smrti. Že zhruba před 30 000 lety
začal mít člověk navíc nutkavé puzení ovlivňovat chod dění kolem sebe zřejmě kulticky
zaměřenou tvorbou. Že se tento člověk začal nakonec usazovat na půdě a už se nespokojil jen tím, co dá sama příroda. Že pak dokonce cítil potřebu konzervace paměti, až
konečně vytvořil písmo. Že v sobě objevil potřebu přicházet problémům na kloub a také
nacházet kolem sebe krásno. Že začal posléze hledat smysl bytí a svého života. Že si
dnes – snad, byť ne obecně – uvědomuje rozmanitá úskalí s lidským životem spojená.
Že si – v „teleologickém“ průmětu – uvědomuje stále potřebu překonat omezení individuálního života svými rozmanitými pokusy o jeho přesah. (Roli tu nemůže hrát, zda
jsme, či nikoli, v tomto „našem“ Vesmíru sami!)
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Už kvůli těmto vytčeným „zázrakům“ nesmíme zůstat na své životní cestě
bez vnějšího morálního rámce a bez přirozené vnitřní mravní žízně.37)
Také nám nejednou nemálo uniká, jak rychle si ještě předškolní dítě osvojuje
kód k rozšifrování jedinečně zázračné pohádky žití, aniž ve svém zázemí vždycky
zároveň přirozeně zachytí výchozí předpoklady k zatím jen tušené potřebě být
zvídavým a toužit po vzdělání; o možné zodpovědnosti za vlastní počínání nemluvě. (Zde jsou nejednou příčiny později jen obtížně zvládnutelných problémů, kouřením počínaje a drogami nejednou konče. Zde také bývají kořeny příštího násilnictví
a extremismu.)

9. K čemu nám zatím (především ve školství) nenazrál
zřejmě čas?
Pokud nechceme být jen sami se sebou (a se svým „počítačem“) a hodláme-li žít
s našimi bližními (ne pouze „vedle nich“), pak když objevíme tu diskutabilní relativitu
řady vyznávaných hodnot (nejen „etických“!), popošli jsme aspoň kousek na cestě k tolik potřebné – i globálně vnímané – toleranci. O ní tu zatím přitom nepadlo závažné
slovo; i když je to morální hodnota nebývale potřebná a nepochopitelně „nedostatková“.
Ovšemže i tady platí, že nikoli všemu lze ponechat volný průběh.
A tady konečně začíná ten náš – ne jen pedagogický – problém. I když se říkává,
že „Nejen chlebem živ je člověk!“, bez všestranného výchozího materiálního zajištění
všechno kulhá (není-li hůř!). Od loňského podzimu (2008) se zase ve školství mluví především o penězích. Přitom už tolik mezi námi ubylo lidí nejstarší generace, která prožila
zcela odlišnou trajektorii života od generace střední, o mládí nemluvě. Po 2. světové
válce už zůstaly ženy v pracovním procesu natrvalo, což znamenalo v průmyslových
zemích sociální revoluci i v rodinných vztazích. Takto ale také došlo ke značné feminizaci ve školství, přičemž ženy méně často než muži berou tuto činnost jako povolání
(včetně doprovodně nelákavého hodnocení této práce). Přitom role učitele není dána
jenom tím, že vyučuje. Je současně (nikoli nějak „navíc“) možným dalším a až příliš bezprostředním vzorem. Nejen celkovým vystupováním; a nejen tím, jak umí učit
a ovládá svůj předmět. Kromě rodičů jako osobnost málokdo může setrvávat v paměti
na celá desetiletí – ne-li do konce života – jako právě učitel(ka).
Jistě není nutné rozvádět, že jiné kognitivní nároky vyžaduje učitelská práce na
elementárním stupni a obsahově mnohem náročnější úkol mají před sebou vyučující na
vyšších stupních. V obou těchto polohách je ale jedno společné (a nejednou neviděné!):
v žácích a studentech musí jejich „kantor“ především umět vzbudit zájem o svůj předmět a musí být – nehledaně – dána možnost poznat, že svému předmětu rozumí a nebere
jej zrovna jen jako „úvazek“. Uvedu teď pár námětů, nejednou seskupených do trojic
rozmanitých výhledů, které by přitom neměly navozovat nic mentorského a měly by být
vnímány ve vzájemné provázanosti.
Takže především: Během posledních dvaceti let se svět zvlášť pronikavě zmenšil
a časově se v něm navodila takřka bezprostřední současnost, bez ohledu na vzdálenost;
stalo se to kromě masového rozšíření televizního zpravodajství především díky internetu, a nečekané oblibě mailové a mobilové, ale i twitterové a facebookové komunikace.
