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1 Úvod 
 

Žijeme v podivném světě, který je radikálně odlišný od všech světů jemu 

předcházejících. Náš svět, svět západní civilizace na prahu druhého desetiletí 21. století, je 

světem rizikovým, světem nebývale rychlým, je světem, kterému jedinec může jen stěží plně 

porozumět. Najít pevný záchytný bod pro orientaci ve světě je velice složité a nejisté. Žijeme 

ve světě, kterému nerozumíme. Naše práce má za cíl přispět malým dílem k tomu, abychom 

se v současném světě mohli alespoň trochu lépe orientovat. O to se budeme snažit propojením 

sociologické imaginace a filmu. Budování a rozvíjení sociologické imaginace tak, jak ji 

popsal americký sociolog Charles W. Mills, je totiž i dnes stále aktuální výzvou. Sociologická 

imaginace člověku umožňuje, aby byl schopen zasadit svůj život do širší skutečnosti 

dějinných podmínek světa, aby byl schopen propojit svoji biografii s historií. Prostředkem 

k budování sociologické imaginace nám bude film. Ten se jeví jako zvláště vhodný nástroj 

sociologické imaginace díky tomu, že je na jedné straně součástí masových médii a na straně 

druhé spadá do sféry umění. Média do značné míry utvářejí náš obraz o současném světě 

a umění zase umožňuje skutečnost nahlížet nově a jinak, než jsme zvyklí.  

V první části práce ukážeme radikalitu proměn, které probíhají v současném světě. 

Pomocí koncepcí filozofa dějin Jaroslava Krejčího a antropologa Edgara Morina ukážeme 

možné pojetí těchto radikálních proměn společnosti. Sociolog Ulrich Beck a jeho koncepce 

rizikové společnosti, která má své jasné důsledky v nutnosti proměny smýšlení každého 

jednotlivého člověka, nás pak dovede k otázkám etické povahy. V rámci kapitoly o etice se 

budeme zabývat konceptem Hanse Jonase, Edgara Morina a v závěru etikou Emmanuela 

Lévinase. 

V druhé části práce pak ukážeme, jakým způsobem lze využít umění, konkrétně film, 

k budování sociologické imaginace. Středem druhé části práce je interpretace několika filmů, 

které jsou svým způsobem konkretizací a reflexí teoretických společenskovědních poznatků, 

jež byly představeny v první části práce. Film představíme jako mocný prostředek lidské 

představivosti a ukážeme, že umění je skutečně cestou, která může ukazovat možné cesty 

člověka i společnosti jako celku. 

O stavu krize současného světa svědčí nejen slova myslitelů z nejrůznějších odvětví 

lidské činnosti (filozofové, vědci, umělci, teologové), ale také naše osobní zkušenost se 

světem. Jedním ze základních problémů dneška je fakt, že krize „nejsou pouze krizemi 

individuí, nýbrž krizemi společnosti, ba celého lidstva. Lidstvo by mohlo v nadcházející krizi 
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zahynout. Úzkost je však většinou úzkostí individuí“.1 Odtud vyplývá většinou neadekvátní 

reakce: jestliže se v současném světě plném nejistoty a pohybu, který od člověka vyžaduje 

nové vzepjetí, překročení sebe sama, snad i nové pochopení svého místa na světě, projevuje 

krize s velikou silou na úrovni jednotlivce, ten také na své úrovni reaguje. Pocit nejistoty vede 

ke strachu a úzkosti a ke snaze utvořit přehlednější a jasnější svět. To znamená, že je zde 

snaha vytvářet nové hranice, případně obnovovat ty staré, protože byly značně narušeny, je 

zde snaha uzavřít se ve svém bezpečném a známém teritoriu, vše cizí od sebe odehnat, 

odsunout někam pryč, za hranice domova. To platí pro jednotlivce, města i státy. Především 

ale pro jednotlivce, protože právě ti pak utvářejí ona města a státy, které spolu se svými 

institucemi do značné míry kopírují neblahé kroky svých jednotlivých členů. Krize je 

evidentně celospolečenská, globální, planetární, ale reakce jsou stále zarytě individuální. 

Opustit zaběhané způsoby myšlení, které nám byly předány v rámci socializace, narušit je, 

objevit jejich nefunkčnost, to je, zdá se, nadlidský - a zároveň radikálně individuální, tedy 

jedinečně lidský a konkrétní - úkol. Proměna totiž vždy musí přijít od člověka, konkrétního 

jedince, který nahlédne svoji situaci jinak, který projde určitou školou vidění vedoucí 

k nahlédnutí proměny jeho samého a to pod hrozbou zániku. Zániku nejen jeho samého jako 

konkrétního jedince, ale i možného zániku lidstva jako celku. 

Carl-Friedrich von Weizsäcker, německý filozof a fyzik, upozorňuje, že „lidskou 

společnost, má-li trvat, musí její členové chtít. Abychom ale mohli něco chtít, musíme o tom 

mít určitou představu.“2 Základní tezí, ze které vychází naše práce, je právě neadekvátnost 

představ současného člověka o společnosti, jejíž je členem. Neadekvátnost jeho životních 

horizontů, jeho představ o možnostech svých, možnostech společnosti, ve které žije, 

i možnostech člověka jako takového. Neadekvátnost životní orientace pak vede 

k neadekvátním postojům i činům. 

Tato práce má za cíl alespoň trochu přispět k orientaci člověka v současném světě. 

Vzhledem k tomu, že je taková ambice až příliš troufalá, snad se alespoň podaří upozornit na 

fakt, že orientace ve světě, skutečné vědomé prožívání světa, je cosi podstatného a pro 

člověka nezbytného. Dnešní společenství lidí, které se zcela nově proměňuje ve společenství 

celoplanetární, je společenstvím ohroženým mnoha bezprecedentními změnami, je 

společenstvím v krizi. Radim Palouš, filozof dlouhodobě se věnující otázkám spojeným 

s výchovou, se ptá: „Co zde činí ti, kdo jsou odpovědni za vychovávání a vzdělávání? Jsou si 

                                                 
1 R. VON WEIZSÄCKER, O krizi, in: Pojem krize v dnešním myšlení (sborník), Praha, Filozofický ústav 
Československé akademie věd, 1992, s. 11. 
2 Tamtéž, s. 13. 
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vědomi kritické situace současného světa a jeho proměn a spirituálních pohybů? Jak chtějí 

chránit a zachránit ohrožené lidstvo? Dnes víme a silně cítíme, že se připozdívá.“3 

Tato práce je svým způsobem reakcí na Paloušovo sugestivní tázání. Jsme si vědomi 

krize současného světa, mohutnosti jeho proměn, spirituálních i jiných pohybů. 

Prostřednictvím konceptu sociologické imaginace, který vztáhneme na jednotlivce a jeho 

konkrétní život, chceme dosáhnout lepšího porozumění životu jednotlivce, jehož důležité 

složky dnes nemusí nijak souviset s jeho bezprostřední každodenností. Mnohé konstitutivní 

složky života dnes nejsou součástí našeho každodenního světa: ekonomika, politika, otázky 

mezinárodních vztahů, migrace, problematika soužití kultur a náboženství, terorismus, životní 

prostředí. To vše jsou oblasti, které se nás bezprostředně dotýkají, ale zároveň jako by spadaly 

do jiné reality, nejsou v našem okamžitém dosahu, nejsou „při ruce“, jako jsou při ruce naše 

každodenní (mnohdy rutinní) povinnosti, osobní problémy, naděje a touhy, naše konkrétní 

prožívání světa, na které si „můžeme sáhnout“. I přes svoji odosobněnost se tyto oblasti 

dostávají do popředí a stále více vyžadují začlenění do horizontu našich zájmů a představ. 

Současný svět klade na člověka nebývalé nároky, představuje se mu a vyžaduje od něj 

„rozhodnutí pro nelhostejnost“4, snahu hledat správný směr.  

Předkládaná práce má v určitém smyslu výchovný charakter. Jejím cílem je probudit 

jedince z uzavřenosti v jeho každodenním světě. Takový svět může být narušen vzděláním, 

při kterém je prvotní jistota a rutina, které k životu v každodennosti patří, otřesena. Člověk 

pociťuje jistý pohyb, najednou „všechno nabývá nového smyslu“.5 Proces aktivní výchovy je 

založen na předávání určitých poznatků a zkušeností, určitého souboru vědění nové generaci, 

případně těm, kteří se zcela neuzavřeli do každodenního rutinního života. Současná výchova 

je nicméně postavena do nové situace, protože stojí před zásadní otázkou, co má být její 

náplní a jakým směrem vlastně vychovávané jedince formovat. Na rozdíl od dob minulých 

totiž dnes nemůžeme předávat žádné petrifikované a ustálené soubory poznatků, žádné 

definitivní návody, které by byly prověřené časem (a to nejlépe po více generací). Současný 

svět se nachází ve víru radikálních proměn dotýkajících se života jak na úrovni jednotlivce, 

tak na úrovni lidského rodu. Proto musí být i obsahy výchovy radikálně přehodnoceny. Cílem 

výchovy je začlenění jedince do společnosti s tím, že výchova vždy poskytuje určité hodnoty 

a určitá měřítka toho, co je dobré a co zlé. A protože se proměňuje obsah výchovy, dochází 

i k proměně hodnot a potřebných měřítek. 

                                                 
3 R.PALOUŠ, Paradoxy výchovy, Praha, Karolinum, 2009, s. 13. 
4 Tamtéž, s. 16. 
5 J. PATOČKA, Filosofie výchovy, Praha, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1998, s. 10. 
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V knize První globální revoluce, která je jedním z mnoha výstupních textů kritického 

Římského klubu,6 se dočítáme: „Lidstvo stojí před dvojnásobnou výzvou: jak hledat cestu 

k pochopení nového světa s tolika dosud skrytými rysy a jak se v mlhovinách nejistoty naučit 

řídit tento nový svět – i jak se mu přizpůsobit.“7 Na tyto nelehké výzvy budeme hledat 

odpovědi na následujících stranách a to prostřednictvím kulturologického uchopení filmu 

jakožto způsobu poznávání a interpretace světa. 

                                                 
6 Římský klub je nepolitické uskupení intelektuálů z celého světa, které má za cíl reflektovat současné globální 
problémy. Vznikl v roce 1968 a od té doby vydal množství závažných zpráv a výzev. 
7 A. KING, B. SCHNEIDER, První globální revoluce. Svět na prahu nového tisíciletí, Bratislava, Bradlo, 1991, 
s. 16. 
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2 Sociologická imaginace 
 

2.1 Co je sociologická imaginace 

 

Lidé žijící v současném západním světě jsou mnohdy uzavřeni do sféry svého 

soukromého života. Jejich myšlenky a starosti jsou vymezeny zaměstnáním, rodinou a jejich 

nejbližším okolím. Události týkající se společnosti, které přímo nezasahují do jejich životů, 

vnímají jako cosi odtažitého, jako něco bez přímého spojení s nimi samými, a stavějí se do 

role pouhých pasivních pozorovatelů. 

Tento postoj je ovšem chybný, protože život jedince je s životem společnosti, s jejím 

vývojovým stádiem a jejím stavem, zcela nutně spojen. „Život jednotlivce ani dějiny 

společnosti nelze pochopit, nepochopíme-li obojí současně“,8 říká Charles Wright Mills 

(1916-1962), americký sociolog a přední představitel kritické (či radikální) sociologie. Tento 

krok však vědomě činí jen málokdo. Život jednotlivce je přitom na společnosti jednoznačně 

zcela závislý.9 Člověk jako biologický druh přichází do světa zcela nepřipraven, jeho 

samostatné přežití je vyloučené, jeho neschopnost adekvátně se vyrovnat se svým životním 

prostředím je zjevná. Je zcela odkázán na péči rodičů či jiných blízkých jedinců, kteří o něj 

dlouhodobě pečují. Lidský druh nahradil biologické přizpůsobení vnějšímu prostředí 

kulturou, originálním nástrojem, který je sdílen a předáván pouze v rámci lidského 

společenství. Už pouze tento základní atribut kultury, její sdílenost a kolektivní podstata, vede 

k nazírání jedince jako na součást širšího celku, bez kterého by život jednotlivce nebyl 

možný. Z toho vyplývá pojetí vztahu jedince a společnosti, které je obecně platné pro všechny 

obyvatele současného světa a to i v případě, že člověk žije „pouze“ svůj malý soukromý život 

a do širšího běhu světa nijak nezasahuje. Každý člověk je součástí celku, který se během 

posledních několika staletí rozšířil takovým způsobem, že tím největším celkem, který je na 

prahu 21. století nutné brát v potaz, je celý lidský rod žijící na planetě Zemi. 

Jen málo lidí si ale uvědomuje souvislost svého osobního života s událostmi 

odehrávajícími se mimo obzor svých každodenních aktivit,10 natož aby se zaobírali svojí 

                                                 
8 CH. W. MILLS, Sociologická imaginace, Praha, Sociologické nakladatelství, 2002, s. 7. 
9 Viz následující kapitola Vazby současného člověka k světu. 
10 V poslední době ale i zde dochází k obratu: celosvětová ekonomická a finanční krize, která naplno propukla na 
podzim 2008, byla jedním z několika jasných signálů toho, že život jednotlivce skutečně velice závisí na 
událostech celospolečenského charakteru. Díky rozsahu krize si toto propojení osobního života s událostmi 
dalece přesahujícími horizont soukromého života, uvědomilo, i když bohužel pouze na krátký čas, mnoho dosud 
zcela „uzavřeně“ žijících jednotlivců. 
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existencí ve vztahu k lidstvu jako celku. Dnes přitom žijeme v době, kdy již skutečně všichni 

lidé žijící na planetě Zemi - a to bez jediné výjimky - jsou ovlivňováni světovými dějinami. 

 „Průběh dějin je dnes mnohem rychlejší než schopnost lidí orientovat se v souladu 

s uznávanými hodnotami“11 diagnostikuje Mills dobu konce 50. let 20. století. Zásadním 

problémem v této věci je, co ony uznávané hodnoty dnes skutečně tvoří. Prověřené způsoby 

uvažování se zhroutily a nové příliš diferencované zásady jsou nejisté, čímž pádem nejsou 

schopny zaručit potřebnou oporu v životě jednotlivce. Lidé se v důsledku takového 

nepříjemného pocitu, který zasahuje a zásadním způsobem narušuje jejich schopnost 

orientace ve světě, stahují do soukromí a před vzdálenějšími negativními událostmi se 

uzavírají. „Příčinou tohoto pocitu jsou zřejmě objektivní změny v samé struktuře společnosti 

na celých kontinentech.“12 

Cestou z tohoto uzavření do sebe není, podle Millse, ani zvýšení množství informací 

o současném světě, protože těch máme již tak nadbytek, ani rozšíření rozumových schopností 

jednotlivců. Je nutné u lidí vyvinout schopnost, díky které by mohli využít správně informací 

a rozvinout svůj rozum tak, aby získali jasný celkový obraz o tom, co se děje ve světě, jakým 

způsobem to ovlivňuje je samé a jakým způsobem naopak oni sami mohou danou událost 

ovlivnit. Takovou schopnost Mills nazývá sociologickou imaginací, která umožňuje 

„pochopit širší historickou scénu v jejím významu pro vnitřní život a pro vnější životní dráhu 

různých jednotlivců“.13 Druhou stranou sociologické imaginace pak je uvědomění si 

skutečnosti, že každý člověk „prostým faktem svého života přispívá, jakkoli nepatrně, 

k vytváření této společnosti a k průběhu jejích dějin“,14 přičemž sám je touto společností 

a jejími dějinným působením významně formován. Díky sociologické imaginaci tedy 

můžeme lépe pochopit vzájemný vztah života jednotlivce a malých i velkých dějinných 

událostí, které se jej zdánlivě nijak nedotýkají, a to díky schopnosti „přecházet od 

nejneosobnějších a nejvzdálenějších změn k nejintimnějším rysům člověka – a chápat 

souvislost mezi nimi“.15 Mills byl přesvědčen, že díky jeho konceptu lidé mohou porozumět 

tomu, co se děje ve světě. Lidé podle něj schopností sociologické imaginace „porozumí tomu, 

co se odehrává v nich samých jako miniaturních společenských průsečících biografie 

                                                 
11 CH. W. MILLS, Sociologická imaginace, Praha, Sociologické nakladatelství, 2002, s. 8. 
12 Tamtéž, s. 7. 
13 Tamtéž, s. 9. 
14 Tamtéž, s. 10. 
15 Tamtéž, s. 11. 
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a historie“.16 Sociologická imaginace by měla lidem umožnit získat přesnější obraz o světě, 

dát jim schopnost hodnotit věci v souvislostech a všeobecně se orientovat. 

Mills dále charakterizuje sociologickou imaginaci jakožto neoddělitelnou a možná 

i základní součást metodologie sociálních věd: otázky, které si kladou sociální vědci a otázky, 

které si klade mysl vyzbrojená sociologickou imaginací, jsou shodné. A první plod 

sociologické imaginace a první poučka sociálních věd jsou shodné také: „Jednotlivec může 

pochopit své vlastní zkušenosti a ovlivňovat svůj osud pouze tehdy, zjistí-li své místo v tomto 

období,“ a poznat své životní možnosti může pouze tehdy, „když si uvědomí možnosti všech 

individuí ve stejných okolnostech“.17 

 

Osobní a veřejné problémy 
 
Základním nástrojem sociologické imaginace je rozlišování mezi osobními obtížemi 

danými prostředím a veřejnými problémy sociální struktury. Zatímco problémy jednotlivce se 

váží na charakterové rysy a povahu člověka, z čehož pak vyplývají jeho bezprostřední vztahy 

k ostatním lidem, veřejné problémy nevyplývají z nejbližšího okolí jednotlivce ani z jeho 

konkrétního chování. Takové problémy se týkají společnosti a jsou vnímány jako hrozba pro 

její integritu. Mills uvádí jednoduchý příklad nezaměstnanosti. Pokud si představíme město se 

100 000 obyvateli, ve kterém je jeden či dva lidé bez práce, jde o problém jednotlivce, tedy 

právě oněch dvou nezaměstnaných osob. Je vysoce pravděpodobné, že jejich sociální situace 

bude ovlivněna jejich konkrétními schopnostmi, povahovými vlastnostmi a bezprostředními 

možnostmi. Jeden z nich například může mít nedostatečné či nevhodné vzdělání na právě 

volné pozice a druhý prostě a jednoduše pracovat nechce, protože je líný a k životu mu stačí 

podpora od štědrého sociálního státu. Pokud si ale představíme zemi s 50 milióny obyvatel, 

kde je 15 miliónů nezaměstnaných, je to zcela jasně problém veřejný a je mimo síly 

jednotlivce, aby tento problém sám vyřešil. Problém v tomto smyslu je veřejnou záležitostí, 

zatímco osobní obtíže jednotlivce jsou záležitostí soukromou. Jestliže je jednotlivec schopen 

odlišit problémy soukromé od problémů veřejných a tím si uvědomit, které obtíže skutečně 

vyplývají z podmínek jeho konkrétního života a které se týkají společnosti jako celku a on za 

ně tedy nenese plnou odpovědnost, již používá sociologickou imaginaci. 

Mills považuje sociologickou imaginaci za nejpotřebnější duševní schopnost člověka 

v době, kdy „nejnaléhavějším politickým a intelektuálním úkolem sociálního vědce je (…) 

                                                 
16 Tatméž. 
17 Tamtéž, s. 9. 
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objasnit prvky současné stísněnosti a lhostejnosti“.18 Po padesáti letech od vydání Millsovi 

slavné práce je společnost konfrontována s novými problémy, mnohdy se zcela novými 

společenskými konfiguracemi a podmínkami, a jeho volání po rozvíjení schopnosti 

sociologické imaginace je stále platné. Naléhavost a stálou platnost sociologické imaginace 

nastíníme i v následující kapitole. 

 

2.2 Vazby současného člověka k světu  

 
Současný člověk může být členem jakékoli společnosti, i takové, která nemá vůbec 

žádný kontakt se zbytkem světa, a žít v naprostém uzavření, a přesto je jeho život alespoň 

z části determinován událostmi, které se mohou odehrávat na druhém konci planety. To je 

dáno technickým a vědeckým pokrokem, díky kterému se lidstvo ocitlo v paradoxní situaci. 

Na jedné straně část zemské populace žije v blahobytu, jaký dosud nikdy nebyl poznán, na 

druhé straně lidstvo v nedávné době díky svým vynálezům dosáhlo stavu možné 

autodestrukce, tedy zničení lidského rodu jako celku. Kromě toho díky přelidnění planety 

a využívání nerostných zdrojů nešetrným a krátkozrakým způsobem došlo k takovému 

porušení zemského klimatu, že kromě autodestrukce jsou pravděpodobné i významné 

klimatické změny, jejichž důsledky budou pro lidstvo, nebo alespoň pro jeho velikou část, 

opět katastrofální. Právě to je v současnosti to zásadně nové, co proměňuje podmínky života 

každého jednotlivce. 

Pro ilustraci situace konkrétního člověka v současném světě si představme jednoduchý 

příklad. Proč by se zemědělec z malebné a poklidné vesnice na jihu Čech, který má malou 

zemědělskou usedlost, měl starat o něco víc, než dobře vychovat děti, zabezpečit rodinu 

a dobře hospodařit? Tedy proč by měl zpochybňovat svoji snahu o život v blahobytu a tedy 

v neustálém ekonomickém růstu? Odpověď na otázku je částečně skryta právě v první otázce. 

Právě proto, aby mohl dobře vychovat děti, zabezpečit rodinu a dobře hospodařit, musí se 

starat o „něco víc“, než jen o tyto konkrétní a hmatatelné hmotné statky, které mu leží na srdci 

a o které se chce zcela po právu starat především. 

Jeho první a pro nikoho nezpochybnitelnou sociální vazbou, je vztah k manželce 

a k dětem. Právě o ty se stará a právě oni jsou, předpokládejme, ve středu jeho každodenního 

zájmu. Kvůli nim, a samozřejmě také kvůli svým biologickým potřebám, provozuje své 

zaměstnání a vykonává své každodenní povinnosti. Již na této úrovni ale není možná 

představa o nezávislosti na širším lidském společenství. Jen k zajištění potravin pro sebe a pro 
                                                 
18 Tamtéž, s. 18. 
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rodinu potřebuje dotyčný zemědělec přísun určitého množství zboží, které je nutné někde 

koupit. Z toho vyplývá nutná, a snad i pro každého pochopitelná a přijatelná, vazba na 

vesnici. I kdybychom prozatím ponechali stranou fakt, že ani ona vesnice zcela jistě není 

schopna pokrýt veškeré potřeby svých obyvatel, vazba na širší okruh lidí opět existuje a to 

skrze nutnost nějakým způsobem potraviny upravit. Ať již ve své domácnosti zemědělec 

používá plynový či elektrický sporák, jeho vazba na širší společenství je opět 

nezpochybnitelná. Kromě tepelné úpravy potravin potřebuje také svítit, topit, prát, dívat se na 

televizi, brouzdat po internetu. Tato rovina nás dovádí k závislosti, stále materiální, na velice 

širokém okruhu lidí, který již pravděpodobně sahá nejen za hranice České republiky, ale 

i Evropské unie a také Evropy vůbec. Pokud si uvědomíme, že onen zemědělec k provozování 

svého živobytí používá minimálně jedno auto (a pravděpodobně také řadu dalších převážně na 

benzín či naftu poháněných strojů – sekačku na trávu, traktor, kombajn) vazba na široké 

společenství lidí je opět nepochybná. 

Třetí rovina vazeb se již odehrává na úrovni lidského společenství jako celku a to na 

několika úrovních. Zemědělec, jeho manželka i děti žijí na planetě Zemi, která je nanejvýš 

složitým a maximálně provázaným systémem ekologických vazeb. Ať tedy zemědělec žije 

kdekoli, jeho životní prostor je „propojen“ s celkem, je součástí celoplanetárního klimatu. 

Podle klimatologů a dalších vědců za probíhající změny klimatu, jehož důsledky zatím 

nejsme schopni dohlédnout ani předvídat, jsou odpovědni z velké části lidé. V tomto případě 

se zajisté nejedná o konkrétní jedince, kteří by v určitém období „zodpovídali“ za zemské 

klima a kteří se k němu chovali nešetrně a nesprávně, čímž způsobili současné problémy 

a reálná ohrožení. Vliv na změnu klimatu má každý žijící jedinec a i v případě, že by svým 

jednáním ovlivňoval životní prostředí v minimální možné míře, zůstává jeho vazba na celek 

(lidské společenství) platná: jestliže nemůže za způsobené problémy, v každém případě se 

bude muset vyrovnat s jejich následky, čímž vzniká vztah k ostatním lidem na té nejobecnější 

úrovni, na úrovni celoplanetární.  

Další vazba jedince ke společenství lidského rodu vyplývá z lidnatosti planety, 

z provázanosti světové populace a z relativní snadnosti přesunu z jednoho místa na druhé. 

„Zrušení“ prostorových hranic je ostatně jedna ze základních charakteristik současnosti. 

Jakkoli se může modelový zemědělec z české vesnice cítit odpoután od problémů migrace, 

případně od potíží s běženci a uprchlíky, které je nutné řešit na jiných místech světa, jeho 

odpoutanost je opět klamná. Je pouze otázkou času (a to nejspíše v horizontu let) kdy 

příslušníci jiných národů a kultur přijdou také do jeho malebné české vsi, ať už například 

v důsledku nedostatku vody, nebo z důvodu ekonomické situace v jejich vlastní zemi. Stejně 
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vzdálen si zemědělec může připadat také od teroristických hrozeb a útoků, ale důsledky, 

i když nepřímé, může velice lehce pocítit i on. V těchto souvislostech můžeme spolu 

s německým sociologem Ulrichem Beckem hovořit o globalizaci vedlejších důsledků 

moderny a tím vytvoření tzv. rizikové civilizace, kde je „možnost chtěné i nechtěné kolektivní 

sebevraždy skutečně historické novum, které mění všechny morální i politické a společenské 

pojmy – a rovněž pojem 'vedlejšího důsledku“.19 

I z nanejvýš stručného náčrtu vazeb zdánlivě nezávislého zemědělce s jeho okolím 

vyplývá, že skutečně každý obyvatel Západu, pokud má přemýšlet a jednat adekvátně 

současnému stavu světa, musí přistoupit na svoji svázanost nejen s místem svého života, ale 

i se společností a to na několika různých úrovních: od své nepopiratelné vazby k druhým 

lidem, přes vazby k obci a společnosti národní (jejíž význam s fungujícími nadnárodními 

celky a s nárůstem důležitosti nadnárodních institucí ať už politického, humanitárního či 

ekonomického a obchodního druhu klesá) přes nadnárodní celky (např. EU) až po reflexi své 

situace v rámci celosvětové populace. V této situaci platí, že ne vše je nové. Vazby k „rodné 

hroudě“ a k nejbližšímu okolí platily vždy a člověk se z nich snaží vymanit až během 

posledních několika málo staletí. Postupem času se pak rozšiřovalo pole „dosahu“ konání 

jednotlivých lidí a s tím se také zvětšovala jejich odpovědnost. Dnes jsme dospěli na úroveň, 

kdy by měl jedinec přemýšlet nejen v rámci svého nejbližšího okolí, ale i v té nejobecnější 

rovině: měl by o sobě uvažovat i jakožto o obyvateli planety Země, jakkoli se to může zdát 

přehnané a neužitečné. Samozřejmě, nemůže uvažovat pouze na této globální úrovni, úrovně 

nižší, historicky starší a usazenější, zůstávají taktéž v platnosti, jen se onou nejnovější úrovní 

dosahu lidského jednání modifikují (někdy i výrazně). Beck píše, že současné změny ve 

společnosti musíme promýšlet podle principu „nejen – nýbrž i“.20 Člověk je zodpovědný 

nejen za svoji rodinu a své nejbližší okolí, nýbrž i za další, jen zdánlivě vzdálenější oblasti. 

Vzdálenější jen zdánlivě proto, že dění na planetární úrovni může mít veliký, v krajním 

případě až fatální dopad i na zemědělce a jeho nejbližší okolí. Z této perspektivy se pak i ta 

nejobecnější rovina, kterou bychom ještě před „nedávnem“ (ve skutečnosti nejméně před 

dvěma sty lety) mohli odvrhnout, stává možná tou nejnaléhavější oblastí s nejvyššími nároky 

na naše konkrétní jednání. Beck hovoří o paradoxní situaci, kdy ve věku nelokalizovatelných 

rizik (např. terorismus) je otázka národní bezpečnosti adekvátně řešena pouze tak, že se státy 

musí „v národním zájmu denacionalizovat a transnacionalizovat, tedy vzdát se části své 

                                                 
19 U. BECK, Vynalézání politiky. K teorii reflexivní modernizace, Praha, Sociologické nakladatelství, 2007, 
s. 82. 
20 Viz tamtéž, s. 254 a taktéž následující kapitolu této práce. 
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autonomie, aby zvládli své národní problémy v globalizovaném světě“.21 Podobný paradox se 

odehrává i na úrovni jedince a jeho snahy o zajištění života pro sebe a své nejbližší. Chce-li 

člověk skutečně pracovat na bezpečném postavení sebe a svých nejbližších, musí se 

paradoxně zabývat záležitostmi vzdálenými a s jeho každodenností nijak nesouvisejícími. 

Člověk si musí uvědomit, „hrozící sebevraždu lidského rodu“22 a z toho odvodit 

globalizovanou odpovědnost. V tomto smyslu definitivní zlom v životě jednotlivce nacházíme 

ve 20. století. Je zapříčiněný obrovským vývojem vědy a techniky. Hans-Georg Gadamer 

říká, že po dvou světových válkách z důvodů ekologické krize a existence zbraní hromadného 

ničení, došlo ke změně podmínek života celého lidstva. „Nejsme už doma v našem malém, 

rozdrobeném, bohatém a rozmanitém světadílu. Jsme zapleteni do dění a ohrožování děním, 

jež se neomezuje na naši užší vlast.“23  

Právě toto „zapletení do dění“ bychom měli být schopni nazřít díky sociologické 

imaginaci, o jejíž kultivaci se budeme v této práci snažit na jedné straně prostřednictvím 

myšlenek současných humanitních vědců a na straně druhé skrze filmová díla, která nám 

budou vodítkem v možnostech nazírání situace současného světa a místa lidského jedince 

v něm. 

Ulrich Beck vysvětluje podmínky současného života na Zemi nejen pomocí principu 

„nejen-nýbrž i“, ale také prostřednictvím rozdílu mezi spojením buď-anebo a spojkou a. 

Tento koncept si vypůjčuje od malíře Vasila Kandinského. 

 

2.3 Nutnost přechodu od principu buď-anebo k a 

 

Vasil Kandinskij, jeden z průkopníků abstraktní malby, se kromě aktivní umělecké 

tvorby věnoval také teoretické reflexi umění a společnosti. Ve svém článku z roku 1927 se 

zamýšlí nad slovy, která by nejlépe vystihovala ducha tehdejší doby.24 Dochází ke zjištění, že 

celé 19. století se zakládalo na procesech kategorizace, rozdělování a specializace. A z těchto 

důvodů může být předminulé století charakterizováno vylučovacím spojením buď-anebo. 

Právě 19. století bylo časem, kdy se počínaly diversifikovat jednotlivé vědní obory. Podle 

Kandinského došlo k úzkým specializacím, ve kterých jsou vychováváni odborníci, kteří jsou 

                                                 
21 U. BECK, Vynalézání politiky. K teorii reflexivní modernizace, Praha, Sociologické nakladatelství, 2007, 
s. 260. 
22 Tamtéž, s. 269. 
23 H.-G., GADAMER, Člověk a řeč: výbor textů, Praha, OIKOYMENH, 1999, s. 92. 
24 W. KANDINSKY, And, Some remarks on synthetic art, in: K. C. LINDSAY, P. VERGO (ed.), Kandinsky, 
Complete Writings on Art, New York, Da Capo Press, 1994, p. 708-717. 
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ale jinak nevzdělaní. Touto myšlenkou předznamenává rozsáhlou debatu o dvou kulturách, 

kterou podnítil na samém konci 50. let anglický fyzik a spisovatel Charles P. Snow.25 Ten 

upozornil na nepochopení, které panuje mezi vědeckou a uměleckou inteligencí. Upozornil na 

ztrátu schopnosti vidět svět jako neredukovatelný celek a na tendenci vědecké obce vylučovat 

z obrazu světa vše, co překračuje možnosti exaktních věd. Touto cestou se pak ve 20. století 

vydal i vzdělávací systém. Český filozof a biolog Zdeněk Neubauer k tomu podotýká, že 

„výchova spočívající na vědeckých poznatcích zplodila a dosud plodí lidi prakticky 

negramotné, nevzdělané, neschopné myšlení, nejméně pak náročného myšlení vědeckého“26 

a dodává, že „vědeckou vzdělaností se z člověka stává specialista odcizený přirozenému 

světu“.27 Právě odcizení přirozenému světu měl na mysli i Snow ve své kritice vědecké obce. 

Ten zároveň vyslovil i pochybnost nad možností nápravy – možná již tento proces zašel příliš 

daleko.28 Také Kandinskij už o několik desetiletí dříve volal po opětovném scelení obrazu 

světa. Kandinskij byl přesvědčen, že rozdělující princip 19. století buď-anebo bude 

v následujícím století opuštěn a překonán principem sjednocujícím, který bude možné 

postihnout slučovací spojkou a.  

Zatímco přístup 19. století přetrvával, vynořily se zcela nové skutečnosti, poznatky 

a jevy, které byly stále nazírány pod vylučovacím zorným úhlem: „This is the tragedy of our 

age. New phenomena are viewed from the old standpoint and treated in a dead manner.“29 

Kandinskij byl nicméně optimistou a v období, které sám nazýval chaosem, již viděl přicházet 

nový řád, který se odpoutá od buď-anebo a dospěje k syntetizujícímu a. Byl toho názoru, že 

pouze začátek 20. století zůstal pod vlivem neadekvátního způsobu vidění: „The twentieth 

century stands in the shadow of the device ‘and’.“30 

Téměř sto let poté, co Kandinskij napsal svůj článek, můžeme konstatovat, že jeho 

optimismus nebyl naplněn. Nakonec to nebyl pouze začátek 20. století, který zůstal pod 

vlivem buď-anebo, ale i celý jeho zbytek. Až s nástupem postmoderny, kdy se „radikální 

pluralita jako základní stav stává uznanou realitou“31 a ještě silněji na prahu 21. století 

                                                 
25 Viz CH. P. SNOW, The two cultures: and a second look : an expanded version of the two cultures and the 
scientific revolution, Cambridge, Cambridge University Press, 1965. 
26 Z. NEUBAUER, Smysl a svět: hermeneutický pohled na svět, Praha, Moraviapress, 2001, s. 84. 
27 Tamtéž, s. 97. 
28 Viz CH. P. SNOW, The two cultures: and a second look : an expanded version of the two cultures and the 
scientific revolution, Cambridge, Cambridge University Press 1965, p. 19. 
29 W. KANDINSKY, And, Some remarks on synthetic art, in: K. C. LINDSAY, P. VERGO (ed.), Kandinsky, 
Complete Writings on Art, New York, Da Capo Press, 1994, p. 710: „To je tragédie naší doby. Nové jevy jsou 
nazírány ze starých zorných úhlů a řešeny již neplatným způsobem.“ 
30 Tamtéž, p. 711: „Dvacáté století stojí ve stínu spojky ‘a’.“ 
31 W. WELSCH, Naše postmoderní moderna, Praha, Zvon, 1994, s. 13. 
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můžeme snad reálně uvažovat o začátku prozření a uznání nutnosti přejít od vylučovacího 

a nadřazeného buď-anebo k slučovacímu a pokornějšímu a.  

Proces uvědomění a uznání vzájemné závislosti dříve oddělovaných skutečností je 

stále na počátku. “The continuation of this beginning consists in discovering further 

interrelationships and exploiting them in the service of human development, the most 

important task of mankind,”32 psal v roce 1917 Kandinskij a tento základní úkol jako by 

zůstával stále před námi. Zatímco buď-anebo zahrnovalo snahu po oddělování, úsilí 

o specializaci a jednoznačnost a přesvědčení o možnosti postihnout svět reduktivně 

pozitivistickým přístupem, a značí zdůrazňování vzájemnosti, mnohosti a nejistoty, klade 

otázky po souvislostech, je syntetické a někdy ambivalentní. Německý sociolog Ulrich Beck, 

který na Kandinského článek odkazuje v práci Vynalézání politiky,33 si všímá faktu odmítání 

situace a, což ilustruje například novým vytyčováním hranic a štěpením států. „Mnoha lidem 

nahání strach globálnost, difuznost a nezřetelnost tohoto a.“34 Nicméně ani snahy čelit 

nejistotě prostřednictvím uzavírání se nezabrání rozvíjení a zesilování plurality, křehkosti a 

pocitu ohrožení, který přepadá současný svět. Současný stav globalizovaného světa přináší 

problémy zcela nového druhu, a tak jsme postaveni před překonání postoje buď-anebo. Svět 

buď-anebo, „v němž myslíme, jednáme a žijeme, ztrácí oprávnění“.35 V současnosti musíme 

přemýšlet tak, abychom neoddělovali fakta od sebe, abychom si byli vědomi jejich 

komplexnosti. Je potřeba si být vědomi faktu, že naše myšlení i vědění je vždy nedokončené a 

neustále se musí potýkat s nejistotou. 

Princip a, tedy především jeho zdůraznění a pěstování, je jedním z plodů 

postmoderny, jestliže ji vymezíme jako snahu přistoupit ke skutečnosti skrze pojmy plurality, 

diference, multiperspektivity, decentralizace a nesyntetizovatelnosti smyslu. Pluralita myšlení 

je nyní nepopiratelná, stejně jako s ní související pluralita hodnotových systémů a orientací. 

Takový svět je již daleko od selektivního buď-anebo a takový svět již dávno obýváme. 

Nakolik v něm ale umíme i žít je stále otázkou.  

Vidíme, že princip a se kryje s úkolem sociologické imaginace. Ta si klade za cíl 

nacházení propojení mezi osobním životem a společností a zdůrazňuje uvědomování si 

vzájemných souvislostí mezi jednotlivými oblastmi života. Sociologická imaginace je 

                                                 
32 W. KANDINSKY, And, Some remarks on synthetic art, in: K. C. LINDSAY, P. VERGO (ed.), Kandinsky, 
Complete Writings on Art, New York, Da Capo Press, 1994, p. 716: „Pokračování tohoto začátku spočívá 
v objevování dalších propojení a v jejich zkoumání za účelem lidského vývoje, nejdůležitějšího úkolu lidstva.“ 
33 Viz U. BECK, Vynalézání politiky. K teorii reflexivní modernizace, Praha, Sociologické nakladatelství, 2007, 
s. 15-19. 
34 Tamtéž, s. 16. 
35 Tamtéž, s. 17. 
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nástrojem, který napomáhá uskutečnění vnímání světa v kategorii a. Schopnost sociologické 

imaginace tak opět nabývá na aktuálnosti a důležitosti.  

Živost a stálou aktuálnost sociologické imaginace dokládá například i sociolog 

polského původu Zygmunt Bauman. Ten sice přímo neodkazuje na Millsovu koncepci, ale 

z výkladu o životě jakožto příběhu můžeme jasně vycítit její vliv. 

 

2.4 Baumanova paralela se sociologickou imaginací 

 

Ve shodě s Millsem a jeho koncepcí sociologické imaginace můžeme interpretovat 

myšlenky současného sociologa Zygmunta Baumana, který v úvodu své Individualizované 

společnosti v podstatě rozebírá koncept sociologické imaginace. 

Bauman tvrdí, že sociologie je věda, která vypráví příběhy, a stejně tak každý člověk 

rozumí světu pomocí příběhů. Každý jedince si vytváří určitá vyprávění, která zasazují jeho 

život do kontextu konkrétní společnosti a do světa, ve kterém žije. Příběhy, stejně jako jejich 

původci, ale v současné době „procházejí procesem neúprosné individualizace“.36 Každý 

příběh obsahuje určité podmínky, tedy „okolnosti, které se člověku přihodily, přišly 

neočekávaně a nezmizí, byť by si to člověk sebevíc přál“.37 Jde o historické danosti, které jsou 

do určité míry (v očích vyprávějícího však naprosto absolutně) nezávislé na konkrétním 

jedinci. Jde o objektivní realitu, a kdybychom měli hovořit v Millsových termínech, jde 

o rovinu veřejných problémů, které jsou skutečně mimo okamžitý dosah konkrétního jedince. 

Vlastní životní příběhy jsou druhou částí vyprávění, které dává životu jednotící smysl. Tato 

rovina je blízká Millsově rovině osobních problémů, tedy té oblasti, která závisí na 

schopnostech a dispozicích každého člověka. Bauman říká, že se jedná o „rozdíl mezi tím, co 

považujeme za samozřejmé, a tím, u čeho klademe otázku 'proč' a 'jak'“.38 Otázky „proč“ 

a „jak“ se týkají nás samých, týkají se oblastí, které jsou určitým způsobem v naší moci 

a které můžeme ovlivňovat. Pokud tomu tak je, můžeme také říci, „proč“ něco je tak jak je 

a „jak“ k tomu došlo. Oblast, kterou považujeme za samozřejmou, je oblastí objektivně, tedy 

na nás nezávisle danou, jedná se o podmínky sdílené s ostatními, které není v naší moci 

nějakým způsobem změnit. Podmínky jsou „záležitosti, u nichž nemáme na výběr“.39 

V diskurzu podmínek a vlastních životních příběhů, které jsou utvářeny konkrétním 

jednáním člověka, je pak základní otázkou, kde leží hranice mezi podmínkami, které jsou 
                                                 
36 Z. BAUMAN, Individualizovaná společnost, Praha, Mladá fronta, 2004, s. 16. 
37 Tamtéž. 
38 Tamtéž. 
39 Tamtéž, s. 17. 



 21 

mimo náš dosah, a vlastními činy. Bauman aktualizuje Marxův výrok, že lidé tvoří dějiny, ale 

za podmínek, které si nevybrali, a říká, že „lidé vytvářejí své životy, ale za podmínek, které si 

nemohli vybrat“.40 Zdá se, že hranice vedoucí mezi oblastí podmínek a oblastí konkrétního 

jednání je jasně daná a tedy neproblematická. Tento fakt je ovšem pouze zdánlivý, protože jak 

říká francouzský antropolog Maurice Godelier, člověk ve společnosti pouze nežije, ale je také, 

jako jediný tvor na Zemi, jejím tvůrcem a je v jeho moci ji přetvářet a měnit.41 Hranice mezi 

prostředím a jednáním tak je základním prvkem pro utváření našich životů, vymezuje 

možnosti a dosah našeho jednání a myšlení. Tato hranice je pro člověka základem jeho 

předporozumění světu. Vymezuje pole našeho přemýšlení, našich tužeb, našeho životního 

směřování, vymezuje horizont našeho života. Podle Baumana „se jedná o notoricky 

pohyblivou hranici“42 a její objektivnost, nenarušitelnost a neproniknutelnost je pouze 

zdánlivá. 

Bauman jinými slovy hovoří o sociologické imaginaci, díky které si lidé mohou 

uvědomit, „co se odehrává v nich samých jako miniaturních společenských průsečících 

biografie a historie“.43 Millsovu biografii, kterou má každý člověk ve své moci, Bauman 

pojímá jako konkrétním jedincem ovlivnitelnou sféru jednání a historii, které je člověk ať 

chce či nechce součástí, jako nezměnitelné prostředí. 

Bauman, stejně jako Mills, ovšem téměř o půl století později, diagnostikuje současnou 

dobu jako čas plný nejistoty, kdy došlo k rozpadu pevných struktur a jasných pravidel, což 

vede k dezorientaci člověka ve společnosti.44 Jedinec se pro nepřehlednost 

a neproniknutelnost roviny historie/prostředí soustředí na sebe. Současné příběhy obyvatel 

Západu tak člení životy jednotlivců způsobem, který vylučuje a potlačuje možnost najít 

propojení osudů jednotlivců se způsoby a prostředky, na kterých stojí fungování společnosti 

jako celku. Nadindividuální společenské faktory jsou pojaty jako skutečnosti „mimo dohled 

a dosah myšlení“,45 čímž se vylučuje zkoumání, reflexe a kritika „způsobu, jímž je utvářena 

lidská situace, respektive sdílená lidská nesnáz“.46 V současnosti je tedy zabraňováno 

utváření sociologické imaginace, která umožňuje „pochopit širší historickou scénu v jejím 

významu pro vnitřní život a pro vnější životní dráhu různých jednotlivců“,47 tím, že se jedinec 

                                                 
40 Tamtéž, s. 16-17. 
41 Viz M. GODELIER, Au fondement des sociétés humaines. Ce que nous apprend l´anthropologie, Paris, Albin 
Michel, 2007, p. 221.  
42 Z. BAUMAN, Individualizovaná společnost, Praha, Mladá fronta, 2004, s. 18. 
43 CH. W. MILLS, Sociologická imaginace, Praha, Sociologické nakladatelství, 2002, s. 11. 
44 Srov. tamtéž, s. 8. 
45 Z. BAUMAN, Individualizovaná společnost, Praha, Mladá fronta, 2004, s. 19. 
46 Tamtéž, s. 20. 
47 CH. W. MILLS, Sociologická imaginace, Praha, Sociologické nakladatelství, 2002, s. 9. 
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od této širší historické scény odvrací jako od sféry, ke které nemá žádný přístup, která je 

sférou neovlivnitelného prostředí. 

Pojmem, se kterým Bauman doporučuje pro větší jasnost pracovat, je pojem 

artikulace. Definici pojmu přebírá od britského sociálního vědce Lawrence Grossberga: 

 

Articulation is the construction of one set of relations out of another; it often 

involves delinking or disarticulating connections in order to link or 

rearticulate others. Articulation is a continuous struggle to reposition 

practices within a shifting the field of forces, to redefine the possibilities of 

life by redefining the field of relations – the context – within which a practice 

is located.48 

 

Člověk neustále artikuluje svůj život, tedy určitým způsobem uchopuje svoji 

zkušenost a vřazuje ji do širšího kontextu své biografie a širší historie. Pokud vztáhneme 

definici artikulace na chápání konkrétního života, na pojetí životních podmínek a možností 

konkrétním člověkem, jedná se opět o schopnost sociologické imaginace. Ta je zde popsána 

v obecnějších pojmech. Schopnost adekvátní artikulace svého života, tedy správná konstrukce 

svého životního příběhu a správné určení hranice mezi prostředím a jednáním, je 

sociologickou imaginací. Sociologická imaginace spočívá právě v rozpojení zavedených 

propojení, tedy v posunutí hranice oddělující sféru možného zasahování (biografie/jednání) 

od sféry mimo dosah jedince (historie/prostředí). Sociologická imaginace je redefinicí 

„životních možností redefinicí pole relací, kontextu, v jehož rámci je určitá praktika 

umístěna“, jak říká L. Grossberg. 

Také Bauman uvádí, že základním úkolem sociologie je těsné podílení se na 

„neustálých snahách o reartikulaci měnící se lidské situace, v níž se nacházejí stále 

individualizovanější jedinci při svém úsilí dát svým životům smysl a cíl“.49 Prvořadým úkolem 

sociologie - a také naší práce - je snaha o vybudování sociologické imaginace. 

 

                                                 
48 L. GROSSBERG, We Gotta Get Out of This Palce, Popular conservatism and postmodern culture, New York 
& London, Routledge, 1992, p. 54: „Artikulace je sestavení jednoho souboru relací ze souboru jiného. Často je 
její součástí rozpojení či disartikulace stávajících propojení kvůli spojení či reartikulaci jiných. Artikulace je 
neustálý boj za znovuzasazení činností do pohyblivého pole sil, o redefinici životních možností redefinicí pole 
relací, kontextu, v jehož rámci je určitá praktika umístěna.“ 
49 Z. BAUMAN, Individualizovaná společnost, Praha, Mladá fronta, 2004, s. 23-24. 
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2.5 „Sociální představivost“ Charlese Taylora a sociologická imaginace 

 

Kanadský filozof Charles Taylor v roce 2004 vydal knihu Modern Social Imaginaries, 

ve kterých se zabývá fenoménem „social imaginaries“, což bychom mohli přeložit jako 

sociální představivost.50 Taylorův koncept51 ve stručnosti nastíníme, protože se v určitém 

ohledu dotýká problematiky naší práce a můžeme jej klást do souvislosti i s Millsovým 

konceptem sociologické imaginace. Bude tak zajímavým a podnětným doplněním našeho 

mapování možností změny pohledu člověka na sebe a svůj život v rámci určité dějinně 

definované situace. 

Sociální představivost (social imaginaries) je podle Taylora52 způsob, jakým si lidé 

představují své zasazení ve světě a jak si konstruují představy o svém sociálním prostředí. Již 

zde můžeme vidět určitou příbuznost s konceptem Ch. W. Millse, který hovoří o sociologické 

imaginaci jako o schopnosti vřadit svoji biografii do konkrétní historické situace. Social 

imaginaries jsou neseny obrazy, příběhy a legendami a jsou sdíleny rozsáhlými skupinami 

lidí či celými společnostmi. „…the social imaginary is that common understanding that 

makes possible common practices and a widely shared sense of legitimacy.“53 Příkladem 

sociální představivosti může být koncepce lidských práv: Zatímco ještě před sto lety bylo 

vyloučeno, aby byla lidská práva přiřčena všem lidem pouze na základě jejich příslušnosti 

k lidskému rodu, během relativně krátké doby se sociální představivost v této oblasti 

radikálně proměnila. Uznání elementárních práv každého člověka je – alespoň teoreticky – 

naprostou samozřejmostí a nedomyslitelně patří k základům západního způsobu nazírání na 

svět.54 

Důležitou a základní charakteristikou je, že nejde o propracovanou a uvědomovanou 

teorii, ale o žitou praxi. Social imaginaries zakládají každodenní život a zároveň jsou 

každodenním žitím potvrzovány. Zatímco teorie jsou promýšleny, utvářeny a následně 

zavrhovány zcela vědomě, soubor social imaginaries působí hlouběji v lidské mysli, jsou 

utvářejícím prvkem vnímání života ve společnosti, tedy i života jako celku. Díky sociální 

                                                 
50 Viz G. BUß, „Hlad po transcendenci“: Křesťanský pohled Charlese Taylora na sekulární věk, in: Salve: Revue 
pro teologii, duchovní život a kulturu, č. 2, roč. 19 (2009), s. 99-121. 
51 Svůj koncept pak zahrnul a dále rozpracoval i ve svém opus magnum A Secular Age (2007), kde se zabývá 
vznikem, rozkvětem a nadvládou sekularismu v posledních 500 letech. Viz CH. TAYLOR, A Secular Age, 
Cambridge, Massachusetts, and London, England The Belknap Press of Harvard University Press, 2007. 
52 CH. TAYLOR, Modern Social Imaginaries, Durham and London, Duke University Press, 2004. 
53 Tamtéž, p. 23: „…sociální představivost je sdílené porozumění, díky kterému jsou možné společné praktiky 
a široce sdílený pocit jejich legitimity.“ 
54 Viz G. Buß, „Hlad po transcendenci“: Křesťanský pohled Charlese Taylora na sekulární věk, in: Salve: Revue 
pro teologii, duchovní život a kulturu, č. 2, roč. 19 (2009), s. 103. 
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představivosti jsme schopni orientace ve společnosti, jsme schopni dodržovat její normy 

a pravidla, chovat se očekávaným způsobem. Social imaginaries zahrnují dvě roviny: rovinu 

faktickou a rovinu normativní. Je rozdíl mezi tím, jak se chováme a jak se věci obvykle 

odehrávají na jedné straně a ideálním obrazem, jak by věci měly být a jak by se měly 

odehrávat, na straně druhé. Tyto dvě roviny jsou vzájemně provázány. Rovina ideální 

představy chodu věci je vždy nutně přítomna, stejně jako zastřešující představa morálního či 

metafyzického řádu, v rámci kterého dávají dodržované normy smysl. 

Soubor social imaginaries je z velké části nestrukturované a neartikulované chápání 

naší celkové situace. Tu nikdy nemůžeme zcela přesně postihnout a vyjádřit v rámci 

uzavřeného celku výpovědí. A právě proto podle Taylora nejde o teorii, ale o jistý druh 

neartikulované představivosti. Lidé vždy uvažovali v rámci určité sociální představivosti a to 

dlouho předtím, než o světě a společnosti začali teorizovat. Mohli bychom si zde pomoci 

rozdílem mezi běžným uvažováním a soustředěným přemýšlením, jak jej uvádí filozof 

Antonín Mokrejš.55 Zatímco obvyklé a nezbytné myšlení je v podstatě neuvědomovaný 

proces, který samovolně plyne a díky kterému jsme schopni řešit obvyklé situace všedního 

života (právě v rámci platné sociální představivosti), soustředěné přemýšlení je rezervováno 

pro vědomou aktivitu, kdy prozkoumáváme určitou problematickou oblast, se kterou se 

potřebujeme teoreticky vyrovnat. „Běžné uvažování se jeví jako přímočarý a neúchylný chod 

směřující nejkratší cestou k dané věci“,56 kdežto „skutečné myšlení považuje za svůj výkon 

vypracování otázky“.57 Sociální představivost pak utváří rámec pro obě aktivity. Z určitého 

hlediska je ovšem důležitější pro rovinu první, tedy pro každodenní bezproblémové či 

neproblematické uvažování, protože právě ono je základním fenoménem, díky kterému jsme 

schopni vést běžný život. Teoretizování je rezervováno pouze pro určitou skupinu lidí či je 

vymezeno konkrétními nároky životní situace. Základním modem života není teorie, ale 

povětšinou automatický pohyb v rámci určité sociální představivosti. 

Vztah teorií, tedy vědomě lidsky utvořených abstraktních konceptů, a social 

imaginaries ale není jednoduše oddělitelný a nezávislý, ani tomu není pouze tak, že se 

teoretizování odehrává vždy v rámci platné sociální představivosti. Taylor upozorňuje, že 

teorie mohou nabýt takového vlivu, že se stanou součástí sociální představivosti a ovlivní ji 

natolik, že dojde k proměnění social imaginaries a tedy i k proměně žitého světa jednotlivými 

lidmi (a tedy i celé společnosti). To, co bylo původně teoretickým konceptem, který byl 

                                                 
55 Rozlišení běžného uvažování a teoretické reflexe se blíže věnujeme v části Umění a život: umění jako nástroj 
sociologické imaginace. 
56 A. MOKREJŠ, Umění: a k čemu?, Praha, Triton, 2002, s. 9. 
57 Tamtéž, s. 10. 
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probírán, tedy vědomě promýšlen, úzkou skupinou lidí (intelektuální elitou), pronikne do 

života společnosti, lidské chování projde určitou proměnou, dojde ke vzniku nových praktik 

a nových vzorců chování. Nové vzorce jednání se postupně stanou zcela běžnými.58 Dojde 

k přesunu ze sféry soustředěného přemýšlení - v rámci teoretického diskurzu, který je 

rezervován elitě - do neproblematické každodennosti, do běžného myšlení celé společnosti. 

Nové porozumění a pojetí skutečnosti se tak stane přístupné všem příslušníkům společnosti, 

stane se jejich životní „biosférou“, která je po většinu času neuvědomovaná. Dojde k proměně 

social imaginaries. Nové praktiky s novým implicitním porozuměním skutečnosti pak mohou 

dát podnět ke zrodu nových teorií, které opět ovlivní praxi atd. 

Jakou můžeme najít souvislost mezi Taylorovým konceptem social imaginaries 

a Millsovou sociologickou imaginací? 

Millsova sociologická imaginace ve své podstatě pracuje ve směru změny platných 

social imaginaries. Když Mills popisuje sociologickou imaginaci jako schopnost propojit 

biografii s historií, čímž má dojít k adekvátnějšímu nazření pozice jedince ve světě a k lepší 

orientaci v něm, v podstatě hovoří o změně určité části Taylorovy sociální představivosti. 

Otevření se jedince světovému rozměru dějin, vnímání sebe sama na pozadí skutečně 

platných dějinně vývojových vymezení, která v poslední době prošla radikální proměnou, 

vede ve svém nejzazším důsledku ke změně vnímání sebe sama, ke změně jednání i smýšlení. 

A pokud by takovým procesem prošla celá společnost, došlo by i k proměně jejích social 

imaginaries. Představy o závislosti jedince nejen na nejbližším okolí, ale i na událostech na 

druhé straně planety Země, vědomí života na Zemi jako nanejvýš komplexního celku, by se 

staly součástí obecně sdíleného náhledu na svět. 

Cílem Millsovy sociologické imaginace je proměna Taylorovy sociální představivosti 

a naše práce by se ráda alespoň minimální měrou podílela na této cestě. 

 

2.6 Naše pojetí sociologické imaginace: kulturologická perspektiva 

 

Sociologická imaginace v podobě, jak o ní hovořil Ch. W. Mills, je stále aktuálním 

a potřebným konceptem. Současná společnost a její fungování je ještě složitější, propojenější, 

komplexnější a méně čitelná než dříve. Nynější stav světa ukazuje, že sociologická imaginace, 

ve smyslu možnosti alespoň částečného nahlédnutí fungování společnosti, je nutnou 

intelektuální výbavou života jednotlivce. 

                                                 
58 Viz CH. TAYLOR, Modern Social Imaginaries, Durham and London, Duke University Press, 2004, p. 30. 
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Jestliže tomu tak nebude, nelze zvrátit (v mnohých ohledech) negativní tendence 

současného života obyvatel Západu, což podle některých vědců může přivodit i ohrožení 

lidského života jako celku na naší planetě. Z toho lze vyvodit, že sociologická imaginace 

nemá vést pouze ke zjištění o stavu společnosti a z toho vyplývající lepší orientace individua 

v ní. Zjištění a uvědomění si kritického stavu společnosti (západní civilizace) by mělo vést ke 

snaze o postihnutí kořenů krize a vyvození určitých závěrů v podobě možných východisek 

z ní.  

 

 

 

 

 

 

2.6.1 Kulturologická perspektiva a definice kultury 

Naše zkoumání způsobů lidské přítomnosti ve světě se bude odehrávat 

v kulturologické perspektivě. Kulturologické vidění světa nám umožní propojovat poznatky 

z celého spektra společenských věd, které dány společně do těsného kontaktu teprve mohou 

vést alespoň k trochu plastičtějšímu zobrazení světa člověka. V našem případě poznatky 

z oblasti filozofie, sociologie, psychologie, ale také sociální a kulturní antropologie, ekologie 

nebo umění, v našem případě především filmu, dají dohromady ucelenější pohled na člověka, 

který samozřejmě nikdy nemůže být definitivní ani teoreticky, natož prakticky, tedy v určitém 

konkrétním intelektuálním výkonu. Ambice kulturologického uchopení reality, pohledu 

integrujícího poznatky jednotlivých odvětví společenskovědních oborů, nemohou být v praxi 

nikdy naplněny. Obraz člověka zůstane roztříštěný a vždy neúplný. To nás nicméně nemůže 

odradit od opakovaných pokusů takový obraz alespoň nastínit a neustále se o jeho načrtnutí 

pokoušet znovu a znovu. 

Kulturologická perspektiva se samozřejmě ocitá v nebezpečí povrchního uchopení 

reality, protože ze své podstaty nemůže ve svých výsledných produktech zacházet do 

detailních poznatků jednotlivých věd. Jejím úkolem tedy není bádání na poli filozofie, 

sociologie či psychologie, to přenechává odborníkům jednotlivých oborů, ale spíše 

syntetizující práce, při které se jednotlivé poznatky dostávají do nových souvislostí. Svojí 

ambicí odpovídá na požadavky francouzského antropologa a filozofa Edgara Morina, který 

volá po komplexním a kontextuálním myšlení, které by překračovalo jednotlivé 

specializované disciplíny: „Il s´agit de rechercher toujours la relation d´inséparabilité et 
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d´inter-rétro-action entre tout phénomène et son contexte, et de tout contexte avec le contexte 

planétaire.“59 V případě sociologické imaginace je Morinovo konstatování přesné a v rámci 

takového uvažování pak kulturologická perspektiva nabývá zvláštní důležitosti. Pro adekvátní 

poznání lidské situace v současném světě se nemůžeme vyhnout mnoha mezioborovým 

přesahům.  

Ke kulturologickému průzkumu určitého problému je také zapotřebí jasně určit 

a vymezit pojem kultury, který je pro tento mezioborový přístup zásadní. Pro naši práci 

volíme jako nejvhodnější globální antropologické pojetí kultury, které do kultury zahrnuje 

„nejen pozitivní hodnoty, ale všechny nadbiologické prostředky a mechanismy, jejichž 

prostřednictvím se člověk jako člen společnosti adaptuje k vnějšímu prostředí“.60 Kulturu tedy 

definujeme jako „systém artefaktů, sociokulturních regulativů a idejí sdílených a předávaných 

členy určité společnosti“.61 

Kulturologický přístup spatřujeme i v propojení sociologické imaginace a filmu, tedy 

jednoho z důležitých segmentů současné kultury. I zde se jedná o přemostění dvou zásadních 

oblastí lidské činnosti, o propojení dvou oblastí, které v současném pojetí kultury bývají 

většinou odděleny. Filmy jakožto součást umění, případně mediální sféry nejsou příliš často 

v centru pozornosti širší mezioborové perspektivy. Jednotlivé vědy se filmu věnují vždy ze 

svého úhlu pohledu: psychologie postihuje reakce diváků na film, jejich prožitky a emoce, 

mechanismus ztotožnění se s hrdiny apod., sociologie filmu rozebírá podmínky konzumace, 

proměny vnímání filmu, význam filmu pro společnost, filozofie pak většinou vnímá film 

okrajově, většinou jako ilustraci určitých filozofických směrů a konceptů. Film jako předmět 

filmové vědy je většinou zkoumán v rámci různých teoretických koncepcí, je věnován prostor 

nejrůznějším souvislostem intertextuálním a vývojovým, případně je pojímán, v diachronní 

perspektivě, jako historický artefakt, ale k užšímu (a zároveň širšímu) propojení filmu 

a poznatků různých společenskovědních oborů dochází méně často.  

Právě z těchto důvodů umožňuje kulturologické uchopení filmu a sociologické 

imaginace originální pohled, který by se mohl vyjevit jako obohacující a podnětný.  

 

2.6.2 Potřeba odstupu 

Prostřednictvím sociologické imaginace se snažíme umožnit orientaci v přítomnosti. 

Jde o upřesňování pohledu, o rozšiřování horizontu, o lepší rozlišování podstatných událostí 

                                                 
59 E. MORIN, Vers l´abime?, Paris, L´Herne, p. 60: „Vždy musíme hledat vztah neoddělitelnosti a inter-retro-
aktivity mezi každým jevem a jeho kontextem, a mezi každým kontextem a kontextem planetárním.“ 
60 V. SOUKUP, Dějiny antropologie, Praha, Karolinum, 2004, s. 286. 
61 Tamtéž. 
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od marginálních. K možnosti nahlédnout svoji situaci v širší perspektivě patří odstup 

a nadhled stejně jako „schopnost porovnat a konfrontovat jednotlivé věci a začlenit je do 

kontextu celku, protože až jejich místo a váha v rámci celku nabízejí skutečná kritéria pro 

posouzení“.62 Nemůžeme správně nahlédnout postavení své, lidí kolem nás, ani postavení 

člověka jako takového, dokud se nepokusíme vidět situaci globálně, se všemi možnými 

souvislostmi. 

Požadavek odstupu by ale měl být pouze přechodným stádiem sociologické 

imaginace. Po nahlédnutí určité situace, po načrtnutí určitých nových hranic a obrysů, které 

jsme nemohli vidět uzavřeni ve své vlastní pozici, a kvůli kterým jsme museli zaujmout 

požadovaný odstup, je nutné vrátit se opět k sobě, do své konkrétní životní situace. Pokud se 

nahlédnutá situace vyjevila jako neuspokojivá a pokud jsme zjistili, že je potřeba určitá 

náprava, musíme požadované změny provádět nejdříve v nejbližším možném prostoru, tedy 

u sebe sama. „Možná změna se tak týká především našeho vlastního života, vlastního bytí, 

a teprve odvozeně okolního světa, lidí, věcí, příběhů, dějů, akcí a situací kolem nás.“63 

Sociologická imaginace jakožto schopnost poznání, že život každého člověka je 

průsečíkem biografie a historie, tak nejdřív vede člověka k pohybu od sebe k vnějšímu světu, 

aby byl pak schopen lépe a nově vidět sebe sama a podle toho byl také schopen a ochoten 

korigovat své jednání. Nový náhled vede i k požadavku změny a k otázce, jakým směrem by 

změna měla být vedena a jaké podstaty by měla být. Člověk se ocitá na poli nejistoty 

a pochybování. Zjišťuje, že souřadnice jeho dosavadního života nebyly správné a že vyžadují 

poopravení. Ocitáme se najednou v problematickém světě, který vyžaduje tázání, překročení 

neproblematičnosti našeho života a vykročení z uzavření ve sféře soukromé do sféry společné. 

Při zkoumání souřadnic našich životů vsazených do společného prostoru našeho 

nejbližšího i vzdálenějšího okolí si musíme být vědomi, že vždy vycházíme ze své situace 

a že vše objevené a nově uvědomované musíme vztahovat především na sebe, na naši situaci 

a na naše konkrétní životní okolnosti. V rámci sociologické imaginace bychom se vždy měli 

ptát na svoji aktuální pozici, uvědomit si současný a zároveň i kýžený stav, ke kterému se 

snažíme dospět a z odstupu, ze kterého jsme objevovali uspořádání světa a podmínky lidského 

života v něm, bychom se vždy měli vrátit ke svému místu a zkoumat, jakým způsobem se 

právě z něj vztahuji k vysoce komplexnímu celku. 

Pocit bezmoci, který nás může přepadat při pohledu zvenčí na lidskou situaci v rámci 

globalizované společnosti, pak můžeme překonat uvědoměním si, že člověk ve své svobodě 

                                                 
62 A. MOKREJŠ, Duchovní ráz naší doby, Praha, Triton, 2007, s. 29. 
63 Tamtéž. 
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a díky svým intelektuálním možnostem je charakterizován nejen tím, že ve společnosti žije, 

ale také a zároveň tím, že vlastní společnost sám utváří a mění.64 Sociologická imaginace nás 

učí skutečně správně rozlišit oblasti, které spadají do našeho vlivu a ty, které již ovlivnit 

nemůžeme. Přijmout věci, které nemůžeme změnit, neznamená podlehnout pasivitě, ale spíš 

objevit skutečné hranice nám daných možností. Toto uvědomění nás pak může dovést 

k nalezení těch nejlepších prostředků pro dosažení námi vytčených cílů. Platí, že „všechno 

nezměnitelné je třeba integrovat jako nezbytné okolnosti a potřebné východisko životní 

aktivity a tvořivosti“.65 Musíme věcně přijmout danou situaci (situaci naši osobní, našeho 

národa, kontinentu, Země) jako jediný možný počáteční bod uvažování, ze kterého je třeba 

rozvinout smysluplný rozvrh našich činností i našeho vztahování se ke světu. Námi zjištěný 

úděl je pro nás pevným bodem a místem, odkud musíme vyjít. Na místě není ani rezignace, 

ani snaha zastřít skutečnost, ale odhodlání se s daným údělem vyrovnat a pokusit se o jeho 

překonání, pokud není důstojný pro lidský život. 

Ocitáme se v situaci, kterou jsme sami nevytvořili, ale přejali od našich předků. 

Součástí sociologické imaginace tedy není jen zjišťování současného stavu světa a podmínek 

života v něm, ale také pohled do minulosti. Musíme se pohybovat na ose synchronní 

i diachronní.  

Pro poznání kořenů stavu současnosti se musíme vrátit do minulosti a řádně ji 

prozkoumat. „Our past is sedimented in our present, and we are doomed to misidentify 

ourselves, as long as we can´t do justice to where we come from“,66 podotýká ve svém 

stěžejním díle A secular age kanadský filozof Charles Taylor. Adekvátní poznání dneška 

nelze provést bez ohlížení se zpět a bez hlubokého promýšlení lidských dějin a dějin lidského 

rodu i v antropologickém slova smyslu. 

 

2.6.3 Radikální tázání 

Sociologická imaginace nás vede k odkrývání komplexnosti světa a může nás dovést 

až k radikálnímu tázání, které znejistí naše dlouhodobě pěstované předpoklady o pevných 

bodech našeho života a světa. Toho se můžeme zaleknout, nicméně bychom měli připustit, že 

právě takové tázání možná svojí neústupností a naléhavostí odpovídá vážnosti doby. Člověk 

má totiž tendenci unikat před hrozivými skutečnostmi do soukromí a do klidných podmínek 

                                                 
64 Viz M. GODELIER, Au fondement des sociétés humaines. Ce que nous apprend l´anthropologie, Paris, Albin 
Michel, 2007, p. 221. 
65 A. MOKREJŠ, Duchovní ráz naší doby, Praha, Triton, 2007, s. 69. 
66 CH. TAYLOR, A Secualr Age, Cambridge, Belknamp Press of Harvard University Press, 2007, p. 29: „Naše 
minulost je uložena v naší přítomnosti a dokud nepoznáme, odkud jsme přišli, budeme odsouzeni 
k neporozumění sobě samým.“  
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svého neproblematického „tady a teď“. Takovým vzdáváním se a útěkem do pasivity ale 

podřezává větev sám sobě. Připomeňme si slova německého existenciálního filosofa Karla 

Jasperse: 

  

Ale dnes je tolik falešného klidu. To je děsivé. My jsme dnes přes 

všechny otřesy a zkázu stále ještě v nebezpečí žít a myslit, jako by se nic 

podstatného nestalo. Je to, jako by nám ubohým postiženým narušil pěkný 

život jen nějaký malér, třeba požár, nyní však musí jít život dál postaru. Je to, 

jakoby se nic nedělo. V okamžiku velké úzkosti nebo bezradnosti obviňujeme 

druhé. Kdo takto cítí, vězí ještě v oněch propletencích, které mu umožňují jen 

zdání klidu. Tento klid je nutno proměnit v neklid, neboť je tu veliké 

nebezpečí: Co se stalo, může pokračovat jako nezměrná bída, aniž by se 

s námi lidmi jakožto lidmi něco dělo, aniž bychom slyšeli transcendenci, aniž 

bychom jasně viděli a jednali. Hrozivá ztráta vědomí by nás nechala pohltit 

tísní.67 

 

Jaspersova Filosofická víra byla vydána krátce po skončení 2. světové války v roce 

1947 a v jeho slovech můžeme cítit doznívající hrůzy válečné doby i Jaspersovo zneklidnění 

možností, že tato hraniční zkušenost lidstva nebude dostatečně hluboce a pravdivě 

reflektována. Jeho varování před falešným klidem a před tendencí zapomínat a zasouvat 

„všechny otřesy a zkázu“ platí i dnes. Na tomto místě se nebudeme zabývat Jaspersovou 

filozofií, jen bychom prostřednictvím citovaného úryvku rádi upozornili na potřebu 

odvážného pohledu na skutečnost, který nebude uhýbat před fakty a událostmi, jež pro nás 

mohou být ohrožující, případně mohou vést k požadavku změny našeho způsobu smýšlení 

stejně jako našeho jednání. 

Dnes, stejně jako před padesáti lety, neuvažujeme dostatečně radikálně a s dostatečnou 

odvahou o předpokladech a vnitřní logice našich životů stejně jako o chodu celé západní 

civilizace, která podle všeho prožívá vleklou a hlubokou krizi. Před touto krizí uhýbáme, 

skrýváme se do našich soukromých starostí, odmítáme k sobě skutečně připustit informace 

o stavu světa, protože se bojíme převzít adekvátní díl odpovědnosti, jehož rozměry nám jsou 

zcela neznámé. Žijeme ve světě jen domněle známém. Za těchto okolností je důležitá odvaha 

klást si otázky, stejně jako odvaha nezavírat oči před odpověďmi. Sociologická imaginace 
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vyžaduje pravdivost a upřímnost k sobě, k druhým lidem i ke světu. Aby byl její rozvoj vůbec 

umožněn, našim prvním úkolem je odvaha otevřít oči a být skutečně v přítomnosti, která se 

nám začne odhalovat. „Člověk se musí naučit přijímat svůj úděl – obecně lidský, společenský i 

individuální -, aniž by rezignoval nebo propadl zoufalství.“68 V současnosti jsme většinou 

dobře obeznámeni pouze s údělem vlastní každodennosti a to v dosti omezené míře, totiž té, 

která neobsahuje, nebo jen zcela reziduálně, dimenzi společenskou a obecně lidskou. Zbývá 

rovina individuální, která je poznávána a propracovávána jaksi mimoděk, životem samým. 

Úkolem sociologické imaginace je tedy také vytahování z partikularity našich jednotlivých 

životů do celkovosti světa.  

 

2.6.4 Sociologická imaginace jako součást výchovy 

Sociologická imaginace, tak jak ji pojímáme, má za cíl proměnit jedince v jeho 

smýšlení i jednání. Můžeme o ní tedy uvažovat jako o součásti výchovy. V následující části 

vyjdeme především z úvah předního českého filosofa výchovy Radima Palouše a jeho učitele 

Jana Patočky, z jehož odkazu R. Palouš vždy věrně čerpal. 

Výchova je předmětem pedagogiky, která ale při bližším ohledání rozlišuje mezi 

vzděláním a výchovou v užším slova smyslu. Zatímco vzdělání se týká vědomostí, výchovné 

cíle se dotýkají charakteru a mravní vyspělosti vychovávaného. Sociologická imaginace 

v našem pojetí pak zjevně překračuje hranice těchto vymezení, protože na základě určitých 

získaných vědomostí (a prožitků, zkušeností) předpokládá proměnu jedince. Vede 

prostřednictvím vzdělání k výchově, přičemž k získaným vědomostem přidává prožitek 

z uměleckého díla – filmu, čímž umožňuje setkání mezi vědou a životem. Spojení poznatků 

humanitních vědních oborů a filmu je slibnou šancí, jak docílit nejen pasivního načerpání 

vědomostí, ale také aktivního vsazení do souřadnic vlastního života. 

Film zde má být nástrojem zaujetí vychovávaného, tedy studenta či čtenáře a diváka. 

Zatímco teoretické vědecké poznatky mohou jedinci připadat vzdálené od života, pro život 

nepotřebné a nepoužitelné, filmový příběh má možnost nabyté vědomosti zasadit do určitého 

konkrétního rámce (fiktivního, přesto však ukazujícího jistou podobu lidského přebývání na 

světě) a jedinec může nahlédnout onu zásadní a proměňujíc skutečnost, že se ho viděné 

nějakým způsobem přeci jen týká. „V oblasti pedagogické vychovatel usiluje o to, aby 

vychovávaný vzal téma za své, aby on sám objevil náležitou odpověď jakožto pravou, aby 

v něm zajiskřilo správné řešení a konečně k tomu, aby se naklonil v duchu nálezu k činu.“69 

                                                 
68 A. MOKREJŠ, Duchovní ráz naší doby, Praha, Triton, 2007, s. 71. 
69 R. PALOUŠ, Paradoxy výchovy, Praha, Karolinum, 2009, s. 33. 



 32 

V našem případě je film pomůckou právě pro to, aby byl student probíranými otázkami 

skutečně zaujat a aby v něm mohlo dojít k onomu podnětnému zajiskření. Film slouží 

v určitém smyslu k rozvolnění nabytých znalostí životními zkušenostmi, k jejich „oplodnění“ 

vlastními úvahami, jejichž zrodu bude připravena půda filmovým příběhem. Nejdříve se 

setkáváme s životy a zkušenostmi filmových hrdinů, které pak slouží jako vodítko či inspirace 

pro uvědomění si a „zapojení“ zkušeností vlastních. Tak jsme více, zcela osobně zaujati 

předkládanou problematikou, která by jinak zůstala jen jakýmisi nezáživnými školskými 

poznatky, které jsou pro život více méně neužitečné a zbytečné. Právě tím mnohdy trpí 

současné vzdělávání, které studenty zásobí znalostmi často nesouvisejícími s jejich 

skutečným prožíváním světa, a pokud jim dává znalosti potřebné, nedovede jejich potřebnost 

v náležité míře ukázat a obhájit. Nabyté vědomosti pak neslouží proměně člověka, ale jen 

jako nástroj k úspěšnému studijnímu postupu. A právě proti tomu stavíme schopnost 

sociologické imaginace, která by nám, alespoň v oblasti humanitního vzdělání, měla pomoci 

vidět souvislosti mezi mnohdy vzdálenými oblastmi světa (skutečného i teoretického) a 

našimi životy. Sociologická imaginace má za cíl proměnu člověka, čímž se přibližujeme 

myšlence filozofa a biologa Zdeňka Neubauera: „Není podstatné, že si většina lidí ze školy ani 

z latiny ani z trigonometrie nic nepamatuje. Nejde o to, ‘co si ze školy odnesou’, nýbrž jakými 

se stali.“70Cílem sociologické imaginace nejsou hlavy nabité určitými fakty, čísly, tvrdými 

daty či nejrůznějšími teoriemi, ale schopnost s informacemi náležitě pracovat, možnost 

správně je začlenit a využít pro svůj život. Cílem je vychovat zralého, dospělého, 

odpovědného a iniciativního jednotlivce. 

Chceme-li, aby k tomu skutečně došlo, musíme studenta, či jak říká Palouš 

vychovávaného, zaujmout. Musíme docílit proměny suché informace v in-formaci skutečnou, 

tedy ve vnitřní formaci daného člověka.71 Zde se již dotýkáme sféry výchovy, jejímž cílem je 

kromě jiného i otevřít jedince širšímu horizontu života, vytrhnout jej ze zabořenosti 

v ustaraném sebezabezpečování ukázat mu, že lidský život má i jiné než zcela autonomní 

dimenze. 

Sociologická imaginace tak nabývá rozměru filosofického vědění ve smyslu, jak 

o něm hovoří J. Patočka. Podle něj u filosofického vědění, oproti vědění odbornému, dochází 

k rozšiřování životních horizontů a objevování nových obzorů, kdy život „získává sám 

sebe“.72 Zatímco u odborného vědění vždy „zůstává věděné a vědění odděleno“,73 vědec se 
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snaží něco až do krajnosti popsat a vysvětlit (jevy, zákonitosti, vztahy), filosofickému vědění 

jde o postižení celku, o pravdivé ponoření se do skutečnosti a vyvození závěrů platných pro 

životní praxi daného filozofujícího jedince. „Filosofie tkví ve schopnosti člověka pochopit 

celek skutečnosti“74 a právě k tomu se snaží i naše pojetí sociologické imaginace alespoň 

částečně přispět. 

 

2.6.5 Nelhostejnost poznávání 

Jednou z podmínek úspěšného rozvoje sociologické imaginace, která je zároveň 

i podmínkou úspěšné výchovy, je to, co bychom mohli nazvat nelhostejností poznávání. 

Studující musí být předkládanou problematikou zaujat, musí cítit, že se ho nějakým způsobem 

dotýká, že se ho vlastně bytostně týká, že pro něj má smysl. Až tehdy se mohou informace 

stát in-formacemi, zdrojem vnitřní proměny. Student musí být podnícen k samostatné reflexi, 

musí zakusit smysl poznávaného, což se nemusí vždy podařit. Ve výchově jde vždy o setkání 

člověka s člověkem (třebaže mnohdy nepřímé, například při četbě) a je otázkou, zda lze vůbec 

studentovi-vychovávanému předat onen smysl, který nahlédl učitel-vychovatel, aby zůstal 

něčím živým a osobním, tedy pro danou osobu důležitým a plodným. Patočka ve své Filosofii 

výchovy říká, že si můžeme sdělovat slova i myšlenku, ale i myšlenka je čímsi příliš obecným, 

„co na sobě nemá už ono zvláštní životní zabarvení, nenese s sebou kus našeho života“.75 Jen 

podaří-li se nám podat určitou informaci, či spíš určitý ucelený soubor informací, právě jako 

„kus našeho života“, tedy jako něco pro nás výsostně důležitého, může dojít k oživení 

prostého mrtvého slova, které se stane potravou pro lidský růst vychovávaného jedince. 

Předpokladem je ovšem otevřenost druhého, bez které zkušenosti vychovatele nemohou dojít 

kýženého ohlasu. Patočka hovoří o nebezpečí verbalismu, kterému jasně podléhá současná 

škola a to na všech jejích úrovních. „…kdo si navykne (zvyk je druhá přirozenost) žít ve sféře, 

která se skládá ze slov, za nimiž nestojí žádný skutečný život, žádná skutečnost, dimenze, 

takový člověk zfalšuje úplně smysl svého života.“76 Proti verbalismu stavíme v našem pojetí 

rozvoje sociologické imaginace film, který má působit jako živá voda na mrtvá slova 

potenciálně vzdálené a nezáživné teorie. Filmový zážitek dá suchým poznatkům konkrétní 

tvář určitého lidského osudu nebo určitého uměleckého ztvárnění. Patočka sice dále 

upozorňuje, že pokus o navození ohlasu, tedy pochopení, na základě vlastního prožitku 

smyslu může vždy skončit u pouhých slov, zároveň ale nepopírá, že prožitek smyslu a s tím 
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spojený vnitřní otřes, je žádoucí. „…je otázka, zdali je to cíl, k němuž lze se propracovat 

racionálními prostředky a institucemi.“77 Sdílíme Patočkovy pochybnosti o možnosti 

dosáhnout cíle tradičními školskými prostředky, a proto využíváme film, který přináší nový 

rozměr: emoce, prožitek, určité uchopitelné konkrétní, i když někdy fiktivní, zkušenosti.  

Již citovaný Zdeněk Neubauer ve své eseji O tvrdém a měkkém stylu ve filozofii 

rozlišuje dva druhy symbolů, tvrdé a měkké. Symboly matematické jsou tvrdé, mají vždy 

stejný význam a nemění se v závislosti na kontextu, zatímco symboly měkké jsou volnější 

a závislé na aktuálních souvislostech. Mezi měkké symboly patří i symboly básnické 

(a umělecké obecně), které „zjevují měkkou povahu naší zkušenosti“.78 Podle Neubauera je 

právě tato vrstva porozumění základní pro naši zkušenost se světem, oproti zkušenosti 

vědecké, tvrdé, která je až druhotným výtvorem člověka. Filmový příběh je nositelem měkké 

zkušenosti, která onu tvrdou vědeckou zkušenost zlidšťuje, činí ji bližší našemu přirozenému 

prožívání světa. 

Jedním z prvních cílů, ke kterému napomáhá i prožitek měkké zkušenosti, je 

dosáhnout postoje nelhostejnosti a určité angažovanosti, k čemuž je nutné překonat chladnou 

objektivitu poznání. Je důležité, aby student došel k nahlédnutí, že „poznávání není pouhým 

konstatováním, je živým pohybem vstříc, je naplňováním otevřenosti vůči ostatním 

bytostem.“79 Student-vychovávaný musí vědět, že zde v prvé řadě běží o něj samého a ne 

o neosobní data, která by si měl jen tak zapamatovat. Běží zde o jeho vlastní život, který má 

být poznatky zasažen, ovlivněn a celkově reartikulován. 

 
2.6.6 Sebevýchova jako cíl 

Postojem otevřenosti, nelhostejnosti a angažovanosti, tedy poznáním, že můj život 

s konkrétním výkladem skutečně souvisí, sociologická imaginace začíná, ale v žádném 

případě se jím nevyčerpává. Veškeré naše výchovné snažení by totiž mělo ústit do aktivního 

postoje k životu a k poznávání, které bude trvalou charakteristikou našeho přístupu 

k informacím a událostem. Cílem každé výchovy je následná schopnost sebevýchovy, která 

není nikdy dokončena a která nás provází až do konce života. Cílem této práce tedy není 

pouze sdělení určitých poznatků, které doprovodíme filmovým materiálem, ale snaha 

poskytnout nástroj, jakým způsobem s věděním na jedné straně a s uměním (filmem) na 

straně druhé zacházet. „Opravdu nefalšované výchovné působení vždycky bylo tahem proti 
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definitivní zabořenosti, otevíralo, vyvádělo, budilo vlastní aktivitu vychovávaného 

a vzdělávaného.“80 Tak i naše práce nechce jen předvést určitý soubor poznatků, ale chce být 

spíše návodem a inspirací pro vlastní zkoumání a poznávání světa. Nejedná se o uzavřený 

celek, ale naopak o odrazový můstek pro vlastní snažení. Prozkoumávání možností 

sociologické imaginace a jejího spojení s filmem je výchovou k sebevýchově, tedy 

k aktivnímu uchopení vlastního života a neustálé snahy o co nejpravdivější postoj v něm. 

Cílem výchovy je vždy život, nikoli vědění, a to je cílem i sebevýchovy, která výchovu 

následuje. Hledání cesty z uzavřenosti v navyklém způsobu myšlení a vidění světa, 

samostatné uvažování a snaha o orientaci, to jsou cíle našeho pojetí sociologické imaginace. 

Neustálý otevřený dialog člověka s okolním světem, který následuje po úvodním dialogu 

vychovávatel-vychovávaný, patří mezi základní požadavky současného světa. Sociologická 

imaginace nás k tomuto nikdy nekončícímu dialogu vede a vyzývá, čímž přispívá k pěstování 

toho, co je v člověku skutečně lidské, totiž k překračování sebe sama ve prospěch 

společenství, ke kterému náležíme a jehož jsme nedílnou součástí.  

Sociologická imaginace je tedy výchovným i sebevýchovným prostředkem a plně 

spadá pod vymezení výchovy, jak jej podává R. Palouš. Ten říká, že výchova není praktickou 

přípravou k vykonávání určitého povolání, „ale je vyváděním z každé částečnosti, z každé 

uzavřenosti ve sféře omezených zájmů do prostoru, otevírajícího se jediným skutečně lidským 

směrem: od dílčího k celkovému“.81 Kvůli uzavřenosti současného člověka do jeho příliš 

soukromého světa, je sociologická imaginace nanejvýš potřebným nástrojem pro oživení 

pocitu sounáležitosti se společenstvím lidí, do kterého patříme. A tímto společenstvím, v jeho 

nejširším okruhu, není nic menšího než planeta Země jako celek, její obyvatelé napříč všemi 

kulturami. Žijeme v planetární éře (E. Morin), v době světověku (R. Palouš) a sociologická 

imaginace nám může pomoci k uvědomění si této zásadní a zatím ne příliš reflektované 

skutečnosti. 
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3 Antropologický rozměr současných proměn světa 
 

 

V současné době, jak již bylo řečeno, svět prochází komplexními změnami, které 

zasahují každodenní život člověka na planetě Zemi. Mnozí vědci se shodují v radikalitě 

probíhajících změn a v potřebě si tyto změny co možná nejvíce uvědomovat a prozkoumávat. 

Jak jsme již několikrát zdůraznili, proměny světa nejsou pouze starostí příslušníků vědeckých 

komunit (nebo by rozhodně neměly být), ale i všech ostatních členů společnosti. Naše práce 

se prostřednictvím budování sociologické imaginace snaží právě na tyto změny upozornit 

a ukázat, že se skutečně týkají každého z nás a že od nás také vyžadují určitou, v důsledku 

velice radikální změnu našich postojů, hodnot a jednání. 

V této části práce nastíníme možné vymezení radikality změn v současné době 

(v koncepci českého filozofa dějin Jaroslava Krejčího a francouzského antropologa Edgara 

Morina) a poté ukážeme některé z možných pohledů na současný měnící se svět (U. Beck). 

Předložené teorie nás dovedou k potřebě proměny našeho způsobu vnímání světa a k nazření 

potřeby proměny našeho jednání a smýšlení.  

 

3.1 Tři socio-antropologické mutace (Jaroslav Krejčí) 

 

Jaroslav Krejčí (nar. 1916), makroekonom, historik a sociolog, který od konce 60. let 

působí na univerzitě v anglickém Lancasteru, se dlouhodobě věnuje makrosociologickému 

výkladu dějin a zkoumání civilizací a kultur. Krejčí spojuje poznatky sociologie, ekonomie, 

historie, politologie, religionistiky a kulturní antropologie. Jeho monumentální syntetické dílo 

Postižitelné proudy dějin vydané v roce 2002 ukazuje šíři jeho vědeckého záběru.82 U nás 

jeho dílo zůstává téměř neznámé, jak upozorňuje i sociolog Miloslav Petrusek: „…Krejčího 

zásadní syntetizující pokus o ‘globální pohled’ na dějiny, zakotvený v hluboké znalosti dějin 

a kultur jednotlivých civilizací, stejně jako jejich reflexe v evropském vidění perspektiv světa, 

zůstal de facto marginalizován.“83 Právě Krejčí ale nabízí jasný a pro nás potřebný rámec pro 

uvažování nad současným světem a nad vážností proměny, kterou prochází lidské 

společenství. 

                                                 
82 J. KREJČÏ, Postižitelné proudy dějin: civilizace a sociální formace, struktury a procesy, kultura a politika, 
revoluce a renesance, náboženství, národy a státy, Praha, Sociologické nakladatelství, 2002. 
83 M. PETRUSEK, Budoucnost utopického socialismu, in: J. TOMEŠ (ed.), Naše nynější modernita: diskuse 
o dějinné perspektivě modernity v pojetí Jaroslava Krejčího, Praha, Sociologické nakladatelství, 2008, s. 39. 
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Krejčí ve své studii Naše nynější modernita v dějinné perspektivě84 hovoří o modernitě 

nejen jako o době posledních dvou staletí, ale také jako v širším smyslu slova o dobách, kdy 

přicházejí na svět a do lidské zkušenosti jsou integrována nová fakta, nové zkušenosti 

a poznatky. V dějinách lidstva tak můžeme identifikovat více takových modernizačních 

období (a v některých případech můžeme říci i skoků). Nejpronikavější modernizační vlny 

pak Krejčí charakterizuje jako socio-antropologické mutace, v rámci kterých jde 

o „fundamentálnější, živelnější proměny základních parametrů lidské situace ve světě“,85 jak 

upřesňuje islandský filozof a sociolog Johann Arnason. 

Podle Krejčího dosud lidstvo prošlo dvěma vlnami změn, které dosahovaly rozměrů 

socio-antropologické mutace, a nyní se nachází ve vlně třetí. 

První soci-antropologickou mutaci Krejčí spatřuje v neolitické revoluci (její počátek 

autor klade do let 9000 až 8000 př. n. l. a spatřuje v ní první úspěšnou globalizaci), 

v přechodu z lovecko-sběračského způsobu života na život usedlý, zemědělský a pastevecký. 

Jednalo se o pomalou a zeměpisně diferencovanou modernizaci, jejímiž hlavními znaky byl 

rozvoj vesnického života, výroby pracovních nástrojů a domestikačních metod zvěře. Tento 

proces byl doprovázen i proměnou vztahu člověka k přírodě, tedy proměnou v lidské mysli – 

z kořistníka se stává hospodář. 

O pět až šest tisíc let později dochází k druhé socio-antropologické mutaci, která je 

vymezena rozšířením zemědělství do uměle zavlažovaných oblastí, vznikem nových typů 

metalurgie a především vznikem měst, architektury a písma. To vše ústilo až do vzniku 

prvních civilizací (tedy jednotlivých socio-kulturních konfigurací či forem lidské civilizace 

v singuláru). Došlo k ustavení různých představ o světě a životním údělu lidí, tedy ke vzniku 

paradigmat lidského údělu. Průběh druhé socio-antropologické mutace, o které můžeme 

hovořit jako o civilizační nadstavbě, byl stejně jako v případě prvním pomalý, různorodý, byl 

doprovázen mnohými vzestupy i útlumy. 

Zatím poslední proměna způsobu života člověka na planetě Zemi se odehrává právě 

nyní. Tato v pořadí třetí socio-antropologická mutace byla podle Krejčího umožněna novým 

pohledem na člověka a jeho úděl, který se rozvinul v osvícenství. Tato mutace je, jak tvrdí 

Krejčí, „svým oborovým rozsahem a účinkem na kvalitu a délku lidského života, jakož i svými 

                                                 
84 J. KREJČÍ, Naše nynější modernita v dějinné perspektivě, in: J. TOMEŠ (ed.), Naše nynější modernita: 
Diskuse o dějinné perspektivě modernity v pojetí Jaroslava Krejčího, Praha, Sociologické nakladatelství, 2008, 
s. 9-22. 
85 J. ARNASON, Axialita jako model civilizačních proměn. Kritické poznámky k Eisenstadtově koncepci 
civilizační analýzy, in: J. TOMEŠ (ed.), Naše nynější modernita: Diskuse o dějinné perspektivě modernity 
v pojetí Jaroslava Krejčího, Praha, Sociologické nakladatelství, 2008, s. 23. 
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dalšími perspektivami mnohem pronikavější než obě mutace dřívější“.86 V tomto zásadním 

období dochází k ovládnutí přírody technickými prostředky (jak uvidíme dále, sociolog 

U. Beck tento proces nazývá zespolečenštěním přírody) – civilizační nadstavba rozvíjející se 

v rámci druhé mutace se mění (či spíše rozšiřuje) v technickou dominanci nad přírodou. 

Základní prvky třetí socio-antropologické mutace vystihuje Krejčí následovně: 

 

(1) zrychlování rozsahu a intenzity zásahů (konstruktivních i destruktivních) do 

přírodního životního prostředí; 

(2) mechanizace výrobních i distribučních procesů, přepravních možností, jakož 

i písemných i zvukových projevů a početních úkonů; 

(3) redukce času potřebného pro písemný, zvukový i místní styk lidí (Giddensovým 

termínem časo-prostorová komprese); 

(4) rozvoj lékařství a medicinální techniky, umožňující reprodukci lidských orgánů 

a prodlužování života; jakož i pohlavní styk bez rizika oplodnění; 

(5) překonávání tíže zemské a průzkum kosmu; 

(6) snaha o racionální regulaci mezilidských vztahů, prosazováním etických 

pravidel v mocenském dosahu konsolidovaných společnostních útvarů (států); 

(7) globalizace, tj. celosvětové šíření situací v předcházejících bodech.87 

 

Na rozdíl od předchozích dvou mutačních fází se ta současná vyznačuje nebývalou 

intenzitou a téměř okamžitým šířením přicházejících impulsů, i když toto šíření není 

vzhledem k různému stupni vývoje rovnoměrné. Třetí mutace také zasahuje doslova celou 

planetu Zemi (opět s téměř okamžitou platností) a to minimálně ve svých technologických 

a ekologických důsledcích. Třetí socio-antropologická mutace se také vyznačuje tím, že oproti 

předchozím obdobím má základ v jedné civilizační oblasti a tou je severoatlantické 

společenství, neboli Západ. Kromě toho podle Krejčího vykazuje také více záměrného úsilí 

a obě dvě předcházející fáze také jasně předčí ve vývojovém tempu: „Teprve naše nynější 

modernita, kterou zde klasifikujeme jako třetí socio-antropologickou mutaci, je takové 

poznávací intenzity a výrobní dovednosti, že jejímu dopadu se žádná část světa nemůže 

vyhnout.“88 Zatímco předchozí období byla charakteristická pomalou implementací změn, 

                                                 
86 J. KREJČÍ, Naše nynější modernita v dějinné perspektivě, in: J. TOMEŠ (ed.), Naše nynější modernita: 
Diskuse o dějinné perspektivě modernity v pojetí Jaroslava Krejčího, Praha, Sociologické nakladatelství, 2008, 
s. 13. 
87 Tamtéž, s. 14. 
88 Tamtéž, s. 15. 
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poslední staletí moderního věku jsou poznamenána množstvím změn, které jsou neustále 

následovány dalšími novými podněty. 

Krejčí dále svoji koncepci socio-antropologických mutací nerozvijí. Zůstává jen 

u konstatování, že spolu s globalizací techniky, tedy sféry, kterou francouzský antropolog 

Edgar Morin, jak dále uvidíme, nazývá hardwarem současného světa, také dochází k šíření 

a prosazování antropocentrické koncepce lidských práv a pluralitní politické kultury. V rámci 

budoucího vývoje upozorňuje především na měnící se demografické parametry Země 

a předpokládá na jedné straně celkový populační pokles Europoidního Západu a na straně 

druhé růst populace islámského světa a Subsaharské Afriky. 

Krejčí žádným způsobem neřeší ani případné implikace nastávajících změn, ani 

možnosti, které z probíhajících procesů vyplývají. Pro naši práci je ovšem důležité Krejčího 

vymezení současnosti jakožto času zásadní proměny, kterou prochází lidský rod jako celek. 

Třetí socio-antropologickou mutaci můžeme chápat jako potřebný rámec pro 

uvažování o současnosti jako o době, která vyžaduje radikální proměnu člověka, především 

jeho hodnotového systému. K takové radikální proměně se totiž může dospět nejen 

prostřednictvím tlaku vnějších podmínek, ale taktéž skrze vnitřní proměnu člověka, pokud 

jedinec nazře reálný stav skutečnosti. Krejčím popisované změny přímo nemusejí v člověku 

vyvolat vědomí probíhajících změn zásadního charakteru a to ani přes svůj celkový revoluční 

potenciál. „Mutace znamená novou hodnotovou orientaci. Samotné zrání a pak prosakování 

nové orientace do nižších pater společnostní struktury vyžaduje zpravidla delší dobu než 

prosazení nových pravidel pro ekonomicko-politický život.“89 Přijmeme-li Krejčího tezi 

o právě probíhající proměně lidské situace ve světě, neudiví nás, že se tyto změny nesetkaly 

s rychlou reakcí většinového obyvatelstva. S problémem pomalosti šíření nových 

(a potřebných) postojů a změn hodnotového systému jsme se již setkali, když jsme se 

věnovali teorii social imaginaries Charlese Taylora. 

Jak upozorňuje německý sociolog Ulrich Beck, společnost jen stěží může porozumět 

současným problémům, protože nechápe, „že by se přechod z jedné společenské epochy do 

jiné mohl odehrát nepoliticky a nechtěně, mimo všechna politická rozhodovací fóra, konfliktní 

linie a stranicko-politické rozmíšky“.90 Jsme stále v zajetí již neplatného myšlení. 

„Nepatrnost, všednost, často i vyžadovanost novinek zakrývají jejich dosah, který mění 

                                                 
89 J. KREJČÏ, Postižitelné proudy dějin: civilizace a sociální formace, struktury a procesy, kultura a politika, 
revoluce a renesance, náboženství, národy a státy, Praha, Sociologické nakladatelství, 2002, s. 432. 
90 U. BECK, Vynalézání politiky. K teorii reflexivní modernizace, Praha, Sociologické nakladatelství, 2007, 
s. 68. 
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společnost.“91 Krejčího reflexe třetí socio-antropologické mutace vede k možnosti uvažovat o 

těchto změnách s vědomím jejich zásadního proměňujícího potenciálu. Přiblížení se této 

skutečnosti nám pomůže také při budování sociologické imaginace, jejíž důležitost 

v závislosti na mutačním charakteru současné doby se opět ukazuje jako nanejvýš naléhavá. 

Nyní předestřenou Krejčího koncepci stručně doplníme o periodizaci lidských dějin 

francouzského antropologa Edgara Morina, který stejně jako Krejčí uvažuje 

v makrodějinných celcích a poskytuje další z možných pohledů na proměnu současného 

světa. Periodizace E. Morina nám poslouží jako paralela k pojetí dějin J. Krejčího, se kterým 

se v zásadě shoduje. Na rozdíl od Krejčího ale Morin důsledně promýšlí také implikace, které 

z nového období dějin lidského rodu vyplývají. Rozvíjí teze o planetární etice a potřebě 

uvažovat na třech úrovních: individuum-společnost-lidský druh, jak uvidíme v kapitole Etika 

pro 21. století. 

 

3.2 Čtvrté zrození lidstva: vznik světové společnosti (Edgar Morin) 

 

Francouzský sociolog a antropolog Edgar Morin (nar. 1921) má za sebou bohatou 

intelektuální pouť, během které překračoval hranice sociologie, filozofie, antropologie 

i uměnovědných oborů. Jeho stěžejním dílem se stala série textů nazvaná La Méthode 

(Metoda), jehož první část vyšla v roce 1977 a poslední, šestá část, roku 2004. V rozmezí 

téměř třiceti let se v rámci své Metody věnoval všem základním aspektům lidského života – 

jeho fyzickým, biologickým i socio-kulturním předpokladům. Edgar Morin se také intenzivně 

zabývá proměnami současného světa a hledá cesty, jak se probíhajícím změnám přizpůsobit. 

(Jeho pojetím etiky platném pro planetární éru, jak současnou dobu nazývá, se budeme 

zabývat v další části práce). 

Na rozdíl od Krejčího neuvažuje Edgar Morin o současnosti jako o třetí zásadní 

proměnné fázi, ale jako o fázi čtvrté.92 Jejich periodizace se shodují od druhého Morinova 

období (viz níže). Krejčí v rámci svého přístupu totiž nepojmenovává období před neolitem, 

čehož si naopak všímá Morin. Rozdíl v pojetí periodizace lidských dějin nicméně není nijak 

zásadní. Důležitý je fakt, že se Krejčí s Morinem shodují v hodnocení současnosti jako doby 

                                                 
91 Tamtéž, s. 69. 
92 Tak tomu je v dnes již klasickém Morinově textu Le paradigme perdu: la nature humaine z roku 1973. 
V pozdějších textech přibližně od konce 90. let Morin uvažuje o současné době jako o zrození pátém: důvodem 
je přidání jednoho „zrození“ a to na samý začátek historie: Prvním zrozením je počátek hominizace. Viz např. 
B. CYRULNIK, E. MORIN, Dialogue sur la nature humaine, l´Aube 2000; E. MORIN, Éduquer pour l´ère 
planétaire, Balland, 2003. 
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hluboké dějinné proměny, jejíž důsledky pravděpodobně zatím nejsme schopni ani 

dohlédnout. 

Edgar Morin nepracuje s pojmem socio-antropologické mutace (pojem J. Krejčího), 

ale s výrazem zrození lidstva. 

 

Od prvního ke čtvrtému zrození lidstva 
 

První zrození bylo řádu biologického a odehrálo se v prehistorii lidstva: Morin hovoří 

o paleospolečnosti (společnost byla tvořena několika desítkami příslušníků). Druhou zásadní 

proměnu umísťuje do neolitu (archaické společnosti čítaly několik stovek jedinců). Třetí fázi 

tvoří historická epocha, ve které se ustavuje stát jako zásadní organizace: zastřešuje 

teritoriálně (venkov, pastevci, město) i sociologicky (kasty, třídy, etnika, národy) různorodé 

celky. Jedná se o celek nového řádu, ve kterém se kromě státu také prosazují koncepce 

národa, individua, vědomí či společenských tříd. Takové uskupení zahrnuje tisíce až milióny 

jedinců. 

Čtvrtou fázi Morin označuje jako planetární éru. Předchozí historická epocha byla 

završena vznikem klasické vědy, která sice přinesla obrovské úspěchy, ale zároveň vedla do 

situace, kdy je vědění soustředěné na stále specifičtější prostor a ztrácí vztah nejen k ostatním 

vědním oblastem, ale i k praktickému životu a společnosti. Z tohoto stavu vyplynul současný 

kritický stav světa: hrozba ekologické katastrofy, dilemata lékařské etiky, existence zbraní 

hromadného ničení atd. K postavení se těmto hrozbám je nutné zvýšit podíl sebereflexe 

v našem poznání a také z něj vyvodit potřebnou skromnost, jak dodává docentka dějin 

filozofie Ivana Holzbachová při interpretaci Morinových myšlenek.93 Zvýšení podílu 

sebereflexe, po kterém francouzský sociolog volá, můžeme opět přiblížit našemu požadavku 

rozvoje sociologické imaginace ve směru poznávání platných kontur našich životů v sepětí 

s celkem společnosti. Morin prohlašuje: „Le problème du réel est que nous croyons bien le 

connaître alors qu´il est en fait tres mal connu.“94 

Zatímco Krejčí pouze diagnostikuje současnost jako dobu zásadních proměn 

společnosti, ale neříká, jaké z toho vyplývají implikace pro člověka (ani na úrovni jedince ani 

na úrovni širšího společenství), Morin mnohé ze svých úvah věnuje právě zkoumání 

potřebných proměn na úrovni jednotlivce i lidského rodu. Současný svět prochází radikální 

                                                 
93 Viz I. HOLZBACHOVÁ, Edgar Morin – komplexní myšlení, in: P. HORÁK, I. HOLZBACHOVÁ, J. KROB, 
Tři studie o francouzské filozofii, Brno, MU Kraví hora, 1996, s. 84. 
94 E. MORIN, Vers l´abîme?, Paris, L´Herne, 2007, p. 131: „Problémem skutečnosti je fakt, že jsme přesvědčeni 
o její dobré znalosti, ačkoli ji fakticky známe velice špatně.“ 
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krizí, která je paradoxně poháněna vpřed Západem, tedy místem, které triumfovalo nad 

světem a které světu dalo současnou podobu. Začátek 21. století (a v širším pojetí i století 

minulé) pokládá autor za rozhodující okamžik pro lidstvo, přičemž připouští jeho možné 

katastrofické vyústění. 

Morin je přesvědčen, že právě nyní dochází k utváření světové společnosti (la société-

monde), jejíž prvopočátek klade do 16. století, období dobývání Ameriky. Tehdy začal 

planetarizační proces, který vyvrcholil v roce 1990, kdy podle Morina začíná proces 

globalizace. 

Autor se věnuje konceptu světové společnosti, přičemž vychází z předpokladu, že 

společnost je vždy definována určitými sdílenými komunikačními prostředky a ekonomikou. 

Obojí je v současnosti propojené na celoplanetární úrovni, a proto lze uvažovat o existenci la 

société-monde – světové společnosti. Ta je ale teprve v zárodku: můžeme hovořit 

o existujícím hardwaru (ekonomie, komunikační prostředky, technologie, případně i zárodky 

institucí), který je nutný pro existenci světového společenství, ale software, tedy vědomí 

příslušnosti k takovému celku, je značně nevyvinuté. Jen malá část lidí pociťuje stejně jako 

příslušnost k určitému národu či kultuře také příslušnost k planetě Zemi jako své vlasti 

(Terre-Patrie, doslova Země-Vlast). Za určitý příznak pomalého zrodu takto širokého 

společenství, které je podle Morina podmínkou pro přežití lidstva, lze například brát tragické 

události 11. září 2001. Tehdy totiž byla velká část lidstva spojena pocitem společného – 

planetárního – ohrožení (stejná myšlenka se objevuje i u U. Becka, jak uvidíme dále). 

Morin je přesvědčen, že „la mondialisation a installé l´infrastructure d´une société 

monde qu´elle est incapable d´instaurer. Nous avons les soubassements mais non l´édifice. 

Nous avons le hardware et non le software.“95 

Budování onoho softwaru potřebného pro existenci la société-monde Morin spatřuje 

především ve vzdělání, které s sebou přinese i změnu myšlení, postojů a hodnot. O proměně 

smýšlení, tedy vnitřní proměně člověka, uvažuje jako o základní nutnosti pro přežití lidstva 

v tomto století. „La réforme de pensée est un problème anthropologique et historique-clé.“96 

Edgar Morin v několika svých pracích zkoumá právě onu nutnou reformu myšlení 

(např. Introduction à la penseé complexe97), stejně jako vytyčuje nové oblasti znalostí 

potřebné pro současného člověka (a tedy také pro školní osnovy, Les Sept savoirs nécessaires 

                                                 
95 E. MORIN, Vers l´abîme?, Paris, L´Herne, 2007, p. 71-72: „…globalizace přinesla infrastrukturu světové 
společnosti, kterou je ale neschopna ustavit. Máme základy, ale ne stavbu. Máme hardware a ne software.“ 
96 Tamtéž, p. 62: „Reforma myšlení je antropologickým a historicky naprosto klíčovým problémem.“ 
97 E. MORIN, Introduction à la penseé complexe, ESF éditeur, 1990. 
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à l´éducation du futur98) a rovněž rozpracovává nové pojetí etiky, které by ve svém středu 

neslo vědomí široké odpovědnosti a síly, která padá na každého jedince v současném světě 

(La Méthode 6.: Éthique). K některým z těchto myšlenek se vrátíme v další části.99 

 

 

3.3 Shrnutí: Krejčí, Morin 

 

Morinovo uchopení začátku 21. století jako čtvrtého zrození lidstva, počátku 

planetární éry, ve které by mělo dojít ke vzniku la société-monde opět potvrzuje a jistým 

způsobem dokresluje rozsah probíhajících změn. Vedle Jaroslava Krejčího nám Edgar Morin 

slouží k zdůraznění radikality současnosti a k jistému zarámování podmínek, ve kterých se 

snažíme sociologickou imaginaci budovat. Zároveň se ukazuje, především prostřednictvím 

myšlenek E. Morina, kam až by mělo budování sociologické imaginace vést. Horizontem 

vztahování se nás jako konkrétních jedinců by dnes již neměl zůstat pouze národní stát, ani 

širší nadnárodní celek, např. Evropská unie. Své místo ve světě bychom měli posuzovat 

i vzhledem k celku planety Země. Tento závěr vyplývá z obou námi předložených koncepcí 

a pro tuto práci je stěžejní. Ve shodě s U. Beckem máme za to, že v současnosti se 

„v nejhlubších vrstvách soukromí úzce, přímo nedělitelně spojují všeobecné a intimní 

záležitosti. (…) V mikrokosmu soukromí je tedy znovu ještě jednou obsažena světová 

společnost.“100 Právě proto dnes můžeme hovořit o nejvyšší nutnosti budovat sociologickou 

imaginaci tak, jak jsme ji dříve vymezili. Propojení biografie s dějinami světa, osobního 

života se životem společnosti, je dnes velice naléhavé, protože nebudeme-li znát skutečné 

kontury prostředí, ve kterém žijeme, nepodaří se nám adekvátně reagovat na proměněnou 

skutečnost. To by vedlo k rozhodujícímu nasměrování lidstva směrem ke katastrofě, kterou 

mnozí vědci a intelektuálové zcela vážně předpokládají. Žijeme v době, kdy „se náhle 

propojil mikrokosmos vlastního životního stylu s makrokosmem děsivě neřešitelných 

globálních problémů. Musíme – museli bychom! – nakonec převrátit světový řád, abychom se 

mohli znovu nadechnout.“101 

Tento alarmující stav, kdy problémy světa prostupují život každého z nás, aniž 

bychom si to uvědomovali, se může zdát beznadějným. Vždyť „převrátit světový řád“ nejspíš 

                                                 
98 E. MORIN, Les Sept savoirs nécessaires à l´éducation du futur, Paris, Seuil 2000.  
99 Viz Etika pro 21. století v této práci. 
100 U. BECK, Vynalézání politiky. K teorii reflexivní modernizace, Praha, Sociologické nakladatelství, 2007, 
s. 204. 
101 Tamtéž, 205. 
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skutečně nelze filozofováním a intelektuálním bádáním. Přesto i tak je na místě snaha 

o změnu a to nejen v duchu filozofa Otakara A. Fundy, který již naději pro přežití lidstva 

nevidí, ale přesto se snaží přispět k jakési mravní obnově: „…život přece také žijeme, i když 

víme, že zemřeme, a plevel také trháme, i když víme, že znovu vyroste…“102 Větší naději tak 

dává Edgar Morin, který připomíná, že v historii lidstva došlo k mnohým překvapivým 

zvratům a že nepravděpodobnost nějaké události (či sledu událostí) ještě nevylučuje její 

(jejich) realizaci.103 

Krejčího třetí socio-antropologická mutace a Morinovo čtvrté zrození lidstva ukazují, 

že člověk prochází procesem skutečně ojedinělé proměny, jejíž závěr je stále otevřený. 