Za těch poválečných málem již 65 let došlo k tak bouřlivému – a stále se urychlující24

mu – rozvoji věd a technických možností, že jednotlivé generace navzájem viditelně
odlišuje přinejmenším navenek jejich zkušenost s technickými aplikacemi a způsobilost
chápat odborné informace.38) Vyučující jsou za posledního půlstoletí stále dramatičtěji
konfrontováni s tím, že ve třídách či posluchárnách před nimi sedí jako žáci či studenti
ti, jejichž život už byl nastartován na nesrovnatelně vyšší úrovni než život jejich vyučujících. A právě zde je zakopán jeden z těch příslovečných „psů“ týkajících se kvality
a účinku výuky: že by žáci mohli toho v dané oblasti vědět nesrovnatelně víc než jejich
učitel.39) Vyučující se pak stěží schová za bariéru komisní přísnosti a frustrující přepadové písemné testy. Copak nemá především hořet pro obdivuhodné poznatky svého
oboru (který přiměřeně ovládá), tak aby mohl navodit aspoň „doutnání“ pro jeho půvaby
a záhady, matematiku přitom nevyjímaje?40)
Pokud překonáme nástrahy předchozího odstavce, neměl by našemu vystupování ve třídě paralelně chybět (bez ohledu na vyučovaný předmět) trojí obdiv: k životu
obecně, celkově pak k exteriéru tohoto světa, a samozřejmě specificky ke kultuře.
V každé z těch tří oblastí jsou některé naprosto nepřehlédnutelné otázky, které by
měly (tak či onak, ovšem ústrojně!) najít svůj výraz v tom dramatu vzájemné komunikace. Než navážu, cítím povinnost ještě jednou zdůraznit, že výuka nemůže být jen
jednosměrným tokem poznatků jakýmsi vůči prostředí zaizolovaným „potrubím“, nýbrž musí mít své zpětnovazební uzly, oddechová „odpočívadla“, ne-li „podčárníkové“
komentáře k čemukoliv, co naléhavého přinesl den. Výuka by měla mít půvab komunikace, takového jakoby simulovaného „rozhovoru“, lákajícího k obdivu vůči fenoménům poznávání a navozujícího touhu ty poznatky si také následně osvojit. — Teď
tedy stručně k těm jakoby jenom „třem“ adresným sférám zvlášť hodným nemalé pozornosti: Především, lidská společnost – bez ohledu na formě – stojí a padá na statutu
rodiny. Samozřejmě že by neměla být jen „patriarchální“.41) Ač to nemusí být vždycky
snadné a individuálně schůdné, měl by být přirozeným způsobem význam rodiny patrný
i z toho, jak se projevuje vyučující vůči svým mladším spoluhráčům v roli zkušenějšího, přitom ohleduplného a vstřícného člena téhož „týmu“. Nikoli jakoby jenom „za
druhé“ bych rád zdůraznil, že z našeho jakoby jen „didaktického“ působení musí nutně
vyplynout nejen to, že vzdělání potřebuje jak vzdělávaný, tak společnost, v níž žije, ale
navíc i to, že význam vzdělávání strmě roste.42) A do té fiktivní trojčlenky přidejme
snad ještě kontroverznější požadavek: tím je kultura a civilizace jako komplex, který by
v obecném povědomí neměl zůstávat někde v pozadí za materiálně a zábavně konzumními aspekty života.43)
Co nás přitom nutně v takovém úsilí brzdí? A co mrzačí nejen mysl našich svěřenců, ale nejednou i mysl naši? Zůstaneme-li jen v našem středoevropském prostoru,
tím že máme pokleslou formu demokracie, plnou všelijakých hrátek shora (včetně korupce) a nedostatečné občanské angažovanosti zdola, je zřejmě nejvyšší čas upřímně
vedenou občanskou výchovou – hodnou toho jména – hledat cesty k nápravě od příštích
občanů, ještě nehledajících nějakou spásonosnou „třetí cestu“. Aby konečně začala profylaxe vůči pozlátkovému exhibicionismu politiků, vůči časté reklamně-spotové argumentaci většiny médií, a také vůči rostoucí necitlivosti k obecnějším potřebám širších
celků (ne-li celé planety).
Aniž teď lze vyčerpat všechny potřebné „kurativní“ podněty, právě filtrem
školy by mohla ta žádoucí cesta k nápravě věcí veřejných (a nejednou i soukromých)
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účinně vést. Samozřejmě že škola je potenciálně „dílnou lidskosti“, uskutečňovanou
(kéž by!) jako nikdy neukončitelné dobrodružství objevování stále něčeho nového
a předtím neznámého. Zde je ale skrytý jeden nemálo závažný problém: výukový
provoz všechno traduje jenom jako již neproblematické a stabilizované, ne-li dokonce nezpochybnitelné poznatky. Nejde-li zrovna o jazyk a jeho normy (koneckonců
také s rozmanitými odchylkami od pravidel), bylo by určitě vhodné upozorňovat na
nesnadný proces postupného, někdy velmi nesnadného pronikání k adekvátnějšímu poznání. Abychom nevedli své svěřence jen k dogmatickému obrazu světa, života
a hodnot v něm.