Vzhledem k hloubce proměnných procesů můžeme skutečně hovořit o antropologickém 

rozměru probíhajících změn. Změny postihují základní způsob života člověka a kladou 

nároky na proměnu jeho dlouhodobě ustavovaného chování a jednání.  

Krejčího a Morinova analýza současné doby potvrzují nutnost změnit navyklé 

představy o světě, ve kterém žijeme, protože vstupujeme, či jsme již vstoupili, do období 

radikálně odlišného od zcela nedávné historie člověka. Z toho vyplývá potřeba změny 

smýšlení, tedy proměny platného souboru sociální představivosti (Ch. Taylor), k čemuž 

chceme umožnit cestu prostřednictvím budování sociologické imaginace. 

V následující části dále prozkoumáme aktuální nastavení našeho světa a dále 

upřesníme, prostřednictvím myšlenek Ulricha Becka, jaké jsou podmínky a charakteristiky 

našich životů ve vztahu k širšímu kontextu světa. To nám umožní vidět nové žádoucí vzorce 

náhledu na místo jedince ve světě, které v druhé části práce budeme rozvíjet za pomoci 

analýzy vybraných filmových děl. 

 

3.4 Svět podle Becka 

 

V závislosti na předcházejících tezích Jaroslava Krejčího a Edgara Morina o současné 

době jakožto zlomovém období v dějinách lidstva se nyní zaměříme na některé z dalších 

možných přístupů, jak současnou dobu procházející radikálními změnami postihnout. Stále 

máme na paměti, že naším cílem je budování sociální imaginace, prostřednictví níž bychom 

byli lépe schopni nahlédnout náš život ve vztahu k širšímu kontextu dění ve světě. Tato část 

dále rozvijí prozkoumávání kontur současnosti, které ještě nejsou všeobecně přijímány 

a brány na vědomí. Naše životy se odehrávají ve světě, který vlastně není naším světem, 

                                                 
102 O. A. FUNDA, Znavená Evropa umírá, Praha, Karolinum, 2000, s. 7. 
103 Viz E. MORIN, Vers l´abime?, Paris, L´Herne, 2007, p. 14-15. 
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protože „náš“ svět, tedy naše představy o něm, o jeho fungování, zákonitostech a hlavních 

charakteristikách stále vězí v oné době, kdy ještě existovaly pevné orientační body (víry, 

ideologie, vědy), určitá stabilita životního běhu, určité omezení dosahu našich činů a aktivit. 

Bez jakýchkoli romantických představ o možnosti zvrátit běh věcí se musíme pokusit 

předestřít další možné pohledy na současnost, abychom opět alespoň o kousek pootevřeli oči 

do reality, která nyní tvoří skutečné základy našich životů a žitého světa. 

 

3.4.1 Riziková společnost, druhá moderna 

Německý sociolog Ulrich Beck, jeden z vůdčích sociologických myslitelů současnosti, 

se proslavil knihou Riziková společnost vydanou v roce 1986. Právě titul knihy se díky 

Beckově teorii stal jedním z klíčových pojmů uvažování o současné společnosti. Beck 

předkládá zneklidňující myšlení o světě, který prošel zásadní a přesto velice nenápadnou 

proměnou. Tato proměna světa klade na člověka nové nároky, které překračují jeho dosavadní 

každodenní zkušenost. Právě proto můžeme o Beckově teorii rizikové společnosti a přechodu 

od první k druhé moderně uvažovat jako jedné z možností, jak popsat, samozřejmě ani 

zdaleka ne vyčerpávajícím způsobem, hlubokou proměnu současného světa.104 Proměnu, 

která spolu s mnohými dalšími dimenzemi změn nabírá až antropologických rozměrů a znovu 

potvrzuje potřebu rozvoje sociologické imaginace pro současného člověka. 

Beck vychází z nově definovaného vztahu člověka a přírody a ukazuje zásadní rozdíl 

mezi naším vztahem k ní v 19. století a vztahem současným. Devatenácté století postavilo 

přírodu a společnost proti sobě a to s dvojím cílem: „ovládnout přírodu a ignorovat ji“.105 

Dvacáté století ale přineslo nové nastavení, totiž zespolečenštění přírody. Z fenoménu 

vnějšího, objevovaného a podrobovaného se stal fenomén vnitřní, od života lidí novým 

způsobem neoddělitelný, na kterém jsme závislí a který do značné míry charakterizuje 

a podmiňuje naši současnou i budoucí existenci. Průmysl využívající přírodu jakožto zdroj 

své energie a moci ji přetvořil v základní součást sebe sama. Zatímco jsme se s ohroženími 

plynoucími z první přírody byli schopni vyrovnat (úkryty před nepřízní počasí), 

„industriálním hrozbám oné druhé přírody, včleněné do industriálního systému, jsme vydáni 

                                                 
104 Definici první a druhé moderny lze shrnout následovně: „Společnosti první moderny lze charakterizovat jako 
společnosti: a) národně státní, b) funkcionálně diferencované, c) se stavovsky zabarvenými kolektivními 
formami života omezujícími individualizaci; založené na: d) výdělečné činnosti, e) vykořisťování přírody 
a f) vědecky fundovaném racionalizačním konceptu. Druhá moderna se vyznačuje: a) globalizací, b) erozí 
stavovsky zabarvených kolektivních vzorců chování a s tím spojenou individualizací, c) flexibilní 
podzaměstnaností, e) ekologickou krizí a riziky.“ (J. ŠUBRT, Druhá moderna a její rizika: Ulrich Beck, in: 
J. ŠUBRT a kol., Soudobá sociologie I. (Teoretické koncepce a jejich autoři), Praha, Karolinum, 2007, s. 216-
217.) 
105 U. BECK, Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně, Praha, Sociologické nakladatelství, 2004, s. 11. 
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všanc téměř bez ochrany. Tato nebezpečí se stávají černými pasažéry normálního 

konzumu“.106 A právě tito černí pasažéři představují dosud neznámá rizika, ke kterým se nám 

zatím nepodařilo vyvinout adekvátní vztah a která od nás vyžadují onu proměnu 

antropologických rozměrů. 

Lidský život samozřejmě nikdy nebyl prost ohrožení, nicméně rizika konce 20. 

a celého 21. století vyplývající z civilizačně integrované přírody nabývají zcela nových 

rozměrů: nejsou ohraničitelná místně, časově, ani sociálně, není u nich identifikovatelný 

viník, není možné je něčím vykompenzovat a nemůžeme se proti nim pojistit.107 „Kdysi 

velebené zdroje bohatství (atom, chemie, genetická technologie atd.) se mění 

v nepředvídatelné zdroje nebezpečí.“108 Navíc jsou to rizika téměř neviditelná, smysly 

nepostižitelná. K jejich odhalení je potřeba vědy, která je bytostnou součástí právě onoho 

systému, který rizika vyvolal. „Vědomí rizika tedy není vědomím tradičním ani laickým, nýbrž 

je v podstatné míře určováno a orientováno vědou.“109 Riziko nepovstává z bezprostřední 

blízkosti, nemůžeme si jej nijak osahat. Ztrácí se zkušenost, „určujícím centrem vlastní 

zkušenosti se stává obecné vědění bez osobní zkušenosti“.110 

Právě zde, ve faktu nemožnosti osobního setkání s rizikem (s možným nebezpečím), 

pravděpodobně spočívá nejzávažnější rys rizik tohoto druhu a právě zde spatřujeme také onu 

antropologickou dimenzi proměny současnosti. Zatímco se člověk dosud mohl spolehnout na 

svoji zkušenost se světem „tady a teď“, nyní se nachází ve zcela nové situaci, kdy se musí 

spoléhat na vědecké hypotézy. „Nejen, že jsme moderními riziky drsně postihováni, navíc 

jsme vůči nim a možnostem jejich diagnózy, tedy také vůči svému případnému vlastnímu 

postižení zpravidla zcela nekompetentní.“111 Vědomí skutečnosti je nyní teoreticky určované. 

Již se nemůžeme spoléhat na svůj zrak, čich, na své chuťové vjemy: „svět viditelného musí být 

vystavován tázání, relativizován a hodnocen se zřetelem k oné druhé, myšlené a přece v něm 

skryté skutečnosti“,112 přičemž určující měřítka leží právě v onom světě neviditelném. 

Rizika vyplývající z vědeckých hypotéz, tedy z neviditelného světa, jsou navíc natolik 

obrovská a proměny světa tolik ohromující a děsivé, že si je člověk nechce a možná ani 

nemůže připustit, jinak by možná pozbyl svého zdravého rozumu: „O nejhorší variantě už ani 

                                                 
106 Tamtéž, 11. 
107 Viz J. KELLER, „Deset let rizikové společnosti“. In: Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, 
Sociální studia I, 1996, s. 11.  
108 U. BECK, Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně, Praha, Sociologické nakladatelství, 2004, s. 68. 
109 Tamtéž, s. 95. 
110 Tamtéž, s. 96. 
111 J. KELLER, „Deset let rizikové společnosti“. In: Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, 
Sociální studia I, 1996, s. 11.  
112 U. BECK, Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně, Praha, Sociologické nakladatelství, 2004, s. 96-97. 
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nelze racionálně přemýšlet,“113 říká Beck. Projevuje se zde popření ze strachu: existence 

rizika může vést k jeho ignorování. Francouzský filozof Jean-Pierre Dupuy připomíná, že 

vědomí rizik určitého společenství lidí je úzce spojeno s představami o možnosti jejich řešení. 

Jestliže vyhnutí se riziku není pokládáno za možné, dojde k jeho popření a není bráno na 

vědomí.114 V této souvislosti je možná paradoxně pozitivní, že se rizika vyplývající 

s klimatických změn přesouvají ze své latentní do viditelné a „hmatatelné“ fáze. S nenadálými 

a prudkými výkyvy počasí mají již zkušenosti lidé po celém světě, a tak se do jejich vědomí 

určitá proměna vnějších životních podmínek konečně dostává. 

Podle Becka je ústřední schopností života v první moderně, tedy v klasické 

industriální společnosti, boj proti materiální nouzi a vyhnutí se sociální degradaci. V rizikové 

společnosti se ale hlavní schopností stává schopnost předjímat nebezpečí. „V rizikové 

společnosti se vyrovnávání se strachem a nejistotou stává biograficky a politicky klíčovou 

civilizační kvalifikací a formování schopností, které jsou k tomu potřebné, základním úkolem 

pedagogických institucí.“115 Zde již zcela bez pochyby narážíme na potřebu sociologické 

imaginace, která je úzce spojena s onou klíčovou civilizační kvalifikací: právě schopnost 

sociologické imaginace přece propojuje osobní život (biografii) s širšími dějinnými 

podmínkami (historií) včetně politických konsekvencí. Sociologická imaginace, aplikujeme-li 

ji na Beckovu teorii, pak umožňuje uvědomění si právě těch rizik, která nás dnes ohrožují, 

tedy rizik na první pohled neviditelných. Díky schopnosti sociologické imaginace by člověk 

mohl správněji nahlédnout podmínky, ve kterých se současná společnost nachází, mohl by si 

lépe uvědomit nebezpečí a rizika, kterým je dnes svět vystaven a podle toho by pak následně 

byl schopen i přijmout žádoucí opatření jdoucí ve směru eliminace zjištěných nebezpečí. 

Prostřednictvím sociologické imaginace si člověk může lépe uvědomit, že dnes žije ve 

společnosti, které jsou rizika inherentní. Všichni lidé dnes sdílí osud ohroženosti, kterému 

nelze uniknout. Lze si jej ale uvědomit a minimálně promýšlet, co v takové situace jsem právě 

já schopen a mocen dělat. 

 

3.4.2 Světová obec ohrožení 

Ulrich Beck svoji teorii rizikové společnosti rozvinul především v souvislosti 

s otázkou ekologickou a technologickou. Základem jeho uvažování se stal vztah člověka a 

                                                 
113 A. PONGS, V jaké společnosti vlastně žijeme? Společenské koncepce srovnání. Svazek I., Praha, ISV 
nakladatelství, 2000, s. 51. 
114 O. MONGIN, M. PADIS, N. LEMPEREUR, D´Ivan Illich aux nanotechnologie. Prévenir la catastrophe? 
Entretien avec Jean-Pierre Dupuy, in: Esprit, n. 332, février 2007, p. 29-46. 
115 U. BECK, Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně, Praha, Sociologické nakladatelství, 2004, s. 101. 
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jeho životního prostředí, které v posledních desetiletích prochází zásadními a dalekosáhlými 

změnami, a také technologický pokrok, který vede ke vzniku mnoha nových potenciálních 

ohrožení. Podle Becka se všichni lidé stali členy „světové obce ohrožení“,116 protože mnohé 

z vědeckých a technologických výdobytků „uvolňují cestu nepředvídatelným, 

nekontrolovatelným a vposledku nesdělitelným důsledkům, které mohou nakonec ohrozit 

veškerý život na zemi“.117 Členství v tomto zcela neexkluzivním klubu, v klubu ohrožených, 

však dosud není bráno na vědomí. Lidé o příslušnost k „světové obci ohrožení“ nestojí 

a odmítají svůj nový status vzít na vědomí. Nadále se snaží žít své soukromé životy v časech 

„buď-anebo“, tedy v časech první moderny, ačkoli se již dávno pohybují v konfuzní 

a komplexní každodennosti, která je již zcela ve znamení souřadného a neoddělujícího „a“.118 

Vědomí platnosti tohoto stavu, života v novém globálním druhu ohrožení, který je pro 

lidstvo zcela novým fenoménem, je důležitým plodem sociologické imaginace. 

Prostřednictvím lepšího náhledu na společnost, ve které žijeme, by lidé mohli lépe posuzovat 

své činy vzhledem k jejich možným dalekosáhlým implikacím.  

Současná rizika jsou charakteristická tím, že překračují veškeré hranice. Stírány jsou 

hranice prostorové, časové i sociální. Klimatické změny, znečištění ovzduší či ozónová díra 

se neomezují na hranice států či kontinentů – prostorová omezení pro větrné proudy, hladiny 

moří či dešťové srážky neplatí. Časové hranice jsou zase rušeny v případě nebezpečí 

spojenými s likvidací jaderného odpadu nebo v souvislosti s genetickou manipulací rostlin. 

Mizení sociálních hranic pak Beck vidí ve skutečnosti, že je nemožné určit, kdo nese za to 

které nebezpečí odpovědnost. Většinou jde o souhrn mnoha faktorů a důsledek aktivit mnoha 

jedinců. Mizení hranic ale neznamená, že by nebezpečí bylo všude na planetě Zemi stejné. 

Rozdělení na sféry s vyšší a nižší rizikovostí zůstává zachováno. Na obecné rovině můžeme 

konstatovat, že rizikovější jsou chudší země, země rozvojové a země „na periferii“. 

Nicméně i tak platí, že naše doba podléhá principu, „že postižen je každý a každý může 

být potenciálně postižen ještě hůře“.119 Společné ohrožení se tak stává jedním z pilířů, na 

kterém by bylo možné vystavět vědomí společného globálního osudu, který je sdílen všemi 

lidmi na planetě. Sdílená rizika mohou mít i tuto pozitivní stránku – mohou přispět 

k přemýšlení nad světovou společností a k jejímu faktickému vzniku. 

 

                                                 
116 U. BECK, Vynalézání politiky. K teorii reflexivní modernizace, Praha, Sociologické nakladatelství, 2007, 
s. 256. 
117 U. BECK, Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně, Praha, Sociologické nakladatelství, 2004, s. 399. 
118 Blíže k charakteristice principů buď-anebo/a viz kapitola 2.3 Nutnost přechodu od principu buď-anebo k a. 
119 U. BECK, Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně, Praha, Sociologické nakladatelství, 2004, s. 401. 



 49 

3.4.3 Terorismus jako obraz rizika  

Beck ve svých reflexích také reagoval na nárůst terorismu, přičemž teroristickou 

hrozbu zařadil mezi tři hlavní „osy konfliktu“ v současné společnosti, kterými dále jsou 

konflikt ekologický, spojený s rozvojem technologií, a potenciální, mezitím již v mírné formě 

realizovaná, globální finanční krize. Otázce terorismu se nejvýrazněji věnoval v krátké studii 

World Risk Society Revisited, kterou přednesl jako přednášku v únoru roku 2002, tedy jen 

několik měsíců poté, co byly spáchány teroristické útoky na World Trade Center v září 

2001.120 

Otázce terorismu v rizikové společnosti se budeme blíže věnovat, protože teroristické 

riziko je zvláště „vhodné“ pro naši práci se sociologickou imaginací. Na jedné straně 

vykazuje určité shodné základní rysy s dalšími pro současný svět charakteristickými hrozbami 

a na straně druhé se od nich odlišuje, a to ve své viditelnosti a radikálnosti. Díky tomu je pro 

lidi čitelnější, rozpoznatelnější, naléhavější a tedy i pochopitelnější. 

Ekologická, technologická, finanční i teroristická rizika sdílejí některé společné 

charakteristiky – jsou jen těžko racionálně předvídatelná, překračují veškeré teritoriální 

hranice a ve svých důsledcích jsou v zásadě demokratická (tedy postihují všechny bez rozdílu, 

i když se samozřejmě lidé liší ve schopnostech a možnostech obrany a vyrovnání se s nimi). 

Rozdíl mezi ekologickými, technologickými a finančními riziky na straně jedné a riziky 

terorismu na straně druhé spočívá v tom, že první skupina je těsně spojena s produkcí 

hmotných statků, které slouží v první řadě dobru (z krátkodobého a individuálního hlediska). 

Zlo z nich vyplývající můžeme označit jako vedlejší nezamýšlené důsledky. Oproti tomu 

terorismus je zlý sám o sobě a jím vyvolané události jsou zcela záměrné. Právě tento atribut 

z terorismu činí čitelnější a pochopitelnější riziko. Zatímco u ekologických či finančních 

hrozeb jde většinou o vazby vzdálenější, dlouhodobější a komplexnější, teroristické činy jsou 

zlé sami o sobě a jejich následky jsou okamžitě viditelné. Teprve otázky jejich zdrojů, důvody 

teroristických skupin k násilným akcím či otázky myšlenkového zázemí násilníků pak vedou 

k podobně komplexní problematice jako rizika ostatní. Důležité je, že „prvotní“ setkání 

s tímto rizikem je pro většinu lidí pochopitelnější než v ostatních případech. Pro ověření si 

teroristického nebezpečí nepotřebujeme vědecké experty jako u jiných rizik. Tato skutečnost 

dílem vyplývá i z další odlišnosti terorismu, na kterou Beck upozorňuje: obrazy s ním spojené 

totiž oproti ostatním rizikovým oblastem podléhají určitému zjednodušení. Beck hovoří 

                                                 
120 Přednáška byla proslovena na London School of Economics and Political Science. 
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o tendenci k primitivní simplifikaci obrazů nepřítele na jedné straně a o pluralizaci názorů 

odborníků v případě ekologických a finančních rizik na straně druhé. 

S prvoplánovou pochopitelností teroristických činů, která je ovšem jen povrchní, pak 

souvisí i rychlost uznání teroristické hrozby. Tato skutečnost, tedy hrozba teroristických činů, 

byla téměř okamžitě po teroristických útocích 11. září 2001 přijata lidmi napříč kontinenty. 

Lidé dostali strach a vlády se snažili co nejlépe reagovat na nově vzniklou situaci pocitu 

obecného ohrožení. Důvodem je radikalita a viditelnost násilných činů, které jsou právě pro 

tyto své charakteristiky konány, jak ukazuje americký sociolog Mark Juergensmayer ve své 

knize Teror v mysli boží.121 Terorismus podle Becka pronikl do mysli lidí mnohem 

zásadnějším způsobem než finanční krize nebo hrozba klimatických změn.  

„Globální environmentální a finanční rizika nejsou dosud opravdově uznána. Ale 

teroristické skupiny se děsivými obrazy New Yorku a Washingtonu ihned etablovaly jako noví 

globální hráči soupeřící v očích světa s národy, s ekonomikou a občanskou společností.“122  

S odstupem let, po proběhnuvší celosvětové finanční krizi (2008-2009) i neustálém 

zvýrazňování dopadů globálního oteplování, sice možná již dochází k určitému posunu 

v pojímání těchto fenoménů, nicméně ještě zdaleka nezaujímají v myslích lidí takové místo, 

jaké jim ve skutečnosti náleží. 

Terorismus také vyniká způsobem, jak jej uchopují a dále reprodukují masová média – 

ta ostatně jsou nedílnou součástí celé teroristické mašinérie. Pro média jsou teroristické činy 

stále nejatraktivnějším z možných ohrožení: jejich důsledky jsou okamžité, markantní 

a viditelně dramatické. Záběry z jednání na vědeckých konferencích o změnách klimatu či 

ekonomických otázkách nemohou v mediální oblasti nijak konkurovat. 

Ze všech výše jmenovaných důvodů v druhé části této práce použijeme jako ilustraci 

vstupu do rizikové společnosti právě film o teroristickém aktu. Bude jím filmová 

rekonstrukce únosu jednoho z letadel 11. září 2001. Otázka terorismu bude reprezentovat 

i další oblasti současných rizik, bude vstupní branou pro uvažování o nutnosti uvědomění si 

globálního ohrožení. 

 

3.4.4 Skrze riziko ke světové společnosti 

Ulrich Beck spatřuje v terorismu jedno ze základních rizik současnosti, nicméně 

v něm zároveň vidí i jednu pozitivní stránku: prostřednictvím strachu, který teroristické činy 

                                                 
121 M. JUERGENSMEYER, Teror v mysli boží. Globální vzestup náboženského násilí, Brno, Centrum pro 
studium demokracie a kultury, 2007. 
122 U. BECK, Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně, Praha, Sociologické nakladatelství, 2004, s. 405-
406. 
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vzbuzují, mohou lidé lépe dospět k vědomí společného osudu. „V epoše, kdy z velké části 

zmizela důvěra a víra v Boha, třídu, národ a vládu, se posledním zdrojem pro vytváření 

nových svazků stal společný strach lidstva.“123 Teroristické útoky na Dvojčata v roce 2001 

výrazně ukázaly, že bezpečnostní otázky nestačí řešit v rámci jednotlivých států, ale že musí 

docházet k výrazné nadnárodní spolupráci. Globální povědomí o nutnosti vnímat svět 

transnacionálně, transkontinentálně a transkulturně tak je paradoxně posilováno činy, které 

jsou mnohdy namířeny právě proti takovým fenoménům. Teroristé, ať útočí kdekoli, ukazují, 

že jedinou cestou k řešení problému, stejně jako problémů finančních a ekologických, je 

spolupráce mezi národy a budování odpovědnosti přesahující hranice národních států. Je to 

právě vnímání civilizačního ohrožení lidstva, co dnes „otevírá závory národního pohledu“.124 

Dnes platí paradoxní maxima: „chtějí-i jednotlivé země sledovat svůj národní zájem, musí se 

denacionalizovat a transnacionalizovat“.125 Pouze pokud dojde k zvýšení veřejného vědomí 

rizika, může se realizovat vnímání nebezpečí jako společného osudu všech lidí. Pouze tehdy 

bude možné podniknout skutečně efektivní kroky proti znečištění životního prostředí, 

rostoucímu potenciálu sebedestrukce, civilizačním chorobám či teroristickým skupinám. Naše 

lidské společenství se stalo společenstvím ohrožených a protože podle Becka platí, že prvním 

dobrem lidstva je jeho trvání po všechny generace, je také povinností tohoto společenství 

hledat takové způsoby života, které by toto první dobro umožňovaly.  

V této oblasti můžeme vidět shodu s tzv. heuristikou strachu Hanse Jonase, který 

strach pokládá za jedinou možnou cestu, která by nás mohla uchránit před kroky špatným 

směrem. Jonas nárok heuristiky strachu ale nevztahuje na rovinu přítomných událostí 

(terorismus), ale na odpovědnost člověka za budoucí generace.126 Předpoklad trvání 

budoucích generací jako základního imperativu je u obou shodný, Beck v tomto zjevně na 

Jonase navazuje. 

Pro U. Becka je společně sdílený strach možným prostředkem budování světové 

společnosti, jejíž znaky a rysy jsou obsahem následující části. Světová společnost je právě ten 

celek, který je pro naši dobu základní podmínkou přežití člověka. Bez vědomí společně 

sdíleného osudu není možné provádět kroky správným směrem a to na úrovni života 

                                                 
123 U. BECK, Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně, Praha, Sociologické nakladatelství, 2004, s. 407. 
124 U. BECK, Moc a protiváha moci v globálním věku. Nová ekonomie světové politiky, Praha, Sociologické 
nakladatelství, 2007, s. 346. 
125 U. BECK, Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně, Praha, Sociologické nakladatelství, 2004, s. 410. 
126 Viz H. JONAS, Princip odpovědnosti. Pokus o etiku pro technologickou civilizaci, Praha, OIKOYMENH, 
1997, s. 56-57. 
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jednotlivce ani společnosti. „V naší neklidné době se všichni ocitáme na jedné lodi. Buď 

budeme bezpečně plout pospolu, nebo všichni společně klesneme ke dnu.“127 

 
3.4.5 Světová společnost 

Beck ve své knize Co je to globalizace? Omyly a odpovědi z roku 1997 znovu uvažuje 

o konci první moderny a nástupu druhé, reflexivní. Reflexivní moderna je charakterizována 

tím, že „sama sebe identifikuje jako problém, reviduje konvence a pátrá po příčinách vzniku 

převládajících myšlenkových struktur, způsobů jednání a života“.128 Reflexivní moderna se 

kryje s rizikovou společností, ve které se, jak bylo řečeno výše, ukazuje nezbytným vznik 

světové společnosti. Právě světová společnost, tento nový referenční celek, stojí v centru 

Beckova uvažování. Zatímco první moderna byla postavena na představě „života a jednání 

v uzavřených a vůči sobě ohraničitelných prostorech národních států a jim odpovídajících 

národních společnostech“,129 nyní dochází k zbourání této myšlenky, protože hranice dosahu 

našeho jednání rychle mizí. To vyplývá z procesu globalizace, z propojování dříve jasněji 

oddělených sfér mnoha úrovní (kulturních, ekonomických, politických, sociálních). Světová 

společnost „relativizuje národní stát, protože rozmanitá, místně nevázaná množina sociálních 

okruhů, komunikačních sítí, tržních vztahů, životních způsobů překračuje teritoriální hranice 

národního státu“.130 Ve světové společnosti žijeme již delší dobu, jen si to většina obyvatel 

neuvědomuje náležitým způsobem. Přestože je většině z nás jasné, že představa života 

v uzavřených a jasně vymezených oblastech se stala fikcí, podle tohoto zjištění nepřemýšlíme 

a následně ani nejednáme. Zásadní roli na tomto poli hrají média (a tedy i film, i když Beck 

má na mysli spíš média zpravodajská, především televizi, noviny a internet), která dnes mají 

moc nastolovat nová témata, utvářet symboly a společnou řeč.131 Podle Becka je na nich, na 

médiích, aby vytvářela náležité sebevnímání světové společnosti a tím uskutečnila i její 

faktický zrod. Světová společnost totiž bude existovat tehdy, když se lidé a kultury světa 

budou vnímat ve vzájemném vztahu k sobě a její existence bude natolik platná, nakolik bude 

toto vnímání viditelné i v následném chování. Z toho můžeme nepřímo odvodit i nutnost 

                                                 
127 Z. BAUMAN, Lidstvo na cestě k planetárnímu společenství, in: Sociologický časopis, 2003, roč. 39, č. 1, s. 6. 
128 A. PONGS, V jaké společnosti vlastně žijeme? Společenské koncepce srovnání. Svazek I., Praha, ISV 
nakladatelství, 2000, s. 45. 
129 U. BECK, Co je to globalizace? Omyly a odpovědi, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, 
s. 33. 
130 Tamtéž, s. 12. 
131 V tomto smyslu je příznačná a trefná opakující se otázka Václava Moravce v jeho debatním pořadu Otázky 
Václava Moravce vysílaném každou nedělí Českou televizí: „A o jakých tématech se bude po dnešních Otázkach 
mluvit?“ Ano, V. Moravec má ve své sebevědomé tezi pravdu – jsou to skutečně média, která nastolují téma 
dne, tedy i téma, kterými se bude zabývat, alespoň částečně, naše mysl. 
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přispět k umění mediální obsahy tímto způsobem vnímat a interpretovat, což je také cílem 

naší práce. 

Existenci světové společnosti, nazývá Beck globalitou. Jedná se o nezvratný děj 

v jehož rámci platí, že „od nynějška není nic, co se odehrává na Zemi, jenom místně 

ohraničený proces, nýbrž že všechny objevy, vítězství a katastrofy se týkají celého světa a my 

musíme naše životy a jednání, naše instituce reorientovat a reorganizovat na základě 

‘lokálně-globálním’“.132 

O nezvratnosti globality svědčí následujících osm důvodů: 

 

(1) Geografická expanze a zvyšující se interakční hustota mezinárodního obchodu, 

globální propojení finančních trhů a růst moci nadnárodních koncernů. 

(2) Informačně- a komunikačně-technologická permanentní revoluce. 

(3) Univerzálně prosazované nároky na lidská práva – tedy princip demokracie 

(alespoň formální). 

(4) Obrazové toky globálního kulturního průmyslu. 

(5) Postinternacionální, polycentrická mezinárodní politika – vedle vlád existují 

nadnárodní aktéři (koncerny, nevládní organizace, Organizace spojených 

národů), jejichž moc a počet roste. 

(6) Otázky globální chudoby. 

(7) Globální ničení životního prostředí. 

(8) Transkulturní konflikty doma.133 

 

Světová společnost, která ze všech citovaných bodů vyplývá, ovšem neznamená 

homogenní prostor jakési meganárodní společnosti, ale „mnohostí a ne-integrovaností se 

vyznačující světový horizont“.134 

V rámci nové světové společnosti se stává fiktivní i jakákoli představa o národním 

produktu a vyvstává požadavek otevřenosti pro globální éru, bez které se jakákoli společnost 

dostává do defenzívy. O završené světové společnosti Beck říká:„Všichni lidé by měli jednu 

a tu samou vlast: Zemi.“135 

                                                 
132 U. BECK, Co je to globalizace? Omyly a odpovědi, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, 
s. 20. 
133 Tamtéž. 
134 Tamtéž, s. 21. 
135 A. PONGS, V jaké společnosti vlastně žijeme? Společenské koncepce srovnání. Svazek I., Praha, ISV 
nakladatelství, 2000, s. 58. 
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Je nutné připomenout, že kromě pojmu globality autor uvádí také pojem globalizace, 

který definuje jako „procesy, v jejichž důsledku jsou národní státy a jejich suverenita 

podkopávány a zároveň spojovány prostřednictvím nadnárodních aktérů, jejich mocenských 

šancí, identit a sítí“.136 Vedle toho pak autor vymezuje ještě pojem globalismus, čímž má na 

mysli ideologii světového trhu, neoliberalismu, kde vše ostatní kromě ekonomie ustupuje do 

pozadí. 

Naším zájmem nicméně zůstává globalita a světová společnost. Jednou ze základních 

charakteristik tohoto stavu je i radikální proměna pojmu vzdálenosti. Aniž si to většinou 

uvědomujeme, naše životy do značné míry přesahují hranice našeho města i vlasti. 

„’Globální’ znamená ‘na více místech zároveň’, tedy translokální.“137 Naše ekonomické, 

politické a sociální vazby vedou daleko za obzor prostoru, ve kterém se obvykle pohybujeme: 

zatímco naše fyzické jednání a angažování je vždy lokální, důsledky a vazby našich činů jsou 

mnohdy globální. (Beck zdůrazňuje především ty ekonomické, totiž aktivitu nadnárodních 

obchodní společností.) Můžeme také hovořit o tzv. globalizaci biografií. Zde opět můžeme 

odkázat na sociologickou imaginaci, která pro pochopení globalizace biografií připravuje 

půdu. Zahrnovat svůj osobní život (biografii) do celospolečenských podmínek (historie) je 

vhodnou cestou, jak si uvědomit globální důsledky našich, na první pohled zcela osobních, 

činů. 

Vznik světové společnosti je procesem zásadně multidimenzionálním 

a polycentrickým. O multidimenzionalitě můžeme hovořit díky množství faktorů, které se na 

jejím vzniku podílejí a o polycentričnosti z důvodu neexistence jednoho ústředního místa, ze 

kterého by ona snad již skutečně (alespoň zárodečně) existující světová společnost povstávala 

či snad dokonce byla řízena. Předpokladem vzniku světové společnosti pak je (1) zkušenost 

globální občanské společnosti138 a (2) univerzálně platná základní práva, která také podporují 

vědomí všem společného základu. 

Idea světové společnosti v jádru zcela převrací národně státní politiku, tedy jednu ze 

základních představ první moderny. „Ten, kdo odlišuje první modernu od druhé moderny, 

národní společnost od světové společnosti, se neodvolává pouze na jinou společenskou 

epochu, nýbrž na jiné chápání společnosti.“139 Společnost již není založena na ideálu rovnosti, 

                                                 
136 U. BECK, Co je to globalizace? Omyly a odpovědi, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, 
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137 Tamtéž, s. 60. 
138 R. ROBERTSON, J. A. SCHOLTE (eds.), Encyclopedia of globalzation. Volume 1, A-E, New York, 
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139 U. BECK, Co je to globalizace? Omyly a odpovědi, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, 
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jak tomu bylo v 19. století a jak tomu vlastně stále ještě je, v dikci politiků a v dikci 

univerzálně platných lidských práv. Dnešní společenství totiž reálně stojí na myšlence 

bezpečnosti a je vymezeno nikoli pozitivně, jak tomu je u myšlenky rovnosti, ale negativně 

a defenzivně: snažíme se společně zabránit nejhoršímu. „Riziková společnost v tomto smyslu 

charakterizuje společenskou epochu, v níž se solidarita vznikající ze strachu stává politickou 

silou.“140 

 

3.4.6 Závěr 

Beckova koncepce světové společnosti, stejně jako jeho koncepce společnosti 

rizikové, ukazuje, že životy lidí v průběhu 20. století prošly radikální proměnou, která se ale 

až nyní, na začátku 21. století, stává součástí obecné představivosti člověka. Propojenost 

našich životů s životy lidí na celém světě je faktem, který ve srovnání s naší každodenností 

postrádá onu naléhavost, jež by nás přinutila k aktivnějšímu promýšlení dané skutečnosti. 

Nezabýváme se tím, co vyplývá z globality světa, nedocházíme v této souvislosti k žádným 

závěrům, které by se týkaly našeho chování v praktickém životě. Z tohoto důvodu se 

v následující části budeme věnovat oblasti etického uvažování. Naší snahou bude poté, co 

jsme provedli určitou diagnózu doby, postihnout etické nároky, které z takové diagnózy 

vyplývají. Prozkoumáme nároky na člověka vyplývající z globality a vědecko-technického 

pokroku a to na základě myšlenek Hanse Jonase a Edgara Morina. 

                                                 
140 U. BECK, Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně, Praha, Sociologické nakladatelství, 2004, s. 65. 
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4 Etika pro 21. století 
 

4.1 Úvod: Nutnost etiky 

 

Předchozí části práce ukázaly, že v současnosti lidstvo prochází radikálními 

proměnami, jejichž celkový rozsah pravděpodobně nemůžeme dohlédnout. Důsledky, které 

z těchto proměn plynou, mohou být pro lidstvo zničující, stejně tak se ale mohou skutečně stát 

začátkem nové éry, éry planetární, jak o tom uvažuje Edgar Morin. Nyní se musíme pokusit 

odpovědět na otázku, jaké požadavky vyvstávají v závislosti na oněch hlubokých proměnách 

světa, ve kterém žijeme. Jaké jsou důsledky pro člověka? Je zřejmá nutná proměna jednání 

a tedy i smýšlení, protože jinak se svět bude pohybovat stále blíže směrem k hluboké propasti. 

Příklad Ulricha Becka nás dovedl ke zjištění, které potvrdilo jednu z naších tezí, že 

současný člověk se chová neadekvátně vůči stavu světa, který obývá. Zatímco svět je 

nenávratně propojen a funguje na principu spojky a, většina obyvatel planety Země se stále 

ještě pohybuje ve světě, ve kterém platí princip buď-anebo. Jedinec dnes nemůže uniknout 

své narůstající odpovědnosti, nemůže před ní nikam utéct. A uniká-li jí tím, že se snaží 

předstírat život v podmínkách, které platily před dvěma staletími, chová se nanejvýš 

neuváženě. Člověk uniká „ze současnosti“ pouze co se týče odpovědnosti za druhého a svět; 

co se týče spotřeby, materiálního zajištění a osobního vyžití, tento člověk nesleví ani o píď 

a zarytě trvá na svém životě v blahobytu. Člověk si totiž není vědom, což je další ze 

závažných charakteristik doby, vážnosti situace. Většině z nás nedochází, jak vysoká sázka je 

nyní ve hře. A kvůli výši sázky je nanejvýš nutné klást i otázky etické povahy, které „musí 

existovat, protože lidé jednají, a etika se týká řádu jednání a regulace moci jednat“.141 

Existence etiky je navíc podle Jonase „o to naléhavější, čím větší je moc jednajících, kterou 

musí regulovat“.142 

Z tohoto důvodu je nutné klást si otázky etické povahy, čehož je schopen právě 

a pouze člověk. To mu také dává exkluzivní naději k přežití i v této pro mnohé beznadějné 

situaci, v jaké se na začátku 21. století nalézá. V této době je případná definice etiky filozofa 

Erazima Koháka: „…etika jako hledání zásad dlouhodobě udržitelného soužití člověka 

s člověkem a lidstva se světem všeho života.“143 

                                                 
141 H. JONAS, Princip odpovědnosti. Pokus o etiku pro technologickou civilizaci, Praha, OIKOYMENH, 1997, 
s. 50. 
142 Tamtéž. 
143 E. KOHÁK, Svoboda, svědomí, soužití. Kapitoly z mezilidské etiky, Praha, Sociologické nakladatelství, 2004, 
s. 16. 
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Bezpodmínečně musíme pracovat na uvědomění si naší výchozí pozice, která zoufale 

volá po uchopení aktuální dějinné příležitosti. Musí se jednat o uchopení, „při němž si člověk 

může jasně uvědomit, že se zde rozhoduje kolektivní osud generací možná na staletí“.144 

Podobně uvažuje také německý teolog a filozof Hans Küng, který zdůrazňuje, že je třeba 

přijmout „skutečnost globálního zlomu epochy, kterou je třeba přesněji analyzovat co do 

jejích implikací“.145 Podle něj závisí přežití lidstva na správně rozvinutém a nastaveném 

světovém étosu, tedy široce přijatých etických zásadách: „Potřebujeme vědomí étosu, 

základního mravního postoje člověka; potřebujeme etiku, filozofické nebo teologické učení 

o hodnotách a normách, kterým by se mělo řídit naše rozhodování a naše činy.“146 Vědomí 

tohoto stavu podpírají dosud představení myslitelé, jejichž reflexe nás jasně vedou 

k uvažování nad proměnou míry a podoby odpovědnosti jednotlivce za druhé. 

S vědomím přechodu do nového období lidského věku (Krejčího třetí socio-

antropologická mutace a Morinovo čtvrté zrození lidstva) se musíme tázat po adekvátním 

nastavení etických požadavků. „Etiku je třeba budovat, avšak ne na zelené louce. Etiku 

budujeme na základě lidské situace.“147 A protože se lidská situace radikálně proměňuje, 

dochází i k proměně etických požadavků a k hlubšímu promýšlení oblastí, které dříve nebyly 

považovány za eticky sporné či příliš významné, případně se takové otázky vůbec 

nepokládaly (např. bioetika). 

Filozofy a myslitele, jejichž etické nároky na člověka dále představíme (H. Jonas, 

E. Morin, E. Lévinas), uvádíme jako příklady smýšlení, kterému by mělo být nasloucháno. 

Jsme si vědomi možné kritiky vůči těmto autorům, i přesto jsme ale přesvědčeni, že tento 

proud etických požadavků je potřeba brát v současné době velice vážně. H. Jonas, E. Morin 

i E. Lévinas kladou na člověka vysoké nároky (Jonas s Morinem ovšem poněkud odlišné od 

těch Lévinasových), které se lehce mohou proměnit jen v „krásné, ale vlastně zbytečné 

mravní napomenutí“,148 jak stručně hodnotí Jonasovo etické uvažování filozof Břetislav 

Horyna (v rozhovoru s U. Beckem). Krásné napomenutí, protože bylo-li by naplněno, jednalo 

                                                 
144 H. JONAS, Princip odpovědnosti. Pokus o etiku pro technologickou civilizaci, Praha, OIKOYMENH, 1997, 
s. 169. 
145 H. KÜNG, Světový étos. Projekt, Zlín, Archa, 1992, s. 14. Küng spatřuje počátek tohoto zlomu již v období 
první světové války, kdy podle něj došlo ke zhroucení klasické buržoazní společnosti a eurocentrického světa. 
Pak ovšem během 20. století následovaly další mohutné změny, které nastalou společenskou situaci dále 
vyhrotily. 
146 Tamtéž, s. 33. 
147 E. KOHÁK, Svoboda, svědomí, soužití. Kapitoly z mezilidské etiky, Praha, Sociologické nakladatelství, 2004, 
s. 22. 
148 U. BECK, Vynalézání politiky. K teorii reflexivní modernizace, Praha, Sociologické nakladatelství, 2007, 
s. 68. 
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by se o veliký krok směrem k větší lidskosti, a zároveň zbytečné napomenutí, protože je 

natolik náročné, že je zcela vyloučeno jeho naplnění. 

Na jedné straně tedy máme náročnost a nemožnost dostát vzneseným nárokům, na 

druhé straně zoufalý stav společnosti a její zření do propasti. Člověk má v zásadě dvojí 

možnost: buď se rovnou vzdá jakékoli snahy o pochopení doby i snahy o nápravu věcí, a tudíž 

je zbytečná jakákoli snaha o budování sociologické imaginace, nebo se pokusí o nemožné: 

o proměnu smýšlení a tedy proměnu sebe sama, bez čehož se náprava věcí neobejde. Jak jsme 

viděli v první části práce, kde byla krátce představena teze Ch. Taylora o social imaginaries 

utvářející podklad pro veškeré uvažování, i z marginálního proudu myšlení a jednání určité 

omezené skupiny lidí může vzniknout proud větší a důležitější, který se nakonec může stát 

součástí obecně přijímané normy. Nesmíme se tedy nechat zastrašit skutečností, že nároky, 

které vyvstanou z uvědomění si současného stavu světa, jsou mimo aktuální možnosti 

uskutečnění, protože se zcela vymykají současným sociálním normám a pravidlům. Zygmunt 

Bauman připomíná, že během 2. světové války se lidé bojující proti nacistické mašinérii 

museli postavit sociálně daným normám, a ne je následovat. V žádném případě nemohli 

počítat s oporou v oficiálních normách a oficiálních etických přístupech nacistického 

Německa. Z toho vyvozuje (a odkazuje přitom na H. Arendtovou), že schopnost jít proti 

vlastní společnosti může být nezbytným předpokladem adekvátního etického činu, který je 

v dané situaci potřebný.149 Namísto zastrašení a následného vzdání se pokusu o skutečně 

etické jednání si tedy můžeme - a musíme - připustit naději, že se námi zvolené etické nároky, 

které se nyní vymykají platným společenským normám, přesunou z kategorie a-sociálního 

chování do kategorie chování společensky oceňovaného,150 a to právě i díky přispění 

menšiny, která na sebe jako první vezme ono jho předvoje, který bude razit cestu často 

nevlídným a antagonistickým prostředím. 

Jaké jsou parametry etiky odpovídající současnému radikálně proměněnému světu? Na 

tuto otázku naznačíme odpověď v následující části. Nejdříve představíme způsob etického 

smýšlení filozofa německého původu Hanse Jonase, který významně rozpracoval etiku 

odpovědnosti. Poté pozornost zaměříme na současného francouzského myslitele Edgara 

Morina; ten je propagátorem nutnosti budovat tzv. planetární etiku, tedy smýšlení kladoucí 

důraz na nejširší rozměr lidské odpovědnosti zahrnující celé lidstvo. V závěru soustředíme 

pozornost na Emanuela Lévinase, který svoji etickou reflexi naopak založil na nejbližším 

možném setkání člověka s člověkem, na setkání tváří v tvář. Od etiky odpovědnosti 

                                                 
149 Viz Z. BAUMAN, K. TESTER, Conversations with Zygmunt Bauman, Polity 2001, p. 53. 
150 Viz např. 2.5 „Sociální představivost“ Charlese Taylora a sociologická imaginace. 
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v planetárním rozměru se tak vrátíme k základním etickým nárokům na člověka, bez kterých 

nelze budovat žádné další rozměry odpovědnosti: Před přijetím rozšíření odpovědnosti 

konkrétního člověka za život na jiném kontinentě nebo za životní podmínky budoucích 

generací musí být nejdříve vybudována silná vazba k lidem, kteří jsou nám nejblíže, musí být 

utvořeny pevné základy našeho lidství. Základní antropologické parametry nastavení člověka 

utvářené po celý historický vývoj lidského rodu nelze vymazat či přeskočit. Proto se v závěru 

vrátíme k nutnosti zprvu budovat naše etické smýšlení na úrovni zcela konkrétního setkání 

s druhým člověkem. Bez vztahu k bližnímu, který se odehrává „tady a teď“ jen těžko můžeme 

vybudovat vědomí odpovědnosti za někoho neznámého, vzdáleného či dokonce ještě 

nenarozeného. 

Ani v následující části neztratíme ze zřetele budování sociologické imaginace, protože 

bez jejího rozvinutí bychom nikdy nebyly schopni přijmout vysoké nároky na člověka, které 

budou představeny v následující části budou představeny. 

 

4.2 Princip odpovědnosti (Hans Jonas) 

 

Jedním z důležitých filozofů 20. století, kteří se pokoušeli aktualizovat etické myšlení, 

je filozof německého původu Hans Jonas (1903-1993). Jeho promýšlení etiky je ve svých 

důsledcích nanejvýš náročné. Je náročné dokonce natolik, že jej lze označit za krásné, ale 

vlastně zbytečné mravní napomenutí, jak již bylo zmíněno v úvodu této kapitoly. Jonasova 

náročnost nás ale nesmí odradit. Chceme-li skutečně pracovat na budování sociologické 

imaginace, musíme mít odvahu přijmout skutečné rysy současného světa a z toho vyplývající 

charakteristiky lidské situace včetně etických nároků, které z ní vyvstávají. 

 

4.2.1 Etika smýšlení a etika odpovědnosti 

Na začátku 20. století rozlišil klasik sociologie Max Weber (1864-1920) ve své slavné 

přednášce Politika jako povolání dvě podoby etiky: etiku smýšlení a etiku odpovědnosti. 

Svojí řečí reagoval na události 1. světové války, při které se mnohá rozhodnutí, která se jevila 

jako dobrá, nakonec zvrhla v mnohé událost přinášející zlo. Politici se podle Webera totiž 

řídili podle etiky smýšlení, kterou můžeme přičítat I. Kantovi. Ten své Základy metafyziky 

mravů otevírá následovně: „Ve světě, ba ani vůbec mimo něj, nelze myslet nic jako možné, co 

by se bez omezení mohlo považovat za dobré, mimo dobrou vůli.“151 Vše kromě dobré vůle 

                                                 
151 I. KANT, Základy metafyziky mravů, Praha, Svoboda, 1990, s. 57. 



 60 

může získávat kladný i negativní náboj. Kladný, je-li přítomná právě dobrá vůle, a negativní, 

chybí-li. Přívrženec etiky smýšlení se tudíž soustředí na to, aby jeho konání bylo v souladu 

s normami, které chce dodržovat, aniž by ke svým „zásluhám“ či „vinám“ přičítal i následky, 

které z takového smýšlení plynou. Tomu, kdo zachovává etiku smýšlení, jde pouze o to, aby 

„neuhasl pramen ryzího smýšlení“,152 o následky a implikace mu nejde. Mezi úmyslem 

a následnými události nicméně může vzniknout výrazná propast. A jestliže mohou být 

vyvolané události rozhodující pro životy či životní podmínky velkého množství lidí, vidíme, 

že taková etika, která nezahrnuje reálné následky úmyslů, není dostačující. Etika smýšlení je 

„nebezpečně nedějinná (ignoruje složitou komplexicitu dějinné situace)“153 a „je nepolitická 

(ignoruje komplexicitu daných společenských struktur a mocenských poměrů)“.154 

V rámci etiky odpovědnosti oproti tomu platí, „že člověk má odpovídat za 

(předvídatelné) následky svého jednání“.155 Z toho vyplývá, že ten, kdo se chová podle etiky 

odpovědnosti „nevidí svou situaci tak, že by důsledky vlastního jednání, pokud je s to je 

předpokládat, mohl svalovat na jiné.“156 

 

4.2.2 Stará a nová etika 

Etika odpovědnosti pak byla zásadně přeformulována a rozpracována o šedesát let 

později německým filozofem Hansem Jonasem. Ten ve své slavné práci Princip 

odpovědnosti: Pokus o etiku pro technologickou civilizaci (1979) ukázal, že současná doba 

přináší nové skutečnosti, které je nutné promýšlet ve vztahu k etice. Jonas vychází z tvrzení, 

„že se příslib moderní techniky obrátil v hrozbu či se s ní nerozlučně spojil“157 a etické 

důsledky této teze podrobně rozebírá. 

Jonas ve svých úvahách rozčleňuje etiku na dvě zásadně odlišná období. První z nich 

bylo platné až do doby, než narostla moc člověka do rozměrů, jaké známe dnes - o tomto 

období autor hovoří jako o klasické etice, aniž by více rozlišoval mezi jejími jednotlivými 

proudy. Druhé období etiky, o které hovoří jako o etice nové, by pak mělo vejít v platnost ve 

20. století, kdy narostla moc člověka do dosud neznámé šíře. 

Jonas je toho názoru, že veškerá dosud platná etika byla založena na vzájemně 

souvisejících předpokladech: 

                                                 
152 M. WEBER, Metodologie, sociologie a politika, Praha, OIKOYMENH, 1998, s. 289. 
153 H. KÜNG, Světový étos. Projekt, Zlín, Archa, 1992, s. 37. 
154 Tamtéž, s. 37-38. 
155 M. WEBER, Metodologie, sociologie a politika, Praha, OIKOYMENH, 1998, s. 288. 
156 Tamtéž, s. 289. 
157 H. JONAS, Princip odpovědnosti. Pokus o etiku pro technologickou civilizaci, Praha, OIKOYMENH, 1997, 
s. 13. 
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„(1) Situace, ve které se člověk nachází, určená jeho přirozeností a přirozeností věcí, 

je v hlavních rysech jednou provždy dána. (2) Lidské dobro lze na tomto základě jednou 

snadno nahlédnout a stanovit. (3) Dosah lidského jednání a proto i lidské odpovědnosti je 

přesně vymezen.“158 

Jonas je přesvědčen, že tyto předpoklady ztratily svoji platnost, protože „kvalitativně 

nová povaha mnoha našich činů otevřela zcela novou dimenzi etického významu“,159 kterou 

tradiční etika postrádala. 

Dřívější etika se omezovala na mezilidské vztahy a vztahy člověka a přírody (živé 

i neživé) pokládala za eticky neutrální. Etika byla výhradně antropocentrická, soustředěná na 

člověka. Za eticky zásadní se považovalo jednání člověka a jeho okamžité následky a do 

etického hodnocení se nijak nezapočítávaly následky ve vzdálenější budoucnosti, protože 

nebyly nijak relevantní. „Tato blízkost cílů platila stejně v čase jako v prostoru.“160 Pro 

klasickou etiku platilo omezení lidské odpovědnosti za své činy na dobu života člověka. 

Člověk se zodpovídal z toho, co činil „tady a teď“ a pro odlišení dobré či zlé podstaty svého 

jednání nepotřeboval žádnou odbornou znalost, ale jen „vědění toho druhu, které je přístupné 

všem lidem dobré vůle“.161 

V rámci klasické etiky také platilo, že „nikdo nebyl brán k odpovědnosti kvůli tomu, že 

jeho dobře míněný, promyšlený a uskutečněný čin obsahoval nezamýšlené pozdější 

následky“,162 což ovšem zpochybnil, jak jsme uvedli výše, již M. Weber v roce 1918 při 

rozlišení etiky smýšlení a etiky odpovědnosti. 

 

4.2.3 Nová dimenze odpovědnosti 

Zásady nové etiky vyplývají z rozšíření dosahu kolektivního jednání členů společnosti, 

přičemž se proměňuje i pozice vědění v souvislosti s etickými nároky. Z důvodu vysoké 

provázanosti světa, technologickým pokrokem a s existencí nových nebezpečí se vědění 

a znalosti stávají naléhavým požadavkem dneška. Jonas upozorňuje, že naše znalosti se 

nemohou vyrovnat „s celým kauzálním rozměrem našeho jednání“,163 protože naše 

předvídající vědění je vždy v závěsu za věděním technickým. Součástí etiky se tak stává 

i uznání nevědomosti a omezenosti možností našeho plánování a předvídání. Z prostředků, 

které v současnosti člověk ovládá, by mohla být zničena nejen veškerá lidská populace, ale 

                                                 
158 Tamtéž, s. 19. 
159 Tamtéž. 
160 Tamtéž, s. 24. 
161 Tamtéž, s. 25. 
162 Tamtéž, s. 26. 
163 Tamtéž, s. 29. 
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nenávratně poškozena či zničena i příroda, jejíž zachování se tedy musí stát součástí etiky. 

Síly, které člověk objevil, mu nejsou (a nemohou být) ve svých důsledcích známé, a proto je 

nutné, jestliže máme více možných cest vývoje, vždy počítat s těmi horšími alternativami 

a zdržet se kroků, které by k nim, byť jen teoreticky mohly vést. „…proroctví zkázy je třeba 

naslouchat více než proroctví zdaru.“164 Jonas říká, že zatímco v malých věcech si můžeme 

dovolit i několikerý neúspěch, ve věcech důležitějších si můžeme dovolit zklamání jen 

málokdy a u věcí zcela zásadních, které se dotýkají životů více lidí nebo se dotýkají života 

lidstva jako takového, nesmíme neúspěch riskovat nikdy.  

Jonas si je vědom, že současné vědecké a technologické vědomosti staví člověka do 

antropologicky zcela nové situace: Již nejsme odpovědni jen za sebe, za své bezprostřední 

okolí v čase, ve kterém právě žijeme, ale jsme odpovědní i za životy budoucích generací, 

které přijdou až po nás. S tím také koresponduje teze Erazima Koháka: „Otázka etiky vyvstává 

prvotně jako otázka o tom, jak žít, abychom se nevyhubili navzájem a nezničili předpoklady 

existence života na zemi vedlejšími účinky svého konání prostě proto, že život chce žít.“165 

Z nutnosti brát v potaz podmínky života budoucích generací také vyplývá i jedno 

z pojmenování nové etiky, která je někdy označována jako etika budoucnosti. Představit si 

dosah našich činů v daleké budoucnosti ovšem není lehké, protože člověk takovou zkušeností 

ještě nikdy neprošel. V této oblasti opět vidíme pole pro rozvinutou sociologickou imaginaci, 

která by vedla k větší chápavosti nároků vyplývajících ze současné úrovně vědy a techniky. 

Podle Jonase si je člověk schopen uvědomit okamžité důsledky ve svém nebližším okolí (tady 

a teď), ale důsledky činů, jejichž efekty se postupně (a dlouhodobě) střádají (otázka 

klimatických změn ovlivněných lidskou aktivitou, problematika jaderného odpadu), lze vidět 

a připustit do svého uvažování daleko méně. A ještě náročnější je ve svých rozhodnutích 

zohlednit život svých potomků a život budoucích generací, jejichž právo na život pokládá 

Jonas, stejně jako Kohák, za nezpochybnitelné. Hans Jonas v závislosti na těchto 

skutečnostech nabízí několik variant přetvořeného kantovského imperativu, kde je oproti 

Kantovi dán důraz i na temporalitu současných nároků: „Jednej tak, aby účinky tvého jednání 

byly slučitelné s trváním skutečně lidského života na Zemi“,166 případně: „Vezmi v úvahu do 

své současné volby rovněž budoucí integritu člověka jako součást svého chtění.“167 

                                                 
164 Tamtéž, s. 62. 
165 E. KOHÁK, Svoboda, svědomí, soužití. Kapitoly z mezilidské etiky, Praha, Sociologické nakladatelství, 2004, 
s. 16. 
166 H. JONAS, Princip odpovědnosti. Pokus o etiku pro technologickou civilizaci, Praha, OIKOYMENH, 1997, 
s. 35. 
167 Tamtéž. 
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Jonasovo přesvědčení, že „nemáme právo volit neexistenci budoucích generací kvůli 

existenci současných anebo tuto neexistenci třeba jen riskovat“,168 se stává velice náročným 

požadavkem současnosti. Pokud by byl tento nárok promyšlen do detailu, byli bychom nuceni 

přehodnotit mnohé ze standardů západního způsobu života, protože ten je zjevně a bez 

jakýchkoli pochybností zcela neudržitelným způsobem přebývání na planetě Zemi. Omezme 

se na ten nejjednodušší argument: provoz západní civilizace je z velké části založen na 

spotřebě ropy, jejíž světové zásoby nejsou neomezené. Jestliže by se lidstvo mělo skutečně 

řídit podle Jonasových nároků, muselo by spotřebu ropy výrazně omezit alespoň do té doby, 

než by byla jasná alternativní řešení nejrůznějších energetických krizí.  

Je očividné, že nová dimenze odpovědnosti se více dotýká veřejné politiky než 

chování jednotlivců a v tom tkví také zásadní rozdíl mezi kantovským kategorickým 

imperativem, který byl zaměřen na individuum a současnost, a imperativem Jonasovým, který 

obsahuje obecný rozměr života dalších generací. Nově se objevuje časový horizont 

odpovědnosti, který bychom měli při svém jednání brát do úvahy. Vysoké nároky na veřejnou 

sféry ovšem nijak nezbavují odpovědnosti ani jednotlivce, protože veřejnost je z jednotlivců 

utvářena. Jonasův princip odpovědnosti není anonymním požadavkem, ale požadavkem 

směřujícím na každého obyvatele planety Země. 

 

4.2.4 Heuristika strachu 

Nápomocným prostředkem při zvládání náročného úkolu etiky založené na široké 

odpovědnosti by měla být tzv. heuristika strachu: Lidské jednání nebude vedeno tím, co si 

člověk přeje, ale naopak tím, co nechce, čemu se chce vyhnout a čemu chce zabránit. Člověk 

by se měl při rozhodování, jak použije svoji obrovskou moc, orientovat podle obrazu toho 

nejhoršího, co by mohlo nastat, už jen proto, že „mnohem lépe víme, co nechceme, než to, co 

chceme“.169 V současnosti naše jednání vyžaduje představy takových podob zla, které dosud 

člověka nikdy nepotkali (zánik lidstva), a tak si ono zlo musíme pouze představovat. 

„…předjímající vytváření této představy se tedy stává první, tak říkajíc úvodní povinností 

hledané etiky“.170 Zde opět narážíme na potřebu sociologické imaginace, protože důsledky 

našich činů si můžeme vždy správně představit pouze pokud svůj život zasadíme do života 

konkrétní (dnes globalizované, tedy celosvětové) společnosti mající konkrétní možnosti 

a potenciality. Bez schopnosti zahrnout do rozhodování o svých činech dimenzi společnosti 

                                                 
168 Tamtéž. 
169 Tamtéž, s. 57. 
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jako celku, nebudeme schopni naplnit etické požadavky doby tak, jak o nich hovoří Hans 

Jonas. Představy možných následků kolektivního chování člověka, které se ovšem vždy 

skládá z činů konkrétních osob, by ovšem mohly vést ke strachu, který paralyzuje. Vyvolání 

takového druhu strachu ovšem není cílem, cílem je určitá bázeň před onou možností 

a aktivizace člověka ve směru vyhnutí se zlé alternativě. 

 

4.2.5 Shrnutí 

Cílem výkladu etiky odpovědnosti v podání Hanse Jonase bylo uvést nároky, které na 

lidstvo klade technicko-vědecká moc člověka a upozornit na nový rozměr odpovědnosti, který 

odlišuje současnou dobu od dosavadních lidských dějin. Zatímco v minulosti se omezoval 

dosah činů na úzké okolí, dnes je naše jednání neustále součástí komplexního řetězce 

provázaných dějů, jejichž hloubku a složitost si nedokážeme představit. Pro adekvátní 

představu o skutečných důsledcích našich činů bychom totiž museli být špičkovými 

odborníky v několika vědních odvětvích. Myšleno do důsledků, museli bychom obsáhnout 

veškeré vědění člověka, protože až poté bychom se přiblížili situaci, ve které bychom se 

mohli rozhodnout s vědomím skutečně všech důsledků vyplývajících ze všech možných 

existujících vazeb (a to samozřejmě pouze v rámci známých a prozkoumaných oblastí, které 

zdaleka nepostihují svět v jeho barvitosti a mnohoznačnosti). 

Zatímco v předchozí části, ve které jsme se věnovali antropologickému rozměru 

proměn současného světa, jsme spolu s J. Krejčím, E. Morinem a U. Beckem dospěli 

k potřebě uvědomění si života v radikálně nové skutečnosti, prostřednictvím Hanse Jonase 

jsme naznačili směr, jak se v této nové době má člověk orientovat a jaké jsou aktuálně platné 

etické nároky na život. 

Jonas svojí prací mimo jiné otevírá prostor pro otázky související se zodpovědností 

v globalizovaném světě, pokládá otázky kolektivní (globální) odpovědnosti a nutnosti novým 

způsobem formulovat společenské vztahy vznikající v procesu globalizace. 

Jednou z rovin možné kritiky Jonasovy koncepce je nekonkrétnost takto podané 

odpovědnosti. Etika budoucnosti, tak jak ji podává Jonas, je málo specifická ve vztahu ke 

konkrétnímu životu člověka, čímž ztrácí naléhavost a stává se bezzubou „nediferencujeme-li 

tento důraz (sociálně-filosoficky a sociálně eticky) tak, že vyvstane konkrétní odpovědnost, 

kterou skutečně můžeme převzít a nést“171. Jak podotýká filozof a teolog Arno Anzenbacher 

v reakci na Jonase, „pokud činíme každého odpovědným za všechny, je nebezpečí, že 
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odpovědnost nepociťuje nikdo“.172 S tímto stanoviskem musíme souhlasit, nicméně pro nás 

Anzenbacherova výtka ani tak neruší platnost Jonasových nároků. Nemožnost či 

nejednoduchost naplnění požadavků ještě nesmí vést k jejich popření a celkové negaci. 

Na koncepci Hanse Jonase svým způsobem navazuje Edgar Morin, který možná 

alespoň do určité míry napravuje kritizovaný bod o nemožnosti odpovědnosti všech za 

všechny. Morinova koncepce, kterou si představíme v následující části, je konkrétnější ve 

způsobu identifikace různých oblastí, jejichž uvědomění je nepostradatelné pro etiku 

adekvátní současným podmínkám. Morin je také praktičtější ve způsobu hledání možných 

cest k etice 21. století. 

 

4.3 Etika v planetární éře (Edgar Morin) 

 

Francouzský sociolog, antropolog a filozof Edgar Morin se po celou svoji vědeckou 

kariéru (tedy od 50. let 20. století) věnuje transdisciplinárnímu zkoumání člověka. Za jeho 

stěžejní dílo lze pokládat šestidílný soubor zkoumání podmínek lidského života 

v multidisciplinární perspektivě, na kterém Morin průběžně pracoval v letech 1977-2004.173 

V této sérii se zabýval různými aspekty života: zkoumal přírodu a planetu Zemi (1. díl), 

organizaci života na všech jeho úrovních (2. díl), různé způsoby poznávání světa (3. díl), život 

a organizaci myšlenek, ideologických systémů, proměny paradigmat (4. díl), základní 

charakteristiky lidského života (5. díl) a konečně etické normy, které vyplývají ze současných 

podmínek života na planetě Zemi (6. díl). V souboru La Méthode se Morin pokusil o rozvinutí 

komplexního vědění v otázce lidského života po stránce biologické, psychologické 

i sociologické. Základní tezí jeho myšlení je komplexnost světa i člověka, kdy od sebe 

nemůžeme oddělovat jevy spadající do různých vědních oborů. Všechny složky lidského 

poznání spolu navzájem souvisejí a jejich předměty se v realitě hluboce ovlivňují. Současný 

svět pak na člověka vznáší nárok překročit úzce vymezené hranice jednotlivých 

specializovaných oborů a vyžaduje obraz světa jakožto obraz komplexní, barvitý 

a neredukovatelný na některou ze svých složek. Morin je přesvědčen, že je potřeba člověka 

vnímat jako neoddělitelnou součást života na planetě Zemi: „La prise de conscience de nos 

                                                 
172 Tamtéž. 
173 Soubor La Méthode obsahuje následující díly: La Nature de la nature (1977), La Vie de la vie (1980), La 
Connaissance de la connaissance (1986), Les Idées (1991), L’Humanité de l’humanité (2001), L'Éthique (2004). 
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racines terriennes et de notre destin planétaire est une condition nécessaire pour réaliser 

l´humanité et civiliser la Terre.“174 

Edgar Morin, jak jsme již ukázali v předchozí části práce, si je vědom zásadní 

proměny, kterou prochází současný svět, a neváhá období, které prožíváme, nazývat dalším 

zrozením lidstva. Podle Morina žijeme teprve v železné době planetární éry175, tedy v jejím 

formativním období. Planetární éra se teprve utváří a v bolestech rodí. Přesto ale je planetární 

éra jistým způsobem v plné síle přítomná a to skrze etické nároky, které na člověka již nyní 

vznáší. 

Transformativní období Morin popisuje jako veliký boj, který se odehrává po celé 20. 

století, a které v reflexi dějinných událostí posledních sta let neváhá nazvat agonií. Svým 

poetickým jazykem říká: 

 „…la crise planétaire d´une humanité encore incapable de s´accomplir en tant 

qu´humanité peut être nommée agonie, c´est-à-dire un état tragique et incertain où les 

symptômes de mort et de naissance luttent et se confondent. Un passé mort ne peur pas, un 

avenir n´arrive pas à naître.“176 

V této situaci je zapotřebí etického systému, který by jasně zohlednil všechny roviny 

současného života a právě takový systém Morin představuje v posledním díle svého opus 

magnum La méthode. 

 

4.3.1 Individuum-společnost-lidský druh: Já x My 

Současné etické myšlení si podle Morina musí být vědomo nedělitelné trojice 

individuum-společnost-lidský druh a etická reflexe by se měla se stejnou měrou vážnosti 

věnovat všem třem jmenovaným rovinám. 

Podle Morina má etika jako taková, nedělitelná od morálky, která je místem 

uskutečňování etických nároků, tři zdroje: (1) vnitřní zdroj v každém jedinci, který pociťuje 

určité povinnosti, (2) zdroj vnější: kulturní vlivy, víra, společenské normy a (3) zdroj 

pocházející z naší minulosti, který je předáván geneticky.177 Jako vše v Morinově diskurzu 

i zde jsou všechny tři oblasti jen těžko oddělitelné a vzájemně spolu těsně souvisí. 

                                                 
174 E. MORIN, Terre-Patrie, Paris, Seuil, 1993, p. 120: „Uvědomění si našich pozemských kořenů a společného 
planetárního osudu je nutnou podmínkou pro uskutečnění (utvoření) lidstva a civilizování Země.“ 
175 Viz tamtéž, p. 22. 
176 Tamtéž, p. 118: „…planetární krize lidstva, které ještě není schopno lidstvem být, můžeme nazvat agónií, 
tedy tragickým a nejistým stavem, ve kterém spolu bojují a zároveň se mísí příznaky smrti i zrození. Mrtvá 
minulost neumírá, budoucnost nedochází zrození.“ 
177 Viz E. MORIN, La Méthode: 6. Éthique, Paris, Seuil, 2004, p. 15. 
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Každý člověk si nejdříve musí uvědomovat sám sebe: musí se neustále sebe-

potvrzovat, musí si být vědom svého Já. Toto Já je odlišné pro každého člověka, a proto 

o něm Morin hovoří jako o zdroji určitého vyloučení, exkluze, ostatních lidí. Tento princip 

sám je pak zdrojem určitého egoismu. Na druhé straně je v každém člověku živý i druhý pól, 

princip inkluze, který ono Já zařazuje do určitého My (pár, rodina, komunita, vlast). Princip 

inkluze se projevuje od narození prostřednictvím upnutí se, zprvu biologické podstaty, na 

blízkou osobu, nejčastěji matku. Na základě těchto dvou pólů se pak odehrává veškeré lidské 

rozhodování, rozhodování mezi egoismem a altruismem. 

Každé etické zkoumání by si podle Morina mělo být vědomo této podvojnosti člověka: 

přítomnosti životně důležitého egoismus i základní možnosti rozvoje vztahu k druhým, 

altruismu. 

Dalším důležitým bodem je skutečnost, že každý morální akt, který je u Morina viděn 

jako etika v praxi, je projevem spojení člověka s druhými: „…reliance avec un autrui, 

reliance avec une communauté, reliance avec une société et, à la limite, reliance avec 

l´espèce humaine.“178 Každý akt namíření směrem k druhému člověku, tedy každé jednání, 

určitým způsobem modifikuje (buduje) vztah k druhým lidem a potažmo i ke společenství, 

jehož je onen jedinec příslušníkem. A právě pocit sounáležitosti se společenstvím je zdrojem 

odpovědnosti a solidarity a tedy i základním zdrojem etiky. Důležitým kamenem budování 

etického vědomí je rozsah společenství, do kterého se člověk cítí být zahrnut. Jedná se 

o otázku těsně související s antropologickou konstantou‘ „my“ a „oni“ (naše x cizí, lidé x 

barbaři). Kam až sahá hranice mezi našimi a cizími ovšem není vždy jasné a v dějinách se 

tyto hranice vždy určitým způsobem proměňovaly. Vědomí o společenství, do kterého člověk 

patří, je určováno kulturními parametry, je tedy proměnné. A zatímco se dříve omezovalo na 

jasně vymezenou skupinu, kmen, vesnici či jako v posledních několika staletích moderní doby 

na stát, dnes se ocitáme v situaci nové. Podle Morina je zapotřebí budovat identitu i na úrovni 

vyššího celku, totiž lidstva – obyvatel planety Země – jako takového. 

Etika sama, stejně jako život člověka se dnes odvíjí od vědomí nedělitelnosti trojice 

výrazů individuum, společnost a lidský druh.179 A etická krize, kterou dnes prožíváme, je 

odrazem krize vztahu právě těchto tří rovin utvářejících možnost lidského života. Musíme 

přehodnotit poměr mezi jedincem, společností a lidským druhem, musíme urychleně budovat 

                                                 
178 Tamtéž, p. 18-19: „…spojení s druhým, spojení s komunitou, spojení se společností, a také spojení s lidským 
druhem.“ 
179 K nedělitelnosti a vzájemné závislosti těchto tří složek lidského života viz E. MORIN, La Méthode: 
5. L´Humanité de l´humanité, L´identité humaine, Paris, Seuil, 2001, p. 45-49. 
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vědomí toho, že lidi kromě nekonečné rozmanitosti, která ovšem není nekonečně rozdělující, 

spojuje společné lidství. 

Tři roviny života: individuum-společnost-lidský druh také zahrnují tři stupně (či 

úrovně) etiky: auto-etiku, socio-etiku a antropo-etiku. Tyto úrovně etiky jdou do určité míry 

proti sobě, nicméně se také mohou vhodně doplňovat a posilovat. 

 

4.3.2 Auto-etika 

Auto-etika neboli etický individualismus, se objevuje v určitých historických 

a společenských podmínkách, které jsou charakterizovány erozí nebo i rozpadem tradičních 

modelů etiky. Za takové období Morin považuje i současnost: „Dieu est absent. La Loi est 

désacralisée. Le Sur-Moi social ne s´impose pas inconditionnellement et, dans certains cas, 

est lui-même absent.“180 Další dva stupně etiky vždy procházejí přes tento první stupeň, který 

je těsně spojen s osobním rozhodnutím, zároveň ale není řečeno, že by auto-etika tyto dva 

stupně také předcházela. Auto-etika se rozvíjí v prostředí, kde došlo ke ztrátě absolutních 

jistot nabízených náboženskými systémy, kde došlo k oslabení vnitřního hlasu svědomí, kde 

nepanuje shoda v etických soudech a tam, kde je očividné, že věda, ekonomie, politika 

a umění mají cíle, které samy o sobě nejsou nutně morální. Individualistická etika může 

posilovat onu egoistickou tendenci v člověku, ale jestliže je přijata i s určitou mírou 

odpovědnosti, která k ní patří, není překážkou pro rozvoj dalších dvou etických rovin. Ve 

shodě s Morinem můžeme ocitovat také slova Hanse Künga:  

 

Nemáme tedy nic proti dnešním tendencím člověka ‘k sobě’ 

(sebeurčení, sebeprožívání, sebenalézání, sebeuskutečnění, naplnění sebe 

sama) – pokud se neizolují od odpovědnosti za sebe a odpovědnosti za svět, 

od odpovědnosti za bližního, za společnost a přírodu, pokud nezanikají 

v narcistickém sebeobdivování a v autistické vztaženosti k sobě samému.181 

 

Na tato slova můžeme opět navázat Morinovým shrnutím: Auto-etika vyžaduje dva 

základní postoje: disciplinovanost egocentrismu (to, co Küng nazývá „tendencemi člověka 

‘k sobě‘“) a rozvoj altruismu, tedy podporování vztahu k My. 

 

                                                 
180 E. MORIN, La Méthode: 6. Éthique, Paris, Seuil, p. 27: „Bůh chybí. Zákon ztratil svůj posvátný charakter. 
Společenské Nad-Já již není bezpodmínečné a v jistých případech dokonce i ono chybí.“ 
181 H. KÜNG, Světový étos. Projekt, Zlín, Archa, 1992, s. 39. 
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4.3.3 Socio-etika 

Socio-etikou je míněna oblast vztahů v rámci určité komunity a její etika. Socio-etika 

předchází auto-etiku a zároveň ji přesahuje. V rámci komunity se vyskytují vztah rivality 

i nepřátelství, zároveň ale existuje důležité zastřešující vědomí společně sdílené podstaty, 

která je většinou podepřena určitým mýtem o původu (a to v případě kmenů i národních 

států). Moderní stát chápaný jako vlast a její členové jako její děti představují relativně nový 

model společenství, který se rozvinul v moderní Evropě: příslušníci národního státu jsou 

spojeni mýtem o původním sdíleném společenství a vědomím společně sdíleného osudu. 

Etiky jednotlivých společenství mají svůj univerzální rozměr: Všechny společnosti, od 

klanů až po národy, propagují solidaritu a odpovědnost v rámci svého společenství. Tento 

předpis ale pozbývá platnosti, jakmile by se měl vztáhnout mimo vlastní komunitu. 

Naléhavým úkolem je překonávat tuto ohraničenou solidaritu a odpovědnost. Technicko-

ekonomické propojení současné planetární éry nenese pouze sjednocení civilizace na 

obchodně-technické úrovni, ale také obsahuje požadavek překročení hranic právě oné stránky 

socio-etiky, která omezuje solidaritu a odpovědnost pouze na skupinu lidí zahrnující ono 

„my“. 

K tomu není nutné, aby došlo k rozpadu komunit a k homogenizaci jejich kulturního 

bohatství a tradic. Nutná je pouze jejich otevřenost a jejich integrace do komunity širší, 

obsažnější. Touto komunitou je společenství lidí přesahující hranice států i kontinentů, které 

zahrnuje veškeré obyvatele planety Země. Kvůli celoplanetárnímu rozměru tohoto 

společenství Edgar Morin hovoří o spojení Země-Vlast (Terre-Patrie). Právě koncept Země-

Vlast by dnes podle Morina měl být protěžovaným, tedy rozpracovávaným a vyzdvihovaným, 

elementem etiky. Etiky jednotlivých společností by v sobě měly najít otevřenost vůči tomuto 

přesahujícímu celku. Ten je založen, stejně jako národní stát, na vědomí společného původu 

(ten v tomto případě ale není mytický) a zároveň na vědomí společně sdíleného osudu. 

 

4.3.4 Země-Vlast 

Udělejme na chvíli odbočku od jednotlivých úrovní etiky a věnujme pozornost 

termínu Země-Vlast, který Morin rozpracoval ve stejnojmenné knize Terre-Patrie (1993). 

Tím si připravíme půdu pro následný popis nejširšího etického okruhu, antropo-etiky, který je 

na vědomí společného lidství a společného osudu vystavěn. 

Podle Morina je západní přístup člověka k přírodě a tedy i vědomí sounáležitosti 

člověka s ní naprostou výjimkou. Zatímco ostatní civilizace ve svých mytologiích vždy 

zachovávaly propojení člověka a přírody, Homo occidentalis až do druhé poloviny 20. století 
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zcela ignoroval tu část identity, která jej poutá k planetě Zemi. Západ nebral na vědomí, že 

člověk je zároveň biofyzické i psycho-sociálně-kulturní podstaty: Člověk je na jedné straně 

zcela bytostí biologicky a fyzicky určenou, na druhé straně je také zcela bytostí kulturní, tedy 

bytostí utvářenou řečí, mýty, rozumem a vědomím. A zatímco své identity kulturní si 

příslušník Západu byl vždy vědom, svoji identitu biologickou, pozemskou (a dokonce 

i kosmickou, jak říká Morin) nikdy nebral na vědomí. Z toho také vyplývá tragický důraz na 

rozdíly mezi jednotlivými lidskými komunitami (a to na mnoha úrovních od nepřátelství mezi 

jednotlivými usedlostmi až po střet civilizací) a naprosté nerozvinutí myšlenky společného 

lidství spočívající právě na té stránce lidské identity, která se zakládá na obývání planety, na 

které jsme zcela závislí. Lidé nejsou spojeni pouze množstvím kulturních univerzálií 

(antropologických konstant), ale také svojí biologickou podstatou. „L´humanité est une entité 

planétaire et biosphérique.“182 

Morin upozorňuje, že planeta Země by měla být chápána jako nutná součást lidského 

života: „La Terre, c´est une totalité complexe physique/biologique/anthropologique, où la vie 

est une émergence de l´histoire de la Terre, et l´homme une émergence de l´histoire de la vie 

terrestre.“183 Žádná živá bytost, ani člověk, se nemůže obejít bez biosféry. Význam slova 

biosféra zde navíc platí jak doslovně tak přeneseně: nemůžeme žít bez biosféry přirozené 

(přírodní), ale ani bez „biosféry“ hodnot, jejichž nedílnou (ustavující) součástí jsou právě 

etická pravidla. A uvědomovat si nedělitelnost trojúhelníku individuum-společnost-lidský 

druhu ke skutečně lidským hodnotám dnes neodmyslitelně patří. „…tout développement 

vraiment humain signifie développement conjoint des autonomies individuelles, des 

participations cimmunautaires et du sentiment d´appartenance a l´espece humaine.“184 

 

4.3.5 Antropo-etika 

Oblast antropo-etiky je do určité míry zastřešujícím konceptem dvou již probraných 

etických rovin. Zároveň ale platí, že nelze z trojúhelníku individuum-společnost-lidský druh 

vydělit jednu složku a tu považovat za prvořadou. Skutečně lidská etika musí zahrnovat 

všechny tři části a teprve takovou etiku lze nazvat antropo-etikou.  

Antropo-etika se dotýká obecných etických nároků vyplývajících z nevratného 

propojení světa. Jedná se o univerzalistickou etiku s nárokem na všeobecnou platnost. Morin 

                                                 
182 E. MORIN, Terre-Patrie, Paris, Seuil, 1993, p. 73: „Lidstvo je planetární a biosférickou entitou.“ 
183 Tamtéž: „Země je komplexním fyzicko-biologicko-antropologickým celkem, kde je život vyústěním dějin 
Země a člověk je vyústěním dějin pozemského života.“ 
184 E. MORIN, Les Sept savoirs nécessaires à l´éducation du futur, Paris, Seuil, 2000, p. 58: „…jakýkoli 
skutečně lidský vývoj znamená společný a nedělitelný rozvoj individuálních nároků, účasti na rozvoji svého 
společenství i podporu pocitu příslušnosti k lidskému druhu.“ 
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upozorňuje, že univerzální etika byla ve světě přítomná po celou dobu existence velkých 

náboženských systémů (křesťanství, islám, buddhismus), ale zároveň byla vždy potlačovaná 

netolerancí vůči ostatním náboženstvím stejně jako mnohými světskými ambicemi. 

Univerzální ambice měly také etické nároky filozofů, ať šlo o Kantův kategorický imperativ 

nebo o myšlenku všeobecných lidských práv. Důležitým aspektem těchto etik je skutečnost, 

že s představou lidstva pracovaly jen jako s abstraktní ideou. „L´idée d´une éthique pour 

l´espèce humaine était en effet abstraite tant que cette espèce ne s´était pas trouvée 

concrètement réunie, en connexion et en interdépendance par le développement de l´ère 

planétaire.“185 Dnes ovšem lidstvo jako takové již existuje a to minimálně na úrovni 

technicko-ekonomického propojení. Jak již bylo řečeno v kapitole Antropologický rozměr 

současných proměn světa, zatímco hardware světové společnosti již funguje, software, tedy 

vědomí společně sdíleného osudu, ještě vybudováno nebylo. A jestliže se nebudeme snažit 

o jeho urychlené ustavení, o vybudování vědomí vzájemné závislosti a odpovědnosti lidstva, 

bude ohrožena sama jeho, tedy naše, existence. 

 

4.3.6 Podmínky antropo-etiky (planetární vědomí) 

Antropo-etika může být podle Morina vybudována a promýšlena za podmínky, že ji 

vědomě a jasně přijmeme, což vznáší následující nároky: 

• Uvědomit si a přijmout vazbu člověka ke všem složkám trojúhelníku individuum-

společnost-lidský druh. 

• Uskutečnit existenci lidstva tím, že se stane součástí našeho uvažování a našeho 

vědomí o světě a člověku. 

• Přijmout lidský osud se všemi jeho protiklady v celé jeho plnosti a komplexitě. 

 

Tyto požadavky kladou na člověka vysoké nároky, které nicméně nemůžeme označit 

za přehnané, jak vyplývá z dosud probraných koncepcí současného světa (Krejčí, Morin, 

Beck). Stav světa skutečně vyžaduje radikální kroky a změny, které nebudou-li realizovány na 

individuální rovině, nikdy nedojdou svého naplnění. Lidstvo lze zachránit pouze tím, že dojde 

k jeho utvoření, zdůrazňuje Morin.186 

                                                 
185 E. MORIN, La Méthode: 6. Éthique, Paris, Seuil, 2004, p. 203: „Idea etiky pro lidský druh byla abstrakcí, 
dokud se lidský druh skutečně nespojil ve vzájemné závislosti vývojem planetární éry.“ 
186 Viz např. E. MORIN, Les Sept savoirs nécessaires a l´éducation du futur, Paris, Seuil, 2000, p. 129. 
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I když by se na první pohled mohlo zdát, že takové požadavky nelze naplnit, Morin 

v současnosti nachází i pozitivní tendence, které dávají určitou naději.187 Existují určité 

náznaky rozvíjejícího se planetárního vědomí, tedy vědomí toho, že lidé různých národů, ras 

i kultur dnes utvářejí jeden nedělitelný celek. Rozvoj takového vědomí je samozřejmě 

základní podmínkou pro uvědomění si nutnosti přijmout antropo-etiku jakožto podmínku 

dalšího přežití lidstva. Morin vymezuje osm oblastí, které pomáhají vzniku a posilování 

uvědomí, že se účastníme společného života na planetě Zemi:188 

 

1. Hrozba globální nukleární katastrofy 

Strach panující z atomové bomby v letech 1945-1962 sice pominul, ale tato hrozba 

přetrvává dál. Ze světa se díky tomuto konkrétnímu společnému ohrožení stalo téměř 

miniaturní místo. 

2. Utváření ekologického uvědomění 

Od 2. poloviny 60. let narůstá uvědomění si hrozby změn v přírodě a v klimatu 

zaviněných člověkem. Dnes je téma ekologie v popředí politického zájmu a to i přesto, že se 

vůdčí představitelé států nedokážou dohodnout na potřebných krocích k regulaci znečišťování 

životního prostředí. Stále více lidí si uvědomuje neudržitelnou energetickou náročnost 

současného západního způsobu života. 

3. Vstup třetího světa „do světa“ 

Dekolonizace v 50. a 60. letech 20. století znamenala také vstup 1,5 miliardy lidí, 

která až dosud byla zcela přehlížena, na světovou scénu. Dvě třetiny světa, které nazýváme 

třetí svět, konečně vstoupily do světa. Od té doby se problémy třetího světa (otázky 

demografické, zdravotní i rozvojové) stále více pociťují jako problémy světa jako takového. 

4. Rozvoj „civilizační globalizace“ 

Morin takto nazývá negativní i pozitivní stránku globalizačních procesů: 

homogenizaci a standardizaci, kulturní degradaci malých a lokálních kultur na jedné straně 

a šíření společných zásad a životních zvyků, které boří hranice neporozumění a nepřátelství 

na straně druhé. 

5. Rozvoj „kulturní globalizace“ 

Šíření kosmopolitní kultury západního střihu, formy života a myšlení vlastní 

obyvatelům Západu. V kultuře v užším slova smyslu, kterou má v tomto případě Morin zvlášť 

                                                 
187 Další pozitivní tendence např. P. H. RAY, S. R. ANDERSON, The Cultural Creatives: how 50 million people  
are changing the world, New York, Three Rivers Press, 2000. 
188 Viz E. MORIN, Terre-Patrie, Paris, Seuil, 1993, p. 38-46. 
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na mysli, dochází opět k dvojí tendenci. Na jedné straně nacházíme homogenizační 

a unifikační jevy, na straně druhé dochází k obohacování jednotlivých proudů a k nové 

syntéze různých vlivů. Celosvětová kultura sílí díky množství překladů, díky rostoucím 

možnostem přístupu k dílům jiných národů a kultur. 

6. Utváření planetárního folklóru 

S uměním souvisí také „planetární folklór“, který se rozvíjí od 20. let 20. století 

prostřednictvím masových médií. Podle Morina jde především o filmy, které nastolují sdílené 

modely a témata. Do planetárního folklóru tak můžeme počítat westerny, thrillery, hudební 

komedii, ale i další žánry, které sdílejí společné mody vyprávění. 

7. Televizní planetární spoluúčast 

Dalším spojujícím prvkem je od 50. let televizní vysílání, které dalece proměnilo 

informovanost o dění ve světě a tedy i povědomí života na jedné planetě. Zatímco o válce 

mezi Bolivií a Argentinou (1932-1935) téměř nikdo nevěděl, o válkách v Koreji, ve Vietnamu 

či později v Iráku jsou zpravovány miliardy lidí po celém světě. Jde zajisté o zvláštní jev: 

denně jsme zaplavováni obrazy událostí z celého světa, vůči nimž jsme většinou imunní, 

nicméně v případě náhlého a jasného neštěstí jsou lidé schopni mohutné solidarity. Teleúčast 

na katastrofách a pohromách v lidech alespoň na chvíli probouzí pocit sounáležitosti 

a vědomí, že jsme všichni obyvatelé jedné planety Země. 

8. Země viděná z Měsíce 

Obraz planety Země jako modré planety v nekonečném vesmíru je v dějinách lidstva 

dalším důležitým bodem proměny náhledu lidí na sebe sama. Poprvé v roce 1969 mohli lidé 

na televizních obrazovkách vidět záběry vlastní planety z dalekého Měsíce. Od té doby se 

tento obraz nesčetněkrát přetištěný a ukazovaný usídlil v hlavách velké části obyvatel planety 

Země. 

Z výše jmenovaných aspektů Morin vyvozuje, že přes veškeré negativní separační 

a vyhraněné jevy současného světa lze vysledovat mnohé zárodky planetárního vědomí. Na 

začátku 21. století lze jasně konstatovat, že si lidé jsou vědomi problémů, které jsou 

považovány za globální či celosvětové, a právě ty vedou člověka k uvědomění si skutečnosti, 

že obyvatelé planety Země skutečně v mnohém sdílejí společný osud. Současný člověk tak 

není daleko od naplnění požadavku, který kromě jiných vyslovuje biolog a filozof Stanislav 

Komárek. Lidé si podle něj musí uvědomit, že „nejsme na světě jenom sami za sebe, jsme 
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pochopitelně součástí čehosi kolektivního, což funguje na úrovni rodiny, pracoviště, města, 

země, kontinentu.“189 

 

4.3.7 Planetární etika 

Po výkladu v předchozích částech je zjevné, že člověk, chce-li jednat adekvátně 

současnému světu, musí překročit etiku smýšlení a etické zásady omezující se na důsledky 

postižitelné tady a teď, tedy v nejbližším okolí člověka. Člověk musí rozšířit horizont svého 

vnímání i horizont odpovědnosti a to na základě devíti bodů, které Morin nazývá „devíti 

přikázáními“. Tyto hlavní podmínky antropo-etiky, jejímž ekvivalentem je etika planetární, 

shrnují skutečnosti, jejichž existenci si musíme konečně plně připustit:190 

(1) Uvědomit si společnou lidskou identitu překračující individuální, jazykovou 

i etnickou diverzitu. 

(2) Uvědomit si společenství založené na sdíleném osudu, který od nynějška spojuje 

osud každého jedince s osudem planety a to i na úrovni každodenního života. 

(3) Uvědomit si, že mezilidské vztahy jsou narušovány neporozuměním, proti 

čemuž musíme bojovat vzděláváním a snahou o porozumění nejen lidem 

blízkým, ale i cizincům z dalekých koutů planety. 

(4) Uvědomit si lidskou konečnost ve vesmíru. Člověk si musí ujasnit hranice své 

materiální expanze a zároveň s ní rozvíjet psychické, morální a duchovní kvality. 

(5) Uvědomit si ekologické vymezení našeho života na Zemi. Přijmout skutečnost, 

že jsme nedílnou součástí života na naší planetě, která je nutnou podmínkou 

existence našeho lidství. 

(6) Uvědomit si nutnost dvojího řízení planety: řízení lidmi, vědomé a reflexivní 

a nevědomé eko-organizační řízení přírody. 

(7) Uvědomit si nutnost odpovědnosti a solidarity se všemi dětmi Země.  

(8) Prodloužení etiky v prostoru i čase. (Zde Edgar Morin odkazuje na práci 

H. Jonase Princip odpovědnosti.) 

(9) Uvědomit si, že Země-Vlast je společenstvím původu i osudu. Země-Vlast nijak 

nepopírá identitu národní či etnickou a ani nevznáší nárok na vytržení člověka 

z jeho vlastní kultury. Naopak, k sociálním a kulturním kořenům každého 

člověka přidává další, ještě hlubší, totiž kořeny pozemské. K potřebnému 

                                                 
189 P. TANĚV, Hřebci nepatří do guláše. Rozhovor s biologem a filosofem Stanislavem Komárkem, Brno, 
NC Publishing 2006, s. 133. 
190 Viz E. MORIN, La Méthode: 6. L´Éthique, Seuil, 2004, p. 206-208. 
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bratrství mezi lidmi dodává nutný „mateřský“ zdroj, který je obsažen 

i v ženském rodě slova „Vlast“. K těmto vazbám Morin přidává i společenství 

založené na sdílené zkáze, „puisque nous savons que nous sommes tous perdus 

dans le gigantesque univers, et que nous sommes tous voués à la souffrance et la 

mort.“191 

 

Planetární etika stojící na těchto závazcích utváří nejširší vrstvu odpovědnosti člověka: 

překračuje čistý zájem o sebe (auto-etika) a překračuje i vazbu k místnímu společenství, 

k vlastní komunitě (socio-etika). Zároveň platí, že tyto tři oblasti jsou nezvratně provázány. 

Tyto tři oblasti zájmu nelze oddělovat, jak zdůraznil i sociolog Zygmunt Bauman 

během své přednášky nazvané Lidstvo na cestě k planetárnímu společenství, kterou přednesl 

na půdě Karlovy Univerzity v roce 2002: „…vstoupili jsme do doby, kdy zájem na 

sebezáchově a poslušnost etického přikázání začínají splývat.“192 Zatímco dříve mohlo 

v rámci boje o území platit, že prohra protivníka je mojí výhrou, dnešní provázanost světa 

tuto zkušenost s konečnou platností ruší. Dochází tedy ke splynutí sebezáchovy a etiky, což 

potvrzuje Morinovo přesvědčení o nedělitelnosti trojice auto-soci-antropo etika. Musíme začít 

brát vážně základní sdělení plynoucí ze závěrečného dílu Metody Edgara Morina: „La 

planétarisation signifie désormais communauté de destin pour toute l´humnité.“193 

 
4.3.8 Shrnutí 

Etické nároky z pera Edgara Morina jsme tak obšírně představili proto, že jasně 

a jednoduše shrnují požadavky kladené na člověka v současné době. Morin pregnantně 

vysvětluje, proč dnes již nestačí zůstávat u etiky smýšlení. Navazuje na Hanse Jonase 

představeného v předchozí části a propracovává jeho požadavek nové etiky odpovědnosti. 

Bauman v již citovaném pražském proslovu upozorňuje na skutečnost, že „ se 

sebezáchova a etika konečně setkávají, ale pouze díky tomu, že sociální realita se za pomoci 

dějin dopracovala k okamžiku, ke kterému se filozofové marně snažili dospět důmyslností 

rozumu.“194 

Filozofem, který nutnost jednotného světového étosu viděl již dávno předtím, než 

došlo k faktickému propojení lidstva, minimálně na technicko-ekonomické úrovni, byl 

                                                 
191 Tamtéž, p. 207-209: „…protože víme, že jsme všichni ztraceni v obrovském vesmíru a že jsme všichni 
odsouzeni k utrpení a smrti.“ 
192 Z. BAUMAN, Lidstvo na cestě k planetárnímu společenství, in: Sociologický časopis, 2003, roč. 39, č. 1, s. 6. 
193 E. MORIN, La Méthode: 6. Éthique, Paris, Seuil, 2004, p. 224: „Planetarizace od nynějška představuje 
společný osud celého lidstva.“ 
194 Z. BAUMAN, Lidstvo na cestě k planetárnímu společenství, in: Sociologický časopis, 2003, roč. 39, č. 1, s. 6. 
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Immanuel Kant. Ten ve své stručné práci z roku 1784 Idea všeobecných dějin ve 

světoobčanském ohledu ukazuje, že člověk nutně musí dospět k „světoobčanství“, tedy 

k sounáležitosti se všemi lidmi na světě, protože k tomu vede řád Přírody. Kant ukazuje, že 

úplná občanská jednota v lidském rodě, tedy vědomí planetární sounáležitosti, je slovy Z. 

Baumana „konečným horizontem našich všeobecných dějin (allgemeine Geschichte), k němuž 

máme pod vedením rozumu a pudu sebezáchovy směřovat a v plnosti času ho dosáhnout“.195 

Kant byl toho názoru, že jsme-li si vědomi tohoto směřování ke světové sounáležitosti, měli 

bychom aktivně podporovat cestu v tomto směru: 

 

Ale lidská naše povaha už nese sebou, že nemůžeme zůstat lhostejní ani vůči 

nejvzdálenějším epochám svého rozvoje, pokud se jen dají s jistotou 

očekávat. Především pak v našem případě nemělo by se tak dít, neboť se zdá, 

že bychom mohli vlastními rozumnými zařízeními rychleji přivodit tento věk, 

tak útěšný pro naše potomky. A proto byla by už nejslabší známka toho, že se 

k němu blížíme, velice důležitá.196 

 

Zdá se, že k vyslyšení Kantovy výzvy dochází až nyní, více než dvě stě let po jejím 

napsání, a to skutečně až na základě nutnosti vyplývající z překotného rozvoje vědy 

a techniky, který lidstvo definitivně spojil v neabstraktní, skutečně existující lidstvo. Jeho 

slova nám jasně připomínají jak slova Hanse Jonase tak Edgara Morina. 

Odpovědí na alarmující stav světa je podle Morina (a samozřejmě i mnohých dalších 

myslitelů) změna lidského smýšlení, které musí být podníceno změnou ve vzdělávání. To 

samo ovšem musí projít zásadní reformou, aby namísto segmentace a rozdělování vědomostí 

vedlo člověka ke schopnosti vědomosti propojovat, ke schopnosti aktivně nalézat základní 

problematické oblasti světa a ty následně promýšlet a řešit. Zde se již opět ocitáme v těsném 

sousedství sociologické imaginace, jejímž cílem je, jak jsme uvedli na začátku práce, 

proměna jedince v jeho smýšlení i jednání. 

Na konci našeho exkurzu do etiky odpovědnosti by se mohlo zdát, že člověk dnes 

musí mít neustále na zřeteli dobro celé planety. To je zajisté pravda, nicméně nesmí 

zanedbávat ani další etické roviny včetně starosti o sebe. Řešením současné kritické situace 

není obrácení převládajícího egoismu a sobectví v pravý opak, v naprosté zapomenutí na 

sebe, které by vedlo ke ztrátě identity a lidské integrity, ale usměrnění starosti o sebe ve 

                                                 
195 Tamtéž, s. 7. 
196 I. KANT, Základy metafyziky mravů, Praha, Svoboda, 1990, s. 825. 
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správném směru, tedy v nahlédnutí, že prospěch můj, není-li jen zcela krátkodobý a tedy 

krátkozraký, nelze již nadále oddělovat od prospěchu druhých. 

Planetární etiku zdůrazňující nové horizonty odpovědnosti ovšem nelze vystavět na 

zelné louce. Jsme toho názoru, že nutnost antropo-etiky lze reálně pochopit pouze tehdy, když 

člověk stojí pevně právě v původních rozmezích etických nároků, tedy ve vazbě k lidem, se 

kterými se denně setkáváme ve svém každodenním životě. Z tohoto důvodu se v závěrečné 

části promýšlení etiky pro 21. století stručně obrátíme k jednomu ze základních představitelů 

tzv. etiky dialogu, Emmanuelu Lévinasovi, jehož koncepce k intimnímu setkání člověka 

s člověkem „tváří v tvář“, nám bude jakýmsi protipólem k rozmáchlým požadavkům 

E. Morina či H. Jonase. Emmanuel Lévinas pro nás bude návratem k intimitě každodenní 

situace, ve které se každý z nás pohybuje a kterou nemůže popřít. Na rozdíl od obrovské tíže 

odpovědnosti „za celý svět“, kterou dnes podle Morina, Jonase či Baumana nese každý z nás 

na svých bedrech, Lévinas umísťuje odpovědnost jedince do setkání tváří v tvář s druhým 

člověkem, jehož existence se nám vystavuje ve své nepopiratelné skutečnosti. Právě 

v takovém setkání spočívá prvotní možnost vzít na sebe odpovědnost za druhého. 

 

4.4 E. Lévinas a jeho myšlení před tváří druhého 

 

Dosud předložené etické koncepty Hanse Jonase a Edgara Morina se zabývaly nároky 

na jedince platnými v době, kdy se stal člověk ohrožením nejen pro sebe, ale pro svět jako 

takový. Skutečně dnes žijeme v době, kdy je člověk poprvé ve svých dějinách schopen činů, 

jejichž nebezpečnost nabývá „kosmických dimenzí“, jak říká Paul Ricoeur.197 Etika H. Jonase 

a E. Morina obsahuje nároky vysoké a v mnohém ohledu nové. Vyvstává důležitá otázka, zda 

je možné o takových nárocích hovořit a reálně uvažovat o jejich naplnění bez určité 

předběžné „přípravy“ terénu. Cesta k uvědomění si nutnosti přijmout zásady planetární etiky 

a etiky odpovědnosti není možná, pokud jedinec není vybaven základním nastavením 

otevřenosti vůči druhému, ostatním lidem a vůči společenství lidí obecně. 

Člověk žije stále „tady a teď“, v oněch základních osách každodennosti, a nejvíce ho 

zasahují události, které se ho přímo dotýkají. To je zcela přirozené a odpovídá to historickému 

(antropologickému) nastavení člověka. Z toho důvodu je vhodné a potřebné si uvědomit, jaké 

vyvstávají etické požadavky v našem nejbližším okolí. Musíme stáhnout obraz planetární éry 

a možná příliš vzdálených (abstraktních) etických nároků z něj plynoucích do intimity osobní 

                                                 
197 Viz F. LENOIR, Le temps de la responsabilité, Fayard 1991, p. 250. 
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každodennosti, kterou každý člověk na světě prožívá a je s ní důvěrně obeznámen. Morin píše 

o nedělitelnosti trojice individuum-společnost-lidský druh. Základní vazbou v lidském životě 

nicméně vždy je vztah s druhým člověkem, se kterým se setkáváme tváří v tvář. Náš poměr 

k lidem, kteří nás obklopují, pak radikálně určuje i vztahy ke všem ostatním lidem, světu 

a životu jako celku. 

V závěru promýšlení etických požadavků platných v 21. století se proto krátce 

zastavíme u jednoho z možných etických „začátků“ jednotlivce. Jsme toho názoru, že lze jen 

těžko budovat pocit sounáležitosti a odpovědnosti v planetární éře, tedy na úrovni jednotlivce 

a jeho vztahu k lidstvu, aniž by onen jednotlivec měl vybudovány určité pevné základy na 

úrovni „nižší“, pro něj přirozenější. Ve stručnosti si představíme etickou koncepci 

francouzského filozofa Emmanuela Lévinase, který se právě touto základní rovinou vztahu 

intenzivně zabýval. 

 

4.4.1 Lévinasovo „tváří v tvář“ 

Emmanuel Lévinas (1906-1996), francouzský filozof židovského původu, je jedním 

z myslitelů 20. století, kteří přicházejí s náročným etickým rozvrhem, který se ale zároveň, 

díky své jasnosti a určité přímočarosti, dotýká každého jednotlivce. Pokud ale chceme být 

věrni lévinasovskému uchopení etiky a odpovědnosti, měli bychom spíše říct, že se týká vždy 

mě v první osobě. Lévinasovo etické uvažování můžeme zařadit spolu s tezemi H. Jonase do 

proudu etiky odpovědnosti. Na rozdíl od Jonase ale Lévinas neklade důraz na nové dimenze 

odpovědnosti (v čase a prostoru) a na rozvoj odpovědnosti vůči lidstvu jako celku. Svoji 

koncepci naopak rozvíjí od blízkého setkání s druhým člověkem, od okamžiku, kdy se 

s druhým setkáváme tváří v tvář.  

Z hlubokého lévinasovského diskurzu o etice představíme pouze jeho základní 

koncept tváře a odpovědnosti za druhého. Nepůjde o vyčerpávající výklad Lévinasových 

myšlenek, ale o stručný nástin základů, ze kterých může současná stále se rozšiřující 

odpovědnost růst a brát svoji sílu. 

Jedním ze základních Lévinasových postojů je kritika evropského filozofického 

myšlení, které vždy usilovalo (vyrůstaje z řeckého vidění světa) o jasné a konečné postižení 

skutečnosti. Podle Lévinase lze dějiny filozofie interpretovat „jako pokus o univerzální 

syntézu, o zredukování veškeré zkušenosti, všeho, co má smysl, na určitý celek, v němž vědomí 

pojme celý svět, nic neponechá vně, a tak se stane absolutní myšlenkou“.198 Oproti snaze 
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západního myšlení jasně popsat a postihnout skutečnost jako uchopitelný celek - jako určitou 

totalitu, Lévinas staví do popředí vztah k druhému člověku, který vymezenou totalitu, tedy 

svět, který je určitým způsobem v naší moci, narušuje a přesahuje.199 Svět je v naší moci, 

protože je pojmenovaný, změřený, vysvětlený – zde připomeňme maximu Francise Bacona 

scientia et potentia in idem coincidunt, tedy vědění a moc spadají v jedno. Ještě předtím, než 

se člověk začne zmocňovat světa prostřednictvím poznání, ocitá se přece ve společenství 

druhých lidí, druhého člověka; „ještě dřív, než je mi dána jakákoli skutečnost jako 

reflektovaná substance, je pro mne druhý dokonce tou původnější daností“,200 říká německý 

filozof Bernhard Casper při výkladu Lévinasova myšlení a zároveň zdůrazňuje, že „tou 

nejpůvodnější skutečností mimo mne není to druhé, jež bych vždycky znovu zahrnul do svého 

rozvrhu světa, nýbrž ten druhý“.201 A právě proto, že se člověk nejdříve, před možností 

jakékoli reflexe skutečnosti, ocitá v blízkosti druhého člověka, etika zaujímá prvotní místo jak 

v životě, tak ve filozofii: „…mravnost není jen nějaká druhá vrstva, k níž se dochází až po 

abstraktní úvaze o totalitě a jejích nebezpečích; mravnost je nezávislá a prvotní. První 

filozofií je etika.“202 

Vztah k druhému vždy překračuje onu vystavěnou totalitu, vymyká se z ní a ukazuje, 

že skutečnost nelze omezit nějakým pojmovým aparátem a svědomitou kategorizací. Zatímco 

předmětný svět lze určitým způsobem asimilovat – obeznámením se s ním a zahrnutím do 

vymezené totality – druhý člověk našemu poznání vždy uniká, je nepřekonatelně jiný, je 

mimo možnosti mého poznání. Druhý člověk s sebou přináší neredukovatelnost na pouhý 

zjev, na své fyzično. Jestliže druhého popíšeme – modré oči, dlouhé vlasy, vysoký, hubený – 

nepostihli jsme jeho vlastní podstatu, pouze jsme podali jeho vnější charakteristiky. „Pokud je 

přistupování ke jsoucnům odkázáno k vidění, pak je vzhledem k nim dominantní, vládne jim. 

Věc je dána, nabízí se mi. Přistupuji-li k ní, setrvávám ve Stejném.“203 Tento přístup ale nelze 

aplikovat na druhého člověka, nechceme-li s ním zacházet jako s věcí mezi věcmi. V takovém 

případě bychom nepřekonali naši majetnickou tendenci nad světem, nedali bychom prostor 

                                                 
199 Základní směřování západní filozofie vystihuje francouzský filozof Jean Lacroix ve studii o E. Lévinasovi 
následovně: „Tou nejstarší a nejvýznamnější metafyzickou tradicí je hledání jednoty. Jejím cílem je úsilí 
o Jedno. Neboť mnohost, to není jen nesnáz, to je skandál. Pokud Jedno existuje a samo si vystačí, proč je tu 
rozmanitost? Je-li Bytí, proč ještě jsoucna? Pro myšlení uchvácené jednotou je pluralismus trapný: jako by se 
styděl sám za sebe, vystupuje jen v empirické či pragmatické podobě. Tuto překážku je třeba odstranit. 
Jednotlivé a zvláštní se dá vysvětlit jen ve vztahu k Celku. Chtít naopak dodat mnohosti nějaký metafyzický 
statut a ukázat, že v jistém smyslu je tu více či méně něco jiného než totalita je počínání velmi odvážné.“ 
(C. CHALIEROVÁ, O filosofii Emmanuela Lévinase s úvodní studií Jeana Lacroixe, Ježek, Praha 1993, s. 7) 
200 B. CASPER, Míra lidství. Rosenzweig a Lévinas, Praha, OIKOYMENH, 1998, s. 15. 
201 Tamtéž, s. 16. 
202 E. LÉVINAS, Etika a nekonečno, Praha, OIKOYMENH, 2009, s. 205. 
203 E. LÉVINAS, Totalita a nekonečno, Praha, OIKOYMENH, 1997, s. 170. 
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„tajemství, které je podstatou životů“.204 Podle Lévinase nám v majetnickém poměru, který 

druhého zahrne do totality světa, zabraňuje pohled tváře druhého, která ke mně vždy 

promlouvá a tím mě zavazuje k odpovědi, k odpovědnosti. 

Tvář, pohled do tváře člověka, Lévinas chápe jako vlastní prvopočátek etiky. „Tvář se 

vzpírá vlastnění, mé moci. Ve své epifanii, ve výrazu, se smyslové, ještě uchopitelné, obrací 

v naprosté odpírání vůči pochopení.“205 Tvář je pro Lévinase zjevením, odkazuje, narozdíl od 

věcí, které získávají smysl až ze vztahu k věcem ve svém okolí, sama k sobě, „tvář je význam, 

a to význam bez kontextu“.206 Tvář je nahá, je zranitelná, ukazuje obnaženost člověka, jeho 

slabost a bezbrannost. Tvář v sobě podle Lévinase obsahuje přikázání „nezabiješ“, přestože 

svojí bezbranností a radikální vystaveností (nezahaleností) zároveň jakoby přímo vyzývá 

k násilnému činu. Přikázání „nezabiješ“ je ale silnější a v případě jeho neuposlechnutí má za 

následek špatné svědomí z vykonaného zla.207 Člověk se tím totiž aktivně vzdal nároku, který 

s sebou pohled na lidskou tvář (do lidské tváře) přináší: „…jakmile druhý na mne pohlédne, 

jsme za něj odpovědný, a dokonce ani nemusím odpovědnost za něj vzít na sebe; ta 

odpovědnost mi připadne.“208 Člověk se při setkáním s druhým automaticky stává za něj 

odpovědným, stává se, s Lévinasem řečeno, rukojmím za druhého, což „je možná jen tvrdé 

označení pro lásku“.209 Právě tento moment, moment odpovědnosti za druhého, kterou si 

nijak nevolíme a také se jí nijak nemůžeme vzdát, je nutné znovu a znovu promýšlet. 

Dalším důležitým znakem vztahu k druhému je jeho zásadní asymetričnost. Druhý je 

vždy výš, než jsem já, druhému dávám přednost. V tomto bodě se Lévinas výrazně odlišuje 

od německého filosofa Martina Bubera, jehož myšlením byl ovlivněn. V Buberově pojetí je 

vztah mezí Já a Ty reciproční a odpovědnost je vzájemná.210 U Lévinase je vždy aktuální - 

„Až po vás, pane!“ – právě to platí ve vztahu člověka k člověku a na tomto gestu, na gestu 

přenechání místa, je založeno lidské soužití.  