Je-li to jen trochu možné, měli bychom ve vhodných kontextech aspoň ilustrativně naznačit, jak ještě do poloviny 19. století byl ten náš svět navenek statický, poměrně
malý a přitom nadmíru v představách i mladý. Měli bychom poukazovat také na přemíru
osvícenského optimismu (ještě z předchozího, 18. století), počítajícího přehnaně s tím,
že se lidé přece napříště budou řídit především rozumovými důvody při svém počínání
(vlády nevyjímaje). Měli bychom také připomínat, kolik jen utrpení stály lidstvo nejen
obě světové války 20. století, ale také příčiny nejedné genocidy nebo ekonomické deprese či krize. Měli bychom mít stále na mysli, že ne všechno na světě je algoritmicky
řešitelné (a taky takto řešené). Už proto, že mnohé procesy mají nahodilou povahu nebo
takové množství a tak nekontrolovatelně provázaných faktorů, že bychom měli být se
svými odhady (či dokonce s kategorickými závěry) nanejvýš opatrní. Jinak řečeno: neměli bychom vtloukat do hlav svých svěřenců ani dogmata, ani jen – zrovna tak
dogmatickou – skepsi.
Ještě jednu poznámku, sice k něčemu jakoby jen formálnímu, co ale přece jenom
je – už přes šedesát let – nemálo nápadnou vadou na kráse všeho toho, co svou řečovou
komunikací chceme vyjádřit. Jde mi teď o jazykovou kulturu řečového projevu. Ten
je již u většiny uživatelů (nejen v ČR) zaplevelen neartikulovanými pazvuky, opakováním některých slov, protahováním koncovek nebo vkládáním všelijakých slovních
vycpávek; což všechno jako kdyby bylo nejdříve osvojeno přímo ve škole, když jsme
byli zkoušeni „u tabule“ a hledali v myšlenkách, jak honem navázat. Dokonce někteří
puncovaní „mluvčí“ různých institucí, ba i redaktoři rozhlasu či televize mluví tak, jako
kdyby odněkud zadýchaní přiběhli, museli pak během řeči hekat, propepřit tu zprávu
nejedním „vlastně“ nebo „v podstatě“, a navíc mnohdy málem každé slovo doprovodit
kývnutím hlavy, zrovna tak jako když kůň chce pohodit hřívou. (Že by to měli ti mladší
odkoukáno právě od nás starších? To už nemluvím o spisovnosti mluveného projevu
jako dokladu respektu ke společenství, k němuž se mluvčí obrací.44))
Mnohé symptomy toho poklesnutí “na duchu“ tedy známe. Pokud nás dovedla
k diagnóze, dojde také k žádoucí terapii?

Poznámky
1) Chci zde ale využít materiálu, který jsem připravil pro „seminář“ Filosofického ústavu AV ČR, konaný
koncem roku 2007. Dodávám, že jsem také málem před deseti lety spolupracoval na trojsvazkové Etice (ed.
V. Gluchman, M. Dokulil, Prešov 1998), kde hned v 1. svazku jsem uveřejnil mj. studii „Morální hodnoty
v současné etice a morálce“, str. 61-84.
2) Je mi jasné, že případným šilháním po termínech přejímatelných z jiných jazyků by bylo možno rozmanitě
nacházet další odstíny níže uvedeného větvení, pokud by naopak nevznikl kontraproduktivní zmatek; jako
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např. do etických úvah inovačním zaváděním výrazu „moralita“ (jak se pod angloamerickým vlivem někdy
teď děje).
3) Samotné definice nás automaticky nechrání před dalšími případnými nedorozuměními. Hned tu může být
další problém: s „teorií“, poněvadž za teorii bychom měli považovat jen takové hypotézy, které zatím jako
testovatelné odolaly pokusům o úspěšné falzifikování. Má-li být „etika“ jako humanitní obor „teorií“, máme
kámen úrazu hned v tom, že nedisponujeme žádnými obecně závaznými kritérii pro její obecně respektovaná východiska, pěstování a případné rozvíjení; o „testování“ nemluvě. — Běžně a většinou se ovšem
„etikou“ rozumí pokus o racionální uvažování o možných „normách“ toho, co „má být“, a praxe vnímaná na
pozadí takových „norem“; při současném zohlednění faktu, že v dynamicky se vyvíjejících lidských vztazích
není možné najít žádné apriorně spolehlivé a trvale závazné normy lidského chování, bez ohledu na jejich částečnou zákonnou fixaci v současnosti. Představa o transcendentně závazných „věčných“ ustanoveních
boží vůle bude pro atheistu irelevantní. A pokud počítáme s jistým proměnlivým dynamismem ve způsobech
života, jimiž ve svých dějinách prošel Homo sapiens, budeme mít problém s vymezením nějak „absolutně“
pojatých zásad jednání i jako nábožensky uvažující lidé. Že to není jen „akademická“ otázka, mohou dokládat
od druhé poloviny 20. století pokusy o nové interpretace postavení homosexuálů a lesbiček ve společnosti
nebo potřeba najít přijatelný kompromis k regulaci početí, ne-li dokonce k ochraně před AIDS; o euthanasii
už ani nemluvě.