Moje odpovědnost za druhého tedy není založena na reciprocitě, nemohu očekávat, že 

mi druhý moji odpovědnost v budoucnu oplatí. „To já nesu všechno na bedrech,“211 říká 

                                                 
204 E. LÉVINAS, Etika a nekonečno, Praha, OIKOYMENH, 2009, s. 207. 
205 E. LÉVINAS, Totalita a nekonečno, Praha, OIKOYMENH, 1997, s. 174. 
206 E. LÉVINAS, Etika a nekonečno, Praha, OIKOYMENH, 2009, s. 208. 
207 „Nezabiješ“ nepostihuje pouze fyzickou vraždu, ale „i všechny podoby symbolického zabíjení, jako je 
pohrdání druhým člověkem, jeho popření myšlenkou, slovem nebo činem“ (C. CHALIEROVÁ, O filosofii 
Emmanuela Lévinase s úvodní studií Jeana Lacroixe, Ježek, Praha 1993, s. 28). 
208 E. LÉVINAS, Etika a nekonečno, Praha, OIKOYMENH, 2009, s. 212. 
209 E. LÉVINAS, Být pro druhého (Dva rozhovory), Praha, Zvon, 1997, s. 20. 
210 Viz E. LÉVINAS, Být pro druhého (Dva rozhovory), Praha, Zvon, 1997, s. 44; E. LÉVINAS, Čas a jiné/Le 
temps et l´autre, Praha-Liberec, Dauphin, 1997, s. 161 ;C. CHALIEROVÁ, O filosofii Emmanuela Lévinase 
s úvodní studií Jeana Lacroixe, Praha, Ježek, 1993, s. 30. 
211 E. LÉVINAS, Etika a nekonečno, Praha, OIKOYMENH, 2009, s. 213. 
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Lévinas a připomíná následující Dostojevského výrok: „Všichni jsme vinni vším a za všechny 

přede všemi, a já víc než ti druzí.“212  

Lévinas si uvědomuje, že pojetí tváře jako výzvy či dokonce příkazu k odpovědnosti je 

velice náročné a sám konstatuje, že v konkrétním životě jsou tyto radikální požadavky 

zmírňovány dalšími hledisky, která vyžadují spravedlnost i pro mě jako toho, kdo je absolutně 

odpovědný. 

Především se nikdy neocitáme v situaci, kdy by byl proti nám druhý osamocen, vždy 

je zde ještě nějaký třetí či čtvrtý. V té chvíli nastupuje spravedlnost: „Týž meziosobní vztah, 

jak ho nastoluji s druhým, musím nastolit i se všemi ostatními lidmi; privilegovanost druhého 

je proto třeba zmírnit; tak vzniká spravedlnost. Spravedlnost, nevyhnutelně vykonávaná 

institucemi, musí však být vždycky pod kontrolou původního meziosobního vztahu.“ (Lévinas 

2009, 210) Ve chvíli, kdy se ocitáme mimo vztah tváří v tvář, či spíše ve chvíli, kdy 

k druhému přichází třetí, přichází s ním i nová rovina vztahu, která nastoluje možnost soužití 

ve společenství lidí, aniž by byl původní vztah odpovědnosti zcela popřen. Přítomnost třetího, 

čtvrtého a dalších osob, které jsou v mém životě vždy nějakým způsobem přítomné, mě 

nevyvazuje z „břemene“ výsostné odpovědnosti vůči druhému. Naopak: druhým je každý 

z oněch přítomných. Druhým je třetí, čtvrtý i pátý, moji odpovědnost ale určitým způsobem 

koriguje společenský řád, který je založen na pojmu spravedlnosti. 

 

4.4.2 Lévinas a planetární éra 

Etika je podle Lévinase založena na vztahu tváří v tvář. Pohled do tváře druhého je 

pohledem zavazujícím a nárokujícím si toho, kdo se dívá, do nejzazší míry: „Je to požadavek 

svatosti. Nikdo nemůže v žádném okamžiku říci: vykonal jsem všechnu svou povinnost.“213  

V jakém vztahu jsou tyto požadavky k situaci, ve které se člověk ocitá dnes, tedy 

v době, kdy se jeho odpovědnost nevztahuje pouze k bližním, ale na určité rovině k celému 

lidstvu? Jednou z odpovědí by mohlo být Lévinasovo konstatování, že blízkost druhého 

nespočívá ve faktu, že druhého znám. „Blízkost druhého tak, jak o ní v knize hovořím, 

neznamená, že mi je ten druhý prostě blízký v prostoru nebo jako příbuzný, ale že je mi blízký 

v tom nejzákladnějším, v tom, že se cítím – že jsem – za něj odpovědný.“214 A dnes, jak bylo 

ukázáno dříve, bych se měl cítit odpovědný nejen za své bližní kolem sebe, ale i za všechny 

ostatní lidi, za všechny spoluobyvatele Země-Vlasti.  

                                                 
212 Tamtéž. 
213 E. LÉVINAS, Etika a nekonečno, Praha, OIKOYMENH, 2009, s. 215. 
214 Tamtéž, s. 212. 
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Lze najít nějaké spojení mezi Lévinasovým přístupem k etice a „planetárním“ 

rozměrem odpovědnosti? Nelze říci, že by Lévinasem zdůrazňovaný závazek, který vznáší 

tvář druhého, znemožňoval či popíral planetární rozměr etiky. Lévinas svým přístupem 

zdůrazňoval samý počátek odpovědnosti, která vzniká právě z vystavenosti tváře druhého: 

není etiky bez odpovědného subjektu, tedy beze mě jako toho, komu je odpovědnost za 

druhého ukládána. Tím však není popřena, ale naopak umožněna i etika ve svém planetárním 

rozměru. Vztah tváří v tvář je základem pro všechny ostatní rozměry odpovědnosti, které 

v současném světě vyvstávají. Tvář vždy zůstává v jejich pozadí a je jejich nepopiratelnou 

součástí, je jejich často nevysloveným předpokladem. 

Na začátku naší práce jsme konstatovali uzavřenost života současného člověka, 

zaměřenost na trajektorii své vlastní životní dráhy, nevnímání širších společenských 

a dějinných horizontů (z čehož vyplývá vysoká potřeba rozvoje sociologické imaginace). Stav 

této zakuklenosti do sebe je ovšem možný pouze tehdy, nevnímám-li tvář druhého v její 

radikálnosti tak, jak nám ji představuje Lévinas. Tvář druhého bez skrupulí narušuje 

individualistické uzavření do sebe. Nahota tváře prolamuje individualistické hradby mého 

života a otevírá mě tomu, co mě samého přesahuje. „Ruší tím také zcela radikálně moderní 

sen a moderní pokušení redukovat druhého na funkci v neosobních imanentních strukturách 

anonymního celku“,215 upozorňuje teolog a filozof Karel Vrána v předmluvě k rozhovoru 

s E. Lévinasem. 

Nesnadným úkolem člověka 21. století je připustit existenci tváře druhého, která na 

mě hledí, promlouvá a zavazuje. Je zapotřebí všechny lidi obývající planetu Zemi, všechny ty, 

kteří jsou od nás fyzicky vzdáleni, kteří obývají jiné kontinenty, kteří jsou příslušníky jiných 

národů a kultur, pochopit a vpustit do mého života jako ty, jejichž tvář se dívá právě na mě. Je 

nutné pochopit a přijmout skutečnost, že druhý je výš než já, že jsem to především já, kdo je 

odpovědný za druhého. Tento požadavek je o to právoplatnější, když si uvědomíme 

ekonomickou, technologickou i politickou provázanost světa, jeho historii a kořeny 

současného stavu, kdy se lidstvo nenávratně ocitlo „na jedné lodi“ a sdílí jeden společný osud. 

                                                 
215 E. LÉVINAS, Být pro druhého (Dva rozhovory), Praha, Zvon, 1997, s. 13. 
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5 Umění, život a film 
 

První část práce předestřela svět procházející zásadními změnami, svět vstupující do 

planetární éry, a upozornila na etické nároky, které z nových dimenzí současného života 

vyvstávají. Koncept sociologické imaginace a jejího rozvoje pak ukazuje, jakým způsobem je 

možné proměnu společnosti postihnout a vyrovnat se s ní. 

V rámci kulturologické perspektivy nyní prozkoumáme, jakým způsobem se můžeme 

vztahovat k umění jakožto prostředku sociologické imaginace, jak umění vchází do naší 

každodennosti a jaké charakteristiky umění pro nás v této souvislosti nabývají zvláštní 

důležitosti. Prozkoumáme také pozici autora na jedné straně a příjemce-diváka na straně 

druhé a také možnosti (a nutnost) interpretace uměleckého díla. V závěru se blíže zaměříme 

na film jako možný nástroj sociologické imaginace a upozorníme na Patočkův koncept 

duchovního člověka jakožto cestu otevření se vždy problematické, proměnlivé a neuzavřené 

skutečnosti. 

 

5.1 Umění a život: umění jako nástroj sociologické imaginace 

 
5.1.1 Širší a užší definice kultury 

Umění provází člověka od pradávna, patří mezi základní fenomény lidského života 

a je jedním z konstitutivních rozdílů mezi člověkem a všemi ostatními živými organismy na 

planetě Zemi. Podle francouzského antropologa Claude Lévi-Strausse „všichni lidé bez 

výjimky vládnou nějakým jazykem, mají nějaké techniky, nějaké umění, nějaké znalosti 

vědeckého typu, nějakou náboženskou víru, nějakou sociální, ekonomickou a politickou 

organizaci“.216 Umění patří mezi nezpochybnitelné antropologické konstanty. 

Počáteční sepětí umění s náboženskou dimenzí života můžeme pokládat za jisté, 

protože člověk původně žil ve světě, který byl ze své podstaty magický, realita celého světa 

byla utkána z téže látky. Paleontolog a antropolog Richard Leakey tvrdí, že „aspoň některé 

prvky umění doby ledové se týkaly způsobu, jak lidé starší doby kamenné organizovali ideje o 

svém světě – představu o jejich duchovním kosmu“.217 Těsné sepětí umění a života přetrvávalo 

i v oblasti naší civilizace a to až do konce středověku. Se zrodem moderního světa pak došlo 

k dezintegraci kultury, jejíž negativní důsledky a dalekosáhlé implikace můžeme stále 

zřetelněji pozorovat. 

                                                 
216 C. LÉVI-STRAUSS, Rasa a dějiny, Brno, Atlantis 1999, s. 37. 
217 R. LEAKEY, Původ lidstva, Bratislava, Archa, 1996, s. 113. 
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Pro správné pochopení fenoménu dezintegrace kultury nejdříve stručně vymezíme 

širší a užší pojetí kultury. Širší definice kultury pojímá kulturu jako protiklad k přírodě 

navazuje tedy na již starověké rozlišení sofistů fysis (přirozenost ztotožňovaná s přírodou) 

a nomos (to, co není samo od sebe, tedy kultura). Jde o nejobecnější kulturologické 

definování kultury, které formuloval již anglický antropolog Edward B. Taylor: „Kultura 

neboli civilizace… je ten komplexní celek, který zahrnuje poznání, víru, umění, právo, 

morálku, zvyky a všechny ostatní schopnosti a obyčeje, jež si člověk osvojil jako člen 

společnosti.“218 V tomto smyslu je tedy kultura sebedefinováním člověka. Užší definice 

kultury ji vymezuje jako jeden z fenoménů lidského života. Vedle techniky, hospodářství, 

ekonomiky či sportu je zde také kultura, do které spadají všechny druhy umění, filozofie, 

humanitní vědy nebo instituce muzeí a knihoven. Jak podotýká německý filozof Georg 

Scherer, od nějž jsme si myšlenku dezintegrace kultury vypůjčili, „kultura se v tomto dnes 

běžném chápání stala jakýmsi zvláštním okrskem společnosti“.219 Umění a humanitní vědy 

současný člověk vnímá jako jedny z mnoha oblastí lidské činnosti, z nichž dnes zaujímá 

primát sféra ekonomická jakožto zdroj materiálního blahobytu, který je pro život většinového 

obyvatele Západu určující v jeho každodenním životě. 

 

5.1.2 Dezintegrace kultury 

Dřívější společnosti pod kulturu zahrnovaly všechny vyjmenované oblasti lidské 

činnosti, jednalo se tedy o kulturu integrativní. „Dnes se naproti tomu společnost rozpadá 

v řadu okruhů s vlastními pravidly, které stojí izolovaně jeden vedle druhého.“220 Současná 

dezintegrace kultury se týká rozčlenění světa do zvláštních úseků, které spolu přestávají mít 

vzájemné vazby, vzájemně spolu přestávají komunikovat a přestávají si rozumět.  

Je třeba zdůraznit, že vnitřní integrita kultury nijak absolutně neurčuje integritu 

lidského individua. Stav společnosti je sice pro život každého jejího příslušníka zásadní 

a důležitý, její dezintegrace ale neimplikuje automatickou dezintegraci lidského jedince. 

V takovém případě by pak nebyla možná ani kritika společnosti, ani její analýza a domyšleno 

do konce, nebyl by možný ani život v takové společnosti, protože by s rozpadem integrity 

kultury došlo kvůli rozpadu integrity lidského individua i k jejímu zániku. Kultura existuje 

pouze prostřednictvím svých členů a protože pro individuum je určitý stupeň integrity nutnou 

                                                 
218 E. B. TAYLOR, Primitive Culture, New York, Harper, 1958, I. vol., p. 1., cit. dle V. SOUKUP, Dějiny 
antropologie, Praha, Karolinum, 2005, s. 284. 
219 G. SCHERER, Základní fenomény lidského bytí očima filozofie. Témata týkající se života každého člověka, 
Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 2007, s. 105. 
220 Tamtéž. 



 86 

podmínkou pro život, integrita individua zůstává zachována i při případné dezintegraci 

kultury. Zároveň platí, že v rámci dezintegrované kultury je duchovně-společenská orientace 

člověka těžší, čehož důkazem je i aktuální situace ve světě. 

Jak se tedy projevuje současný negativní stav kultury? Již sám fakt, že v současnosti 

termín kultura odkazuje k její zúžené definici, svědčí o její dezintegraci. V rámci integrativní 

kultury mělo vše své jasné místo a vše zapadlo do řádu celku. Orientace ve světě byla pro 

všechny příslušníky takové společnosti jednou pro vždy daná. „Sociální členění, utváření 

prostoru, uspořádání vztahu obou pohlaví a životních údobí se pohybovalo ve společné 

životní formě, v kultuře. V ní byli lidé zajedno ve zpravidla bezproblémové platnosti ohledně 

hodnotového a škodlivého, smyslu života a smrti.“221 Jako příklad integrativní kultury na 

Západě uvádí Scherer essenskou Madonu (tzv. Zlatá madona, nejstarší dochované plně 

plastické zobrazení Marie s Ježíškem), o které tvrdí, že byla středobodem žitého světa a v 

sobě spojovala dějiny, techniku, umění i archetypální zkušenost. Archetypálním obrazem (či 

uměním obecně) je pro Scherera takový artefakt, ve kterém se „zjevuje takříkajíc prahornina 

lidství“,222 tedy umělecký předmět, který v sobě nese základní struktury našeho života 

i našeho vztahu ke světu. Essenská Madona byla připomínkou toho, co je smyslem lidského 

života zde na zemi: cesta k Bohu, ke spáse. I tehdy lidé studovali, pracovali a obchodovali, 

i tehdy existovaly různé oblasti lidské aktivity. Rozličné oblasti života byly nicméně 

zastřešeny jedním všeobjímajícím významovým horizontem, který dával smysl veškerému 

lidskému konání. Ve středověku nebylo možné obejít se bez Boha, bez odkazu na 

transcendenci, v kterékoli oblasti společenského života.223 

Jednotný horizont života však byl zpochybněn. Byl narušen horizont spásy, byla 

zpochybněna existence Boha, 20. století pak přišlo i se smrtí Boha a tedy s hrozbou ztráty 

smyslu života a světa vůbec. Došlo k dezintegraci kultury a tedy i k definitivnímu zrušení 

vazby mezi uměním a dalšími oblastmi lidského života. Umění přestalo být nezbytnou 

součástí lidského bytí, stejně jako jí přestalo být i samotné náboženství. Umění se stalo, stejně 

jako filozofie či náboženství, nepotřebným ve smyslu bezprostředního zhodnocení 

a uplatnění. 

Výše řečené nám tedy říká dvojí: (1) umění je významnou součástí lidského života, je 

dokonce jednou z nezpochybnitelných antropologických konstant. Můžeme tedy říci, že 

umění do určité míry je lidským životem, stejně jako jím je život jedince ve společnosti, 

                                                 
221 Tamtéž, s. 114. 
222 Tamtéž. 
223 Viz CH. TAYLOR, A Secular Age, Cambridge, Massachusetts, and London, England The Belknap Press of 
Harvard University Press, 2007, p. 1-2. 
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stejně jako jím je technologie, obchod, věda či náboženství. Bez těchto oblastí by člověk 

nebyl člověkem, a nebyl by jím ani bez umění. Z důležitosti umění pak vyplývá, že (2) umění 

bylo a pravděpodobně i nadále může být důležitým prostředkem k adekvátnímu vnímání 

skutečnosti, že může být zásadní zkušeností v životě člověka. Umění může působit jako 

prostředek nového objevování skutečnosti, může stát na počátku rozšiřování horizontů našeho 

života. Umění může i dnes mít svoji ztracenou integrační funkci v tom smyslu, že skrze něj 

nově a přesněji poznáváme svět. Za tímto druhým bodem můžeme vidět otazník, který vznáší 

námitku po oprávněnosti takového tvrzení. Může umění být skutečně zdrojem nového 

pohledu na svět, může být elementem, který člověku napomůže jeho orientaci ve světě, když 

ztratilo svoji integrativní funkci spolu s koncem integrativní kultury jako takové? Jak máme 

k umění přistupovat, aby se zhostilo tak náročného úkolu? 

 

5.1.3 Svět práce a jeho překračování 

Německý filozof Josef Pieper ve svém útlém spisku Co znamená filozofovat? vykládá 

filozofování jakožto prostředek překonávání uzavřenosti z každodenní žité reality, 

překonávání toho, co sám nazývá světem práce. Vedle filozofie jsou však i další způsoby 

pronikání nad svět práce a mezi ně patří právě i umění. Kromě umění je to také náboženství či 

jiný akt, který člověka vede k hranicím existence skrze existenciální otřes, skrze uvědomění si 

nesamozřejmosti života a to včetně života ve světě práce. Nyní se blíže podívejme na 

prožívání každodenní skutečnosti, na jeho charakteristiky a hlavní znaky. 

„Svět práce je svět pracovního dne, svět užitku, účelnosti, výkonu.“224 Právě výkon 

vztahující se k praktické činnosti a účelnost jsou v současné civilizaci vysoce ceněny. Jedním 

z výrazných znaků-symptomů současného západního života je soustředěnost na práci, na život 

v racionálním a (pouze zdánlivě) vypočitatelném světě na jedné straně a zanedbání 

přemýšlení o sobě, o lidech, o skutečnostech lidi přesahující a o světě jako celku na straně 

druhé. V rámci celkových tendencích ovládajících Západ od novověku se ovšem jeví 

„vyloučení kontemplace z řady smysluplných lidských schopností, takřka jako samozřejmé.“225  

Filozof Milan Machovec upozorňuje na další zásadní jev současného světa, totiž 

zvyšující se rychlost života ve 20. století. Lidé si tuto rychlost a nemožnost zastavení 

uvědomují, ale zároveň „nedělají nic, aby se z tohoto blázince dostali“.226 Tento „blázinec“ 

vede člověka k odcizení od sebe samého, od světa i od druhých lidí. Rychlost, přílišný důraz 

                                                 
224 J. PIEPER, Co znamená filozofovat?, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 2007, s. 15. 
225 H. ARENDTOVÁ, Vita activa, neboli, O činném životě, Praha, OIKOYMENH, 2007, s. 390. 
226 M. MACHOVEC, Filosofie tváří v tvář zániku, Praha, Akropolis, 2006, s. 243. K tématu rychlosti se kromě 
mnoha dalších vyjadřuje také antropolog T. H. Eriksen v populárně napsané práci Tyranie okamžiku. 
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na vědecko-technickou stránku společnosti a hmotný blahobyt zastírají zásadní stránku lidské 

existence, totiž možnost rozšiřování horizontu života jedince, pěstování odpovědnosti či 

možnost duchovního objevování a růstu, která je skutečným znakem lidství, jak uvidíme dále. 

Svět každodenní práce, konkrétního konání, obstarávání potravy a zajišťování 

praktických věcí nezbytných k přežití, je nutnou součástí života člověka dnes i v minulosti. 

Tento svět předchází světu filozofickému, o tom není pochyb. Tento svět je něco, „co mne 

obklopuje, co mne může dokonce zahltit, čeho já nejsem strůjcem, v čem se nacházím“.227 

Každodenní svět práce je nutnou podmínkou k přežití člověka a člověk musí nejdříve (pře)žít 

každý jednotlivý den a teprve ve chvíli, kdy si je jist svým (pře)žitím, může filozofovat 

v nejširším smyslu slova, teprve tehdy může překračovat svět každodennosti, může konečně 

realizovat svůj lidský potenciál. Přežití, ze kterého prvotně vyplývá nutnost obývat svět práce, 

ovšem není myšleno ve smyslu „jistoty“, že se dožiji večera – tu samozřejmě nemáme nikdy. 

Ani nejde o nutné zajištění pohodlnosti života, lépe řečeno hmotné životní úrovně, protože ta 

je v současné západní civilizaci v průměru natolik vysoká a přeceňovaná, že bychom se 

k překračování světa práce nedostali nikdy. Hovoříme-li o světě práce, máme tím na mysli 

realitu každodenního života, o které sociologové P. L. Berger a T. Luckmann tvrdí, že je 

„organizována podél osy ‘tady’, jíž je mé tělo, a osy ‘teď’ přítomného okamžiku“.228 Svět 

práce je pak tím nebližším v každodenním prožívání, ono „tady a teď“ je pro mě tím 

nejreálnějším a nejhmatatelnějším. Od toho se veškeré moje žití odráží a na něm fyzicky 

spočívá. Ve světě práce, „je mé vědomí ovládáno praktickou motivací,“229 říkají Berger 

s Luckmannem, čímž se shodují s filozofickým pohledem J. Piepera. Svět práce je tedy 

světem, se kterým se nutně setkává každý člověk, protože každý člověk je v prvé řadě 

fyzickou bytostí obývající svět a tedy pohybující se v dimenzích času a prostoru. Je to svět 

jistý a nezpochybnitelný, je zcela samozřejmý. 

Pieper ovšem upozorňuje na nebezpečí stavu, kdy svět práce zcela převládne 

a naprosto pohltí lidskou existenci. Pieper vyzývá čtenáře, aby si představil, že ve světě práce, 

v realitě každodenního života, nahlas zazní otázka: Proč je vůbec jsoucno, a ne spíše nic? 

Taková otázka, která byla pro Heideggera základní otázkou veškeré metafyziky,230 je 

každodenní realitě zcela nepřiměřená. Podle Piepera „tato otázka představuje krok, který 

transcenduje svět práce a vede z něj ven. Otázka v pravém slova smyslu filozofická proráží 

                                                 
227 P. RICOEUR, F. AZOUVI, M. De LAUNA, Myslet a věřit. Kritika a přesvědčení (rozhovor), Praha, Kalich 
2000, s. 220. 
228 P. L. BERGER, T. LUCKMANN, Sociální konstrukce reality. Pojednání o sociologii vědění, Brno, Centrum 
pro studium demokracie a kultury, 1999, s. 28. 
229 Tamtéž. 
230 Viz M. HEIDEGGER, Co je metafyzika?,Praha, ISE, 1993, s. 67. 
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kopuli, pod níž je uzavřen svět občanského pracovního dne.“231 Je to otázka, která je pro svět 

práce nepatřičná, protože se bezprostředně netýká jeho „tady a teď“. Stejně nepatřičné jsou 

pak otázky, které nám klade umění. I ty se řadí mezi věci spadající „mimo“ každodenní 

realitu, jsou člověku v tomto smyslu vzdálené. To dokládá také sociologická úvaha Bergera 

a Luckmanna: „Můj zájem o vzdálené sféry je obvykle méně intenzivní a rozhodně pozbývá na 

naléhavosti. Nejvíce se zajímám o souhrn objektů souvisejících s mou každodenní prací.“232 

Pieper navíc upozorňuje, že určité napětí mezi oblastí práce a oblastí, která utilitární svět 

přesahuje, zde bylo vždy a není tedy negativním příznakem současné doby. Problematičnost 

tedy nespočívá v „každodenním“ nezájmu o metafyzické otázky, ale v celkové situaci 

člověka, který se pohybuje ve zcela jiném myšlenkovém nastavení, chceme-li v jiném 

životním horizontu (či paradigmatu), než tomu bylo do novověku. Nyní se ale vraťme k oné 

základní metafyzické otázce uprostřed pracovního dne, kterou jsme označili za nepatřičnou. 

Nepatřičnost takové otázky ve světě práce je v podstatě pouze zdánlivá. Do života 

člověka totiž rozhodně náleží, jen se nutně nemusí vyskytovat v jeho každodenním rozměru, 

v době „obývání“ světa práce. Každodennost je ovládána konkrétními praktickými úkoly, 

které vždy určitým způsobem souvisejí s druhými lidmi. K podstatě člověka přece 

neodmyslitelně patří, že žije ve společnosti. „Lidství, jež je vlastní pouze člověku, a jeho 

společenskost jsou neoddělitelně provázány. Homo sapiens, člověk moudrý, je vždy a stejnou 

měrou homo socius, člověk společenský.“233 Člověk tedy žije ve společnosti, ve které se 

pohybuje a orientuje díky určité „sociální zásobě vědění“.234 Ta mu dává návody, jak se v té 

které situaci chovat. Jedná se o nepřeberné množství typizací vztahujících se jak na lidi, tak na 

situace v rámci každodenní reality. Zásadní ovšem je, že sociální zásoba vědění, která 

naprosto postačuje světu práce, „nijak neosvětluje svět jako celek“.235 Člověku zajišťuje 

orientaci v dimenzi „tady a teď“, ale nikam dál nezasahuje. „Řečeno jinak, realita 

každodenního života se zdá být jako sféra světla na pozadí neprostupné tmy.“236 

Člověk ale skutečnost neprožívá pouze jako nesouvislý proud určitých typizovaných 

situací, a tak mu nemůže stačit pouhá orientace v realitě každodenního života.237 Člověk 

potřebuje zastřešení svého bytí ve světě, potřebuje určité záchytné body, které budou 

                                                 
231 J. PIEPER, Co znamená filozofovat?, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 2007, s. 17. 
232 P. L. BERGER, T. LUCKMANN, Sociální konstrukce reality. Pojednání o sociologii vědění, Brno, Centrum 
pro studium demokracie a kultury, 1999, s. 28. 
233 Tamtéž, s. 55. 
234 Tamtéž, s. 46n. 
235 Tamtéž, s. 49. 
236 Tamtéž. 
237 Problematikou změněného prožívání života v současné době, která vede k rozkouskování života a tedy k jeho 
omezení na jednotlivé téměř nesouvisející „epizody“ , viz např. Z. BAUMAN, Úvahy o postmoderní době. 



 90 

překračovat každodenní rutinu. Potřebuje něčím prosvětlit onu neprostupnou tmu, ze které 

jasně vystupuje jen útlá osa prožívání „tady a teď“. Právě potřeba a možnost prosvětlení oné 

tmy je tím, co dělá člověka člověkem. Právě tím se liší člověk od zvířete a všeho dalšího 

živého, jak si ukážeme v následující části. 

 

5.1.4 Rostlina, zvíře, člověk 

Josef Pieper na začátku svého přemýšlení o rozdílných způsobech existence rostlin, 

zvířat a lidí, říká, že vše živé „má svět“.238 Tento svět je však pro každou ze tří jmenovaných 

entit značně odlišný. V této souvislosti Pieper definuje svět jako vztažné pole, tedy jako 

oblast, do které existence daného bytí zasahuje, která se ho určitým způsobem týká. 

K takovému bytí ve světě je nutné vstupovat do vztahu s jinými věcmi, vstupovat do něj 

z nitra své existence. Schopnost navazovat vztah je tedy vymezujícím kritériem pro odlišení 

živého a neživého. Například kámen tedy svět nemá, protože se ho okolní svět nijakým 

způsobem nedotýká, nijak s ním nevstupuje ve vztah. Kámen je vůči okolnímu světu jen více 

či méně blízký ve smyslu fyzické vzdálenosti. Oproti tomu rostlina již bez jisté vztahovosti ke 

světu být nemůže. Potřebuje vodu, sluneční záření, její kořeny rostou v půdě, ze které berou 

živiny. Zde již existuje určité množství vztahů. Vztahovost rostliny je však jasně omezenější, 

než vztahovost zvířete. Stupně schopnosti „vstupovat ve vztah“, což je pro Piepera jen jiný 

název pro stupeň „niternosti“, je v rámci života na světě hierarchická. Nad rostlinou je svět 

zvířete a jeho vztažné pole, které se oproti oblasti dotyku u rostliny rozšiřuje o bohatou oblast 

smyslového vnímání. Zvíře tedy překonává svět rostliny, ale nedosahuje světa člověka. Ve 

svém smyslovém vnímání je totiž omezeno a naprosto vázáno svým určitým prostředím, ve 

kterém je schopno žít. Pieper svět zvířete, přesněji jeho prostředí, abychom jej mohli později 

odlišit od světa člověka, vymezuje jako „svět, z něhož je něco vynecháno, částečné prostředí, 

kterému je jeho držitel přizpůsoben a do kterého je zároveň uzavřen“.239 

I zde nacházíme paralelu v díle Sociální konstrukce reality Bergera a Luckmanna, 

kteří stejně jako Pieper upozorňují na rozdílnou úroveň bytí ve světě u zvířete a u člověka. 

Kromě člověka žijí všechna zvířata v „uzavřených světech, jejichž struktura je předem dána 

biologickým vybavením těchto druhů“.240 V porovnání se zvířaty je vztah člověka ke světu 

charakterizován jeho otevřeností a drasticky neúplnou biologickou determinací. Člověk „na 

rozdíl od ostatních vyšších savců nemá žádné přirozené prostředí, jež by bylo typické jen pro 
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něj jako pro druh“.241 Nedostatek biologického určení pak člověk musí vyrovnávat svojí 

sociální dimenzí a v obecnějším smyslu kulturou, která je u člověka nutnou podmínkou pro 

přežití. 

Chceme-li poznat v jakém světě žije člověk, musíme se v podle Piepera ptát na to, „jak 

silná je u lidské bytosti schopnost vztahu“.242 U rostliny byla vztahem označena schopnost 

dotyku a braní si živin z okolí, u zvířete Pieper jako vztah označuje jeho schopnost smyslově 

vnímat. V takto pojímaném „vztahu“ lze pak vztahem nazvat i lidskou „schopnost 

duchovního poznání“,243 nebo-li schopnost tvorby symbolických světů, jak by to nazvali 

Berger a Luckmann. Pieper navíc konstatuje, že ve filozofické tradici Západu byla schopnost 

duchovního poznání přímo vymezena jako „schopnost vstoupit ve vtah s veškerenstvem 

jsoucích věcí“.244 Člověk v tomto pojetí není určen svojí tělesností, ale svým duchem, kterým 

„přesahuje prostředí, a tak ruší jak přizpůsobení, tak uzavření“.245 Člověk si vytváří 

symbolické světy, které jsou realizovanou možností oné otevřenosti ke světu, která je vlastní 

pouze člověku. Pokud by si člověk symbolické světy neutvářel, zůstával by uzavřen ve světě 

každodennosti a nebyl by vlastně člověkem, protože by plně nevyužíval potenciálu svého 

lidství. Hannah Arendtová ve své slavné práci Vita activa hned v úvodu upozorňuje na 

skutečnost, že charakteristiky lidské existence, mezi něž patří život a země, natalita 

a mortalita, tedy charakteristiky společné pro všechny žijící tvory, „nikdy nemohou vysvětlit 

‘člověka‘ nebo dát odpověď na otázku, co a kdo jsme, a sice z toho jednoduchého důvodu, že 

žádná z nich nepodmiňuje lidskou existenci absolutně“.246 Pokud by člověk zůstával pouze 

v takto fyzicky vymezeném světě, zahodil by svoji otevřenost ke světu a vrátil by se na 

úroveň zvířete. Žil by v ne-lidském světě. „Světem člověka je celková skutečnost, člověk žije 

uprostřed veškerenstva jsoucích věcí a jemu tváří v tvář“,247 pouze on žije plně „ve světě“, na 

rozdíl od rostliny či zvířete. Jestliže dnes někteří lidé žijí aniž by překračovali svět 

každodennosti, jedná se o „sebeuzavření člověka do prostředí (tedy do částečného světa 

určovaného bezprostředními životními účely)“,248 a nejde o plnohodnotný lidský život. Ten 

spočívá právě v prorážení kupole, „pod níž je uzavřen svět občanského pracovního dne“,249 
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v překračování světa práce, v hledání prosvětlení i jiných částí skutečnosti než těch, které jsou 

v absolutní blízkosti časoprostorové osy „tady a teď“. 

K podstatě plného lidského bytí tedy nutně patří unikání ze světa práce a každodenní 

rutiny, což Pieper nazývá potřebou filozofovat. Jak jsme již řekli výše, možnou cestou ze 

světa práce je také umění, které v tomto smyslu obsahuje silnou filozofickou dimenzi. Jakým 

způsobem můžeme vnímat umění jakožto prostředek prorážení kupole všedního dne, jako 

jednu z možností, jak naplňovat své lidství? Dříve než se pokusíme odpovědět na tuto otázku, 

bude zapotřebí definovat rozdílné možnosti lidského uvažování. Z tohoto rozlišení pak 

vyplynou možnosti umění jakožto prostředku proměňování lidského světa. 

 
5.1.5 Běžné uvažování 

Ke každodennosti a ke světu práce, který je založen na naplňování konkrétních 

a daných cílů, patří běžné uvažování, které má konkrétně funkční ráz. „V tomto světě práce je 

mé vědomí ovládáno praktickou motivací.“250 Běžné uvažování se pohybuje v relativně 

neproblematické skutečnosti každodennosti, která je mi blízká a srozumitelná. V rámci 

běžného uvažování zacházím s věcmi, které mají svůj jistý praktický účel, kterému rozumím, 

a které napomáhají naplňování mých potřeb. Pohybuji se ve světě „tady a teď“, ve světě svého 

fyzického dosahu, který je jako realita brán zcela samozřejmě. Svět utvářený věcmi 

praktického užívání je světem, ve kterém uspokojuji své základní potřeby, které se váží 

především k naší fyzické určenosti. Zajistit si obživu, ošacení, místo k bydlení, k tomu 

především slouží svět práce. „Jedná se o svět neustávající činnosti, okamžitých aktuálních 

akcí.“251 Svět práce má zajisté svoji nezpochybnitelnou naléhavost a neopominutelnost, 

protože bez uspokojování našich potřeb nemůžeme fyzicky žít a tedy ani naplňovat skutečné 

dimenze lidství, které svět práce překračují. Každodenní realita, svět práce, je právě tím 

světem, který v současnosti zabírá většinový prostor života člověka. Známý svět práce, do 

kterého samozřejmě patří i zábava a odpočinek, je pro člověka nezvratitelně (a po právu) 

zcela samozřejmý. Činnosti ve světě práce jsou veskrze rutinního charakteru, a tak se i život 

pracovního dne odvíjí bez přerušení a je vnímán jako neproblematický. Berger 

s Luckmannem v této souvislosti hovoří, jak jsme uvedli výše, o sociální zásobě vědění, která 

„poskytuje typizační schémata potřebná pro nejdůležitější povinnosti každodenního života“.252 
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Rutinní charakter činnosti zde ovšem nesmíme vztahovat pouze na fyzickou činnost 

manuálně pracujícího jedince, jehož význam v nedávné minulosti značně klesl, nebo na lidské 

potřeby čistě fyzického charakteru jako je téměř automatické čištění zubů, jídlo atd. 

V současnosti žijeme v informační společnosti, kde jsou rutinou i veškeré intelektuální 

výkony prováděné tzv. intelektuariátem, tedy lidmi, kteří se živí určitými intelektuálními 

výkony - učitel, programátor, ekonom, analytik, redaktor, pracovník reklamní agentury atd. 

Neproblematičnost každodenní reality samozřejmě není absolutní. Život může být pojímán 

jako neustálé řešení problémů, do kterých spadá i uspokojování lidských fyzických potřeb. 

Tyto problémy však nikdy nepřekračují rámec běžné zkušenosti spadající do světa práce 

a „stále ještě patří k okruhu problémů, s nimiž je mé běžné uvažování schopno se 

vyrovnat“.253 

Činnosti světa práce jsou odpověďmi na lidské potřeby, z čehož vyplývá důležité 

poznání: „Člověk není pánem, nýbrž otrokem svých potřeb, neboť ty vznikají a vnucují se mu, 

aniž prošly reflexí a byly vystaveny odpovídajícímu tázání.“254 Jak jsme ukázali výše, svět 

práce ještě není plně lidským světem, protože možnosti lidského vztahování se ke světu jsou 

mnohem širší. Světem člověka je sféra daleko překračující osu tady a teď. Člověk je 

člověkem právě proto, že je schopen uvažovat i „mimo“ svět práce, překračovat jej díky 

schopnosti jiného než věcného a užitkového charakteru poznání, které je vázáno na konkrétní 

fyzické potřeby jedince. Člověk žije skutečně lidský život až tehdy, když je schopen překročit 

nadvládu účelových souvislostí, které určují jeho každodennost. Ve světě každodenní reality 

ještě „nemáme co činit s lidským bytím ve vlastním smyslu slova, vždyť člověk tu nemá 

potřeby a nerozhoduje o nich, nýbrž potřeby posedají člověka a ovládají ho“.255 

 

5.1.6 Skutečné myšlení 

Jestliže nahlédneme charakter každodennosti a jeho běžného uvažování, můžeme pak 

odlišit fenomény každodennost překračující, které se spojují s jiným druhem myšlení a které 

jsou výhradně lidskou doménou. Skutečné myšlení v protikladu k běžnému uvažování vybízí 

člověka k aktivitě, která je paradoxně spojena s postojem zastavení. Zastavení má zásadní 

úkol, totiž vyvázat člověka z pout světa práce, z neustálého naplňování jeho potřeb. Díky 

zastavení pak člověk zjišťuje, že účelnost každodennosti nereprezentuje celek života 

a představuje pouze jednu z více jeho složek. Skutečné myšlení nám dovoluje zjistit, že úkoly 

                                                 
253 Tamtéž, s. 30. 
254 A. MOKREJŠ, Umění: a k čemu?, Praha, Triton, 2002, s. 48. 
255 Tamtéž. 
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světa práce nejsou tím jediným, co konstituuje lidský svět. Skutečné myšlení je procesem, 

díky kterému prorážíme „kupoli, pod níž je uzavřen svět občanského pracovního dne“256 

a díky kterému získáváme možnost k zastavení a k vymanění se z pohybu strženosti a unášení 

světem práce. Jedna z oblastí, která skutečné myšlení podporuje a vyvolává, je oblast lidské 

tvorby, umění. 

Umění svou přítomností, svojí formou i svým obsahem narušuje a odbourává striktně 

účelovou orientaci života a vede k novému pohledu na skutečnost. Umění vybízí k zastavení, 

jak o tom hovoří filozof Hans-Georg Gadamer, který zdůrazňuje právě moment prodlení nad 

uměleckým dílem: „Je to prodlení, které se zjevně vyznačuje tím, že se nestane nudným. Čím 

více se na to prodlévajíce u něj spolehneme, tím výmluvnější, rozmanitější a bohatší se nám 

bude jevit.“257 Gadamer tedy vznáší na umění požadavek prodlení – spočinutí, které je pro 

intelektuální výkon nutné a které umožňuje skutečné myšlení. Pouze skrze prodlení můžeme 

nahlédnout bohatost a smysluplnost díla, můžeme se vyvázat z každodennosti. 

Jak jsme již zdůraznili, současný svět uzavřený ve světě práce je vůči jakémukoli 

spočinutí velice obezřetný, žije v přítomném okamžiku vyvázaném z minulosti 

i z budoucnosti. Člověk žije v přívalu přítomnosti a není jednoduché z tohoto stále sílícího 

proudu uniknout. Přítomný okamžik, to je jednotka života, která je základní pro současného 

obyvatele Západu.258 Milan Kundera ve svém románu La Lenteur (Pomalost) píše: „…le 

degré de la lenteur est directement proportionnel à l´intensité de la mémoire; le degré de la 

vitesse est directement proportionnel à l´intensité de l´oubli.“259 Na jiném místě pak dodává: 

„…notre époque est obsédée par le désir d´oubli et c´est afin de combler ce désir qu´elle 

s´adonne au démon de la vitesse; elle accelère le pas parce qu´elle veut nous faire 

comprendre qu´elle ne souhaite pas plus qu´on se souvienne d´elle…“260 Tato část Kunderova 

románu je uměleckou reflexí faktu zrychlování dějin, uzavírání se do světa každodennosti, 

protože rychlost prožívání světa nám nedovolí se zastavit, chvíli setrvat a rozpomenout se na 

něco víc, než na právě přítomný okamžik. Sociolog Zygmunt Bauman popisuje situaci 

následovně:  

 

                                                 
256 J. PIEPER, Co znamená filozofovat?, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 2007, s. 17. 
257 H.-G., GADAMER, Aktualita krásného. Umění jako hra, symbol a slavnost, Praha, Triáda, 2003, s. 52. 
258 Viz T. H. ERIKSEN, Tyranie okamžiku: rychlý a pomalý čas v informačním věku, Brno, Doplněk, 2005. 
259 M. KUNDERA, La Lenteur, Paris, Gallimard, 1995, p. 45: „…stupeň pomalosti je přímo úměrný intenzitě 
paměti; stupeň rychlosti je přímo úměrný intenzitě zapomnění.“ 
260 Tamtéž, s. 135: „…naše doba je posedlá touhou po zapomnění a aby naplnila tuto touhu, oddává se démonu 
rychlosti; zrychluje krok, protože chce, abychom pochopili, že už jejím přáním není, abychom na ni 
pamatovali…“ 
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Vzhledem k tomu, že když běžíte, není velká pravděpodobnost, že budete 

přemýšlet, prostě běžte dál – a nesnesitelně obtížný úkol podívat se na sebe 

zblízka tak můžete udržet v dostatečné vzdálenosti: navěky, donekonečna, nebo 

alespoň pokud v nohou máte ještě dost sil, abyste se udrželi na trati.261 

 

Rychlost současného světa spěje k prožívání života v přítomnosti, ze dne na den, od 

jednoho okamžiku k druhému. Norský sociální antropolog Thomas H. Eriksen formuloval 

současný stav následujícím paradoxem: „Když je čas rozčleněn, rozsekán do částeček, které 

jsou dostatečně malé, přestává čas nakonec existovat.“262 Čas přestává existovat jako spojitý 

proud trvání a proměňuje se ve sled okamžiků. Čas je „okamžik, který je právě v té chvíli 

doháněn okamžikem dalším.“263 Takový modus žití koresponduje s názorem A. Mokrejše, že 

svět práce, svět věcí praktického účelu, „má v rozhodující míře ráz světa okamžité akce, 

okamžité aktuální činnosti, a v tomto smyslu tedy světa okamžitého, aktuálního významu“.264 

Svět se pak jeví jako místo, kde život probíhá od jedné chvíle k druhé, z okamžiku na 

okamžik. Prožívání života jako okamžiku vede k uzavřenosti do každodenní konkrétnosti a do 

hmatatelné blízkosti světa práce. 

Proti této fatální uzavřenosti můžeme vystoupit skrze setkání s uměním, skrze 

filozofování či náboženský prožitek. Tyto oblasti přesahující každodennost utvářejí tzv. 

symbolické světy, které, jak jsme již uvedli dříve, jsou konstitutivní i pro prožívání světa 

práce. Berger s Luckmannem upozorňují na skutečnost, že se nikdy nemůžeme vyvázat 

z každodenní reality, která je vždy přítomná a která utváří podklad pro veškerou lidskou 

činnost a to včetně naplňování skutečně lidských možností, kterými je právě schopnost 

překračovat svět každodennosti, schopnost objevovat symbolické světy. Na druhou stranu ale 

platí, že ať je současné prožívání skutečnosti člověkem jakkoli sevřené a rychlé, lidský 

jedinec musí i za těchto podmínek určité symbolické světy odkrývat, aby byl schopen 

skutečně lidského života. Zda je symbolický svět současného člověka pokřivený či nikoli je 

otázka jiná, nyní je pro nás důležité, že nějaký symbolický svět má i současný obyvatel 

Západu. 

                                                 
261 Z. BAUMAN, Umění života, Praha, Academia, 2010, s. 46. 
262 T. H. ERIKSEN, Tyranie okamžiku: rychlý a pomalý čas v informačním věku, Brno, Doplněk, 2005, s. 124. 
Jde o přeformulování slavného paradoxu Zenona z Eleje (6. stol. př. Kr.). Ten se snažil ukázat, že vše stojí 
v nehybném klidu mimo jiné na známém příkladu želvy a Achilla. Zenon dokazuje, že teoreticky Achilles 
nemůže želvu nikdy předběhnout, protože v okamžiku, kdy se ocitá na místě, kde byla želva chvíli předtím, 
želva je již o kousek dál. 
263 Tamtéž, s. 124. 
264 A. MOKREJŠ, Filosofie a život – život a umění, Praha, Filosofia, 1995, s. 39. 
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Oblasti symbolického světa jsou zásadním způsobem svázány s každodenností a i přes 

svoji možnou dalekosáhlou odpoutanost platí, že symbolické světy zároveň ze skutečnosti 

vycházejí a zároveň skutečnost a každodenní realitu člověka zásadním způsobem určují 

a přetvářejí. 

 

Ve srovnání s realitou každodenního života se ostatní reality zdají být jako 

vyhraněné oblasti významů, ostrůvky v nadřazené realitě, jež se vyznačují 

úzce vymezenými významy a druhy zkušeností. Nadřazená realita je jakoby 

obklopuje ze všech stran a vědomí jako by se z vyhraněných oblastí významů 

vždy do nadřazené reality vracelo z výletu.265 

 

Nadřazenost reality světa práce ovšem neimplikuje, že by tento svět byl vzhledem 

k symbolickým světům, tedy k oněm ostrůvkům, pro člověka něčím víc. Platí, že člověk bez 

ostrůvků symbolických světů nemůže žít skutečně plný lidský život. Člověk bez skutečného 

myšlení nemůže adekvátně plně lidsky prožívat svět a to právě ani svět práce, oblast svého 

každodenního neproblematického prožívání.  

Na závěr tedy shrňme základní rozdíl běžného uvažování a skutečného myšlení. Jsme 

toho názoru, že běžné uvažování se nám ukazuje jako „přímočarý a neúchylný chod směřující 

nejkratší cestou k dané věci“,266 která je přímo svázána s praktickým životem ve světě práce, 

zatímco skutečné myšlení je svázáno s odkrýváním symbolických světů, které naši 

každodennost v jistém smyslu komplikují. Skutečné myšlení zdržuje život ve světě práce, 

vytrhává z okamžiku, nutí nás k zastavení, k aktu filozofování. Skutečné myšlení nás ze světa 

práce vyvádí, svět práce je skutečným myšlením transcendován, překračován. Toto zdržení či 

překračování, které je i základní podmínkou pro vnímání uměleckého díla, je pro nás 

podstatné a je podstatné i pro budování sociologické imaginace, o kterou nám v této práci 

v posledku vždy běží.  

 

 

                                                 
265 P. L. BERGER, T. LUCKMANN, Sociální konstrukce reality. Pojednání o sociologii vědění, Brno, Centrum 
pro studium demokracie a kultury, 1999, s. 31. 
266 A. MOKREJŠ, Umění: a k čemu?, Praha, Triton, 2002, s. 9. 
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5.2 Umění a skutečné myšlení 

 

V předchozí části jsme ukázali rozdíl mezi běžným uvažováním patřícím do světa 

účelnosti a skutečným myšlením, které je spojeno s objevováním symbolických světů. Ty jsou 

pro život člověka nepostradatelné, dovolují mu žít ve smyslu a také mu dovolují získávat jistý 

obraz o skutečnosti. Na následujících řádcích se pokusíme ukázat, jakým způsobem může být 

umění nápomocno budování symbolických světů. Ukážeme, jak umění vnímat, aby se stalo 

zdrojem překračování světa práce a svět práce skrze setkání s uměleckým dílem byl 

prosvětlen smyslem a jeho prožívání díky uměleckému dílo bylo i jistým způsobem 

proměněno. Pouze pokud dokážeme myšlenku umění jakožto cesty ke skutečnému myšlení 

obhájit, pouze pokud se nám podaří ukázat vazbu umění, každodenní reality a symbolického 

světa, bude platná naše výchozí teze o možnosti budovat sociologickou imaginaci skrze 

umělecké dílo, v našem případě budovat a přetvářet sociologickou imaginaci pomocí filmu. 

 

5.2.1 Místo umění v každodenní realitě – vzájemné vztahy 

Člověk prožívá svět jakožto svět, který ho obklopuje a na nějž musí reagovat. Člověk 

se nemůže ze svého světa určeného místem a časem, tj. „tady a teď“, vyvázat. Skutečný život 

je spojen s absolutní nutností nějakým způsobem odpovídat na podněty přicházející 

z bezprostředního okolí. Jde o reagování na lidi, věci, neustále přicházející a měnící se 

události. Svojí vázaností na konkrétní místo a čas je člověk značně omezen ve výhledu na 

celek světa. Jedinci v jeho každodennosti a uzavřenosti ve světě každodenní reality uniká 

kontext světa jako celku, protože je nucen postarat se především o sebe, o svoji vlastní 

existenci. Zajisté, člověku prvotně nemůže jít o existenci ničeho a nikoho jiného než sebe 

sama. Aby mu mohlo o něco jít, musí nejdříve být, musí být naživu, musí tedy uspokojit 

nejdříve své vlastní potřeby. „Když má člověk hlad nebo když něco úporně shání, nebývá 

s ním řeč o ničem jiném. Když ho bolí zuby, když má strach, když někam spěchá, není řeč 

vůbec o ničem.“267 Teprve po zajištění vlastní existence se člověk může věnovat svému okolí, 

lidem i věcem, které ho obklopují a které přímo nesouvisejí s jeho fyzickým přežitím. Na 

druhou stranu existence zaměřená pouze na sebe a na naplňování svých vlastních fyzických 

potřeb není plně lidskou existencí, jak jsme ukázali výše. Člověk je určen jak 

bezpodmínečnou nutností starat se o vlastní existenci, tak překračováním sebe ve směru ke 

                                                 
267 J. SOKOL, Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů, Praha, Vyšehrad, 1998, s. 15. 
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společenství dalších lidí. Osobní svět člověka je vybaven zásadní naléhavostí. Každý člověk 

má svoji jedinečnou osobní skutečnost, jejíž podstatnou položku představuje jeho vlastní 

život. V tomto ohledu jsme tedy zajatci skutečnosti a neumíme se od ní osvobodit, ani se z ní 

vymanit. 

Umění, stejně jako filozofování, je ale jednou z možností, jak se na naši žitou 

skutečnost podívat jinak. J. Pieper říká, že „tím, k čemu se obrací filozofická úvaha, je stejný 

viditelný svět, který máme všichni před očima. Avšak tohoto světa, těchto věcí, těchto 

skutečností se dotazujeme zvláštním způsobem“.268 Zvláštní způsob, kterým umění uchopuje 

skutečnost, má několik základnách rysů, které můžeme jednoduše postihnout srovnáním 

s naším prožíváním skutečného žitého světa. 

 

5.2.1.1 Jiná naléhavost 
Náš život vychází ze světa práce, ze světa potřeb, které si neurčujeme sami, nýbrž na 

nás jsou uvaleny. Podléháme jim a svazují nás stejně jako nás svazují všechny ostatní 

fenomény spojené s naší biologickou přirozeností. Každodenní svět člověka je světem 

nutných reakcí, je charakterizován neustálou, nepřekročitelnou a naléhavou nutností. Svět 

umění nutnost a naléhavost každodennosti překračuje. Umělecké dílo nám umožňuje vstup do 

světa zvláštní „ne-skutečnosti“ a to i v případě, jedná-li se v rámci našeho směřování o filmy 

natočené podle skutečné události či o film dokumentární. Podle Bergera s Luckmannem se 

všechny vyhraněné oblasti významů, tedy i umění, „vyznačují odklonem pozornosti od reality 

každodenního života“,269 čímž nás oddalují od světa tady a teď, ve kterém panuje naléhavost a 

účelnost. Zatímco skutečný svět od nás vyžaduje bezprostřední účast a nějakou podobu 

bezprostřední akce, svět uměleckého díla je charakterizován svojí nezávislostí na nás samých. 

Svět umění je nezávislý v tom smyslu, že na našem vztahu k němu nezávisí náš život. Náš 

život není nijak přímo ohrožen uměleckým dílem, nijak není přímo zasažen jeho existencí 

a nijak zásadně přímo neutrpí jeho neexistencí. Zde máme na mysli existenci konkrétního 

uměleckého díla, které je vždy ve vztahu ke konkrétnímu člověku postradatelné. Umělecké 

dílo není vybaveno onou nutností a neodvolatelností, se kterou na nás útočí naše potřeby 

lidské existence, především potřeby biologické, ale i ty kulturní. Umění oproti těmto 

dimenzím skutečného života tedy postrádá jistý rozměr naléhavosti. 

 

                                                 
268 J. PIEPER, Co znamená filozofovat?, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 2007, s. 51-52. 
269 P. L. BERGER, T. LUCKMANN, Sociální konstrukce reality. Pojednání o sociologii vědění, Brno, Centrum 
pro studium demokracie a kultury, 1999, s. 31. 
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5.2.1.2 Jiná intenzita a odstup 
Konstatování, že umění postrádá naléhavost ovšem neznamená, že je pro život něčím 

nadbytečným. Naléhavost postrádá pouze v rozměru přímého ohrožení samotné existence 

člověka. Tu ale naopak může napomoci zachránit díky jinému svému rysu, díky intenzitě. 

Zatímco skutečnost je neustále zatížena mnoha materiálními aspekty, které v určitém 

smyslu komplikují naše vnímání, umění je od přehršle materiálních aspektů oproštěno a může 

se zcela soustředit na svůj obsah. Zatímco ve skutečném prožívání jsme neustále něčím 

rozptylováni a rušeni a kvůli tomu nejsme schopni zachytit všechny nuance a detaily situace, 

umění nás vede k zaměření na jednu konkrétní věc. Umělecké dílo nám představuje určitý 

konkrétní fenomén, ukazuje výsek skutečnosti, zaostřuje naši pozornost určitým směrem tak, 

jak to skutečný svět nedokáže. Umění tak dokáže narušit naši nepozornost, dokáže ji rozrušit, 

nahlodat, zpochybnit. Zatímco v každodenní realitě zajisté platí, že „můj zájem o vzdálené 

sféry je obvykle méně intenzivní a rozhodně pozbývá na naléhavosti“,270 v umění tomu může 

být právě naopak. Díky uměleckému dílu mohu opustit svět práce a účelu a mohu svůj zájem 

zaměřit právě na vzdálené sféry a to díky schopnosti uměleckého díla ukázat, že i ony 

vzdálené sféry mají svoji naléhavost a jsou v určitém vztahu ke mně samému a k mé 

každodennosti. Vztah vzdálených sfér ale kvůli přílišné rušnosti světa práce, tedy 

kvůli neustálému proudu podnětů a nutných reakcí, nejsem schopen obvykle, tedy ve svém 

každodenním životě, nahlédnout. Umění zintenzivňuje mé vnímání vůči vzdálenějším 

oblastem života, činí je naléhavými. 

Dalším znakem umění je jeho odstup od skutečnosti, který souvisí s jeho 

nenaléhavostí. Tím, že od nás nevyžaduje zásadní a přímou reakci, umožňuje nám zaujmout 

jiný pohled na zobrazenou situaci. Zatímco ve skutečném životě bychom byly v situaci, 

kterou zachycuje umělecké dílo, fatálně sevřeni, svět uměleckého díla nám umožňuje 

potřebný odstup, abychom se mohli k zachycené události zvláštním způsobem přiblížit 

a zkoumat ji jako cosi, co se bezprostředně nedotýká našeho života. Můžeme promýšlet různé 

možnosti jednání, uvažovat o širších souvislostech. Díky umění a jeho nenaléhavosti máme 

možnost uniknout z tenat běžného uvažování, z onoho přímočarého a neúchylného chodu 

směřujícího nejkratší cestou k cíli, můžeme se vzdálit světu účelnosti a nutnosti. Umění nám 

svojí zaměřeností a vyvázaností ze světa práce umožňuje zjistit, že „kontext účelnosti 

nereprezentuje celek života a představuje pouhou jeho komponentu a torzo“271 a že naše 

řešení úkolů světa práce není tím jediným možným.  