4) Jinak řečeno: Můžeme takto pojmout buďto úsilí o analytický, sociálně-kriticky a sémanticky pojatý rozbor pojmového aparátu oboru; anebo v syntetickém nadhledu hledat styčné plochy mezi rozdílnými typy
a podobami etiky.
5) Raději to budu ilustrovat příkladem. Ve výtvarném světě se těší nemalé pozornosti tzv. „Turner Prize“, každoročně v Londýně udělovaná cena za originální kreaci, vyvolávající nejednou kritiku, ne-li přímo averzi vůči
samotnému takto oceněnému dílu. Samo umění jako realizace je mimovědeckou aktivitou. Umělecká kritika
vychází z jisté tradice zkoumaného oboru a je silně poplatná osobnímu vkusu posuzovatelů, s nepřehlédnutelným vlivem institucí a uznávaných autorit. S přiměřeným nadhledem lze ovšem vytvořit jistou „teorii“ umělecké kritiky, ne-li – problematičtěji – toho, co se nadneseně a neadekvátně nazývá „zákony tvorby“. Takové
úsilí by pak mělo znaky toho, co běžně nazýváme „vědou“ (i když tentokráte „měkkou“).
6) Pravděpodobně by bylo ještě před půl stoletím na Západě nemyslitelné, aby světově proslulá spisovatelka
(konkrétně v říjnu roku 2007 J. K. Rowlingová) před shromážděním v Carnegie Hall v New Yorku naplno prohlásila, že jedna z klíčových postav její románové epopeje „pro mládež“ (!) o Harry Potterovi je homosexuál
(Albus Dumbledore) a aby to pak – po chvilkovém šoku ticha – vyvolalo dokonce bouřlivý potlesk!
7) Samozřejmě že nás může vzrušovat promiskuita mezi opicemi (např. u šimpanzů), anebo to, co nazýváme
věrností u labutí. Také již byla doložena obdoba „vraždy“ ve vzájemném soužití opic. Mj. viz též dále text
před koncem 2. části, odstavec u pozn. 15.
8) Nezapomeňme na dávnou křesťanskou tradici umrtvování těla, inspirovanou zčásti zvyky praktikovanými
v některých židovských sektách. „Tělo“ (pak i sexualita a materiální potřeby) jako kdyby bylo překážkou
k sublimovanému vztahu k Bohu (a tedy k péči o „duši“, „duchovno“, „spiritualitu“).
9) Robert H.Lowie [Primitive Religion, Peter Owen, London 1960, str. 103] uvádí, že na ostrově Mindanao
kmen Bagobo vyznává „pravorukou“ a „levorukou“ duši; přičemž ta pravoruká je věrným průvodcem těla
a garantuje také svému nositeli zdraví a radost ze života. Pokud by tělo opustila, znamenalo by to smrt. Ta
„levostranná duše“ přináší s sebou rizika; může se stát kořistí démonů už za života člověka, a do démonické
existence přechází po smrti. — Jako kdyby nejen jazykově to, co je „vpravo“, bylo také „pravé“, ne-li „opravdové“; zatímco to, co je „vlevo“, bylo jaksi „na levačku“. Ještě před nepříliš vzdáleným časem byl „levák“
považován poněkud za nepatřičného a ve škole jej tvrdě přeškolovali na „praváka“.
10) Málokdo si automaticky přizná, že výraz „spiritualita“ je zcela vágní, nemá-li se jím označit nepřímo náboženství jako svého druhu „duchovní“ hodnota, pokud to vznešeně znějící slovo není jen nepřiznaným tématickým zaklínadlem. (Přitom také to paralelní české „duchovno“ je stejně vágním, nejednou jen „kulisovým“
termínem. Měl by se dozajista týkat „ušlechtilých“ – a „zušlechťujících“ – témat, jimiž se zabývá „duše“.
Nejednou je takto vymezena oblast specificky náboženská, s vytýčeným uctíváním Boha prostřednictvím
nějak závazného kultu a s doprovodnými představami o smyslu života [ne-li ještě výrazněji smrti].)
11) Ne že bych zrovna teď zároveň šilhal po našich běžných zkušenostech s „šikovnými podnikateli“ a dalšími lidmi, a nejen v ČR, spoléhajícími na to, že co není přímo výslovně zakázáno, je jakoby automaticky
dovoleno. Anebo jako kdyby bylo automaticky v pořádku všechno, co sice může být „v rozporu s dobrými
mravy“, ale když to není protizákonné, jako kdyby tou případnou „beztrestností“ všechno zůstávalo „v naprostém pořádku“. — Není-li takový problematický čachrář souzen a pravomocně odsouzen, vystupuje si klidně,
ne-li suverénně v médiích; vždyť může jít komukoli „na oči“ a vlastně je stále jakoby „čestný“! Na rozdíl od
antiky nebývá už vždycky takto vnímán svou užší „komunitou“, když se dal nachytat „na hruškách“; a širší
společenství, pokud takovou nějakou pikantní kauzu média naservírují, kupodivu takové „chytráctví“ odsuzuje. V ČR nadmíru šikovní „počtáři“ si po roce 1989 nadělali nejednou až příliš neslušné jmění, a to způsobem,
který prakticky zlikvidoval očekávané pozitivní výsledky tzv. kupónové privatizace mezi drobnými „investo-
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ry“. Zprvu u nás velebený pan Kožený se dostal do soudních sporů teprve až v souvislosti s pokusem o velké
mezinárodní finanční transakce, při nichž měl „smůlu“. — Bylo by zajímavé a nanejvýš poučné, kdybychom
disponovali doklady o tom, jak se v ČR při privatizaci apod. „chudí hoši proslavili“ (včetně toho, kdo a jak
jim v tom z politické sféry pomáhal nebo se ve vlastní režii také přiživoval). Tunelářské „podnikání“ kupodivu dodnes nemuselo v ČR beztrestně přestat! Doplácíme na to všichni, také nemalou „nejistotou“ rovněž
v mezilidských vztazích.
12) Asi by nebylo dobře podle této epizody posuzovat počínání Hospodinovo a jeho „charakter“. Hospodin
totiž pouze vybídne Jákoba, ať se urychleně usadí v jiné končině. (Jákob to zároveň pochopí tak, že se má
vlastně rodinný klan jenom očistit od modloslužby.) — Text prvotně dozajista nebyl psán pro oči novověkého
čtenáře. Příběh i tím, jak antropomorfně zakomponovává do děje samotného Boha, evidentně dokládá, zda
byla „mezi námi“ dříve boží vůle, anebo drsný kmenový zvyk, ještě velmi blízký nelítostnému duchu norem
Chamurappiho zákoníku („oko za oko, zub za zub“).
13) Pokud v některých muslimských zemích vůbec evidují tyto činy jako potenciálně nenáležité, pak jejich
trestně-právní postih je nekvalifikuje především jako vraždu, ale – pokud vůbec trestně-právně – pak jen jako
nepřiměřený prostředek k hájení rodinné cti, někdy s ročním vězením. — Takže sice může být (a bývá) předestřen sociálně, politicky nebo nábožensky nějaký obecně – také v individuálním zájmu – žádoucí cíl („telos“),
který je současně propojen s kauzální prezentací. Neboť my lidé jsme se jaksi postupně časem naučili, že
příčiny mají své následky. I když neodvratnosti pochopitelných následků hledí lidé nejednou uniknout fatální
představou o možnosti vymknout se pohromě sázkou na zázrak. To se pak děje pokusem o konfrontaci dvou
linií kauzality: té jaksi „přirozené“ a té kýženě to nežádoucí „odvracející“, např. příslibnou modlitbou k božstvu, u něhož se očekává způsobilost „nadpřirozeně“ intervenovat. — Dokonce i starozákonní Hospodin učil
svůj lid respektu k vzájemné „smlouvě“. Nemálo drsný příklad k tomuto námětu dokládá mj. Ex 32:27-29. Po
návratu Mojžíše z vrcholku hory Sinaj židovský lid holdoval zlatému teleti. Tehdy Mojžíš zvolá, aby se kolem něho shromáždili ti, kteří zůstali „Hospodinovými“. Načež prohlásí: „Toto praví Hospodin, Bůh Izraele:
Všichni si připněte k boku meč, projděte táborem tam i zpět od brány k bráně a zabijte každý svého bratra,
každý svého přítele, každý svého nejbližšího.“ Toho dne podle „mojžíšského“ záznamu padlo na tři tisíce
mužů. Co a jak dělat a jak se chovat bývá vynucováno i prolitou krví, dokonce těch nejbližších; jinak mohou
vznikat pochybnosti o hodnověrnosti možného závazku a o nutnosti plnit příkaz, který nelze vnímat jen jako
pouhé „doporučení“. (Zavedlo by nás to teď zcela jinam, kdybychom měli tuto stopu podrobně sledovat.)
14) Je zřejmě zbytečné tu komentovat středověce kruté formy, jimiž je realizováno „právo“ v nemalém počtu
muslimských zemí i dnes; je registrováno veřejné bičování i popravy, včetně trestu ukamenováním!