                                                 
270 Tamtéž, s. 28. 
271 A. MOKREJŠ, Umění: a k čemu?, Praha, Triton, 2002, s. 51. 
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Jak jsme řekli v předcházející části, skutečné myšlení je procesem, díky kterému 

prorážíme „kupoli, pod níž je uzavřen svět občanského pracovního dne“272 a nyní je zřejmé, 

že umění se na tomto prorážení kopule zásadně podílí. Tím také kladně odpovídáme na 

otázku, zda je možné umění považovat za zdroj skutečného myšlení. Z kladné odpovědi také 

vyvozujeme možnost použít umělecké dílo, konkrétně film, jako nástroj sociologické 

imaginace. 

 
5.2.1.3 Jiné situace, charaktery, osudy 

Jak bylo již mnohokrát řečeno, naše fyzická situovanost nás váže k osám tady a teď, 

o které také máme, ve shodě s naším přirozeným určením, nejvyšší zájem. Člověk však nežije 

osamocen, je nezvratitelně členem společenství, do kterého od narození vrůstá a stává se jeho 

členem. Z důvodu existence společenství pak nemůže být jeho osobní situovanost 

vyčerpávajícím a úplným zdrojem informací o světě. Pokud by se jedinec omezoval pouze na 

zkušenosti získané v rámci svého fyzického určení, nemohl by nikdy adekvátně porozumět 

světu, ve kterém žije. Jedním ze zdrojů objevování jiného než bytostně vlastního pohledu je 

právě umění. Pro nás je v této souvislosti zásadní, že umění vedle zobrazování skutečnosti 

také skutečnost jistým způsobem doplňuje a rozšiřuje ji o nové možnosti. 

Umělecké dílo nám může poskytnout jiný, nový a rozšiřující pohled na situaci, kterou 

známe i z vlastního života, případně nám může osvětlit fenomény, se kterými nemáme, možná 

jen prozatím, vlastní zkušenost. Umění tak významným způsobem rozšiřuje zkušenost 

člověka, vrhá světlo do zatím neprožitých oblastí, případně nám vyjevuje (či připomíná), že 

takové oblasti vůbec existují. „Umělecká zkušenost obohacuje naši životní empirii už tím, že 

před nás staví nové situace, děje a lidské osudy, jaké ze svého vlastního života neznáme, a tím 

podstatně násobí rozsah i členitost našeho vlastního světa.“273 Umění nás zavádí do oblastí, 

které jsou pro nás v rámci každodennosti nedosažitelné a tím otevírá prostor pro nové podněty 

a impulzy vedoucí k proměně našeho vidění světa. Umělecké dílo nás uvádí do nových 

životních situací, představuje nám lidské charaktery, které nemusíme znát z našeho vlastního 

života, ukazuje nám osudy, kterých se stáváme svědky. To vše se děje bez životní nutnosti 

a naléhavosti, čímž je otevřen prostor svobodného rozvažování, prostor pro gadamerovské 

prodlení u díla a jeho obsahu. 

Umělecké dílo tím, že rozšiřuje naši zkušenost, zostřuje naše vidění a schopnost 

rozlišovat. Umožňuje nám vidět, že naše osobní zkušenost a naše konkrétní životní cesta není 

jediná možná, že naše starosti a strachy nejsou často ničím neobvyklým a v neposlední řadě 
                                                 
272 J. PIEPER, Co znamená filozofovat?, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 2007, s. 17. 
273 A. MOKREJŠ, Umění: a k čemu?, Praha, Triton, 2002, s. 26. 
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nám ukazuje mnohost a neuvěřitelnou barvitost života, lidských osudů a zkušeností. Právě 

v této dimenzi uměleckého díla platí následující slova A. Mokrejše: 

 

Z určitého hlediska lze každou podobu tvorby charakterizovat jako školu 

vidění (v dostatečně širokém smyslu slova, neboť kromě smyslového vnímání 

existuje neméně podstatné rozlišování duchovních obsahů a souvislostí) 

a každý tvůrčí výkon pak můžeme posuzovat vzhledem k tomu, co nového 

pro nás objevil, co nás naučil rozlišovat a v jakém směru naše porozumění 

obohatil a rozšířil.274 

 

5.2.2 Nutnost participace - interpretace 

Umění je od života, alespoň od života ve světě práce, odděleno. Skutečný život ve 

světě je od života zachycovaného uměním značně odlišný, jak jsme ukázali v předchozí části. 

Umění tedy je od života odpoutáno, zároveň ale se životem těsně souvisí, a to i s životem ve 

světě práce, protože ze života samo povstává a k životu, i tomu každodennímu, se nakonec 

navrací. Umění svébytným způsobem oslovuje a zpochybňuje život ve světě práce 

a poskytuje nám prostor pro jeho reflexi. Umění promlouvá svým svébytným jazykem 

k našemu životu, nezůstává uzavřeno osám tady a teď, tedy naší nejbližší žité přítomnosti. 

„Kdyby umění nemělo kromě schopnosti stáhnout se do sebe také schopnost prolomit se mezi 

nás, dovnitř našeho světa, bylo by dokonale nevinné; bylo by bezvýznamné, zredukované na 

pouhou zábavu, dokázalo by dát jenom na chvíli naše starosti do úschovy.“275 A právě proto, 

že se umění prolamuje do skutečnosti, vyžaduje naši pozornost, naše zaujetí. Umění potřebuje 

ke své plné existenci příjemce, který umělecký text vezme na vědomí, věnuje mu čas 

(gadamerovské prodlení) a určitým způsobem jej interpretuje. Stejně jako na jednom konci 

procesu tvorby uměleckého díla nacházíme autora, na druhém konci musí nutně být příjemce 

který ovšem není jen pasivním elementem. Příjemce je dynamickým aktérem, který se na 

utváření díla aktivně podílí. Svět uměleckého díla vzniká nejen díky umělcově invenci, ale 

také skrze připravenost, způsobilost a vůli příjemce podílet se na výstavbě díla. Autor 

uměleckého díla předkládá potřebné impulzy, ale bez divákovy tvořivé participace se dílo 

samo neobejde. Umělecké dílo nikdy není zcela uzavřeným fenoménem, je vždy otevřené 

interpretaci, která je pro jeho plnou existenci nutná. Německý filozof Theodor W. Adorno 

                                                 
274 Tamtéž, s. 111. 
275 P. RICOEUR, F. AZOUVI, M. De LAUNAY, Myslet a věřit. Kritika a přesvědčení (rozhovor), Praha, Kalich 
2000, s. 220. 
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identifikuje modus bytí uměleckého díla jako nastávání: „Jestliže se hotová díla teprve stávají 

tím, co jsou, protože jejich bytí je nastáváním, pak jsou sama odkázána na formy, v nichž 

tento proces krystalizuje: na interpretaci, komentář a kritiku.“276 Interpretace, komentář 

i kritika spolu těsně souvisejí, protože komentář i kritika jsou svým způsobem především 

druhem interpretace, přičemž interpretací zde míníme nejširší význam tohoto slova, tedy 

snahu o výklad a porozumění interpretovaného. 

V našem pojetí spojujeme umění se životem a používáme umění jakožto nástroj 

porozumění každodenní realitě, čímž dalece překračujeme estetický přístup k umění. 

Estetický přístup je totiž překonán tehdy, když „bereme umění vážně a rozpoznáváme v něm 

jakousi ‘řeč‘, jež běžným způsobem a bezprostředně nepojmenovává věci a situace, nýbrž 

vyjevuje podstatnou významovou a hodnotovou artikulaci světa“,277 která ve svém posunu od 

reality vyžaduje výklad, aby jí bylo porozuměno. Neznamená to však, že náš výklad, naše 

konkrétní interpretace toho kterého uměleckého díla, je něčím definitivním a uzavřeným. 

Nevytváříme a nemůžeme vytvořit jedinou možnou interpretaci, protože dílo jakožto proces je 

procesem nikdy neuzavřeným, který se obnovuje při každém novém setkání konkrétního 

příjemce s konkrétním uměleckým dílem. Pojímáme umělecké dílo jako rozhovor, který není 

nikdy definitivně ukončen. Pro možnost dialogu s uměleckým dílem platí to samé jako pro 

dialog a porozumění mezi lidmi: určujícím elementem je vzájemná otevřenost. A stejně jako 

je tvorba uměleckého díla „v celém svém průběhu nepostradatelně otevřená, vnímavá, 

tápající, objevná“,278 tak i setkání s uměleckým dílem, které je pokračováním a završujícím 

aktem tvorby, musí vykazovat stejné atributy. Dialog s uměleckým dílem není nikdy završen, 

nikdy není definitivně uzavřen. Vždy můžeme na přerušenou konverzaci navázat, případně 

může do rozhovoru někdo další vstoupit. Pouze v takovém případě se jedná o hodnotné 

setkání s uměleckým dílem, o které se v této práci budeme snažit. 

 

5.2.3 Autor a interpret 

Interpretace uměleckého díla může být velice široká, není však naprosto libovolná.279 

Její hranice jsou v zásadě dvojí. Na jedné straně je hranice interpretace určena významovými 

i formálními obsahy díla (intentio operis), tedy výsledkem vlastní umělecké tvorby, a na 

druhé straně je hranice vytyčena divákem, který umělecké dílo interpretuje (intentio lectoris). 

                                                 
276 T. W. ADORNO, Estetická teorie, Praha, Panglos, 1997, s. 254. 
277 A. MOKREJŠ, Filosofie a život – život a umění, Praha, Filosofia, 1995, s. 21. 
278 J. POLÁKOVÁ, Smysl dialogu. O směřování k plnosti lidské komunikace, Praha, Vyšehrad, 2008, s. 10. 
279 Viz U. ECO, R. RORTY et alli., Interpretácia a nadinterpretácia, Archa, Bratislava, 1995. 
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Konkrétní významové struktury, které interpretaci vedou určitým směrem a které byly 

stvořeny původcem díla, jsou často zdrojem preferovaného čtení (preferred reading).280 

Preferované čtení je vlastně tím, co se snažíme najít, když odpovídáme na otázku „co tím 

chtěl básník říci“. Autorské intence ale nejsou nikdy celým obsahem díla a interpretace 

nemůže být záměry autora nijak omezena, protože „umělecká díla nejsou bytím, nýbrž 

děním“.281 Každé setkání s uměleckým dílem tedy má být účastí na jeho zrodu, má být 

procesem dotváření jeho smyslu. Tím dochází k uznání polysémantičnosti díla. Přestože autor 

do díla dává určitý význam (s určitým záměrem – intentio auctoris), není žádný důvod, aby 

byl tento smysl privilegován a prohlašován za jediný možný. Profesor kulturálních studií 

Lawrence Grossberg v knize Mediamaking: Mass Media in a Popular Culture zcela správně 

upozorňuje, že „the author´s meaning is not the meaning of a text. There is no one meaning of 

the text“.282 Není zde jeden význam textu, ale množství alternativních výkladů a interpretací. 

Existují ovšem různé stupně platnosti interpretace, které vedou až k fenoménu, který Umberto 

Eco, italský sémiotik a filozof, nazývá nadinterpretací textů. K té dochází tehdy, když se 

v uměleckém díle nachází souvislosti, jejichž význam se zveličuje a vyvozuje se z nich určitá 

interpretace, která však vzhledem k celku díla neobstojí. Hranice interpretace tedy existují, 

i když jejich vymezení je značně obtížné. 

Role interpreta je z pohledu potřeby výkladu díla ve chvíli jeho přijímání 

a interpretace zásadně důležitá a to dokonce důležitější než role autora. Autor ve chvíli, kdy je 

umělecké dílo dokončené, ustupuje do pozadí a již není v jeho pravomoci rozhodovat o tom, 

co dílo říká a jak jeho výtvor někdo interpretuje. Záměr empirického (skutečného) autora 

můžeme zjistit, pokud žije, nebo pokud jsou k tomu jisté doklady. Jestliže ale autor nesouhlasí 

s určitými interpretacemi svého textu, nesmíme je podle toho hodnotit. Jeho nesouhlas 

poukazuje pouze na neshodu mezi autorovým záměrem a obsahem výsledného díla, tedy 

řečeno s Ecem na rozdíl mezi intentio auctoris a intentio operis.283 

Příjemce uměleckého díla tedy vždy spoluutváří jeho smysl, který je tudíž spíše 

tranzitivní než inherentní. „It is not a thing [smysl – pozn. L. J.] which texts can have, but it is 

                                                 
280 Viz HAYWARD, S.: Cinema Studies: The Key Concepts, London & New York, Routledge, 2007, p. 310. 
281 T. W. ADORNO, Estetická teorie, Praha, Panglos, 1997, s. 231. 
282 L. GROSSBERG, E. WARTELLA., D. CH. WHITNEY, J. W. MACGREGOR WISE, Mediamaking. Mass 
Media in a Popular Culture, Thousand Oaks – London – New Dehli, Sage 2006, s. 169: „autorův smysl není 
smysl textu. Není jen jeden smysl textu.“ 
283 Viz U. ECO, R. RORTY et alli., Interpretácia a nadinterpretácia, Archa, Bratislava, 1995. 
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something that can only be produced, and always differently, within the reading formations 

that regulate the encounters between texts and readers.“284 

Z výše řečeného vyplývá veliká svoboda při setkání s uměleckým dílem a široký 

prostor pro jeho výklad a pochopení. Zároveň je třeba mít na paměti, že tato svoboda je pouze 

zdánlivá, protože interpretace díla je vždy určena a vymezena dosavadní zkušeností interpreta, 

jeho sociálním zařazením, jeho vzděláním, zájmy a kontexty, které se pro něj ukazují jako 

aktuální a naléhavé. 

 

5.2.4 Média jako religio dneška 

V této práci se snažíme propojit znalosti pocházející především z oblasti humanitních 

věd s filmovými díly. V předchozí části jsme se soustředili na vztah sociologické imaginace 

a umění v obecné rovině a nyní si ukážeme, proč je vhodné se právě v současné době zabývat 

filmem, a proč je právě film vhodným prostředkem pro utváření sociologické imaginace.  

Současný svět je zahlcen obrazy a je téměř banální konstatovat, že žijeme v „civilizaci 

obrazu“. Obrazové podněty k nám přicházejí neustále – z knih, novin a časopisů, z internetu, 

z mobilních telefonů a také, nejspíš stále především, z televize, která se z obývacích pokojů 

našich bytů šíří i do čekáren u lékařů, dopravních prostředků a na další dříve klidná, tedy 

masového média prostá, místa. Média se stala všudypřítomným prvkem, který se významným 

způsobem podílí na naší socializaci, na utváření vnímání našeho světa, na snaze o jeho 

porozumění. Je nezpochybnitelné, že masová média mají v naší civilizaci zásadní význam. 

Obrazy nejrůznějšího druhu (a technologického původu) jsou stále četnější, různorodější 

a také stále více vzájemně zaměnitelné. 

Podle katolického duchovního a profesora Tomáše Halíka, stejně jako podle mnohých 

mediálních teoretiků, jsou média právě onou silou, která dnes integruje společnost. Média se 

po druhé světové válce stala religio Západu, přičemž pojem religio Halík definuje jako sílu, 

která integruje společnost. Integrující silou dneška již není náboženství, jako tomu bylo ve 

středověku, ale právě média. A právě ona přebírají některé aspekty tradičních náboženství: 

„Nabízejí symboly, interpretují svět, předkládají podmanivé příběhy, ovlivňují styl myšlení 

a chování lidí, vytvářejí sítě, nabízejí společnou zkušenost, sdílená témata.“285 Média se stala 

                                                 
284 T. BENNETT, Texts, Readers and Reading Formations, in: Literature and History, 9/2, 1983, p. 218, cit. dle: 
ed. HILL, J., CHURCH GIBSON, P.: The Oxford Guide to Film Studies, Oxford University Press, 1998, p. 219: 
: „Smysl není věc, kterou text může mít. Smysl může být pouze produkován, vždy jinak, během procesů čtení, 
které vznikají mezi texty a čtenáři.“ 
 
285 T. HALÍK, Vzýván i nevzýván: Evropské přednášky k filozofii a sociologii dějin křesťanství, Praha, Lidové 
noviny, 2004, s. 38. 
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rozhodujícím elementem v nazírání věcí, stala se pojítkem současného globalizovaného světa. 

Média na jedné straně „homogenizovala místa a zážitky a stala se nejnižším společným 

jmenovatelem, který nás spojuje bez ohledu na status a postavení“,286 na druhé straně ale sílí 

stále různorodější proud diverzifikovaných informací nejrůznějšího druhu a původu, který 

vyvrcholil s nástupem internetu. Tam se obrazy i slova každým okamžikem zmnožují 

a poskytují nekonečné množství možných názorů na svět, tedy svým způsobem nekonečné 

množství žitých světů. Média narozdíl od různých religio minulosti neposkytují jednotný 

obraz světa. Naopak přinášejí pluralitu, roztříštěnost a fragmentárnost. 

 

5.2.5 Film jako nástroj sociologické imaginace 

Součástí mocnosti médií, která se tak mohutně podílí na běhu lidských životů, je 

i film. Film, který se zrodil v předvečer 20. století a který se stal svým způsobem jeho 

kronikou, „okem století“, 287 jak říká italský teoretik filmu Francesco Casetti. Filmové 

médium v mnoha směrech utvářelo náš pohled na posledních více než sto let. Film zachytil 

mnohé význačné události minulého století a jejich zachycením zároveň určil také způsob, jak 

na tyto události nahlížet. Film se stal, a stále zůstává, způsobem, jak „nově“ pohlížet na svět 

kolem nás, jak se zamýšlet nad skutečnostmi i možnostmi našich životů. Film umožňuje 

nahlédnout nejen svět takový, jak jej známe, ale také svět možnosti a nepravděpodobnosti. 

A právě proto může být film užitečným nástrojem rozvoje sociologické imaginace. 

Podle F. Casettiho představuje film specifickou zkušenost: setkání s ním může 

zasáhnout a ovlivnit naši zkušenost v obecném smyslu. Díky filmové zkušenosti, můžeme 

vidět svět novým způsobem - „to see anew“, píše Casetti - a „as if for the first time“.288 V kině 

i ve filmu obecně svět znovu-vidíme a to jak svět skutečný, tak svět možný, svět, na který 

nejsme zvyklý hledět. Naše každodennost je filmem potlačena, naše smysly intenzivně 

vnímají konkrétní a zcela specifickou vizi světa, který se, alespoň na první pohled, může jevit 

velice vzdálený našemu skutečnému životu. Divák je pouhým svědkem a je osvobozen od 

nutnosti reagovat a řešit situaci. Může promýšlet různé možnosti chování, může brát ohled na 

širší souvislosti. V rámci zkušenosti s filmem platí veškeré charakteristiky týkající se umění, 

které jsme představily dříve, a skutečnost tak, jak ji představuje film, může ukázat na dosud 

                                                 
286 J. MEYROWITZ, Všude a nikde. Vliv elektronických médií na sociální chování, Praha, Karolinum, 2006, 
s. 10. 
287 Tak zní titul jedné z knih italského teoretika filmu F. Cassetiho, která se věnuje postavení a vývoji filmu od 
jeho počátků až do současnosti. Viz F. CASETTI, Eye of the century: film, experience, modernity, New York, 
Columbia University Press, 2008. 
288 F. CASETTI, The filmic experience: an introduction, www.francescocasetti.net/saggi/ FilmicExperience.pdf, 
on-line: 9. 3. 2009, p. 2.: „vidět nově“ a „jako poprvé“. 
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opomíjené či netušené možnosti v reálném světě. Tím film, stejně jako jiné druhy umění, 

rozšiřuje naši zkušenost a umožňuje její přesnější poznání: “It can become an occasion for the 

spectator, in regaining the reality taken from him, to rearticulate it according to the forms of 

attention and the forms of imagination suggested to him by the film (…).”289 Prostřednictvím 

filmu tak dochází k refiguraci a restrukturalizaci našeho vidění světa. A právě když dochází 

k proměně pohledu na svět díky filmu, dochází podle Casettiho k full filmic experience, tedy 

k úplné filmové zkušenosti. 

Aby mohlo k úplné filmové zkušenosti dojít, musí divák film aktivně interpretovat, 

musí najít a vidět vztah mezi tématem filmu a jeho vlastní životní situací. 

Jestliže si připomeneme Millsův koncept sociologické imaginace, zjistíme, že full 

filmic experience v sobě obsahuje i cíl sociologické imaginace. Film divákovu umožňuje 

„schopnost přecházet od jednoho pohledu k druhému“290 a stejně tak umožňuje i „přecházet 

od nejneosobnějších a nejvzdálenějších změn k nejintimnějším rysům člověka – a chápat 

souvislost mezi nimi“.291 Díky plodné zkušenosti s filmem můžeme lépe porozumět 

proměňujícímu se světu a našemu umístění v něm. 

Z výše řečeného vyplývá, že sledování filmu je velice konkrétní cestou, jak zapojit 

a rozvíjet sociologickou imaginaci člověka. 

 

5.2.6 Identita, sociologická imaginace a film 

V předchozí části jsme určili vztah uměleckého díla a skutečného života a ukázali 

jsme, že budování sociologické imaginace skrze umělecké dílo – i skrze film - je možné. Nyní 

se pokusíme blíže prozkoumat mechanismus, který umožňuje právě ono sepětí sociologické 

imaginace a filmu ještě pohledem filozofa P. Ricoeura, který velice inspirativním způsobem 

hovoří o vztahu lidské identity a paměti. 

Paul Ricoeur se tomuto tématu věnuje ve své přednášce Křehká identita: úcta 

k druhému a kulturní identita. Tvrdí, že identita člověka úzce souvisí s pamětí, protože „na 

první pohled se paměť jeví jako něco zcela nejen osobního, ale přímo intimního: rozpomenout 

se znamená především rozpomenout se na sebe“.292 Skrze paměť se utváří lidské vědomí 

o sobě i o světě a platí, že „kontinuitu existence a permanenci sebe sama zajišťuje paměť“.293 

Vedle paměti osobní existuje také paměť kolektivní, která je sdílená určitou skupinou lidí 

                                                 
289 Tamtéž, p. 12: „Návrat do reality je pro diváka příležitostí reartikulovat ji v závislosti na formách pozornosti 
a imaginace nabízené filmem.“ 
290 CH. W. MILLS, Sociologická imaginace, Praha, Sociologické nakladatelství, 2002, s. 11. 
291 Tamtéž. 
292 P. RICOEUR, Křehká identita: úcta k druhému a kulturní identita, Třebenice, Mlýn, 2000, s. 9. 
293 Tamtéž, s. 11. 
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a která je vlastně základem pro paměť individua. Ricoeur tuto tezi nabízí pouze jako otázku: 

lze se tázat, zda osobní, soukromá paměť není do značné míry společenským produktem? 

Máme za to, že tomu skutečně tak je. V rámci socializace se totiž nepředávají jen praktické 

dovednosti, ale především se předává a znovu vytváří „sociální zásoba vědění“,294 která život 

každého člověka činí smysluplným, protože díky ní se můžeme orientovat ve světě. Utváření 

osobní paměti skrze paměť sdílenou napovídá i role řeči v paměti. „Vzpomínka se vyslovuje 

v mateřském jazyce, v jazyce společném“,295 a tak je paměť zcela odkázána na jazyk 

a společenství. Jazyk, lidské vyjadřování, umožňuje objektivaci, která „slouží jako více méně 

trvalé znaky subjektivních procesů jejich původců“296 a zahrnuje i lidskou paměť. Ta je 

utvářena, objektivizována řečí. Díky řeči je pak umožněno, že se paměti zřetězují ve 

vyprávění.297 Vyprávění se stává zákládající složkou identity. 

V jakém vztahu můžeme pod tímto zorným úhlem nazírat identitu a film? Film je 

vyprávěním příběhu, je tedy určitým druhem paměti. Paměť-identita je utvářena celoživotně, 

je modifikována novými a novými příběhy. Každý film nabízí příběh, a tak modifikuje naši 

paměť. Jde však o paměť osobní nebo kolektivní? Ricoeur hovoří o kolektivní paměti ve 

vztahu k legendám, vyprávěním i vyučované historii. Funkci kolektivní paměti vidí i ve 

svátcích, při jejich oslavách a rituálech. Z tohoto hlediska můžeme o filmu hovořit jako 

o jistém druhu paměti kolektivní. Film je většinou sdílen s ostatními, je také zdrojem 

rozhovorů, debat, rozepří, ze kterých vyplývají nové interpretace. Ty se postupem času 

v každém jednotlivci přeměňují v určitý ustálený tvar, jasně daný celek, ucelený příběh, 

stávají se součástí paměti osobní, kde může každý jedince akcentovat jinou rovinu, jinou část 

vyprávěného. Tím dochází k uzavření identity paměti, ne však identity paměti jako celku, ale 

jen její části. Paměť jako celek je onou uzavřenou částí pozměněna, byť někdy jen zcela 

nepatrně. Zde záleží na síle příběhu a na tom, jakým způsobem je naše osobní paměť-identita 

otevřena, jakým směrem je nastavena. Některý příběh (a to nejen filmový) k nám může 

promlouvat celoživotně (a celoživotně tak utvrzovat a posilovat naši identitu), jinému příběhu 

nerozumíme dlouhé roky, „nic nám neříká“, a teprve až nadejde ten pravý čas (kairos), příběh 

se nám otevře, začne promlouvat nám srozumitelným jazykem. Tedy správněji naše já (naše 

paměť, identita, vědomí, což je podle Johna Locka totéž, jak připomíná Ricoeur298) se otevře 

                                                 
294 P. L. BERGER, T. LUCKMANN, Sociální konstrukce reality. Pojednání o sociologii vědění, Brno, Centrum 
pro studium demokracie a kultury, 1999, s. 46. 
295 P. RICOEUR, Křehká identita: úcta k druhému a kulturní identita, Třebenice, Mlýn, 2000, 2000, s. 11. 
296 P. L. BERGER, T. LUCKMANN, Sociální konstrukce reality. Pojednání o sociologii vědění, Brno, Centrum 
pro studium demokracie a kultury, 1999, s. 39. 
297 Viz P. RICOEUR, Křehká identita: úcta k druhému a kulturní identita, Třebenice, Mlýn, 2000, s. 31. 
298 Tamtéž, s. 9. 
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příběhu, protože příběh zůstává stále týž (povrchově a formálně - „hloubkovou“ úroveň 

příběhu vždy spoluutvářím já jako divák). To my jsme jiní, naše paměť je proměněná, naše 

identita je k příběhu adekvátně nastavena, otevřena. Najednou jsme schopni proniknout do 

hloubky, za povrchní obraz, který je sice viděn každým, ale každým může být jinak 

uchopen.299 V rámci každé vzpomínky a každého příběhu, včetně toho filmového, zacházíme 

se spoustou různého materiálu, a tak platí, že „každý vyprávěný příběh je selektivní, nevypráví 

se všechno“ a že „vždycky lze vyprávět jinak“.300 

Když vidíme určitý obraz, film, čteme román či báseň cílem není vnímat „povrch“ 

vybraného díla, tedy jeho formální stránku, syžet, stavbu, způsob vyprávění, ale jeho 

„hloubkový potenciál“, jeho obsah v celé své bohatosti a barvitosti. Tím se vracíme k potřebě 

každé dílo či událost interpretovat. 

Formální stránku můžeme jen registrovat, zaznamenat. Registrování díla, v podstatě 

jeho existence a přítomnosti v naší blízkosti, ještě není konečnou a cílovou možností, jak 

s uměleckým dílem (a vlastně s jakoukoli realitou) naložit. Skladebné elementy jen 

napomáhají, zprostředkovávají a umožňují setkání s obsahem daného díla. Gadamer říká, že 

„co je bezprostředně zřejmé, co nás přesvědčuje samo svou přítomností, nevyžaduje žádnou 

interpretaci“.301 Interpretaci vyžaduje to, k čemu skladebné a výrazové prvky vedou, totiž 

obsah díla, který je vždy spoluutvářen, interpretován divákem. Interpretace je nutná, „kdykoli 

význam nějakého textu není srozumitelný na první pohled“.302 Z jistého hlediska je ale 

nesrozumitelný každý text, protože pro porozumění textu potřebujeme vždy disponovat 

určitými znalostmi, určitou sociální zásobou vědění. Vždy mobilizujeme část své paměti. 

Klíčem k dílu je tedy paměť-identita diváka. Při aktivním setkání s filmem, které je 

nutnou podmínkou pro sociologickou imaginaci, ovšem dochází k různým interpretacím a ke 

stavu, kdy „mé vzpomínky jsou moje a ne vaše, případně mé vzpomínky vylučují vaše“.303 

Příběh, jeho rovina pro všechny společná, obsahuje nespočet různých bodů, které můžeme 

různě interpretovat nebo i zcela pominout. Vždycky lze vyprávět jinak. Každý příběh 

disponuje určitou selekční funkcí, která umožňuje různé uchopení vyprávěného a může vést 

až k manipulaci, je-li příběh používán na úrovni paměti kolektivní bez možnosti dialogu 

                                                 
299 R. Rorty hovoří o dvou způsobech vnímání díla: metodické a nemetodické (inspirované) čtení. Metodické 
čtení je typické pro lidi, kterým chybí „vášeň pro poezii“, takové čtení nemění člověka. Inspirované čtení 
(nemetodická kritika) bere text jako příležitost k proměně a je výsledkem setkání s autorem, příběhem či 
s určitou postavou. Takové setkání vede ke změně priorit čtenáře a tedy ke změně jeho života, k proměně 
identity. Viz U. ECO, R. RORTY et alli: Interpretácia a nadinterpretácia, Archa, Bratislava 1995, s. 104-106. 
300 P. RICOEUR, Křehká identita: úcta k druhému a kulturní identita, Třebenice, Mlýn, 2000, s. 35. 
301 H.-G., GADAMER, Problém dějinného vědomí, Praha, Filosofia, 1994, s. 8. 
302 Tamtéž. 
303 P. RICOEUR, Křehká identita: úcta k druhému a kulturní identita, Třebenice, Mlýn, 2000, s. 31. 
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a jeho následné individuální interpretace. Vítaným cílem není definitivní uzavření své verze 

příběhu a tím konečné utvoření své identity, ale naopak utvoření prostoru pro konfrontaci 

s vyprávěním druhých, tedy skutečné vedení dialogu.304 Jde o reinterpretaci své identity na 

základě rozdílnosti vůči jiným identitám a z nich vyplývajících jiných verzí příběhu.  

V rámci Ricoeurova diskurzu můžeme specifikovat vztah identity a sociologické 

imaginace následujícím způsobem. Sociologická imaginace je dalším prostředkem, jak 

dochází k utváření a proměňování identity člověka. Rozšiřováním vědomostí o podmínkách 

svého života ve vztahu k době (vztah biografie a historie) dochází k setkání s určitým novým 

příběhem, který interpretujeme a vřazujeme do naší paměti-identity. A chápeme-li vyprávění 

jako jiné pojmenování paměti, můžeme lépe pochopit myšlenku, že „konfrontovat vyprávění, 

to znamená především nechat vyprávět druhé, nechat je vyprávět naše vlastní fundační, 

zakládající příběhy, a tak zosnovat jinou dějovou zápletku událostí.“305 Schopnost 

sociologické imaginace je v tomto smyslu druhem konfrontace. Jedná se o konfrontaci mě 

samého, tedy mé paměti a identity s vyprávěním, v našem případě s vyprávěním filmovým. 

Nechat vyprávět druhé pro nás znamená nechat vyprávět film a najít v něm (skrze 

interpretaci) příběh nás samých, spatřit v díle alespoň některou z mnoha stránek naší osobní 

situace,306 čímž pak budu schopen „zosnovat jinou dějovou zápletku událostí“307 mého 

vlastního života. Díky srovnávání mé zkušenosti, tedy paměti-identity s filmovým příběhem, 

ve kterém objevuji kus sebe, mohu reinterpretovat svoji identitu. To je i podstata sociologické 

imaginace: reinterpretovat příběh života jednotlivce, zasadit jej do správného kontextu. 

 

5.2.7 Duchovní člověk jako inspirace 

Jan Patočka se v jedné ze svých přednášek z roku 1975 zabýval rozlišením 

duchovního člověka a intelektuála. Rozlišení a rozvrhu toho, co duchovní člověk skutečně 

znamená, se budeme věnovat na následujících řádcích. Patočkovy myšlenky totiž s určitého 

hlediska doplňují a především prohlubují námi již probrané rozlišení života v každodennosti 

a pokusů prostřednictvím umění „prorážet kopuli všedního dne“. V našem zkoumání nám jde 

o rozvíjení sociologické imaginace filmem. Sociologická imaginace vyžaduje otevřený 

přístup ke světu a k jeho interpretaci, stejně jako film. Pro to, aby byl film účinným 

prostředkem pro rozvoj naší orientace ve světě, aby pro nás byl zdrojem poznání při kterém 

                                                 
304 Viz J. POLÁKOVÁ, Smysl dialogu. O směřování k plnosti lidské komunikace, Praha, Vyšehrad, 2008. 
305 P. RICOEUR, Křehká identita: úcta k druhému a kulturní identita, Třebenice, Mlýn, 2000, s. 39. 
306 Viz J. PATOČKA, Platón a Evropa, Praha, Filosofia, 2007, s. 9-11. 
307 P. RICOEUR, Křehká identita: úcta k druhému a kulturní identita, Třebenice, Mlýn, 2000, s. 39. 
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jde o „vzrůst přesnosti vhledu nebo rozsahu pochopení“308 a které „nenastává díky formování 

nebo fixaci přesvědčení či víry, ale pokrokem a rozvoje porozumění“,309 je potřeba zaujmout 

vůči světu aktivní postoj. Právě takový postoj, který je vlastní duchovnímu člověku 

v Patočkově slova smyslu. 

Patočka své zamyšlení zahajuje obrazem současného intelektuála. Intelektuálové tvoří 

určitou společenskou skupinu mající určité vzdělání a jisté dovednosti, na základě čehož 

vyvíjejí svoji činnost, která je jim zároveň i obživou. Spisovatel píše, učitel přednáší, 

abychom jmenovali dvě typické intelektuální činnosti, což je oba vřazuje do vztahů 

ekonomických, právních a dalších, které spadají do světa práce, jak jsme o něm hovořili 

v předchozí části. 

Duchovní člověk je jako by ze světa každodennosti vyvázán: „svět mu není 

samozřejmý“,310 dokonce je pro něj do určité míry uzavřen. Duchovní člověk vykračuje ze 

světa práce a aktivně vyhledává a prodlužuje ony chvíle, kdy pociťujeme, že samozřejmost 

naší každodennosti není až tak neproblematická, jak se po většinu času zdá. Zatímco většina 

lidí se v takové pozici ocitá v extrémních okamžicích svého života – například ve chvílích, 

kdy jsou oni sami či jejich blízcí zasaženi těžkou nemocí, či někdo blízký umírá – duchovní 

člověk tuto dimenzi života svým způsobem proniká a stále více rozpracovává. Duchovní 

člověk je v tomto smyslu neustále na cestě, kde nic není jisté. Je vystaven negativitě života 

(smrt, nemoc, neuchopitelnost smyslu lidského pobývání na světě), která je většinou lidí 

rychle překonávána návratem do uklidňující každodennosti. Patočkův duchovní přístup 

k životu je poznamenán neustupujícím vědomím jeho problematičnosti a neustálým údivem, 

kdy se nepřijímá nic jako samozřejmost. 

Takový rozvrh nám může připomenout Karla Jasperse, který se v závěru svého 

krátkého a přece tolik naléhavého spisu Otázka viny zabývá možností očisty od nahlédnuté 

viny, obrodným procesem vedoucím k vnitřní proměně člověka. Tvrdí, že očista je „vnitřní 

pochod, který není ničím, co lze jednou provždy vyřídit, nýbrž neustávajícím procesem, 

v němž se člověk stává sebou samým“.311 V tomto procesu jde každý svou cestou, nikdo ji 

druhému nemůže předjímat. Každý je při očistě na cestě, v nejistotě, stejně jako Patočkův 

duchovní člověk. „Kde se to děje, tam už není život prostě zde, aby byl nezatíženě v jasné 

náladě užíván. (…) …nýbrž přijímá se na pozadí těžkomyslnosti… Život je v podstatě dovolen 

                                                 
308 N. GOODMAN, Způsoby světatvorby, Bratislava, Archa, 1996, s. 32-33. 
309 Tamtéž, s. 33. 
310 J. PATOČKA, Péče o duši: soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách. III, Kacířské 
eseje o filosofii dějin, Praha, OIKOYMENH, 2002, s. 357. 
311 K. JASPERS, Otázka viny. Příspěvek k německé otázce, Praha, Academia, 2006, s. 136. 
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už jen tak, že je stravován úkolem.“312 Člověk, který nahlédl svoji vinu, je tedy vytržen 

z neproblematičnosti charakteristické pro každodennost, stejně jako člověk duchovní. Je pro 

něj zapovězeno naivní přijímání života. 

„Být vystaven negativnímu, vytvořit zvláštní rozvrh života, znamená v jistém smyslu 

úplně nový život. (…) …všechno má jiné předznamenání, jinou hodnotu nežli v tom životě 

nezlomeném, přímočarém a naivním.“313 Základním údělem duchovního člověka je „žít nikoli 

na pevné půdě, nýbrž v něčem, co se pohybuje; žít v nezakotvenosti“.314 

Život takového člověka ale nemůže být od skutečnosti, každodenního života, nijak 

odtržen ve smyslu odpovědnosti a závazků jedince vůči ostatním lidem a světu ve svém celku. 

Naopak, v rámci našeho přístupu musíme po duchovním člověku požadovat aktivní postoj, 

který zasahuje do reálného života. Když Patočka říká, že „duchovní člověk je ten, který si je 

vědom problematičnosti světa a života a který z toho vyvozuje životní program, svou životní 

bázi“,315 vyvozujeme z toho, že plody jeho náhledu na svět se projevují i v aktivním, tedy 

zcela každodenním, životě. Patočka tento směr uvažování potvrzuje konstatováním, že 

„duchovní život není pouze meditování nebo tvoření uměleckých děl, duchovní život je právě 

tak jednání z toho rozeznání plastičnosti skutečnosti namísto její strnulé povahy“316 Duchovní 

člověk si je vědom, že je potřeba stále znovu vyjasňovat svoji situaci ve světě, stále znovu se 

pokoušet najít pravý horizont svého života, a v návaznosti na tyto teoretické aspekty převádět 

ovoce svého poznání do praxe - stále znovu, přesněji a adekvátněji, se zasazovat do sítě 

mezilidských vztahů se všemi praktickými implikacemi, které to s sebou nese. 

Patočka upozorňuje, že k duchovnímu životu „se prostě buď hlásím, anebo 

nehlásím“,317 buď jsem schopen v rámci reflexe překračovat každodennost, anebo nikoli. 

Naším cílem ale je právě vyvinout onu schopnost, díky které naivní každodennost budeme 

schopni překračovat, k čemuž budeme využívat filmových děl. Schopnost sociologické 

imaginace by nás měla přiblížit k charakteristikám duchovního člověka, totiž k vnímání světa 

v jeho problematičnosti. Cílem není prožívat svět „na pozadí těžkomyslnosti“, jak píše 

Jaspers, ale přiblížení se přesnějšímu obrazu současnosti, která k těžkomyslnosti může vést. 

Každý z nás má určitou výchozí představu světa, která je utvářena konkrétním 

procesem socializace. Sociologická imaginace, promýšlení světa z různých a nových 

                                                 
312 Tamtéž, s. 135. 
313 J. PATOČKA, Péče o duši: soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách. III, Kacířské 
eseje o filosofii dějin, Praha, OIKOYMENH, 2002, s. 358-359. 
314 Tamtéž, s. 359. 
315 Tamtéž, s. 367. 
316 Tamtéž, s. 369. 
317 Tamtéž, s. 366. 
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perspektiv, neboli alespoň částečné bytí Patočkovým duchovním člověkem, vede ke změně 

naší představy o světě a o našem místě v něm. To se samozřejmě neděje náhle, jen tak 

mimochodem, bez našeho přičinění. Sociologická imaginace je vlastně jistým způsobem 

pronikání do nového světa, přetavování naší představy o světě, který se od toho dříve 

prožívaného může v určitých aspektech i radikálně lišit.  
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III. Interpretace filmů 
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6 Film a nové vidění světa 

Filmové médium umožňuje nový pohled na život v každodennosti a lze říci, že naši 

každodennost proměňuje. Proměňuje ji prostřednictvím nás samých. Jako diváci, kteří jsou 

ochotni aktivně vejít do vztahu s uměleckým dílem, jsme filmem zasaženi, jsme vtaženi do 

jeho perspektivy, jeho vidění světa a vztahů (a nejen těch mezilidských). Podle F. Casettiho 

díky filmu vidíme svět nově, film znovu ustavuje náš vztah ke skutečnosti. Film ukazuje svět 

z nečekaných úhlů a může zdůrazňovat dříve nevnímané aspekty skutečnosti. Filmové 

uchopení skutečnosti tak může ovlivnit vnímání naší každodennosti, čímž vzniká nová 

proměňující zkušenost. Casetti ve své eseji odkazuje na francouzského jezuitu a filozofa 

Michela de Certeau:  

 

Ainsi, au sortir de Play-Time, le spectateur se met-il à remarquer l’humour 

des rues, comme s’il avait le regard de Tati. Le film a rendu possible une 

observation humoristique qui, sans lui, ne se serait pas produite. Il en va de 

même pour la lecture d’un poème, la rencontre de quelqu’un, le remuement 

(rozrušení/vzrušení) d’un groupe. Si le registre de la perception ou de la 

compréhension s’en trouve modifié, c’est que l’événement a rendu possible 

et, en un sens très réel, a permis cet autre type de rapport au monde.318 

 

Proměna vztahu ke světu je také cílem sociologické imaginace a prostředkem jejího 

budování a posilování je v našem případě film. Následující analýza vybraných filmových děl 

je založena na jejich interpretaci převážně pomocí sociálně vědných poznatků, které jsme 

představili v první části práce. Film bude použit jako konkretizace či alternativní vyjádření 

toho, co bylo v první části artikulováno z hlediska akademického (či humanitně vědeckého) 

teoretického diskurzu. Filmová díla byla vybrána na základě jejich tématické přiléhavosti 

a případnosti k ilustrované oblasti. Všechna díla jsou také charakteristická tím, že jejich autoři 

mohou být považováni za skutečné tvůrce svých filmů. Vedle režie jsou také scénáristy svých 

děl, ke své tvorbě přistupují s jasnou tvůrčí vizí a většinou i s vůlí svým filmem zasáhnout 

a tedy i proměnit diváka. Výběr interpretovaných filmů sahá od děl, která lze považovat za 

kvalitní komerční produkci (C. Klapisch, P. Greengrass) k dílům uměleckým a svébytným 

                                                 
318 M. DE CERTEAU, La faiblesse de croire, Paris, Seuil, 1987, p. 210: „A tak si divák poté, co shlédl Play-
Time, začíná všímat humoru na ulici, jako kdyby se díval očima J. Tatiho.Film umožnil humoristické pozorování, 
které by se bez něj neodehrálo. To samé se děje při četbě básně, při setkání s druhým člověkem i ve skupině. 
Jestliže se proměnil způsob vnímání či porozumění, je to díky právě takové události, která, ve zcela konkrétním 
smyslu, umožnila tento jiný druh vztahování se ke světu.“ 
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(G. Reggio, J.-P. a L. Dardennovi). Všech pět režisérů ovšem jasně překračuje pojetí filmu 

jako zábavy a pouhého prostředku úniku od reality. Probírané filmy své diváky berou na 

cestu, jejíž závěr nemusí být nutně šťastný, jasný a vítězný. Naopak, částečně se jedná o díla 

pesimistická (G. Reggio, P. Greengrass), která ovšem diváky vybízejí k zamyšlení nad 

určitým úsekem reality současného života, jež je mnohými opomíjen, upozaďován či zcela 

nevnímán. Téměř ke všem vybraným dílům lze vztáhnout citát amerického režiséra Sama 

Peckinpaha: „I didn't want you to enjoy the film, I wanted you to look very close at your own 

soul.“319 

Prvním probíraným dílem je francouzský film Paříž (Paris, 2008) Cédrica Klapische, 

který odkazuje na část práce Umění a život. Jeho interpretace je především založena na 

myšlenkách filozofa J. Piepera, jeho konceptu světa práce na jedné straně a „prorážení kupole 

všedního dne“ na straně druhé. Interpretace filmu Paříž je určitým dovětkem k plodnému 

a ucelenějšímu vnímání světa a umění, je pozváním k otevření se pozornějšímu a hlubšímu 

vnímání skutečnosti a tedy i filmu samotného. Jde o pozvání k tomu, abychom se alespoň na 

chvíli stali Patočkovým neklidným a neustále hledajícím duchovními člověkem. 

Filmy následující po rozboru filmu Paříž se pak již cele věnují jednotlivým 

teoretickým kapitolám z první části práce: Filmy amerického dokumentaristy Godfreye 

Reggia korespondují s tezemi o planetarizaci lidstva či o potřebě budování a objevování 

společné lidské identity. Reggiova tvorba je tedy použita jako ilustrace (či alternativní 

umělecké vyjádření) myšlenek U. Becka či E. Morina a to včetně jeho tezí o planetární 

odpovědnosti. Realistické drama amerického režiséra Paula Greengrasse Let č. 93 (United 93, 

2006) se věnuje životu v rizikové společnosti (U. Beck) a zabývá se otázkou, zda jsme po 

událostech z 11. září 2001 vstoupili do éry strachu. Upozorňuje na křehkost každodennosti, 

kterou žijeme a kterou neprávem považujeme za stabilní a jistou. Posledními analyzovanými 

filmy pak jsou díla belgické sourozenecké dvojice Jeana-Pierra a Luca Dardennových. Ti ve 

své tvorbě vycházejí z etického konceptu Emmanuela Lévinase, jehož prizmatem se také na 

filmy Syn (Le Fils, 2002) a Dítě (L´Enfant, 2005) podíváme. 

                                                 
319 Viz motto knihy R. K. JOHNSTON, Theology and Film in Dialogue (Engaging Culture), Baker Academic, 
2000: „Nechtěl jsem, abyste si film užili, ale abyste se velmi zblízka podívali na svoji vlastní duši.“ 
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6.1 Cédric Klapisch a jeho Paříž 

Francouzský režisér Cédric Klapisch (nar. 1961) nepatří mezi uměleckou špičku 

současného filmu. Jeho tvorbu bychom mohli zařadit spíše do proudu komerční 

kinematografie, přesněji řečeno do té části, která ještě zcela nerezignovala na snahu 

překračovat pouze producentské cíle co nejvyšší divácké návštěvnosti. Snahou Klapische není 

odhalovat podmínky lidské existence. Mohli bychom ho spíše pokládat za dobrého 

pozorovatele, který svůj zájem soustředí vždy na širší společenství postav, jejichž příběhy se 

střetávají, proplétají a někdy také míjejí. Klapisch sám říká, že za své povolání pokládá právě 

pozorování lidí a prostředí a že se snaží být svědkem toho, co se kolem něj právě odehrává.320 

Mezi jeho tvůrčí konstanty můžeme počítat zájem o aktuální společenská témata přímo se 

dotýkající života jednotlivce, aniž by se ale stávaly ústředním prvoplánovým tématem filmu, 

používání široké škály hudebního doprovodu, spolupráce se stejnými herci, vsazení krátké 

snové či fantazijní sekvence a obsazování sebe sama do malé role. Ve svých filmech Klapisch 

rozpracovává problematiku proměny života v Paříži – odcizení a vylidňování jedné čtvrti - ve 

filmu Chacun cherche son chat (1996) či otázku identity a evropského soužití ve filmu 

Erasmus a spol. (L´Auberge espagnole, 2002), stejně jako v jeho volném pokračování 

Erasmus 2 (Les poupées russes, 2005). 

Jeho filmy jsou populární především u francouzského publika, ale přízeň domácích ani 

zahraničních kritiků si zatím nevydobyl. Za svoji tvůrčí kariéru natočil devět celovečerních 

filmů a v šesti z nich se objevil také Romain Duris, herecký představitel postavy Pierra ve 

filmu Paříž (Paris, 2008), která bude středem našeho zájmu. 

Film Paříž je dalším z řady příběhů, které se neomezují na soustředěné setrvávání 

u jedné či několika málo postav, ale naopak vřazují do svého rámce větší množství více či 

méně samostatných a zároveň na sebe navzájem napojených dějových linií. Tento typ filmu, 

pro který existuje ve francouzštině příznačný název film choral, zaznamenal značný vzestup 

na konci 20. století a jeho obliba od té doby neklesá. Většinou se v této souvislosti odkazuje 

k americkému režisérovi Robertu Altmanovi (Nashville, Prostřihy), ale historie tohoto 

specifického typu výstavby příběhu v podstatě sahá až na začátek 20. století, kdy 

D. W. Griffith uvedl svoji Intoleranci (1916). V tomto filmu bylo ovšem propojení 

jednotlivých příběhů pouze tematické, nikoli místně-časové. Obnovenou vlnu zájmu na konci 

90. let pak spustil americký monumentální film Paula T. Andersona Magnolia (1999), který 

se stal jedním z vrcholů této specifické výstavby děje. 

                                                 
320 J. M. FALLON,‘Ni Pour, Ni Contre‘:Conflict and Community in the Films of Cedric Klapisch, Foreign 
Language Annals, Vol. 40, No. 2, p. 201-214. 
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V Paříži alternují příběhy většího množství postav, kterým je věnována značně 

nerovnoměrná pozornost.Tanečník Pierre (Romain Duris) se dozvídá o onemocnění srdce, 

jeho sestra Élise (Juliette Binoche), svobodná matka s třemi dětmi pracující jako sociální 

asistentka, se o něj začíná starat a zároveň se snaží řešit svoji samotu, univerzitní profesor 

Pierre Verneuil (Fabrice Luchini) se vyrovnává s přicházejícím stářím a zamilovává se do své 

studentky Laetitie (Mélanie Laurent). Menší pozornost je pak věnována jeho bratru Philippovi 

(Francois Cluzet), který čeká své první dítě, pařížským trhovcům a jejich femme fatale 

Caroline (Julie Ferrier), majitelce místního pekařství, její pomocnici nebo kamerunskému 

mladíkovi, který se dostává z chudé Afriky do vysněné Paříže. 

Spleť postav je široká a kritici Klapischovi právem vyčítají povrchnost, která 

z pouhého skicování většího množství příběhů v tomto případě vyplývá. Namísto rozvíjení 

několika málo témat jsme konfrontování s obrovským množstvím motivů, které nelze uchopit 

tak, aby vznikl patřičně konzistentní celek. Režisérovi sice šlo o zdůraznění mnohotvárnosti 

pařížského života, jím zvolená cesta ale nedochází svého naplnění. Namísto vědomí 

o nepřebernosti lidských životů a osudů, získáváme pocit zahlcenosti postavami, které příliš 

zapadají do předvídatelných stereotypů. Klapischovi je také vytýkána plakátovost až 

kýčovitost, případně populistická demagogie, protože ač svůj film vydává za reálný pohled na 

Paříž, je v ní „příliš Eiffelovky a málo autobusů“, jak poznamenává kritik odborného časopisu 

Positif, a film jako celek se podobá veliké reklamě na život. 

Jeden z amerických kritiků napsal, že více než dvouhodinový snímek je přeci jen 

poněkud dlouhý, když vlastně neříká nic příliš hlubokého.321 V následující části, kde se 

budeme věnovat interpretaci filmu Paříž z hlediska problematiky každodennosti a jejího 

překračování, ukážeme, že dotyčný kritik neměl zcela pravdu. Paříž není výjimečným 

uměleckým dílem, nicméně i tak je pro nás cenným materiálem pro ilustraci našich tezí. 

 

6.1.1 Vymezení pohledu 

Scénárista a režisér C. Klapisch zachytil ve svém mozaikovitém filmu život 

v současném velkoměstě, které nabízí vhodný materiál k zamyšlení nad současnou 

společností. V Paříži bychom mohli najít mnohé symptomy současné krize a to na více 

úrovních. 

Film Paříž nicméně nebudeme analyzovat z hlediska obecné krize Západu, ale 

z pozice jednotlivce a jeho způsobu nahlížení na svět. Jak jsme předestřeli v části Umění 

                                                 
321 L. FELPERIN, Paris, Variety Movie Reviews, 2008, February 2, dostupné na: Film & Television Literature 
Index with Full Text, EBSCO, on-line: 14. 10. 2009. 
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a život: umění jako nástroj sociologické imaginace,322 současný člověk žije 

v bezprecedentním rytmu závazků a povinností, které alternují s tím, co bychom mohli nazvat 

spíše technickými přestávkami na znovunabrání energie pro práci a povinnosti než volným 

časem. Jedná se, řečeno spolu s Hannah Arendtovou, o čas prázdný, který je definován jako 

„čas zbytkový, svou povahou stále biologický, který zbývá poté, co práce a spánek obdržely 

své“.323 Takový čas vyplňuje právě zábava, tzv. oddychová činnost. Naproti tomu čas volný je 

„ten čas, kdy jsme svobodni od všech starostí a činností nezbytných pro životní proces, a 

volní, pro svět a jeho kulturu“.324 „Volný čas, prázdeň je především stav duše“,325 a není 

vymezen pouze osvobozením od naplňování potřeb nutných pro biologické přežití. Jedná se o 

takový stav duše, kdy se člověku otevírá pohled na celek života a kdy teprve plně realizuje 

duchovní potenciál člověka.  

Pod tímto zorným úhlem nás budou zajímat jen vybrané pasáže filmu. Nebudeme se 

zabývat všemi jednotlivými příběhy, ale zaměříme se na jednu konkrétní motivickou linii: 

totiž řečeno s Josefem Pieperem na prorážení kupole všedního dne. Tento proces se nějakým 

způsobem, aktivně či pasivně, odehrává u většiny postav filmu a to ne skrze umění či 

náboženství, ale prostřednictvím hraničních lidských událostí: skrze setkání se smrtí, s těžkou 

nemocí, s ohrožením lidského bytí na jeho fyzické úrovni (či naopak s narozením dítěte). 

Dotkneme se jen některých z variací předestřených filmem, právě těch, které jsou nějakým 

způsobem hodnotné pro ilustraci setkávání, prolínání a rozporování světa každodennosti se 

světem, který ji překračuje. Soustředíme se na postavu tanečníka Pierra, která naše potřeby 

ukázat rozdíl mezi pohybem v každodennosti na jedné straně a v řádu každodennost 

přesahujícím na straně druhé naplňuje ze všech hrdinů Paříže nejplastičtěji a s největší 

naléhavostí. Navíc je Pierre v určitém smyslu hlavním hrdinou pro film jako takový, protože 

je to právě jeho příběh, který ve filmu spojuje všechny ostatní dějové linky. Postava Pierra se 

nachází v pomyslném středu filmu a právě kolem něj se ostatní postavy pohybují a to v různé 

vzdálenosti jako jednotlivé planety kolem Slunce. 

 

6.1.2 Filozofická dimenze 

Během úvodní titulkové sekvence, kdy nám jsou představeny některé z postav 

mozaikovitého příběhu, zazní dva krátké rozhovory. Ty nás mohou upozornit na možnost 

                                                 
322 Viz s. 85 a dále v této práci. 
323 H. ARENDTOVÁ, Krize kultury. Čtyři cvičení v politickém myšlení, Praha, Mladá fronta, 1994, s. 129-130. 
324 Tamtéž, s. 130 
325 J. PIEPER, Volný čas, vzdělávání, moudrost, Praha, Křesťanská akademie, 1992, s. 14. 
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vnímání celého příběhu filozofickým způsobem.326 První dialog mezi sebou vedou dva 

pařížští trhovci. Procházejí pod elektrickými dráty, přičemž dojde k následujícímu krátkému 

rozhovoru:  

Jean: „Říkal sis někdy, odkud jdou všechny ty dráty?“  

Francky: „To mě nikdy nenapadlo.“ 

Jean: „Mě jo. A taky kam vedou.“ 

Takový dialog, který je prvním a tedy zvláště důležitým dialogem filmu, působí 

poněkud enigmaticky. Své enigmatičnosti se navíc během filmu nijak nezbavuje. Oba muže 

pak potkáváme již ve zcela obvyklých a do děje zapadajících situací (na tržišti, v rozhovoru se 

spolupracovníky atd.). Rozhodně nemůže jít jen o „výkřik do tmy“, tedy o dialog, který by 

neměl žádnou výpovědní hodnotu, protože v rámci díla je každá jeho část nutně příznaková. 

V rámci námi zvoleného interpretačního přístupu je tento dialog prvním upozorněním na 

možné vnímání filmu jako příběhu, který klade otázky ne zcela zapadající do každodennosti. 

Přemýšlet o tom, kam vedou elektrické dráty je v rámci pracovního dne ztrátou času. 

O takových věcech se nepřemýšlí, protože ve světě naplňování potřeb postrádají jakoukoli 

účelnost. 

K podobnému nastavení směřuje i dialog následující. Po krátkých představení 

několika dalších postav se pak úvodní titulková sekvence „pozastavuje“ u sociální pracovnice 

Élise s jejími třemi dětmi. Ti jsou na procházce a z vyvýšeného místa se dívají na Paříž. Asi 

pětiletý chlapec a o něco málo starší dívenky se ptají své matky, kde jsou nejrůznější slavné 

pařížské budovy – Panthéon, věž Montparnasse… “A kde je věštmír,“ zeptá se najednou ještě 

ne bez chyb mluvící chlapec a jeho sestry se k němu přidávají: „Ano, kde je vesmír?“. Tato 

otázka pronesená dítětem, které ještě nemá svůj vlastní dotvořený názor na svět, které svět 

teprve objevuje a ještě je schopno prostého údivu, není ani zdaleka hloupým dětským 

dotazem. Jedná se o otázku vytrhávající nás z obvyklého řádu vnímání a ve své podstatě 

bychom ji mohli dát do stejné řady se základními otázkami filozofie, které bývají také zcela 

nepřiměřené všednímu pořadu dne. Filozof Josef Pieper, který bude jednou z našich 

interpretačních opor při bližším ohledávání filmu Paříž, připomíná otázku, kterou 

M. Heidegger označil za základní otázku veškeré metafyziky: „Proč je vůbec jsoucno a ne 

spíše nic?“327 Z hlediska onoho dítěte se nejspíš nejedná o záměrné narušování 

každodennosti, jehož účelem by bylo vytrhnout sebe či jiné, v tomto případě svoji matku a 

                                                 
326 Filozofickým způsobem máme na mysli vědomí, že nám film může předestírat obsahy, které mohou být 
prostředkem pro hlubší uvažování o světě. 
327 J. PIEPER, Co znamená filozofovat?, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 2007, s. 17. 
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své sourozence, z nereflektovaného běhu života, nicméně pro nás, pro diváky, se tato otázka 

pronášená z úst dítěte může stát znamením, že bychom mohli děj filmu Paříž vnímat poněkud 

jemněji, než obvykle u komerční kinematografie činíme. Jsme vyzváni k aktivní divácké 

participaci, k onomu podílení se na dotváření uměleckého díla, které není bez diváka nikdy 

úplné. Ona pro dítě zcela nezáludná otázka, která se pro dospělého může proměnit ve 

filozofické přemítání, je zde spouštěcím mechanismem, který nás upozorňuje, že tento film 

bude možná sám takovou otázkou, jejíž charakteristiky se blíží otázce filozofické, totiž 

otázkou, která „proráží kupoli, pod níž je uzavřen svět občanského pracovního dne“.328 

Matka na nečekanou otázku, která jasně vybočuje z rámce hry, reaguje chvilkovým 

zaváháním a mírným povzdechem: „Vesmír je unavený.“ Jakoby nevěděla, co si s náhlým 

opuštěním nastaveného herního diskurzu počít. Co říct malému dítěti? Kde je vesmír? 

Přesnou odpověď nezná ani dítě, ani matka, která následně dodává jednu 

z možných odpovědí: „Všude. Vesmír je všude kolem.“ 

Francouzský výraz pro vesmír - l´univers – pochází z latinského universum, což 

znamená vesmír, svět, celek. Protože nechceme upadnout do nebezpečné a vždy svůdné 

nadinterpretace, zůstaneme pouze u střízlivého upozornění na toto slovo, aniž bychom chtěli 

tvrdit, že ve filmu bylo použito záměrně právě s cílem poukázat na možnou interpretaci 

příběhu. 

Pro nás ale dětská otázka po vesmíru předznamenává možný řád čtení celého 

následujícího filmového vyprávění. Film Paříž z našeho hlediska není jen mírně kýčovitým 

a spíše banálním portrétem současného velkoměsta, které pro jeho hrdiny tvoří celek světa, 

jejich universum. Paříž je pro nás také pokusem o zachycení celku jiného druhu: jde o celek 

prožívání lidské skutečnosti, jde o zachycení světa práce na jedné straně a jeho překračování 

na straně druhé. Jde o upozornění na modus vnímání světa, který proniká nad každodennost 

a který je vlastní právě a jen člověku. Teprve ve chvíli, kdy člověk tuto každodennost 

překračuje, kdy opouští slovy Bergera a Luckmanna „osu tady a teď“, stává se jeho prožívání 

plně lidským, jak jsme ukázali dříve. V tomto smyslu tedy chápejme onen vesmír – jde 

o celek lidského nitra, o různé modality prožívání skutečnosti lidskou osobou, o přecházení 

z běžného uvažování do skutečného myšlení. 

 

                                                 
328 Tamtéž. 
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6.1.3 V samém srdci člověka 

V části Umění a život jsme předestřeli rozdíl mezi tzv. běžným uvažováním 

a skutečným myšlením a také jsme se zabývali otázkou světa práce a možností jeho 

překračování. Právě ústřední postava filmu Paříž nám může dobře ilustrovat stav, kdy se 

člověk ocitá mimo svět práce, i když v tomto případě nedobrovolně. Postava tanečníka Pierra, 

která svým způsobem propojuje všechny další linie filmu, se na samém začátku filmu dozvídá 

o svém zdravotním stavu. Jeho srdce nefunguje tak, jak by mělo, a Pierre by měl podstoupit 

jeho transplantaci. 

Vzápětí po úvodních titulcích se ocitáme doslova v samém středu člověka. Jsme 

v ordinaci lékaře, který provádí vyšetření srdce. Na obrazovce ukazuje svému pacientovi 

i divákům obraz tlukoucího orgánu:  

„Tady vidíte střed srdce. Jakési srdce vašeho srdce.“ 

Vidíme Pierrovo srdce, které tluče, je živé a zdravé, i když jen na prví pohled.  

Stejně jako život Pierra se jeví zdravý i život člověka v současné době. Člověk 

současnosti je živý a zdravý jen při letmém ohledání. Při bližším pohledu zjišťujeme mnohé 

problematické oblasti, z nichž jsou některé neuvědomované až do chvíle, kdy již hrozí 

radikální krize, či je jako v případě tanečníka Pierra nutná co nejrychlejší transplantace 

životně důležitého orgánu. Ve stejném stavu jako tanečník Pierre se svým způsobem ocitá 

naše civilizace jako celek. Srdce Západu není v pořádku, i když stále ještě mocně tluče. 

Transplantaci by rozhodně potřebovalo. Na mysli nám vytane úryvek z Patočkovy známé 

eseje Je technická civilizace úpadková, a proč?, kde hovoří o charakteristikách života 

současné společnosti a ukazuje příčiny její krize: 

 

 Je úpadkový takový život, kterému uniká sám vnitřní nerv jeho 

fungování, který je porušen ve svém nejvlastnějším jádře, takže domnívaje se, 

že je plným životem, ve skutečnosti se každým svým krokem a činem 

vyprazdňuje a mrzačí. Je úpadková společnost, která svým fungováním vede 

k úpadkovému životu, v životu v propadlosti tomu, co není povahou bytí 

lidského.329 

 

Tento úryvek můžeme vztáhnout i na film Paříž s jeho hlavním hrdinou a to na dvou 

úrovních, na úrovni fyzické a na úrovni duchovní. (1) Pierre byl až do chvíle návštěvy lékaře, 

                                                 
329 J. PATOČKA, Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha, Academia, 1990, s. 107. 
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či přesněji do chvíle, než začaly jeho náhlé potíže, pravděpodobně přesvědčen o svém zdraví. 

Žil zdánlivě bez somatických potíží, ale někde uvnitř těla již krize byla přítomna a pomalu 

mohutněla, až do svého viditelného vnějšího projevení. Pierrův život tedy byl zasažen „ve 

svém nejvlastnějším jádře“ a přestože žil v domnění plného zdraví, ve skutečnosti se každým 

svým krokem fyzicky zatěžoval, „mrzačil“. Mohli bychom rozvádět naše úvahy ve směru 

biologické podmíněnosti člověka a jeho neodvratného spění k fyzické smrti, my se ale nyní 

soustředíme na rovinu druhou, duchovní. 

(2) Pierre je tanečníkem v zábavním podniku Moulin Rouge, tedy v jednom 

z pařížských symbolů moderního života, který je také symbolem hédonismu. Vybraná 

klientela sem chodí na luxusní večeře, při kterých se pobaví pohledem na tanečnice 

a tanečníky. Pro všechny zúčastněné jde o čistou kratochvíli, o zábavu. Jde o jasné přebývání 

v pieperovském světě práce, který je naplněn neustálou činností a odpovídáním na 

fyziologické potřeby člověka. I když spolu s Milanem Machovcem připustíme, že „konsum 

a smyslové požitky představují určitou stálou přírodní nutnost, kterou má člověk společnou se 

všemi ostatními živočichy“,330 poddávání se pouze této nutnosti ústí k vedení ne plně lidského 

života. Ukazuje se zde „sebeuzavření člověka do prostředí (tedy do částečného světa 

určovaného bezprostředními životními účely)“.331 Tanečník Pierre žil ve světě, který mu 

nedovoloval nahlédnout celek (universum) lidských možností. Patočkova slova o životě, který 

sám sebe mrzačí a vyprazdňuje, aniž by si toho byl člověk vědom, pro Pierra platí i na 

duchovní úrovni. 

 

6.1.4 Přebývání nad světem 

Pierre opouští lékařskou ordinaci se zdrcující zprávou – jeho život je ohrožen. Mladý 

muž je znenadání vyvázán z praktického života, ze světa neustávající činnosti a je vržen, aniž 

by na to byl připraven, do světa mimo každodennost, do světa reflexe, která je výsadní oblastí 

člověka.  

Můžeme se ptát, do jaké míry tanečník Pierre prožívá volný či prázdný čas. Jeho 

nemoc přece těsně souvisí se starostí o životní proces, zároveň je ale jasně vyvázán 

z pracovních povinností a určitě nejde o čas, který by stál v řadě s prací a spánkem, jak o tom 

píše Arendtová. Není to čas pro zábavu, která je náplní prázdného času. Je to čas 

prozkoumávání oblastí vlastních pouze člověku. Pierre je takřka násilně vržen do volného 

času. Je vytržen ze světa práce, který je naplněn sítí sociálních vztahů a struktur, a je postaven 

                                                 
330 M. MACHOVEC, Filosofie tváří v tvář zániku, Praha, Akropolis, 2006, s. 171. 
331 J. PIEPER, Co znamená filozofovat?, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 2007, s. 46. 
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před sebe sama, před svůj vlastní život. Náhlým zjištěním ohroženosti svého života „přichází“ 

k sobě, jako by se probudil ze spánku do života: „…návrat k problému smrti znamená návrat 

k jednotlivému člověku, který prostě nezmizí ve společenských strukturách a poměrech“.332 

Pierre prochází ulicemi Paříže, aniž by vnímal své okolí, a když míjí nárožní pekařství, jehož 

majitelka ho úlisně zdraví, téměř ji nevnímá. Je vzdálen svému obvyklému životu 

určovanému osami „tady a teď“ včetně svých sociálních vazeb. Vytržením ze společenských 

struktur se Pierre dostává mimo svět každodennosti, mimo svět ovládaný neustávající činností 

a okamžitými akcemi, a díky ohrožení svého života proráží „kupoli, pod níž je uzavřen svět 

občanského pracovního dne“.333 Se smrtí či s ohrožením smrtí se totiž musí setkat a utkat 

každý člověk sám, čímž je nucen opustit rozměr naplňování potřeb a udělat krok ke 

skutečnému naplnění lidskosti, totiž do světa skutečného myšlení, do světa kontemplace. 

Nachází se v rozpoložení, kdy je směrován k položení si otázky po smyslu svého života. 

Pierre se nedobrovolně ocitá ve stavu spočinutí, gadamerovského prodlení. O jeho 

způsobu života předtím se mnoho nedozvíme, ale můžeme předpokládat, jak jsme již napsali, 

že žil způsobem, který jej velice pevně vsazoval do každodennosti naplněné prací a zábavou. 

Zároveň nejspíš nikdy nebyl takto radikálně vytržen ze svého obvyklého prožívání 

skutečnosti jako nyní, kdy se musí vyrovnávat s možností vlastní smrti. 

Pierre se ocitá „nad“ každodenností a to nejen duševně, ale i fyzicky: kvůli své nemoci 

nemůže opouštět svůj byt. Ten se nachází v pátém poschodí těsně pod vrcholem Montmartru, 

což z něj činí místo s výjimečným pohledem na celou Paříž. Pierre se tedy nachází 

v přeneseném i doslovném smyslu nad světem každodennosti a mimo svět sociálních vazeb, 

odkud opět doslova i přeneseně pozoruje svět, ve kterém až donedávna byl i on pevně 

zakořeněn. Pierre se na cestě mimo každodennost zabývá mnohými otázkami překračující 

dimenze každodennosti, tedy filozofuje, ač sám filozofem není. Potvrzuje tím, že filozofování 

„je záležitostí existence, základní událostí našeho bytí. Každý, kdo přemýšlí o nějakém 

problému zásadně a vážně, je filosofujícím“.334 Za zvuků melancholického klavíru (E. Satie: 

Gnossiennes No. 1) pozoruje ze svého balkónu město a lidi v něm, zamýšlí se nad životem 

v jeho konkrétnosti: „Dívám se, jak lidi žijou. Ptám se, co jsou zač, kam jdou. A vymýšlím si 

pro ně příběhy. To mě baví. Nic moc, ale drží mě to nad vodou,“ říká své sestře Élise. Možná 

bychom z této výpovědi mohli usuzovat na to, že se Pierre spíše než přemítáním o životě 

v obecné rovině zabývá vymýšlením konkrétních příběhů pro lidi, které pozoruje ze svého 

                                                 
332 G. SCHERER, Smrt jako filosofický problém, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 2005, s. 27. 
333 J. PIEPER, Co znamená filozofovat?, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 2007, s. 17. 
334 W. WEISCHEDEL, Skeptická etika, Praha, OIKOYMENH 1999, s. 29. 
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okna. Dovolíme si nicméně tvrdit, že tomu tak není: jeho stav je natolik vážný, že se musí, ať 

chce či ne, konfrontovat také s otázkami po smyslu života a smrti i na obecné úrovni. Pierre 

se pieperovskému filozofování nemůže vyhnout. Zatímco někteří lidé mohou celý život prožít 

v určitém omezeném, dílčím nahlédnutí smyslu, tedy ve větší soustředěnosti na osy „tady a 

teď“ (což právě kritizuje J. Pieper a další), jiní, a Pierre se mezi ně řadí, „jsou dříve či později 

spontánně nebo skrze nějakou nemoc, bolestnou ztrátu nebo nějakou jinou osudovou 

zkušenost přinuceni začít si přes úzké hranice své materiální existence klást otázky po 

obsáhlejším celku, životní otázku odkud, k čemu a kam.“335 Pierre je ke svému přemítání 

doveden právě skrze nemoc a od kladení si konkrétně namířených otázek „co jsou zač, kam 

jdou“, které se týkají kolemjdoucích, je jen krůček k otázce po obecnějším smyslu „odkud, 

k čemu a kam“ na rovině obecně lidské. 

 

6.1.5 Rychlost a ztráta paměti 

Pierrův stav vynuceného spočinutí nás upozorňuje na další výrazný motiv současnosti, 

totiž k rychlosti života spojeného s nevyhnutelnou „ztrátou paměti“. Ta totiž také je jednou 

z charakteristik života, který je příliš zakořeněn ve světě práce a užitku a který bychom mohli 

nazvat žitím v nehistorické přítomnosti. V přítomnosti, která je vyvázána z širších 

a uvědomovaných vazeb na minulé i budoucí. Zopakujme si úryvek z románu Milana 

Kundery La lenteur: „…le degré de la lenteur est directement proportionnel à l´intensité de la 

mémoire; le degré de la vitesse est directement proportionnel à l´intensité de l´oubli.“336 

Pierrovi je díky nucenému vytržení z neustálého běhu světa práce umožněn únik z žití ve 

světě, kde je čas rozčleněn do tak malých úseků, až se ocitáme v přítomnosti zcela oddělené 

od minulého i budoucího. Díky svému „bytí mimo“ může rozšířit svůj horizont vnímání 

a může se lépe, uceleněji rozpomenout na „svůj“ život. 

Tento stav dobře ukazuje scéna prohlížení rodinných fotografií. Pierre sedí na zemi 

mezi rozloženými krabicemi s fotografiemi a negativy a pomalu se jimi probírá. Narazí na 

obrázek své sestry z mládí. Volá ji k sobě a oba dva se na chvíli ocitají ve světě vzpomínek. 

V tu chvíli ani jeden z nich není obtížen denními povinnostmi, oba se ocitají ve světě mimo 

řád všednosti. Élise se ale do každodennosti rychle vrací: musí do práce, kam už teď přijde 

pozdě. Svět pracovního dne jí nedovolí spočinout na víc než malý okamžik, musí rychle 

spěchat do světa praktického účelu a povinnosti. U Élise je jasně ukázána jedna z variant 

                                                 
335 M. RABAN, Duchovní smysl člověka dnes. Od objektivního k existenciálnímu a věčnému, Praha, Vyšehrad 
2008, s. 178. 
336 M. KUNDERA, La Lenteur, Paris, Gallimard, 1995, s. 45: „…stupeň pomalosti je přímo úměrný intenzitě 
paměti; stupeň rychlosti je přímo úměrný intenzitě zapomnění.“ 
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vztahování se ke světu mimo každodennost: o únik se pokoušíme, a když se nám únik podaří, 

cítíme se být skutečně „u sebe“, plněji sami sebou, nicméně každodennost se téměř ihned 

znovu hlásí o slovo. Élise je rychle stržena zpět do světa pod kopulí každodennosti. Nechce se 

jí, protože „aktivní život, ačkoli k člověku nevyhnutelně patří a náleží mu vlastní významový 

rozměr, nedochází v sobě samém klidu“.337 A zatímco se sestře vrací do tváře onen „rys 

napětí, chronického napětí a přepětí“,338 který je charakteristický pro současného člověka, 

Pierre zůstává dál vyvázán z povinností. Vzpomene si na svoji školní lásku, které svůj cit 

nikdy nevyjevil. Kdyby nebyl vržen do extrémní situace, která jej vytrhla z rutinní 

každodennosti, nikdy by ke vzpomínce na cosi důležitého, ale pozapomenutého nemohlo 

dojít. 

 

6.1.6 Poslední slovo 

V samém závěru filmu se Pierre dovídá, že se pro něj našel vhodný dárce, a tak se 

chystá na cestu do nemocnice. Jeho bytí mimo každodennost tím dosahuje vrcholu. Rozrušení 

a neodbytná nutnost přemýšlet nad konečností života se zdají být nevyhnutelné a ještě 

intenzivnější než dosud. Pierre „musí vyslovit poslední slovo o svém životě v celku, poslední 

vše zahrnující Ano nebo Ne v posledním, všechno zahrnujícím postoji ke smyslu nebo 

nesmyslnosti vlastního života“.339 Toto vyslovení se odehrává při cestě do nemocnice. Pierre 

nasedá k nervóznímu taxikáři, který si stěžuje na obtížný pařížský provoz. Silnice jsou 

blokovány jednou ze stávek, které jsou ve francouzském hlavním městě na denním pořádku. 

Tyto starosti všedního dne se však Pierra vůbec nijak nedotýkají, nebo alespoň ne stejným 

způsobem jako taxikáře. Pierre se nachází daleko od taxikářova pohledu na svět a naopak. 

Jejich světy se v tu chvíli míjejí. A stejně jako byl dosud Pierre uzavřen ve svém bytě „nad“ 

Paříží, tedy mimo reálný kontakt s ní, nyní sice sestoupil „do“ Paříže, ale stále setrvává 

v odstupu od toho, co bychom mohli nazvat obyčejným životem. Během své závěrečné 

baladické cesty, která se možná stane jeho životní závětí, stále zůstává v prostoru odděleném 

od ostatních lidí i od každodennosti. Uchýlení se do uzavřeného (a svým způsobem 

bezpečného) prostoru automobilu Pierre setrvává ve své pozici pozorovatele. 

Můžeme si položit otázku, v jakém stavu se Pierre v závěru filmu nachází. Patočka při 

svém odlišení dne všedního a dne svátečního, který spojuje s démoničností a s vášní, hovoří 

o vzdálení se od věcnosti a o překonání každodenního odcizení od sebe sama. Pokud 

                                                 
337 G. SCHERER, Základní fenomény lidského bytí očima filozofie. Témata týkající se života každého člověka, 
Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 2007, s. 135. 
338 J. PIEPER, Volný čas, vzdělávání, moudrost, Praha, Křesťanská akademie, 1992, s. 10. 
339 G. SCHERER, Smrt jako filosofický problém, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 2005, s. 27. 
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převedeme Patočkova slova do filmu, zjišťujeme následující: Zatímco je taxikář v tomto 

smyslu sám sobě cizí, Pierre naopak odcizenost překonává. Když překračujeme všední den, 

píše Patočka,  

 

neutíkáme tu od sebe, ale jsme něčím překvapeni, předstiženi, uchváceni, 

a toto něco nepatří do věcí a všedního dne, v němž se můžeme ztratit v tom, 

co obstaráváme. Zakoušíme, že svět není jen okruh toho, co můžeme, nýbrž 

i toho, co se nám otvírá samo a je s to pak jako zkušenost (…) prolnout 

a změnit náš život.340 

 

Pierrovi se otevírá zkušenost pozitivního přijetí života a zkušenost smyslu. Během 

cesty taxíkem, když se dívá na kolemjdoucí lidi (některé z postav, které utvářely jednotlivé 

dějové linie filmu), si spíš sám pro sebe říká:  

„Oni netuší, jaké mají štěstí. Chodí, dýchají, běhají, hádají se, jdou pozdě…Netuší, 

jaké mají štěstí. Žít si jen tak bezstarostně v Paříži.“  

V této výpovědi spatřujeme jasné Ano životu, Ano zahrnující nejen život obyvatel 

Paříže, ale i možná dohasínající – a možná znovu začínající – život Pierra. Ten už v tu chvíli 

nesoustředí pozornost pouze na sebe a na svůj život, ale na život člověka obecně. Jakoby 

sestoupením „do“ Paříže ze své slonovinové věže definitivně přitakával životu a definitivně 

stvrzoval nutnost být ve společenství s ostatními lidmi, být jejich součástí. 

Filozof Václav Bělohradský v jednom ze svých esejů píše, že „každá filozofická 

otázka nás opravdu probouzí z vlastního světa do světa všech“,341 a tak i Pierre je bytím ve 

světě mimo každodennost probuzen k myšlení, které je vyvázáno z pohledu upřeného na sebe 

sama. Jízda taxíkem se mu najednou proměňuje na cestu naplněnou porozuměním a láskou 

k životu. Finální jízda taxíkem navíc může být chápána také jako cesta zpět do každodennosti, 

či alespoň jako důležitý krok na cestě, která bytí v každodennosti opět umožní. Člověk 

nemůže přebývat ve světě transcendujícím všednost nekonečně dlouho. Jedná se totiž o krok, 

„který vede do nezabydlenosti; hvězdy nejsou střecha nad hlavou. Krok, který si tedy stále 

bude nechávat otevřenou cestu zpět; neboť takto člověk nemůže trvale žít.“342 I když se 

věnujeme otázkám překračujícím osu „tady a teď“, na našem fyzickém určení jsme 

neodvolatelně závislí. Svět užitku a potřeby nelze vyjmout z našeho života, nelze jej potlačit. 

                                                 
340 J. PATOČKA, Kacířské eseje o filosofii dějin, Praha, Academia, 1990, s. 108. 
341 V. BĚLOHRADSKÝ, Společnost nevolnosti. Eseje z pozdější doby, Praha, Sociologické nakladatelství, 2009, 
s. 35. 
342 J. PIEPER, Co znamená filozofovat?, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 2007, s. 46. 
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6.1.7 Závěr 

Hrdina Pierre byl na začátku filmu postaven do mezní situace, která narušila jeho 

obvyklé prožívání světa a přenastavila horizont jeho vnímání. Pozorováním života ostatních 

lidí ze svého vyvýšeného místa (místa nad Paříží i nad každodenností, což je koneckonců 

totéž), došel nakonec k rozšíření své osobní zkušenosti. Díky úniku ze světa účelu 

a neustálých potřeb byl schopen reflexe, která překračuje všednodennost. Pro nás není až tak 

podstatné, jakých výsledků se Pierre během svého pobytu „mimo“ dobral. Podstatné je, že 

dokázal překročit svět užitečnosti a stal se, alespoň na určitou dobu, člověkem na cestě, který 

nepokládá nic za jisté. Stal se v určitém slova smyslu filozofem, kterému svět není nijak 

samozřejmý. Čelil smrti a zjistil, že „život, který vypadal tak samozřejmě, je ve skutečnosti 

nějak problematický, že se tam něco neshoduje, že to s ním není v pořádku.“343 

Film Paříž nám byl prostředkem pro doložení teze o nutnosti překračování 

každodennosti pro realizování plnosti lidské existence. Na příkladu tanečníka Pierra jsme 

ukázali, že „každý, kdo naráží na hranice existence skrze nějaký existenciální otřes, který je 

přece vždy též otřesem poměru ke světu – například když zakusí blízkost smrti či jinak“344 

překračuje svět naplňování potřeb a teprve tehdy žije, jak tvrdí Pieper a Scherer, plně lidským 

způsobem. Prostřednictvím vybraného motivu filmu Paříž jsme ukázali existenci dvou 

způsobů pohledu na život a nutnost alespoň někdy překonávat ten, ve kterém se současný 

člověk pohybuje až příliš často. 

                                                 
343 J. PATOČKA, Péče o duši: soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách. III, Kacířské 
eseje o filosofii dějin, Praha, OIKOYMENH, 2002, s. 357. 
344 J. PIEPER, Co znamená filozofovat?, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství, 2007, s. 18. 
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6.2 Filmy Godfrey Reggia: svědectví o reálné existenci lidstva 

Americký režisér dokumentárních filmů Godfrey Reggio (nar. 1940) je známý 

především svojí obrazově esejistickou trilogií o různých aspektech života na přelomu 

20. a 21. století a také díky krátkému filmu Anima mundi (1992) zachycující pestrý svět 

zvířat. Jeho celovečerní nenarativní filmy jsou svědectvím o různých modech prožívání světa, 

o homogenizaci a masovém člověku v USA (Koyaanisqatsi, 1982), o jednotě v různorodosti 

na jižní polokouli země (Powaqqatsi, 1988) a o životě člověka na počátku 21. století 

podstatně určovaném technikou a médii (Naqoyqatsi, 2002). Reggio pracuje s obrazy přírody, 

lidí a techniky, aniž by nechal ve filmu zaznít jediné slovo. Namísto toho se obrazy těsně 

snoubí s dynamickou hudbou předního představitele klasické hudby 2. poloviny 20. století, 

amerického skladatele Philipa Glasse, jejíž energie a repetitivní charakter ještě znásobuje 

výmluvnost a monumentálnost obrazů. Reggio ukazuje svět vyvedený z rovnováhy, svět trpící 

i vznešeně krásný, svět naplněný lidskou prací a důstojností na jedné straně a mohutnou 

chladnou a ohrožující technologií na straně druhé. 

V kontextu naší práce jsou Reggiovy filmy vhodným nástrojem budování sociologické 

imaginace, protože určitým způsobem rozšiřují horizonty našeho vnímání, ukazují nám svět 

z pohledu, kterého sami nemůžeme být schopni a jehož výsadním prostředníkem nám může 

být právě filmový obraz. Reggio pomocí záběrů z různých částí planety Země zdůrazňuje 

jednotu lidského druhu v jeho barvité mnohotvárnosti a různorodosti (Powaqqatsi), závislost 

člověka na přírodě a také protiklad přírody a člověka, který se ji prostřednictvím technologie 

snaží ovládnout (Koyaanisqatsi). Vyznění Reggiových filmů v některých ohledech souzní 

s myšlenkami myslitelů, které jsme představili v části Antropologický rozměr současných 

proměn světa a také v části Etika pro 21. století. V jeho filmech můžeme najít ilustraci pro 

teze Edgara Morina, Hanse Jonase, Ulricha Becka i dalších myslitelů, kteří se věnují 

globalizovanému světu a odpovědnosti člověka za něj. Reggiovy kompozice dávají 

myšlenkám společenských vědců o vzájemné odpovědnosti a sounáležitosti lidstva konkrétní 

podobu. Poselství myslitelů jsou z podstaty založena na verbalizaci idejí a Reggiovy filmy 

jsou naopak slov zcela zproštěny. Dochází tedy ke vzniku podnětného kontrapunktu: 

Myšlenky jsou dále oplodňovány obrazy, které působí na člověka intenzivněji než často 

abstraktní myšlenkové konstrukce. Pomocí obrazů se teorie o vzrůstající lidské odpovědnosti, 

o zpochybnění první moderny (U. Beck) či o planetě Zemi jako vlasti (E. Morin) stávají 

představitelnější a konkrétnější spolu s tím, jak je nám Reggiem předváděna mohutnost Země, 

kterou obýváme, různorodost (a přesto shodná podstata) jejích obyvatel, život člověka ve 
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městě, dvojakost technologie a její síly. Cílem tvůrců bylo ukázat obyčejné (lidi, stroje, 

přírodu) z neobyčejné perspektivy,345 otevřít divákům oči, umožnit jim reflexi jejich vlastního 

života, upozornit na ty stránky chodu naší civilizace, které po většinu čase nevnímáme či 

vnímat nechceme. 

Filmová trilogie o stavu současného lidstva vyznívá jako ilustrace nezrušitelné 

propojenosti lidí v globalizovaném světě a jako dokumentace ohrožení morinovské 

Země-Vlasti  

…la Terre est une Patrie en danger. L´humanité a cesée d´être une notion 

abstraite: c´est une réalité vitale, car elle est désormais pour la première fois 

menacée de mort; l´Humanité a cessé d´ être une notion seulement idéale, elle 

est devenue une communauté de destin, et seule la consicence de cette 

communauté peut la conduire à une communauté de vie.346 

 

6.2.1 Znepokojivá libozvučnost 

Reggio tvrdí, že by své filmy nejraději nijak nepojmenovával, provázel by je pouze 

určitý obraz. Náš jazyk totiž podle režiséra již adekvátně nevystihuje svět, který obýváme. 

Z objektivní nutnosti názvu se rozhodl použít slova bez jakýchkoli konotací a již ustálených 

významů, tedy slova exotického a pro většinu lidí zcela neznámého jazyka. 

Jednotlivé díly své trilogie Reggio nazval výrazy pocházejícími z jazyka 

severoamerických indiánů Hopi, jehož subjektivní kategorie popisující skutečnost mohou 

nám, příslušníkům západní civilizace, nabídnout jiný pohled na námi vytvořený a obývaný 

svět.  

Reggio chce použitím vybraných nesrozumitelných výrazů zdůraznit metafyzickou 

snahu „přejmenování“ světa: jiným pojmenováním skutečnosti se podle Reggia můžeme 

osvobodit od obvyklého pohledu na svět, ve kterém jsme zvyklí se pohybovat, a který 

obvykle nepodrobujeme hlubší reflexi. Tato myšlenka přesně odpovídá rozdílu mezi běžným 

uvažováním a skutečným myšlením (hlubší reflexe), kterému jsme se věnovali v kapitole 

Umění a život: umění jako nástroj sociologické imaginace. Nesrozumitelné exotické 

pojmenování filmu vzbuzuje naši zvědavost a obezřetnost, probouzí v nás touhu dozvědět se 

víc nejen o významu názvu, ale také o důvodech zvolení právě takové jazykové mutace 

                                                 
345 Viz S. MACDONALD, A Critical Cinema 2: Interviews with Independent Filmmakers, Berkeley and Los 
Angeles, Oxford, England University of California Press, 1992, p. 388. 
346 E. MORIN, Les Sept savoirs nécessaires à l´éducation du futur, Paris, Seuil, 2000, 129: „…Země je Vlastí 
v nebezpečí. Lidstvo již přestalo být abstraktním pojmem: je živoucí skutečností, protože je nyní poprvé 
ohroženo smrtí; Lidstvo přestalo být pouze ideálním pojmem, stalo se společenstvím osudu a pouze vědomí 
tohoto společenství jej může dovést ke společenství života.“ 
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(a samozřejmě o obsahu filmu samotného): koyaanisqatsi, powaqqatsi, naqoyqatsi. 

Libozvučně znějící výrazy skrývají znepokojivé poselství: koyaanisqatsi - život vyvedený 

z rovnováhy, powaqqatsi - způsob života bytosti, která, aby mohla existovat, vysává životní 

sílu jiných tvorů, naqoyqatsi - válka jako způsob života. 

 

6.2.2 Reggiova cesta k filmu 

Godfrey Reggio byl od svých 14 let členem římsko-katolického řádu Křesťanských 

bratří, kteří mají za úkol nezištně se věnovat vzdělávání nejchudších lidí. V řádu zůstal až do 

svých 28 let. Byl členem řádové komunity ve městě Santa Fe v Novém Mexiku, kde se setkal 

s velikou chudobou. Reggio cítil touhu pomoci obyvatelům ve složité sociální situaci. Začal 

se věnovat i práci s mladými lidmi, kteří byly členy tamních pouličních gangů. Kvůli této 

aktivitě se vzdálil svému řádu (jednal více na individuální než na komunitní úrovni). 

Z každodenního střetávání se s těžkou realitou světa obyvatel Santa Fe pak vyrostla i celá 

Qatsi trilogie: „The analysis that makes up the metaphysical base for the Qatsi trilogy came 

not from academia or from intellectual study, but from reading the sad reality that I was 

encountering daily for almost nine years working on the streets.“347 

Reggio viděl mnohé negativní rysy moderního života a byl přesvědčen, že jestliže 

chce nějakým způsobem přispět ke změně neutěšeného stavu, kterého byl svědkem, musí se 

snažit oslovit širší veřejnost: „Of course, I couldn´t change the whole society, but I could 

think about it, I could feel about it, and I could work with the medium that I feel is the 

language of this time, the image.“348 Po čtrnácti letech v řádu a osmi letech práce v terénu 

ulice se Reggio začíná angažovat na poli médií a spoluzakládá Institute for Regional 

Education. Pod hlavičkou této organizace pak utváří mediální kampaně na podporu ochrany 

soukromí, jejichž součástí jsou i televizní spoty, které dosáhly takového ohlasu, že je televizní 

kanály na žádosti diváků vysílaly častěji, než bylo ujednáno v obchodní smlouvě. 

V roce 1975 pak Reggio začíná pracovat na první části své trilogie, kterou dokončí až 

o 27 let později v roce 2002. Rozhodl se oslovit diváky s celovečerními dokumenty, v kterých 

je zcela potlačena zápletka, charaktery, dialogy i vyprávění. Namísto toho vytvořil sérii 

esteticky vytříbených a mnohdy překvapivých až šokujících obrazů doprovázených 

neutichajícím proudem dynamických kaskád P. Glasse. Godfrey Reggio neměl žádné 

                                                 
347 S. MACDONALD, A Critical Cinema 2: Interviews with Independent Filmmakers, University of California 
Press, Berkeley and Los Angeles, Oxford, England, 1992, s. 381-382: „Analýza, která je metafyzickým 
základem pro Quasi trilogii, nepochází z akademických ani jiných intelektuálních studií, ale z pozorování 
smutné skutečnosti, s níž jsem se setkával po devět let své práce na ulici.“ 
348 Tamtéž, s. 382: „Samozřejmě jsem nemohl změnit celou společnost, ale mohl jsem o ní přemýšlet, mohl jsem 
jí procítit a mohl jsem pracovat s médiem, které považuji za jazyk současné doby, totiž s obrazem.“ 
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institucionalizované filmařské vzdělání a dokonce podle svých vlastních slov ani neviděl 

příliš filmů.349 Přesto je díky svému dílu považován za tvůrce původního filmového stylu 

založeného právě na souznění poetických obrazů a hudby. Avantgardní filmaři sice již dříve 

používali souběh obrazu a hudby podobným způsobem, ale v jejich případě nešlo o filmy 

celovečerní délky určené pro relativně rozsáhlou distribuci.350 

 

6.2.3 Koyaanisqatsi: život vyvedený z rovnováhy 

První díl trilogie vznikající v letech 1975-82 je založen na montáži dávající do 

kontrastu neporušenou krásu panenské přírody a strach a obavy nahánějící hrůzostrašnou 

krásu lidských výtvorů. 

První záběry filmu Koyaanisqatsi mají silnou symbolickou hodnotu: pravěké jeskynní 

malby střídají zpomalené kotouče ohně. Enigmatické výbuchy se vyjeví být součástí procesu 

startu vesmírné rakety, ze které zároveň odpadávají kusy startovací rampy. Reggio tak 

ukazuje začátek a konec cesty člověka: probuzení lidského vědomí, jehož svědectvím nám je 

právě prvotní jeskynní umění, na jedné straně a jeden z triumfů vývoje lidstva, symbol 

vítězství člověka nad planetou Zemí, na straně druhé. Kolik tisíc let uplynulo mezi těmito 

dvěma zásadními událostmi v dějinách lidstva? Má člověk jeskynních maleb a člověk rakety 

letící do vesmíru ještě něco společného? 

Po úvodní zkratce lapidárně shrnující historii lidstva Koyaanisqatsi pokračuje sledem 

záběrů krajiny, které jakoby byly natočeny dávno před zrodem rodu homo sapiens, dokonce 

snad i před zrodem jakékoli zvěře (v několika záběrech vidíme hejno ptáků, jinak je krajina 

prostá veškerého vyššího života). Vyprázdněná krajina je vystřídána záběry na „výdobytky“ 

lidské západní civilizace: obrovské vozy pro povrchovou těžbu, tovární komplex, atomový 

výbuch, proudy aut, rozsáhlá opuštěná sídliště, jejichž jednotlivé panelákové komplexy jsou 

opuštěny a čekají na odstřel. Této spektakulární destrukce jsme také vzápětí svědky. Reggio 

se dále soustředí na fungování amerického velkoměsta, které je pro něj jedním obrovským 

strojem, jehož jsou lidé nedílnou součástí. V záběrech, které jsou natáčeny timelapse 

postupem, tedy časosběrným snímáním (film zachycuje scénu v delších pravidelných 

intervalech, které při přehrávání obvyklou rychlostí vytvářejí iluzi zrychleného pohybu), 

Reggio ukazuje valící se proudy lidí, aut i průmyslově vyráběných potravin. Tohoto postupu 

Reggio využívá stejně často jako naopak záběrů zpomalených. Časovými deformacemi 

                                                 
349 Dílo, které jeho samého ovlivnilo v práci s mladými členy gangů byl film Luise Buňuela Los Olvidados 
(1950). 
350 Připomeňme film Melodie der Welt (1929) německého režiséra Waltera Ruttmanna (1887-1941), autora 
slavného snímku Berlin: Die Sinfonie der Großstadt (1927). 
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dosahuje překvapivého efektu: sledujeme každodenní děje velkoměsta, které by nás neměly 

ničím překvapit, a přesto překvapeni jsme. Prostřednictvím změněné, zpomalené či naopak 

zrychlené perspektivy se nám odhaluje jiná, neobvyklá podoba našich životů, sledujeme 

pokus o reartikulaci života moderního člověka. Ten je obklopen všudypřítomnou technologií, 

která nahradila původní přirozené prostředí přírody. 

Reggio je přesvědčen, že se právě v současné době odehrává jedna z nejdůležitějších 

událostí v dějinách lidstva a tou je přechod života člověka z přirozeného prostředí (příroda) do 

prostředí utvořeného uměle, které je naplněno technikou. Tato událost je navíc lidmi zcela 

opomíjena - nevnímáme ji, s čímž souzní i názor Edgara Morina: „Le problème du réel est 

que nous croyons bien le connaître alors qu´il est en fait très mal connu.“351 

Připomeňme, že Jaroslav Krejčí v rámci své třetí socio-antropologické mutace hovoří 

právě o vzniku technické dominanty, která podstatně určuje lidský život. Je to právě 

technologie (a rozvoj komunikačních prostředků), která určuje onu radikální proměnu života 

člověka. 

Podobným směrem se ubírají také myšlenky Ulricha Becka. Ten na nerozpoznaném 

fungování současného světa staví celou svoji koncepci rizikové společnosti: člověk není 

schopen započítávat do svého úsudku všechny implikace vycházející ze současných 

podmínek fungování západní společnosti (a celého světa) a odmítá brát na vědomí změněné 

vztahy jak mezi lidmi, tak mezi lidmi a přírodou (zespolečenštění přírody). Jak jsme uvedli 

v první části naší práce, Beck říká, že „kdysi velebené zdroje bohatství (atom, chemie, 

genetická technologie atd.) se mění v nepředvídatelné zdroje nebezpečí.“352 Tato teze 

o nebezpečnosti jednostranného vědeckého a technologického vývoje, kdy ony povětšinou 

nadšeně přijímané novinky „uvolňují cestu nepředvídatelným, nekontrolovatelným 

a vposledku nesdělitelným důsledkům, které mohou nakonec ohrozit veškerý život na zemi“,353 

je jasně ilustrována zarámováním celého filmu. Ona startující raketa ze samého začátku filmu 

se totiž vrací zpět na jeho samém konci. Start pokračuje, raketa vzlétá, proud plamenů ji 

ženou pryč k hranicím planety Země. Ohně tryskají, raketa letí výš a výš. A najednou nastane 

obrovský výbuch, opět vyšlehnou kotouče plamenů, tentokrát však pocházejí z rozpadajícího 

se stroje, který v ještě hořících kusech padá zpět směrem k zemi. Záběr dohořívajícího trupu 

rakety padající po dlouhé desítky vteřiny (závěrečný vzlet rakety trvá téměř dvě minuty, 

výbuch a pád necelé tři minuty) je doprovázen hlubokým opakovaným zpěvem slova 

                                                 
351 E. MORIN, Vers l´abîme?, Paris, L´Herne, 2007, s. 131: „Problémem skutečnosti je to, že jsme přesvědčeni 
o její znalosti, ač ji ve skutečnosti známe velice špatně.“ 
352 U. BECK, Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně, Praha, Sociologické nakladatelství, 2004, s. 68. 
353 Tamtéž, s. 399. 
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koyaanisqatsi, jehož význam bude odhalen poté, co pohledy diváků spočinou na prvních 

stopách lidského ducha: na jeskynních malbách, které celý film také uvozovaly. Slovo 

koyaanisqatsi znamená život vyvedený z rovnováhy, rozpadající se život, život volající po 

jiném způsobu žití. 

Mohutný výbuch rakety a její pád jako by předznamenával, nebo snad varoval, před 

možným, velice rychlým a náhlým, pádem lidstva. Na mysl přicházejí slova Edgara Morina: 

„On est déja dans le début d´un chaos. Le chaos peut etre destructeur, il peut etre génésique, 

c´est peut-etre l´ultime chance dans l´ultime risque.“354 

Zda bude současný chaos proměněn v nový zrod lidstva či zda bude jeho závěrečnou 

fází je do určité míry záležitostí každého člověka na Zemi. První díl Qatsi trilogie ukazuje, jak 

funguje Západ, na čem je postaven, jak se člověk 20. a 21. století vzdálil svému přirozenému 

prostředí, které nahradil prostředím umělým. Pohybujeme se ve zcela nových životních 

podmínkách, které si v rámci každodennosti jen málokdy uvědomujeme. Koyaaniqatsi nás 

z této každodennosti vytrhuje a radikálně proráží onu pieperovskou kopuli všedního dne. 

Sociologická imaginace dostává množství podnětů pro svůj rozvoj, máme možnost 

reartikulace našich životů. 

Posledním sdělením filmu jsou tři proroctví (či přísloví) indiánského kmene Hopi, 

která jen slovně komentují již viděné a která vybízejí k dalšímu a hlubšímu zamyšlení Ke 

všem třem myšlenkám nabídl film Koyaanisqatsi jasné obrazové ilustrace (těžba surovin, 

znečištění ovzduší, výbuch rakety): 

„Pokud vykopáváme vzácné věci ze země, přilákáme pohromu.“ 

„Až se přiblíží Den očištění, nebesa budou celá potemnělá.“ 

„Nádoba s popelem bude jednou svržena z nebes, spálí zemi a uvaří oceány.“ 

 

6.2.4 Powaqqatsi: život v jednotě 

Druhý díl Qatsi trilogie nazvaný Powaqqatsi (1988) otevírají fascinující zpomalené 

záběry z brazilských zlatých dolů opět doprovázené hudebními variacemi Philipa Glasse. 

Zablácení muži nosí z hluboké jámy pytle plné hlíny, které na vrcholu vysypávají. Jsou jich 

nekonečné řady, nekonečné řady lopotících se mužů, které zaplňují bezednou důlní jámu jako 

mravenci. Podle Reggia v dole pracuje čtyřicet až padesát tisíc (!) lidí, kteří stále putují 

s těžkým nákladem na ramenech sem a tam. V závěru úvodní scény vidíme na hlavě raněného 

a zcela blátem pokrytého muže, kterého jeho spolupracovníci vynášejí na zemský povrch. 

                                                 
354E. MORIN, Vers l´abîme?, Paris, L´Herne, 2007, s. 179: „Jsme již na začátku chaosu. Chaos může být 
destruktivní, ale i plodný, jedná se možná o poslední šanci v posledním riziku.“ 
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Nesený muž připomíná pietu – trpícího Krista v náručí své matky Marie. Vedle utrpení ale 

Powaqqatsi ukazuje i krásu, důstojnost a rozmanitost lidského života, který ještě nebyl zcela 

odtržen od svého přirozeného prostředí. Druhý dál trilogie v sobě nese i určitou naději – nejen 

díky optimističtějšímu vyznění hudebního doprovodu, ale také díky opakujícímu se zaměření 

na děti, které jsou symbolem budoucnosti člověka i jeho nadějí. 

Název Powaqqatsi podle Reggia znamená život čaroděje, který svoji životní energii 

bere na úkor života jiné bytosti. Tuto sílu (život) neodebírá na základě síly, ale 

prostřednictvím svádění. Reggio se v druhém dílu trilogie soustředí na Třetí svět, tedy na jižní 

polokouli a její různé kultury, společnosti a národy. Jeho podmanivé obrazy jsou tentokrát od 

samého začátku soustředěny na lidské bytosti v jejich ohromné různorodosti. Vidíme dospělé 

i děti, muže i ženy, starce i stařeny. Vidíme lidi při různých manuálních činnostech, které jsou 

jim zdrojem obživy a možnosti nakrmit své potomky. Sledujeme nejen těžkou práci, ale také 

chvíle odpočinku, nejrůznější náboženské obřady a rituály nebo chvíle očisty. To vše v těsné 

blízkosti přírody, která člověku dává možnost žít a přežít, a která je pro člověka dalším 

zdrojem naděje. Reggio ukazuje i odvrácenou tvář života, bezednou chudobu na obrovských 

skládkách v Indii a opět, stejně jako v prvním dílu trilogie, ukazuje moderní svět, jež žije 

oddělen od přírody a jež je ovládán silnými mediálními obrazy nabízejícími interpretaci světa 

radikálně odlišnou od té, která je žita v realitě světa Třetího. Právě tak se odehrává ono 

svádění, prostřednictvím vábivých mediálních obrazů, pod jehož rouškou se skrývá život na 

úkor života jiné bytosti, život bohatého Severu na úkor chudého Jihu. Zajisté je možná 

interpretace vedoucí tímto směrem, nicméně pro naše potřeby je důležitější pojetí této filmové 

básně jako otevírání tématu společného lidství a sdíleného osudu. Reggio sice odkrývá 

bolestivá a zraněná místa světa, ale především otevírá oči divákovi, před kterým se po 96 

minut odvíjí barvitá mozaika lidského života na světě, kde nacházíme život tradiční 

i moderní, život v sepětí s přírodou i život od ní zcela odtržený. 

Film jako celek je především ilustrací Morinových tezí o lidství, které je všem lidem 

společné a také o nezrušitelné vazbě lidí na planetu Zemi, která je jejich jediným domovem. 

Powaqqatsi svojí obrazovou silou ukazuje některé z bodů Morinovy planetární etiky jako 

nezpochybnitelné a neoddiskutovatelné. Powaqqatsi dokládá nutnost uvědomit si společnou 

lidskou identitu, která překračuje individuální, jazykovou i etnickou diverzitu, podporuje 

vědomí sdíleného osudu se všemi ostatními lidmi a ukazuje i ekologické vymezení lidského 

života na Zemi. 

Předkládaná bohatost kulturních projevů člověka, mohutnost a krása přírody i poněkud 

mravenčí život ve městech ukazují také na koncept vnímání planety Země jako vlasti 
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společné pro všechny lidi. Edgar Morin zdůrazňuje, že právě v kulturní diverzitě 

a rozmanitosti je nutné odhalovat jednotu druhu, lidskou identitu a různé antropologické 

univerzálie, k čemuž Powaqqatsi dává potřebný prostor. Lidský život se v něm vyjevuje jako 

v zásadě shodný, ať je žit v Brazílii, Peru nebo v Indii. Lidé pracují, modlí se, starají se 

o uspokojení svých potřeb, odpočívají. Právě na tomto základě lze filmem podpořit vědomí 

o vzájemné sounáležitosti, o provázanosti biografie každého jedince s dějinami světa, což nás 

opět vede ke konceptu sociologické imaginace. 

Morinův koncept Země-Vlasti nijak neupozaďuje platnost dalších lidských vazeb, ať 

již vazeb etnických, kulturních či národních. Zdůrazňuje ale vazbu hlubší, která předchází 

všem jmenovaným, a tou je právě vazba k Zemi. O Zemi jakožto vlasti můžeme hovořit, 

protože vlast je podle Morina všude, kde nacházíme: 

 

• společnou identitu (zde běží o identitu lidské přirozenosti, která v sobě zahrnuje 

obrovskou potenciální diverzitu psychologickou, lingvistickou i kulturní); 

• společné mytické či skutečné předky (lidstvo má skutečné společné předky; jsou jimi 

ti, kteří byli posledním článkem procesu hominizace); 

• společenství osudu (sdílený osud; problémy života a smrti, které se v planetární éře 

týkají všech lidí na planetě).355 

 

Současný stav života na planetě Zemi naplňuje všechny tři body, z nichž je pouze ten 

poslední dosud ne zcela přijatou a vnímanou „novinkou“. Uvědomění si této skutečnosti je 

nicméně nutným předpokladem přežití člověka. Zygmunt Bauman správně upozorňuje, že 

dnes již „žádná lidská polis nemůže nadlouho přežít, chybí-li vůle proměnit v jednu společnou 

polis celý svět“,356 protože jsme dnes všichni na jedné lodi a „buď budeme bezpečně plout 

pospolu, nebo všichni společně klesneme ke dnu“.357 Společenství osudu lidského rodu jako 

celku již reálně existuje. 

Vyskytují se ovšem pochybnosti, zda lze vědomí této sounáležitosti skutečně 

vybudovat. Například sociolog Anthony D. Smith působící na London School of Economics 

možnost vybudování planetární (globální) identity neshledává možnou.358 Podle něj se 

                                                 
355 Viz E. MORIN, Terre-Patrie, Paris, Seuil, 1993, p. 9-10. 
356 Z. BAUMAN, Lidstvo na cestě k planetárnímu společenství, in: Sociologický časopis, 2003, roč. 39, č. 1, s. 7. 
357 Tamtéž, s. 6. 
358 Viz A. D. SMITH, Towards a Global Culture?, in: M. FEATHERSTONE (ed.), Global culture: nationalism, 
globalization and modernity: a theory, culture & society special issue, London - Thousand Oaks – New Delhi, 
Sage, 1990, p. 177-180. 
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národní identity konstruují na základě pocitu kontinuity mezi generacemi, na základě 

sdílených vzpomínek a na základě pocitu sdíleného osudu. (Vidíme, že se v definici národa 

přibližuje E. Morinovi.) A. D Smith pak nemožnost budování planetární identity vyvozuje 

z absence sdílených vzpomínek i nedostatku pocitu sdíleného osudu. Podle Smithe existují 

pouze negativní společné vzpomínky a to na kolonialismus a dvě světové války. V tomto 

ohledu sice má pravdu, ale ne naprostou. Smith zcela pomíjí ony zkušenosti lidstva, které 

jsme již zmiňovali v první části práce v souvislosti s posilováním planetárního vědomí, jako 

jsou sdílené mediální události (přírodní katastrofy, války, společenské události: pohřeb Jana 

Pavla II.) a také, což rozhodně není zanedbatelné, obraz modré planety Země vyfotografovaný 

z vesmíru. Jasné vědomí obývání stejného prostoru, který letí vesmírem a na který jsme zcela 

vázáni, je mohutným impulsem pro vnímání člověka v rámci celku, který Morin nazývá 

Země-Vlast. Mylné je také Smithovo přesvědčení o tom, že pro vybudování planetární 

identity neexistují reálné potřeby, což jsme jasně ukázali v první části této práce. 

Vědomí planetární sounáležitosti, společného životního prostoru i životních podmínek, 

to vše lze vyčíst s dynamického a neutuchajícího proudu Reggiových obrazů a Glassovy 

hudby. Film Powaqqatsi je zprávou o jednotě lidského rodu v jeho mnohoznačnosti 

a barvitosti, o mnohovrstevnatém sdíleném lidství na planetě Zemi, o nutnosti aktivně vnímat 

sepětí mezi člověkem, společností a lidským druhem. 

 

6.2.5 Závěr 

Třetí díl trilogie Naqoyqatsi (2002), kterému se již nebudeme blíže věnovat, se zcela 

soustředí na moderní technologie a jejich stále větší a důležitější místo v životě člověka. 

Reggio zde shromáždil záběry z filmových i televizních archivů, které digitálně upravil a opět 

doplnil hudbou P. Glasse. Hopijský výraz naqoyqatsi znamená „válka jako způsob života“. 

Reggio ukazuje sílu a moc vědy a techniky, která je v jeho perspektivě stále mocnější a stále 

nebezpečnější, a zároveň ukazuje ztrátu přirozeného prostředí, které je nahrazováno 

prostředím umělým. 

Pro naši práci se sociologickou imaginací jsou dostatečným materiálem první dva díly 

Qatsi trilogie, které jasně ilustrují myšlenku společného lidství a společného, stále 

ohroženého, osudu. „La patrie terrestre n´est pas abstraite, puisque c´est d´elle qu´est issue 

l´humanité“,359 tvrdí Edgar Morin a tato věta by mohla být i mottem Reggiových filmů. 