15) Cvičený makak projevil menší zdráhání v uplatnění páky, bylo-li umístěno ve vedlejší kleci zvíře jiného
druhu; a mnohem větší zdráhání, pokud opice ovládající páku znala tu opici, kterou mohl čekat šok, anebo
když se sama předtím seznámila s podmíněnou rolí věstící vazbu na elektrošok. (Viz odkaz v pozn. 7!)
16) Kromě časopiseckých komentářů a knižních citací tohoto experimentu je řada informací o něm teď pohodlně dostupná na internetu.
17) Powellova slova o kvalitách vojáků: „They’re clean, smart, dedicated, trained, motivated, responsible,
reliable, self-confident, selfless, patriotic, loyal, drug-free, respectful, tolerant, and ...caring.“ (Převzato od
J. Bowmana; výraz „honorable“ kupodivu na soupisce chybí.)
18) Viz pozn. 10.
19) Už mezi proslulými Darwinovými pěnkavami jedna do zobáčku vezme stéblo, jímž následně se snaží
nabodnout kořist skrytou hluboko v kmeni stromu; takže použije „nástroj“. — Z nedávné doby určitě stojí za
zamyšlení rozmanité 30 let testované pokusy s obdivuhodným papouškem Alexem dr. Pepperbergové (což by
stálo za článek).
20) Mezi Eskymáky se traduje, že když v dřívějších časech dolehl na komunitu hlad, vydala se za hledáním
spásonosné potravy tak, že – vzhledem k nedostatku jídla pro všechny – nechala staré členy společenství na
místě zemřít.
21) Nejen u Tróje, anebo třeba ve Starém zákoně, ale ještě s velkorysejší nadsázkou, pokud jde o jejich počet,
umírali prostí válečníci v Mahábháratam na poli Kurukšétra. Jen na těch urozených válečnících jako kdyby
záleželo!
22) Švýcarští muži si stále – v duchu „dobrých patriarchálních tradic“ – mysleli, že jakékoli hlasování zvládnou i za své manželky; aniž se přitom bralo v úvahu, že ne každá žena se musí automaticky vdát a že může mít
i manželka na politiku ve státě svůj – možná odlišný – názor.
23) Po 2. světové válce si někteří italští komunisté představovali, že po případné sociální revoluci oni sami se
stanou „pány“ a že tu podřízenou práci pak budou dělat předchozí šéfové.
24) Velmi podrobně a zasvěceně o tom píše Arnold S. Luknič v Štvrtý rozmer podnikania – etika, Slovak
Academic Press, 1994.
25) Příčí se mi o tom vůbec psát. Ale na účet zmařeného života dalších lidí žijí rozmařile ti, kteří za peníze dokážou dělat cokoli. Nedávno se dostaly do některých médií případy, které se zcela vymykají představám člověka ne nutně jen evroamerické kultury, i když jsou až z Číny. Mají i další konotace, kromě těch očividných.
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Vzhledem k regulaci porodnosti v Číně a k preferenci mužských potomků desítky milionů mladých Číňanů
nemají šanci se oženit. V jedné provincii je dosud zvykem, aby zemřelý neženatý muž dostal pro „život na
onom světě“ do hrobu tělo nějaké ženy. Došlo k řadě krádeží ženských těl nejen z márnic nebo z hrobů, ale
i k vraždám, aby bylo možno dodat zájemcům – za nemalý peníz – „žádané parametry postrádané družky“.
26) Mám připomenout potřetí, že tu jde o nesmírně citlivý, ne-li zároveň nemálo vágní termín? (Viz texty
u pozn. 10 a 18.)
27) V ČR nesporně nejpopulárnější zpěvák lehké múzy Karel Gott se stal snad pro nemalé tisíce svých fanynek sublimovaným „milencem“ v jejich snech, bez ohledu na realitu. (Dodatečná poznámka: Že se nakonec
– jako 68-letý – se svou poslední, stabilnější partnerkou po řadě let v lednu 2008 oženil, je stěží sociologický
námět; je to spíše možná návnada pro analýzu psychologa. A jistě sousto pro životopisce.)
28) Některými výrazy utíkáme před realitou: na louce vidíme krávu, ale na talíři je ovšem jenom „hovězí“
maso.
29) Kdo slyšel před pouhými deseti lety o dnešním světovém ocelářském impériu indického průmyslníka
Mittala? Koneckonců vlastní mj. také Vítkovické železárny.
30) Celosvětovým sněmováním na ostrově Bali, jímž se měly jakoby „konečně“ připravit podmínky k účinnějšímu navázání na směrnice z Kjóta, sice vznikly některé omezené naděje v tomto směru, ale zatím stále bez
USA a Číny, což není jen politický nebo hospodářský a klimatický problém, nýbrž především je to doklad
evidentní nezpůsobilosti zodpovědně se k tomuto problému postavit z morálního hlediska.
31) Tento problém má i ČR; měla by náročněji a zodpovědněji řešit tzv. rómskou otázku. Učit organizovaně
rómské děti v 7 letech věku česky není zrovna efektivní optimum. Ještě než se dítě narodí, měla by být jeho
rodina sociálně a mravně připravena na jeho příchod na svět. Kdo se má takového delikátního a nanejvýš
nesnadného úkolu chopit?! Je to úkol na celé generace, pokud by vůbec byl – samozřejmě „zdola“ a „zevnitř“
– konečně započat. Jádrem řešení zde zůstává – bez ohledu na jakkoli svérázné tradice komunity – ke zvratu
v dosavadních zvyklostech připravená rodina! — Takové jevy, jakými jsou situace vysídlovaných a nejednou
vražděných lidí třeba v Dárfúru, anebo lidí postižených náhlými povodněmi, jako tomu bývá opakovaně
v Bangladéši (nebo třeba už i v jižním Mexiku), jako kdyby byly „jen“ zprávami pro hlavní titulky do médií.
32) Už dlouho jsou u nás proslulé „nešpinavé“ peníze. Nedávno zčeřily vlny obecného zájmu zvláštně rozvolněné partnerské vztahy některých čelných politiků. (Nejsou to specifika jen česká, ovšemže!) — Na relativně
nihilistické morální mikroklima v ČR kupodivu ve svém komentování zdravotnické problematiky výstižně
narazil prof. Josef Koutecký (v pořadu „Host do domu“ z 15. 1. 2008); takže jsem si dovolil vsunout sem
tuto jeho poznámku: že z pacienta se u nás najednou stává klient! I takto – jakoby jen „terminologicky“ – lze
„vnitřní řád dění“ dozajista nežádoucím způsobem narušit.
33) Čína už překvapivě vede světovou tabulku v dovozu luxusních aut (dokonce bez ohledu na stávající
ekonomickou depresi); Indie naopak vážně realizuje projekt na vskutku „lidové auto“ (za neuvěřitelnou cenu
2 500 dolarů; zatím to tam vyhrával motocykl). Čeho všeho jsou tato izolovaná fakta symptomatickým výsledkem i co za sociálně-politické problémy to ještě „nadrobí“ (nejen vnitrostátně, ale i mezinárodně-politicky;
včetně trhu se surovinami nebo znečišťováním ovzduší), nelze teď rozvádět.
34) Pravděpodobně málokdo konkrétně ví, jaká je v rámci EU ekonomická síla Německa. Jde-li o vývoz
zboží za rok 2007, je v něm na prvním místě na světě právě Německo (s 9,5 % světového podílu). Na druhém
místě je Čína (s 8,8 %); a teprve na třetím místě USA (s 8,4 %). Tyto tři státy se dohromady dělí o celou čtvrtinu světového exportu. (Pak už jen Japonsko – na 4. místě – se dostává těsně nad 5 %. Viz The Economist,
26. 4. 2008, str. 104.) Přitom největším světovými dovozcem stále zůstávají USA. Největší zásoby deviz
v dolarech má dnes Čína (řádově v bilionech dolarů), které musí nutně vadit případné jejich znehodnocování.
Kurs dolaru se teď pohybuje jen kolem 15 Kč za $1 (červenec 2009). Cena za barel ropy se nedávno nepředstavitelně přehoupla nad hranici 100 dolarů; a dokonce se spekuluje o možnosti, že by mohla dále růst, čímž
se pro ropné státy stává tzv. petrodolar málo žádoucím zdrojem finančních rezerv. Také takto se chystají nové
kulisy pro zítřejší normy mezistátně reflektovaných „národních zájmů“, ale s tím i pro doprovodná rizika
z možných zcela nečekaných změn, a to nejen politických! (Kdo mohl v červenci 2009 tušit, co se všechno
stane v eurozóně roku 2010? – Pozn. aut. před otištěním.)
35) Ty předchozí tři „éry“: hadronová, leptonová a éra záření. Zvláště ty první dvě éry mají jen málo společného s naším vnímáním času a procesů v něm. Sám vznik našeho Vesmíru jako kdyby kladl soudobým
astrofyzikům (ale i matematikům) vtíravou – a nejdříve jen absurdní – otázku, co a jak tu „muselo přecházet“
našemu velkému třesku. Tzv. teorie superstrun je ovšem stále jen fyzikálně netestovatelnou „hypotézou“,
i když se zdá být mnohým matematikům cestou k „teorii všeho“ (až na tu „technickou“ propast 35 číselných
řádů k testaci této matematicky elegantní a fyzikálně stěží představitelné hypotézy).
36) Mnohem menší měrou jsou v základním kódu buněčného života zastoupeny další tři prvky: dusík, fosfor
a síra. (Další prvky samozřejmě se podílejí na výstavbě a fungování organismů, nejen lidského, např. významně vápník nebo železo.)
37) Případné vyhlašování etických „kodexů“ může mít svou cenu jen tehdy, pokud sama společnost (nebo
zájmová skupina, pro niž má kodex platit) bude důsledně hlídat dodržování vyhlášených zásad a pokud také
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bude umět navodit přiměřené sankce za nenáležité chování. A pokud se bude v lidech od malička pěstovat
povědomí o nezbytnosti těch norem přirozeným respektem k nim a jejich zachováváním.
38) Dnešní sedmdesátník i v městském prostředí mohl jako dítě ještě vidět více koňských koblížků na dlažbě
ulic než pociťovat pach výfukových plynů z aut, přinejmenším v poválečné střední (a tím spíše východní)
Evropě. Teprve počátkem 70. let ve školském provozu tehdejší ČSSR začala být masověji nahrazována logaritmická pravítka nesrovnatelně pohotovějšími kalkulačkami.
39) T. G. Masaryk již před víc jak sto lety připomínal učitelstvu, že žactvo může být leckdy na vyšší úrovni
poznání, protože nejednou čerpá ze zdrojů, na které někdy ani učitel(ka) nepomyslí. Viz k tomu snadno elektronicky dostupný vlastní text: „Jsme v něčem ještě dědici Masarykových koncepcí a mělo by to smysl?“ Na
adrese: http://www.blisty.cz/art/17558.html (K TGM navíc viz mj.: http://www.blisty.cz/art/17241.html; ke
školské tématice též mj.:http://www.blisty.cz/art/17586.html.)
40) Anachronismus je v tom, co se v tomto směru zatím v českém školství děje. Copak ještě nejsme v „informačním“ – tedy 21. – století?! Nelze lhostejně přehlížet, jak se uměle potlačují zřetele k nutnému minimu
exaktnosti na účet jakoby jazykové komunikace. (Přitom nezřídka v těch jazycích nefundovaný vyučující
raději pak zkouší slovíčka.)
41) Takovou samozřejmě svými kořeny nutně je rodina muslimská nebo ortodoxně židovská.
42) Sem patří to jakoby jen technicky formulované „know-how“, za které se vždy platí, aniž jsou s tím nutně
spojené velké materiálové nebo režijní náklady. Zvlášť malá země bez velkých zásob surovin (jako ČR) by
měla projevovat víc úsilí v tomto směru.
43) „Třetí kultura“ C. P. Snowa nezabránila tomu stále rozšklebenějšímu rozštěpu jak mezi celkovým laděním
přírodních a humanitních oborů, tak mezi tzv. vysokou a populární kulturou.
44) Ještě před sto lety ruština počítala se svéráznou trojvrstevnatostí. Nejvýše stál formou a prostředky jazyk
carských a církevních výnosů, pak tu byl běžný jazyk spisovný (včetně literatury a jednacího jazyka), a jako
úrovní nejníže stál běžný hovorový jazyk. — U nás už před lety se ujal nejdřív neškolený jazyk většiny komunistických politiků (byl „lidový“, že?). Pronikl ve všech jakoby „neformálních“ projevech do médií, jako
kdyby už nešlo o to vyjádřit formálně vytříbenějším slovním projevem úctu vůči oslovovanému společenství. Jako kdyby jazyk kuchyně a hospody byl náležitý i v ústech literáta, když pro desetitisíce posluchačů
hovoří o své tvorbě. Hrozící ztráta spisovnosti a s ní spojené ochuzení mateřštiny a komunikace v ní jsou
nemálo vleklé neduhy na poli kultury, které jako kdyby ani neměly už léku.

NOT THE BODY IS PRIMARILY ENDANGERED BY
CONTEMPORANEITY OR, CONCERNING MANY A
SHORTAGE OF PSYCHICAL HYGIENE FIRST OF ALL
Abstract: We are mostly endangered by the lack of morality (K. Lorenz). We
have been moving in a duality of life values. At the same time a contradiction between
the ethics of shame (finality) and sin (causality) is projected here. We cannot rely on
a natural equipment of man. Honour is not qualified by oneself, but by one’s social
neighbourhood. Biosociology clips the wings of “spirituality”. The risk of disintegration of values, including personal integrity (by clearing out of oneself), is rising. Apart
from the expected changes of the climate neither the contemporary constellation of
economic and political forces of our world can persist. Along with it life of each man,
by its unrepreatableness, is an innumerable value. Man cannot remain without a “natural” moral thirst. The role of a teacher has not been given only by his/her teaching.
S/he is constantly one of the immediate and mightily influencing examples. It seems
that school is to blame for infesting the culture of communication. It is highest time
to also contribute to improving the climate in the public life, especially by a more
urging education to “citizenship”. Instead of a dogmatic transfer of the curriculum it
is necessary to steadily point out to the difficulties of a gradual penetration into more
adequate knowledge. We should not lead our wards to a dogmatic picture of the world,
life and values in it.
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