                                                 
359 E. MORIN, La Méthode: 5. L´humanité de l´humanité. L´identité humaine, Paris, Seuil, 2001, p. 225: 
„Pozemská vlast není ničím abstraktním, protože právě z ní vzešlo lidstvo.“ 
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V rámci směřování k vědomí života ve světě, který je naším domovem, kde je vše 

hluboce propojené a kde skutečně sdílíme společný osud, je zapotřebí na jedné straně přijímat 

podněty, které otevírají nové cesty myšlení a pohledu na skutečnost a na druhé straně také 

odvrhnout myšlenkové struktury, které jsou pro člověka svazující a které ho upevňují v dosud 

celospolečensky platných představách. Jako příklad takových svazujících konceptů uveďme 

„pět smrtících názorů“, které shrnuje maďarský filozof Ervin Laszlo a které jsou určitým 

způsobem ilustrovány i v Reggiově trilogii: 

 

1. Neolitická iluze 

Iluze, že příroda je nekonečná a nevyčerpatelná. Tato iluze by mohla vést k tomu, 

že naše planeta nebude schopna naplnit základní potřeby lidstva. 

2. Sociální darwinismus 

Bláhové přesvědčení, že příroda i lidská společnost se řídí zákonem bezuzdné 

soutěživosti. Ospravedlňuje zanedbávání těch, kdo nejvíce potřebují pomoc. 

3. Tržní fundamentalismus 

Názor, že trh je odpovědí na každou otázku, vede k tomu, že se přehnaně drancují 

zdroje naší planety a propast mezi chudými a bohatými se zvětšuje. 

4. Konzumní společnost 

Záměna hodnoty lidského života se spotřebou a vlastnictvím materiálních statků. 

Není to ani zdravé, ani udržitelné. 

5. Militarismus 

Militarismus je dnes zastaralý. Budeme-li totiž jednat podle pravidla „oko za oko, 

zub za zub“, nepovede to k míru a stabilitě, ale k tomu, že nakonec budou všichni slepí 

a bez zubů.360 

 

Schopnost sociologické imaginace, která napomáhá k přesnějšímu poznávání světa, by 

nás právě z takových koncepcí měla vyvést.  

Mohli bychom dále pokračovat v nacházení souvislostí mezi obrazy G. Reggia 

a názory nejrůznějších myslitelů. Mohli bychom dále dokazovat, že promýšlet nutnost 

existence lidstva je skutečně zásadní otázkou a zásadním úkolem současného člověka a že 

skutečně platí imperativ „sauver l´humanité en la realisant“.361 Koyaanisqatsi a Powaqqatsi 

                                                 
360 E. LASZLO, Můžeš změnit svět. Příručka světoobčana 21. století, Praha, Malvern, 2009, s. 47. 
361 E. MORIN, Les Sept savoirs nécessaires à l´éducation du futur, Paris, Seuil, 2000, p. 129: „…zachránit 
lidstvo tím, že se uskuteční.“ 
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nám dávají množství podnětů k podobným úvahám a určitě pokládají více otázek, než nabízí 

odpovědí. 

Závěrem uveďme myšlenku Hanny Arendtové, která se opět z jiné perspektivy 

přibližuje významu Reggiových hudebně-obrazových básní: 

 

Až v našem století si člověk začal zcela přivlastňovat svá pozemská 

bydliště a až dnes se široce otevřené horizonty, které doprovázely všechny 

minulé generace na zemi po celý jejich život jako nedosažitelné a lákavé 

neznámo, spojily v zeměkouli, jejíž majestátný obvod je nám známý ve všech 

svých jednotlivostech, jako čáry na dlani vlastní ruky. A ve stejném 

okamžiku, kdy byly odkryty nesmírné prostory země, se táž zeměkoule začala 

smršťovat, a to natolik, že ve světě, v němž žijeme – jenž je sice výsledkem 

novověku, ale rozhodně ne světem novověku – je každý takřka stejnou měrou 

obyvatelem zeměkoule, jako obyvatelem určité země.362 

 

Vědomí, že „je každý takřka stejnou měrou obyvatelem zeměkoule, jako obyvatelem 

určité země“, je zásadním plodem sociologické imaginace, ke kterému můžeme dojít právě 

prostřednictvím filmů Koyaanisqatsi a Powaqqatsi. Dnes musí člověk uvažovat nejen 

v horizontu „tady a teď“, tedy v horizontu právě probíhající přítomnosti ve svém těsném 

okolí, ale musí do svého života zahrnovat i oblasti místně a časově vzdálené, musí uvažovat 

v horizontu světovém či chceme-li planetárním. K tomu, aby byl člověk takových úvah 

schopen, musí mít dostatečně silné podněty – pocit sounáležitosti, pocit sdíleného ohrožení, 

vědomí vzájemné závislosti, která zde skutečně je, ať je lidem milá či nikoli. Člověk musí být 

vytržen ze své každodennosti a musí se ocitnout nad kopulí všedního dne, aby se mohl těmto 

skutečnostem přiblížit, a Reggiova Qatsi trilogie je k tomu výjimečně vhodným prostředkem.

                                                 
362 H. ARENDTOVÁ, Vita activa, neboli, O činném životě, Praha, OIKOYMENH, 2007, s. 325. 
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5.3 P. Greengrass: Let č. 93: ukázka života v rizikové společnosti 

 
Motto 

Skutečnost, že k rozhodujícímu smrštění země nakonec došlo v důsledku 

vynálezu letadla, tj. přístroje, jehož pomocí se člověk vzdaluje od zemského 

povrchu, nás zřetelně upozorňuje na fenomén, o který zde běží: každého 

zmenšení vzdálenosti na zemi lze dosáhnout jen za cenu zvětšené vzdálenosti 

člověka od země, tedy za cenu rozhodujícího odcizení člověka svému 

bezprostřednímu pozemskému příbytku.363 

 

V následujícím rozboru filmu Let č. 93 (United 93, P. Greengrass, 2006) nastíníme 

možnost, jak na základě filmu můžeme hovořit o životě v rizikové společnosti. Schopnost 

sociologické imaginace by nám měla napomoci k vědomí života v relativně křehkém světě, 

který sice v rámci každodennosti považujeme (a do určité míry i musíme považovat) za svým 

způsobem stálý a v jistém ohledu „neměnný“, který je ale zároveň neustále ohrožován 

nejrůznějšími nebezpečími, jejichž rozsah se s rostoucí mocí člověka nezmenšuje, ale naopak 

stále roste. Film Let č. 93 věnující se tragickým událostem 11. září 2001 také přináší otázku, 

zda jsme tímto temným dnem světových dějin nevstoupili do „éry strachu“, tedy do času 

neustálého ohrožení. 

Snímek Let č. 93 bude do značné míry ilustrací myšlenek, kterým jsme se věnovali 

v kapitole Antropologický rozměr současných proměn světa, zvláště pak té její části, ve které 

jsme představili analýzu současné společnosti z pera sociologa Ulricha Becka. 

Ulrich Beck ve své nejznámější knize Riziková společnost, stejně jako i ve svých 

následujících dílech, upozorňuje na vznik nových rizik, která souvisejí s rostoucí mocí 

člověka a se začleněním přírody do civilizačních procesů.364 Po útocích na Světové obchodní 

centrum se více věnuje také otázce terorismu. Teroristickou hrozbu řadí mezi tři základní osy 

konfliktu v současném světě (vedle konfliktu ekologického a konfliktu finančního – hrozby 

globální finanční krize). Jak jsme již uvedly v teoretické části práce, teroristická hrozba může 

být vhodným prostředkem pro uvědomění si i ostatních potenciálních nebezpečí současnosti. 

Ty jsou charakteristické svojí nelehkou uchopitelností v naší každodennosti: Jak si máme být 

vědomi dalekosáhlých důsledků svých činů (např. v souvislosti s ochranou životního 

prostředí), když nejsme ani náznakem konfrontováni s jejich negativními dopady? K odhalení 

                                                 
363 Tamtéž, s. 326. 
364 Viz s. 45-56 v této práci. 
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„nových“ rizik je zapotřebí vědeckých postupů: „Vědomí rizika tedy není vědomím tradičním 

ani laickým, nýbrž je v podstatné míře určováno a orientováno vědou.“365 

Vedle ekologických a ekonomických rizik, která nelze jednoduše „vidět ani slyšet“ 

mezi nová rizika spadá i hrozba teroristická, kterou můžeme „vidět a slyšet“ daleko 

jednodušeji. K uvědomění si teroristického nebezpečí totiž potřebujeme vědecké poznatky 

daleko méně než k nahlédnutí rizik jiného druhu. Teroristickou hrozbu lze do určité míry 

pojmout jako viditelné znamení mnohých neviditelných rizik, kterými je ohrožována 

současná světová společnost a události 11. září 2001 mohou být brány jako jasná vymezující 

čára mezi světem naplněným optimistickým náhledem na „konec historie“ a světem, ve 

kterém se lidem otevřeli oči a oni alespoň na určitý čas spatřili závratnou křehkost svých 

blahobytných životů. Proto při budování sociologické imaginace zaměříme svoji pozornost 

právě na film o teroristickém útoku, který pro nás bude metaforou všech ostatních rizik, jež 

jsou lidstvem stále více pociťována, a přesto se ještě nestala reálnou součástí našeho 

každodenního uvažování. Sociologická imaginace může napomoci ke spatření „nové“ 

křehkosti světa. Vědomí této křehkosti by ale nemělo vést k paralyzujícímu strachu, ale 

naopak k realistickému uvažování nad tím, jak postupovat ke světu bezpečnějšímu 

a jistějšímu. 

 

6.3 Let č. 93: síla autenticity 

11. září 2001, v den, kdy podle mnohých svět skutečně vstoupil do 21. století, byla 

v severoamerickém vzdušném prostoru unesena čtyři letadla. Tři dosáhla svého tragického 

cíle (dvě narazila do věží Světového obchodního centra v New Yorku a jedno do budovy 

Pentagonu, sídla Ministerstva obrany Spojených států amerických, v blízkosti Washingtonu 

D.C.). Jedno z unesených letadel se ale zřítilo asi 240 kilometrů od Washingtonu, aniž by 

dokončilo svoji smrtící misi, totiž zasažení Bílého domu či Kapitolu. 

Britský režisér Paul Greengrass se ve své rekonstrukci událostí onoho osudného dne 

zaměřil právě na letadlo, které do cíle nedoletělo, let číslo 93 společnosti United Airlines 

letící z Newarku v New Jersey do San Franciska v Kalifornii. Film Let č. 93 je realistickou 

(a časově téměř přesně odpovídající) rekonstrukcí nejen letu č. 93, ale také záznamem řešení 

situace ve Středisku řízení letového provozu v Hendronu (ve státě Virginia) a několika 

dalšími jeho pobočkami na jedné straně a velením protivzdušné obrany (Northeast Air 

Defence Sector ve státě New York) na straně druhé. 

                                                 
365 U. BECK, Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně, Praha, Sociologické nakladatelství, 2004, s. 95. 
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Let č. 93 nikdo ze 44 lidí na palubě nepřežil. Greengrass svůj věrný záznam událostí 

opřel o zprávu vydanou americkou vládní komisí pro 11. září. Navíc se setkal s rodinami, 

jejichž příbuzní se účastnili letu č. 93, hovořil s mnohými vojenskými i civilními leteckými 

odborníky a měl také přístup k záznamům telefonických hovorů uskutečněných na palubě 

letadla během únosu. Na základě těchto informací se Greengrassovi podařilo natočit dech 

beroucí záznam tragických událostí, ve kterých byli pasažéři neúspěšného letu prvními, kteří 

obývali post-9/11 world.366 

Paul Greengrass se před svým zachycením části událostí největšího teroristického 

útoku v dějinách USA proslavil již jedním snímkem, který byl postaven na věrné rekonstrukci 

tragických událostí. Bylo jím dokumentárním stylem natočené drama Bloody Sunday (2002) 

připomínající krvavý útok příslušníků britské armády na dav severoirských demonstrantů 

v roce 1972. Film byl vysoce ceněn pro své autentické vyznění, kterého Greengrass dosáhl 

především díky výjimečným hereckým výkonům, dynamickou prací s nervní kamerou 

a přesným střihem. 

Ve filmu Let č. 93 Greengrass svůj dokumentaristický přístup ještě rozšířil. Kromě 

věrnosti událostem v letovém a vojenském středisku dosáhl také neobvyklé autentičnosti na 

úrovni herecké. Mnozí z pracovníků střediska letového provozu i vojenského ústředí, kteří se 

ve filmu objevují, jsou skuteční zaměstnanci těchto organizací a někteří z nich dokonce 

sloužili i osudného 11. září. To platí především pro Bena Slineyho, vedoucího střediska 

letového provozu, který do své funkce nastoupil právě 11. září ráno. Před kamerou pak zcela 

věrně přehrává patrně nejvypjatější situace svého života. Stejně jako letoví dispečeři a vojáci, 

také letušky a piloty hrají skuteční zaměstnanci aerolinií. 

Drama Let č. 93 je natáčeno velice dynamickou ruční kamerou, která dodává již tak 

dramatickým událostem na intenzitě a naléhavosti. Poté, co necelé tři čtvrtiny filmu jsou 

střídavě věnovány událostem na zemi, tedy krizovému chodu letového střediska, představení 

vojenského sídla, kde právě probíhá vojenské cvičení, a přípravám a pak i samotnému letu 

č. 93, závěrečná půl hodina se již zcela soustředí na události v letadle, kdy se cestující 

odhodlávají k přechodu do protiútoku a k pokusu zneškodnit teroristy poté, co se díky 

telefonátům se svými příbuznými dozvěděli o útocích na Dvojčata a pochopili, že se stali 

nedobrovolnou součástí další sebevražedné mise. Síla Greengrassova filmu spočívá také ve 

faktu, že nikdy neopustíme prostředí těchto několika málo konkrétních lokací. Greengrass ani 

jednou „neunikne“ z dramatických interiérových událostí například k rodinám cestujících či 

                                                 
366 „svět po 11. září“. 
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k přímému pohledu na bortící se věže Světového obchodního centra. Ty vidíme jen v televizi, 

spolu s pracovníky vojenského střediska, případně z věže řídícího letového provozu spolu se 

šokovanými zaměstnanci. 

Hudební doprovod Johna Powella je používán velice střídmě a efektivně. Zprvu jen 

nenápadně podbarvuje blížící se katastrofu a pak s postupnou dramatizací událostí na palubě 

uneseného letadla zesiluje svůj pulzující motiv. 

Paul Greengrass se rozhodl vedle skutečných účastníků událostí a neherců obsadit 

většině diváků zcela neznámé herce. Chtěl tím jednak zabránit zvýšené pozornosti upřené na 

jednoho či několik málo známých tváří a také tím chtěl docílit efektu sounáležitosti: „…I 

wanted the film to have the feeling that any one of these people could be you or me. There was 

nothing exceptional about any of the people on the airplane, or anywhere else in those 

environments on that day.“367 Greengrass nestaví vyvrcholení svého dramatu na jednom 

nadlidském hrdinovi, ale na kolektivu cestujících, kteří jsou postaveni do situace, kterou si 

nevybrali a ve které by nejraději vůbec nebyli. Již zde můžeme začít s interpretací filmu skrze 

prizma života v rizikové společnosti. Stejně jako pasažéři letu č. 93, ani my jsme si 

dobrovolně nevybrali život ve světě, jaký obýváme, se všemi jeho konflikty, hrozbami 

a riziky, které před námi vyvstávají. 

 

6.3.1 Možnosti interpretace 

Onen osudný den, kdy Spojené státy americké a spolu s nimi celý svět vstoupily do 

radikálně nové podoby 21. století, bylo krásné slunečné ráno. Jasný probouzející se den hořce 

kontrastoval s hrůznou realitou nadcházejících hodin, dnů a měsíců. Paul Greengrass začíná 

své drama za úsvitu, záběry na modlící se muslimské teroristy v motelu, kde se připravují na 

plánovaný únos.368 Slyšíme tiché recitování úryvků z koránu, které je ponecháno bez 

překladu.369 Jak sám Greengrass připomíná, 11. září došlo vlastně ke dvěma únosům: 

k jednomu skutečnému a jednomu symbolickému. Tím skutečným byly únosy letadel a tím 

                                                 
367 G. SMITH, Mission Statement, Film Comment, 2006, May/June, Vol. 42, Issue 3, p. 27: „…Chtěl jsem, aby 
z filmu vycházel pocit, že bych na místě těch lidí mohl být já nebo vy. Na lidech v tom letadle ani na dalších 
zobrazovaných místech nebylo nic výjimečného.“ 
368 Greengrass v doprovodném komentáři ke svému filmu hovoří o alternativním začátku příběhu 
v Afghánistánu, kde by se setkal šejk Mohamed, jeden z osnovatelů zářijových útoků, s Usámou bin Ládinem. 
Tyto scény dokonce byly i natočeny, ale nakonec byla dána přednost intimnějšímu a sevřenějšímu otevření 
příběhu. 
369 Greengrass nechal herce recitovat ty části koránu, které měl jeden z vedoucích teroristů útoku Mohamed Atta 
zapsány ve své závěti. Ta se našla den po útocích v autě zaparkovaném u letiště. 
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symbolickým byl únos náboženství, tedy jeho zneužití pro účel ideologického boje krajně 

násilnými prostředky.370 

Greengrass prostřihává poslední okamžiky mladých mužů před odchodem na letiště se 

záběry z ptačí perspektivy na střechy mrakodrapů a probouzející se ulice amerického 

velkoměsta. Toto město jakoby zastupovalo celý západní svět (synekdocha pars pro toto), na 

který bude zanedlouho poté podniknut bezprecedentní útok několika málo radikálními jedinci 

– muslimskými teroristy. Greengrass postupuje proti obvyklé tendenci katastrofických filmů 

(za který lze zajisté Let č. 93 také považovat): namísto seznamování s „kladnými“ hrdiny 

filmu, tedy s nevinnými pasažéry letu, blíže pozorujeme teroristy. S pasažéry se setkáváme až 

při čekání na odlet spoje č. 93, kdy se mísí nejrůznější hovory cestujících i letištního 

personálu. Zvláštní pozornost je v letištním prostoru věnována vedoucímu únosců Ziad 

Jarrahovi, který volá své německé přítelkyni a říká: „Ich liebe dich, ich liebe dich,“ čímž už 

předem pokořuje ostatní cestující, kterým nedovolí, aby se tímto způsobem sami se svými 

blízkými rozloučili (nakonec k tomu sice u některých z nich v kritických okamžicích dojde, 

ale samozřejmě bez Jarrahova vědomí). Jarrah je také jediným z teroristů, který svým 

loučením a následnou váhavostí se začátkem celé akce získává určitou psychologickou 

odstíněnost. Ostatní tři únosci jsou poddáni pouze jako fanatičtí bojovníci lačnící po 

mučednické smrti. 

Greengrass klade důraz na nadcházející kolektivní stránku zkušenosti pasažérů 

i letušek a pilotů. Zde opět můžeme abstrahovat od konkrétní situace a spatřit v oné náhodné 

skupině lidí obraz západní společnosti (či ještě lépe celého světa), tedy nás všech. Stejně jako 

účastníci tragického letu č. 93 prožívali svoji neproblematickou každodennost, aniž by měli 

tušení o nadcházejícím dramatu, také obyvatelé současného světa žijí uzavřeni do svých 

osobních životních trajektorií a nevidí širší okolnosti, které mohou v některých případech – 

jsou-li viděny se všemi svými potenciálními důsledky - budit podobnou hrůzu jako události 

11. září. Jak jsme konstatovali v teoretické části práce, rizika současného světa jsou jen těžko 

uchopitelná bez vědeckých poučení, která jsou ovšem mnohým lidem příliš vzdálená. A tak 

většina z nás dál zůstává stejně klidná a nehybná ve svém pohodlné každodenní zkušenosti, 

aniž by brala příliš na vědomí skutečnosti současného stavu světa, stejně jako byli klidní 

cestující letu č. 93. Blíží se katastrofě, ale nic netuší. Již jsme konstatovali, že ve faktu 

nemožnosti osobního setkání s rizikem spočívá závažný rys nových rizik a právě zde lze 

                                                 
370 Interpretaci v tomto směru, tedy ve směru otázky náboženství a násilí, se v této práci nebude podrobněji 
věnovat. Upozorníme pouze na knihu, která se komplexním způsobem zabývá náboženským násilím: 
M. JUERGENSMEYER, Teror v mysli boží. Globální vzestup náboženského násilí, Brno, Centrum pro studium 
demokracie a kultury, 2007. 
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spatřovat zásadní, až antropologickou dimenzi proměny současnosti. Zatímco se o celé své 

dějiny člověk setkával s nebezpečím, které mohl vidět, slyšet, nahmatat a především pochopit 

bez jakýchkoli speciálních znalostí (pouhým selským rozumem), nyní se objevují rizika 

nového charakteru, která nejsou tak viditelná jako rizika dřívější. Tento postřeh je jedním 

z utvářejících rysů podstaty filmu Let č. 93. „Neviditelnost“ teroristů je samozřejmě zcela 

jiného řádu než neviditelnost jiných rizik současnosti (ekologická či ekonomická rizika), 

nicméně i v této oblasti můžeme najít jistý rys obtížné zachytitelnosti. V tomto případě lze 

stopy neviditelnosti spatřovat nejméně ve skutečnosti, že se natolik monstrózní akci podařilo 

utajit před výzvědnými službami a také ve výsledném mohutném efektu celé akce. Naprostá 

nepřipravenost lidí na nastalou situaci, která se vymykala jakýmkoli představám možného, je 

též příznakem oné neuchopitelnosti a tedy i obrazem důležitých rysů současného světa. Lze 

říci, že současný svět, jeho fungování a křehkost, se vymyká představám běžného člověka – 

žijeme ve „vykloubeném“ světě.  

 

6.3.2 Život ve světě po 11. září 

Greengrass své drama vystavěl na skutečnosti, která zásadním způsobem zkřížila 

plány únoscům letu č. 93. Letadlo totiž vzlétalo asi se 40 minutovým zpožděním, a tak došlo 

k jeho únosu až v době, kdy již byly tragické události 11. září téměř u konce. K únosu letadla 

United 93 totiž došlo kolem 9:30 ráno, zatímco první věž Světového obchodního centra byla 

zasažena již v 8:45, druhá v 9:03 a Pentagon v 9:40. Greengrass opakovaně zdůrazňuje, že 

cestující letu č. 93 se tak stali jedněmi z prvních lidí, kteří vstoupili do „post-9/11 world“, ve 

kterém byli okamžitě postaveni do nanejvýš krajní situace s nutností okamžitě reagovat.  

Ve stejné situaci, jen ne tak viditelně vyhrocené, se nachází i současný člověk, který je 

zcela ponořen do světa každodennosti: „My, moderní lidé, jsme jednající neumětelové. Ráno 

jdeme za svými obchody a zahrnujeme svět zbytečnostmi, večer si umýváme ruce ve 

fatalistické nevinnosti.“371 I když dochází k určité senzibilizaci lidí vůči problematickým 

skutečnostem světa, stále platí Beckův postřeh, že se snažíme nevidět skutečnost, čímž 

paradoxně dochází k dalšímu nárůstu rizika: „Je to nevidění a vůle k nevidění, které produkují 

a urychlují dynamiku světové rizikové společnosti.“372 Greengrass se nás snaží svým dílem 

probudit z této letargie a nutí nás položit si otázku, jak bychom reagovali my v dané situaci – 

a jak také skutečně reagujeme v tomto rizikovém světě, který obýváme. 

                                                 
371 U. BECK, Vynalézání politiky. K teorii reflexivní modernizace, Praha, Sociologické nakladatelství, 2007, 
s. 35. 
372 Tamtéž, s. 56. 
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Lidé se zatím nenaučili přijímat život v rizikové společnosti a z událostí, které otřásají 

světem posledních několik let, si vlastně ještě nevzali dostatečné poučení. Proto je důležité 

vnímat film Let č. 93 nejen jako připomínku tragické události, která se odehrála kdysi 

v minulosti, ale především jako ilustraci neustále přítomného stavu. Právě tady a teď žijeme 

ve světě naplněném rizikem, které může kdykoli projevit svoji sílu.  

Připomeňme si, že v rizikové společnosti se hlavní schopností stává schopnost 

předjímat nebezpečí. „V rizikové společnosti se vyrovnávání se strachem a nejistotou stává 

biograficky a politicky klíčovou civilizační kvalifikací a formování schopností, které jsou 

k tomu potřebné, základním úkolem pedagogických institucí.“373 Měli bychom být poučeni 

minulými událostmi a vědomě pracovat na snížení stále existujících a doutnajících nebezpečí. 

Prostřednictvím Greengrassova filmu si také můžeme lépe uvědomit, že naše životy 

jsou nedílnou součástí (celo)světové společnosti, která „se stává součástí biografie, i když 

s tímto trvalým přespřílišným požadavkem se lze vyrovnat jen opakem – nenasloucháním, 

simplifikací a lhostejností“.374 A právě proti tomuto negativnímu vyrovnávání s příliš 

náročnými požadavky staví Greengrass svoji nanejvýš znervózňující reflexi událostí 11. září. 

Jeho film nás vytrhává z lhostejnosti a z našeho nemístného klidu, kterým zahalujeme 

existenci ve světě nacházejícím se na pokraji propasti.375 Paul Greengrass k tomu říká:  

 

The truth of this is, these events happen – whether it’s 9/11 or Omagh – and 

when they happen, we pause for a moment, we see the families, we feel sorry 

for them, we see them as victims and then, frankly, we want them to go away 

because we want to get on with the rest of our lives. We want to wait for the 

World Cup, go to the pub, prepare for our summer holidays – we want our 

lives unchanged…376 

 

Události 11. září nejenže lidi vytrhly z neproblematické každodennosti, ale také daly 

světu pocítit jeho novodobou propojenost a ukázaly, že skutečně všichni (Američané, 

                                                 
373 U. BECK, Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně, Praha, Sociologické nakladatelství, 2004, s. 101. 
374 Tamtéž, s. 219. 
375 Vers l´abîme?, tedy K propasti, tak se jmenuje jedna ze sbírek esejů Edgara Morina. Viz E. MORIN, Vers 
l´abîme?, Paris, L´Herne, 2007. 
376 R. CARNEVALE, United 93 Paul Greengrass interview, http://www.indielondon.co.uk/Film-Review/united-
93-paul-greengrass-interview, on-line: 19. 5. 2009: „Pravdou je, že se takové věci dějí, ať už jde o 11. září nebo 
Omagh, a když se stanou, na chvíli se zastavíme, vidíme zasažené rodiny, je nám jich líto, díváme se na ně jako 
na oběti. A pak chceme, aby šli pryč, protože se chceme dál věnovat svým životům. Chceme si počkat na 
Světový pohár, jít do hospody, chceme se připravovat na letní prázdniny, chceme mít své životy nezměněny…“ 
. 
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Evropané, obyvatelé Středního Východu a další) obýváme jeden svět. Svět, který byl 

v následujících dnech a měsících spojen strachem a pocitem společného ohrožení. A přestože 

pocit společného ohrožení ze společnosti postupně zmizel a lidé se opět uzavřeli do svých 

soukromých životních trajektorií, stav světa se nijak nezměnil – a proto je důležité vnímat 

také tuto rovinu filmu Let č. 93. Rovinu, která ukazuje odvrácenou tvář každodennosti 

21. století, její nejistotu a křehkost. 

Připomeňme si stále aktuální slova německého filozofa K. Jasperse, která pronesl 

těsně po 2. světové válce: 

 

Klid je cíl filosofování. (…) Ale dnes je tolik falešného klidu. To je děsivé. My 

jsme dnes přes všechny otřesy a zkázu stále ještě v nebezpečí žít a myslit, jako 

by se nic podstatného nestalo. Je to, jako by nám ubohým postiženým narušil 

pěkný život jen nějaký malér, třeba požár, nyní však musí jít život dál postaru. 

Je to, jakoby se nic nedělo. (…) Tento klid je nutno proměnit v neklid, neboť je 

tu veliké nebezpečí: Co se stalo, může pokračovat jako nezměrná bída, aniž by 

se s námi lidmi jakožto lidmi něco dělo, aniž bychom slyšeli transcendenci, aniž 

bychom jasně viděli a jednali. Hrozivá ztráta vědomí by nás nechala pohltit 

tísní.377 

 

Schopnost sociologické imaginace by nás měla zbavit falešného klidu, protože díky ní, 

díky otevření se skutečné křehkosti současného uspořádání a fungování světa, se otevřou 

biografie našich převážně pohodlných a bez rizika prožívaných životů. Teprve se ztrátou 

zakořeněných představ o bezpečnosti našich životů se může otevřít cesta k hledání nového 

způsobu zacházení s naší životní nikou, kterou je celý svět, tedy Země-Vlast (a to na všech 

úrovních: od zacházení s druhými lidmi až po nakládání s přírodními zdroji). 

Paul Greengrass v Letu č. 93 také ukazuje jednoduchou zranitelnost systémů, na 

kterých se zakládá západní způsob života (dnes již ovšem sdílený drtivou většinou všech 

ostatních společností). Svým realistickým zachycením fungování a následného zhroucení 

komunikace mezi střediskem řízení letového provozu a vojenským ústředím v prvních dvou 

třetinách filmu ukazuje, jak jsou systémy (v tomto případě technologické a komunikační), na 

kterých do značné míry spočívají pohodlné životy obyvatel západní civilizace, lehce 

narušitelné a zranitelné: „I think, I hope what comes out is the idea of the fragility of our 

                                                 
377 K. JASPERS, Filosofická víra, Praha, ISE, 1994, s. 96-97. 
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modernity, our democracies, our technological systems.“378 Podobně také únosy letadel, které 

měly tak dalekosáhlé následky na chod celého světa, byly provedeny relativně jednoduchým 

způsobem. Jednoduchost a efektivnost těchto činů pak ostře kontrastuje s nanejvýš 

sofistikovaným vybavením napadené strany (nejmocnější země světa USA), které jí ovšem 

nijak nezajistilo odražení veskrze primitivního útoku. 

Nepřipravenost společnosti na život v rizikovém světě je také dobře ilustrována 

ranním chodem střediska velení protivzdušné obrany, kde právě 11. září 2001 probíhalo 

cvičení v duchu studené války: simulace útoku z Východu (více než deset let po pádu železné 

opony!). Greengrass prostřednictvím patřičně nervní a těkavé kamery ukazuje, jak byli 

vojenští představitelé zaskočeni reálným útokem, který ale nepřišel zvenčí, nýbrž z jejich 

vlastního území. Po únosu letadel nenásledovala okamžitá reakce, ale z dnešního pohledu 

nepochopitelný chaos a pomalost. Pověřeným lidem totiž chvíli trvalo, než si skutečně 

uvědomili, že se jedná o reálnou situaci a ne pouze simulovaný útok. Teroristické činy také 

byly z tehdejšího hlediska naprosto nepochopitelné a vymykaly se představivosti i vojenských 

činitelů. Lidé byli naprosto nepřipraveni na nová rizika, na život ve světě, kterému již 

nevládne jasně vymezený bipolární řád. 

 

6.3.3 Vstoupili jsme do éry strachu? 

Dramatizace událostí 11. září tak, jak nám ji představuje Let č. 93 zanechává 

v divákovi pocit ohrožení a strachu. Strach mají vyvolávat i samotné teroristické činy, které se 

povětšinou vyznačují brutalitou, zvláštní intenzitou a viditelností. Americký sociolog 

zaměřující se na sociologii náboženství, globalizace a násilí Mark Juergensmeyer říká, že u 

teroristických činů jde o případy záměrně přehnaného násilí: „Takové případy přehnaného 

násilí jsou ve své podstatě konstruovanými událostmi: jde o divadlo, jehož cílem je ochromit 

mysl diváků a doslova je hypnotizovat.“379  

Greengrass svým filmem tedy pokládá zcela případnou otázku, zda události 

vymezující začátek 21. století vnesly do života obyvatel Západu strach, který předtím nebyl 

pociťován. 

V této souvislosti je nutné si uvědomit převládající atmosféru západní společnosti na 

konci 20. století. Ta byla naplněna spíše dějinným optimismem. Přelom 80. a 90. let minulého 

                                                 
378 G. SMITH, Mission Statement, Film Comment, 2006, May/June, Vol. 42, Issue 3, p. 28: „…myslím 
a doufám, že z toho vyplývá myšlenka křehkosti naší modernity, našich demokracií, našich technologických 
systémů.“ 
379 M. JUERGENSMEYER, Teror v mysli boží. Globální vzestup náboženského násilí, Brno, Centrum pro 
studium demokracie a kultury, 2007, s. 158. 
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století byl ve znamení konce studené války a pádu Berlínské zdi, a tedy i zmizení strachu 

z možnosti nukleární války. Tyto události vedly k iluzi brzkého začátku života beze 

strachu.380 Širokého přijetí se dočkala slavná teze amerického politologa Francise Fukuyamy 

o konci dějin.381 Podle norského antropologa Thomase H. Eriksena navíc k výhledu na 

šťastnou budoucnost přispělo i částečné mizení nacionálního cítění v Evropě (které se ovšem 

rychle vrátilo zpět), konec apartheidu v Jihoafrické republice (1990) nebo také technologické 

novinky: zrod internetu (1993) či masový nástup mobilních telefonů.382 

Přestože byly v celosvětovém společenském dění jasně přítomné stopy hluboké krize 

(ekologické, společenské) a docházelo i k závažným dramatickým událostem (balkánská 

válka, genocida ve Rwandě a mnohé další konflikty), západní společnost ve své uzavřenosti, 

sebestřednosti a krátkozrakosti vnímala spíše pozitivní směřování, které skutečně mohlo 

navádět k optimistické představě života beze strachu. (Připomeňme, že prezident USA 

Franklin D. Roosevelt ve 40. letech 20. století prohlásil, že jednou ze svobod, kterou 

poskytuje demokracie, je svoboda od strachu – tehdy měl na mysli zejména strach z války.) 

Navíc se na Západě rozvinul silný ideál šťastného života a podle indického sociologa 

Ashishe Nandyho došlo ke vzniku takřka celého „průmyslu na štěstí“.383 Pocit neštěstí se 

v západní společnosti pokládá téměř za nebezpečnou chorobu, kterou je třeba vymítit všemi 

dostupnými prostředky: prostřednictvím východních náboženství, psychoterapeutických 

sezení, medikamentů či nadměrného konzumu, jak připomíná francouzský sociolog Gilles 

Lipovetsky.384 Do šťastného, bezpečného a vždy pohodlného života obyvatele Západu jako by 

strach vůbec nepatřil. 

Strach je ovšem přirozenou součástí lidského života. Německý psycholog Fritz 

Riemann ve své slavné práci Základní formy strachu píše: „Jednou z našich iluzí je, že 

věříme, že je možné žít život beze strachu; strach patří k naší existenci a je odrazem našich 

závislostí a vědomí vlastní smrtelnosti.“385 Strach je přirozenou součástí života člověka. 

Rozdíl mezi strachem, který lidé pociťovali po 11. září, a strachem lidí v minulosti, nicméně 

                                                 
380 Šlo samozřejmě o velice úzce vymezený pohled zahrnující pouze situaci západní rozvinuté společnosti, který 
zcela opomíjel situaci v rozvojových částech světa. 
381 F. Fukuyama vydal svoji studii The End of History and the Last Man knižně v roce 1992, přičemž již v roce 
1989 publikoval zárodečnou esej The End of History? v politologickém magazínu The National Interest. 
Koncem dějin Fukuyama neměl na mysli konec historie jako takové, ale konečné ideologické vítězství 
západního typu společnosti, tedy postupný celosvětový nástup parlamentní demokracie a volného trhu. 
382 Přednáška T. H. Eriksena, FF UK, Praha, 9. 12. 2008. 
383 Viz O. ČERNÝ, J. ZOGBY, M. DURDA (eds.), Openess and Fundamentalism in the 21st Century. 
Conference Report. 12th Annual Forum 2000 Conference, Prague, October 12-14, 2008, Praha, Forum 2000 
Foundation, s. 134. 
384 Viz G. LIPOVETSKY, Paradoxní štěstí: Esej o hyperkonzumní společnosti, Praha, Prostor, 2007. 
385 F. RIEMANN, Základní formy strachu. Typy lidské osobnosti, jejich vznik, charakteristiky a formy vztahů, 
Praha, Portál, 1999, s. 11. 
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vysledovat můžeme, jak upozorňuje Lee Harris, esejista považovaný za jednoho z předních 

komentátorů a znalců událostí 11. září 2001: 

Now the fact that we may again be dealing with the age of fear and anxiety is 

different from a continuous experience of fear that people have had in earlier 

societies, because they got used to fear, and it was a part of their daily life. 

What we have today are people who thought fear was gone and they have to 

learn to be afraid again and to experience what it is like to be scared again. 

9/11, for example, hit everyone in the United States like a ton of bricks when 

we saw the enormous skyscrapers crumble to the ground and people being 

pulverised. This was happening on our own shores on a beautiful September 

morning. This was unimaginable to us. 386 

 

Nepředstavitelnost hrůz teroristického útoku a z nich pocházející strach zachycuje 

a chce zdůraznit i Greengrass ve svém filmu. Nejde ale o pouhé vyděšení diváků, ale o jejich 

podnícení k reflexi nastalé situace. Strach se v tomto případě nemůže omezit na svůj 

paralyzující účinek: viz filmové záběry vyděšených tváří lidí pozorujících náraz druhého 

letadla do jedné z věží Světového obchodního centra – čas jako by se v tu chvíli zastavil. 

Nepředstavitelnost události musí být (a také byla) překonána. Paralyzující strach musí být 

proměněn v uvědomění si reálných kontur života v současném světě. Strach kromě svého 

paralyzujícího účinku je také důležitým obranným mechanismem člověka a jako takový 

v sobě skrývá určitou potenciálně produktivní sílu.387 Proto také může H. Jonas hovořit o 

heuristice strachu, proto U. Beck může konstatovat, že jsme dnes všichni členy světové obce 

ohrožení, z čehož ale vyplývá i uvědomění si společného globálního osudu a tedy i možnost 

zvrácení kormidla dějin od směřování k zániku k udržitelnému způsobu života. 

V rámci budování sociologické imaginace je tedy nutné strach, který vyplyne ze 

zasazení našich soukromých životů (biografií) do celospolečenského dějinného vývoje 

(historie), tedy do překvapivě křehkého a nebezpečného světa, přetavit ve snahu aktivně 

proměňovat své smýšlení a jednání. „Globalizace není žádné fatum, globalizaci lze utvářet,“ 

                                                 
386 O. ČERNÝ, J. ZOGBY, M. DURDA (eds.), Openess and Fundamentalism in the 21st Century. Conference 
Report. 12th Annual Forum 2000 Conference, Prague, October 12-14, 2008, Praha, Forum 2000 Foundation, 
s. 138-139: „Skutečnost, že se patrně opět dostáváme do období strachu a úzkosti, je odlišná od zkušenosti 
trvalého strachu, který lidé měli v dřívějších společnostech. Ti byli na strach zvyklí, byl součástí jejich 
každodenního života. Současný člověk ale předpokládal, že strach zmizel, a tak se s ním musí znovu naučit žít 
a znovu prožít, co znamená mít strach. Když občané USA 11. září pozorovali, jak se obrovské mrakodrapy řítí 
k zemi a drtí pod sebou obyčejné lidi, bylo to jako by na ně spadla tuna cihel. To vše se odehrávalo na našem 
vlastním pobřeží jednoho krásného zářijového rána. To pro nás bylo nepředstavitelné.“ 
387 Viz V.PROKOPIUS, P.ŠULISTA, Tvořivá síla strachu, Praha, Triton, 2007. 
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(Beck 2007, Moc a protiváha moci…, 15) a tak nás nemusí zjištění o narůstajících nejistotách, 

které se zásadním způsobem podílejí na utváření života současného člověka, vést k pasivitě 

a rezignaci. 

 

6.3.4 Závěr 

Greengrass svoji rekonstrukci událostí 11. září natočil v roce 2006. V rozhovorech se 

zmiňuje o tom, jak se jej mnozí lidé ptali, zda na podobný film ještě není příliš brzy. Rodinní 

příslušníci obětí ale reagovali naopak: není příliš brzy, je nejvyšší čas.  

Lidé zasažení tragickými událostmi cítí, že nelze nebezpečí nevnímat, odsouvat 

stranou, snažit se před ním uniknout do zdánlivě nekonfliktního běhu naší každodennosti. 

Pozůstalí žijí v jistém smyslu v opravdovějším světě, protože nezapomínají na jeho skryté 

stránky, které se pouze čas od času projeví ve své plné síle. Mají jistým způsobem 

rozvinutější schopnost sociologické imaginace než většina ostatních lidí. Ke svému poznání 

ovšem nedospěli prostřednictvím teoretických poznatků, ale přímou životní zkušeností, která 

brutálním a nevratným způsobem narušila jejich každodennost, jejich pieperovskou 

uzavřenost ve světě práce. 

Žijeme ve světě, pro který jsou charakteristická dosud nepoznaná rizika přesahující 

jakékoli hranice. Jedná se o rizika komplexní, která se vymykají vlivu a moci jedince, což 

z něj nicméně nesnímá povinnost věnovat těmto rizikům patřičnou pozornost. Film Let č. 93 

a v něm zobrazené téma terorismu je pouze jedním z rizik, kterým současné lidstvo čelí. Jak 

jsme již konstatovali v úvodu, jedná se o riziko snadněji uchopitelné než rizika další 

(ekologické, finanční). Také jistě platí, že „teroristické skupiny se děsivými obrazy New Yorku 

a Washingtonu ihned etablovaly jako noví globální hráči soupeřící v očích světa s národy, 

s ekonomikou a občanskou společností.“388 Přístupná efektnost jejich činů, na rozdíl od daleko 

méně viditelných a postižitelných činů v oblasti environmentální či finanční, z nich vytváří 

vhodný začátek pro uvažování o životě v rizikové společnosti a o světě, který vstupuje do 

nového období svých dějin. 

Greengrassův Let č. 93 se ukazuje jako dobrý nástroj pro rozvinutí sociologické 

imaginace v oblasti uvědomění si části skutečných kontur života v 21. století. Života, který je 

charakterizován sdílenými nebezpečími, jež nejsou jednoduše postižitelná a jejichž 

dalekosáhlé implikace často přesahují možnosti naší představivosti. 

 

                                                 
388 U. BECK, Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně, Praha, Sociologické nakladatelství, 2004, s. 406. 
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6.4 Filmy bratří Dardennů: být rukojmím bližního svého 

 

Belgičtí filmoví tvůrci Jean-Pierre a Luc Dardennovi patří mezi světově uznávané 

filmové tvůrce, jejichž díla nesou jasný umělecký rukopis. Filmy této sourozenecké dvojice 

jsou konkrétním uchopením teoretických textů Emmanuela Lévinase, jehož myšlení o etice 

jsme si představili jakožto možný (a nutný) základ pro veškeré etické smýšlení. Filmy bratří 

Dadrennů se nevěnují otázkám existence či neexistence lidstva ani neilustrují a neinterpretují 

zásadní události současného světa. Bratři Dardennové ve své tvorbě zůstávají v každodennosti 

současné západní Evropy, soustředí se na život (většinou) sociálně znevýhodněného 

jednotlivce, který prochází určitou kritickou situací života (ztráta zaměstnání, smrt syna, 

imigrace). Jejich filmy vznášejí vždy stejnou otázku: „…que signifie être humain 

aujourd´hui? Regarder comment être humain, non pas en général, mais dans les situations 

concrètes et extrême que la société construit aujourd´hui.“389 

Dardenni se netají ambicí svými filmy proměňovat diváka a vést jej k zamyšlení nad 

podmínkami lidského života. Film podle nich může být prostředkem pro nalezení cesty 

z labyrintu lidského sklonu k destrukci,390 což lze vztáhnout i na náš přístup k filmu a naše 

zacházení se sociologickou imaginací. 

V této části se nebudeme věnovat jednomu konkrétnímu filmu z dílny sourozenecké 

dvojice, ale představíme jejich hranou tvorbu jako celek, který ilustrujeme dvěma 

konkrétními příklady, filmy Syn (Le Fils, 2002) a Dítě (L´Enfant, 2005). 

 

6.4.1 Život a film 

Jean-Pierre (nar. 1951) a Luc (nar. 1954) Dardennové pocházejí z menšího belgického 

industriálního města Seraing. Jejich otec, který ještě ve svých 83 letech pracoval pro 

katolickou charitu, je vychovával v přísném křesťanském duchu. V pubertě se bratři od svých 

konfesních kořenů sice odvrátili, nicméně jak sami přiznávají, silný cit pro spravedlnost 

a sklony k angažovanosti na sociálním poli, ke kterým je rodiče vedli nejen vzděláním ale 

i vlastním příkladem, v nich přetrvaly. Již v raném věku také objevili romány 

F. M. Dostojevského, které oba začali číst – jak sami přiznávají, aniž by jim (ve věku 12 a 15 

                                                 
389 L. DARDENNE, Au dos de nos images (1991-2005), Paris, Seuil 2008, p. 110 „…co dnes znamená lidská 
bytost? Sledovat, jak být skutečným člověkem, ne obecně, ale v konkrétních a hraničních situacích, které 
vznikají v dnešní společnosti.“ 
390 Viz tamtéžs, p. 28. 
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let) mohli plně rozumět.391 Jean-Pierre vystudoval herectví a mladší Luc filozofii. Již krátce 

po dokončení studií se sourozenci sešli u sociálně angažovaného divadla Armanda Gattiho. 

Brzy společně začali natáčet sociálně laděné dokumentární filmy (na konci 70. a během 

80. let), které začala vysílat i belgická televize. Jejich základním tvůrčím vyjadřovacím 

prostředkem, který jim přinesl zasloužené uznání ve světě filmu, se ale měly stát až filmy 

hrané, ke kterým dospěli v 90. letech. 

Stejně jako u svých dokumentů, také u hraných filmů se oba dva bratři podílí na celém 

procesu vzniku filmu od psaní scénáře přes výběr lokací i herců až po samotnou režii. 

Navenek sice působí aktivněji mladší Luc, který ale důrazně připomíná, že jeho práci nelze 

oddělovat od práce jeho bratra Jean-Pierra: 

 

Mon frère. Je ne pourrais pas faire ce film sans lui et il ne pourrait pas le faire 

sans moi. Dépendance réciproque qui ne provoque pas de ressentiment. (…) 

Si j´écris ces notes à la première personne du singulier, je sais qu´elles sont 

écrites à la première personne du pluriel. Ses questions sont les miennes. (…)  

C´est la même chose pour le scénario. Je tiens la plume mais elle écrit à deux 

mains.392 

 

Nerozlučná dvojice vstoupila na pole hraného filmu dramatem Myslím na vás (Je 

pense à vous, 1992). Ten propadl u kritiky i diváků, ale hned jejich druhý film znamenal 

zásadní přelom: Slib (La Promesse, 1996) obsahoval po formální i obsahové stránce všechny 

atributy, které se staly emblematickými pro jejich veškerou následující tvorbu. Hrdinové 

pocházejí ze slabších sociálních vrstev, často jde o lidi na okraji společnosti (imigranti, 

nezaměstnaní, lidé žijící na hraně zákona). Jejich dramatická každodennost je staví do 

morálně náročné situace, která vyžaduje jasný etický postoj. Vše se odehrává v realisticky 

věrném prostředí, které je bratřím Dardennům důvěrně známé. (Až na jejich poslední film 

vždy točili ve svém rodném městě Seraing. Poslední snímek Mlčení Lorny se pak odehrává 

v nedalekém větším městě Liège.). Charakteristická je pro ně pečlivá práce s kamerou pod 

                                                 
391 Jean-Pierre Dardenne v jednom z rozhovorů vzpomíná, jak se k četbě Dostojevského spolu s bratrem dostali: 
Jean-Pierre byl vášnivým fanouškem fotbalového týmu Royal Standard de Liège, za který hrál i slavný belgický 
fotbalista Roger Claessen. Ten v jednom televizním interview řekl, že ve svém volném čase čte Dostojevského. 
Jean-Pierre se ihned dal do čtení jeho knih, stejně jako jeho bratr a všichni jejich spolužáci, kteří interview též 
viděli. Všichni ovšem s touhou, že budou stejní jako jejich idol Roger Claessen. 
392 L. DARDENNE, Au dos de nos images (1991-2005), Paris, Seuil 2008, p. 24: „Můj bratr. Nemohl bych tento 
film dělat bez něj a on by ho nemohl dělat beze mne. Vzájemná závislost, která nevede ke zlosti. I když píšu tyto 
poznámky v první osobě jednotného čísla, vím, že jsou psány v první osobě čísla množného. Jeho otázky jsou 
i mými otázkami. A to platí i pro scénář. Já sice držím pero, ale tím píšou dvě ruce.“ 
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vedením jejich stálého spolupracovníka Alaina Marcoena. Kamera je velice dynamická 

a někdy se doslova „lepí“ na postavy (to platí zvláště pro filmy Rosetta a Syn). Jejich 

realistický styl filmování koresponduje se svízelností zachycovaných příběhů. Dardennové 

také nepoužívají žádnou hudbu k dotváření situace a to proto, aby hudba divákovi 

nezacpávala oči, jak se vyjádřil Luc ve svém deníku.393 (Závěr Mlčení Lorny, kdy zní 

Beethovenova sonáta, je opět výjimkou, která ukazuje na určitý posun v jejich tvorbě.) 

Veristický styl sice může působit stroze, nicméně občasné obviňování bratří Dardennů 

z pesimistického vyznění jejich tvorby je politováníhodným neporozuměním. Jednou ze 

základních charakteristik jejich filmů je totiž hluboká proměna postav a to směrem 

k opravdovějšímu lidství. Prakticky všichni hrdinové jejich sociálních dramat se v průběhu 

svého příběhu stávají lidmi, kteří se setkali s člověkem jakožto lévinasovským druhým, jehož 

tvář mi ukládá, abych byl právě já za něj odpovědný. 

 

6.4.2 Umění Dardennů a Lévinasova etika 

Při interpretaci díla bratří Dardennů se nemůžeme vyhnout filozofii Emmanuela 

Lévinase. Luc Dardenne ve svém deníku z let 1991-2005 cituje mnoho intelektuálních autorit 

především 20. století (H. Arendtová, J.-P. Sartre, H. Michaux, V. Havel, S. Weilová atd.) a ze 

zápisků jasně prosvítá konzistentní intelektuální a etický svět. Jeho myšlení je zjevně hluboce 

ovlivněno především Lévinasovou filozofií, na kterého Luc mnohokrát odkazuje či jej přímo 

cituje. V jednom ze zápisů, který vznikl během natáčení filmu Slib, čteme: „Emmanuel 

Levinas est mort durant notre tournage. Le film doit beaucoup à la lecture de ses livres. Son 

interprétation du face-à-face, du visage comme premier discours. (…) Tout le film peut être 

vu comme une tentative d´arriver enfin face-à-face.“394 

Spojení mezi etikou E. Lévinase a filmy belgických tvůrců je velice těsné a tvůrci 

i přiznané. Všechny jejich hrané filmy v posledku vznášejí jedinou otázku, která je zároveň 

i velikým lévinasovským tématem, a tou je otázka zabití či nezabití druhého (a to opět, stejně 

jako u Lévinase, na rovině fyzické i přenesené).395  

Bratři Dardenni se svojí tvorbou ukazují, že film lze použít jako nástroj etické reflexe. 

Luc Dardenne píše, že posláním filmu je zachytit pohled člověka, ve kterém můžeme číst 

                                                 
393 Viz tamtéž, p. 85. 
394 Tamtéž, p. 56: „Lévinas zemřel během natáčení. Náš film hodně těží z četby jeho knih, z interpretace setkání 
tváří v tvář, z tváře jako prvotní řeči. (…) Celý film může být viděn jako pokus konečně dospět k setkání tváří 
v tvář.“ 
395 V Lucově deníku nacházíme i citaci z románu Toni Morrisonové Šalamounova píseň: „Možná se všechny 
mezilidské vztahy redukují na následující: Zachráníš mi život? Nebo mi ho vezmeš?“ (viz L. DARDENNE: 
Au dos de nos images (1991-2005), Paris, Seuil 2008, p. 50) 
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zároveň touhu po vraždě i její zákaz.396 Obraz má pro Dardenny jak rozměr etický, tak 

estetický. Odtud Luc dospívá až k citaci jedné z prvních vět Lévinasova stěžejního díla 

Totalita a nekonečno, „etika je optika, způsob vidění skutečnosti“.397 

A stejně jako jdou bratři Dardenni v ústrety filozofii E. Lévinase, přibližuje se Lévinas 

umění – přestože v následujícím citátu hovoří pouze o literatuře, dovolíme si jeho větu 

aplikovat na umění jako takové (a tedy i film): „Podle mě skrze každou literaturu hovoří – 

nebo koktá, hledá svou soudržnost nebo se brání vlastní karikatuře – lidská tvář.“398 (I přes 

toto prohlášení samozřejmě bratři Dardenni zacházejí v sepětí svých filmů a etiky E. Lévinase 

mnohem dále, než jak by o něm sám Lévinas uvažoval.). O filmech bratří Dardennů můžeme 

bez rizika nadinterpretace prohlásit, že ukazují na lidskou tvář. Řečeno přesněji, jsou cestou 

k tomu, aby tvář druhého získala pozornost, která jí náleží a bez které není možný plný - 

důstojný - lidský život. Cílem jejich tvorby je zachytit člověka při setkání s druhým, ze 

kterého vyplývá závazek odpovědnosti: Člověk se musí stát „rukojmím druhého“, což je jen 

„tvrdé jméno pro lásku“.399 

 

6.4.3 Lévinasovské momenty 

Nyní se zaměřme na vybrané momenty z filmů Syn (Le fils, 2002) a Dítě (L´Enagant, 

2005). V rámci každého filmu vyzvedneme jednu scénu, kterou budeme interpretovat 

s pomocí etického rozvrhu Emmanuela Lévinase. 

 

6.4.3.1 Syn: nemožnost vraždy 
Film Syn bratři Dardenni natočili poté, co vyhráli Zlatou palmu v Cannes za film 

Rosetta (1999). Dramatem o mistrovi na tesařském učilišti, který vezme mezi své žáky 

chlapce Francise, jež zavraždil jeho malého syna, potvrdili svůj status tvůrců s jasnou 

estetickou i etickou vizí. 

Příběh se otevírá pohledem na mohutnou šíji Oliviera, učňovského mistra. Práce 

s kamerou je v tomto filmu skutečně zásadní: po většinu času sleduje Oliviera (jeho 

představitel Olivier Gourmet získal za svůj výkon ocenění v Cannes) z těsné blízkosti (ze 

zadu, nanejvýš ze strany), následuje ho všude jako stín, téměř ho honí jako divokou zvěř a jen 

velice zřídka se uklidní a nabídne statický pohled. Takový způsob snímání divákovi značně 

ztěžuje navázání emocionálního kontaktu s postavou. Divák nemůže k Olivierovi proniknout 

                                                 
396 L. DARDENNE, Au dos de nos images (1991-2005), Paris, Seuil 2008, p. 16. 
397 E. LÉVINAS, Totalita a nekonečno, Praha, OIKOYMENH, 1997, s. 11. 
398 E. LÉVINAS, Etika a nekonečno, Praha, OIKOYMENH, 2009, s. 220. 
399 E. LÉVINAS, Být pro druhého (Dva rozhovory), Praha, Zvon, 1997, s. 20. 
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a to ani přes paradoxní blízkost kamery – neví o něm totiž vlastně nic a první půl hodinu 

filmu je podivné počínání Oliviera zcela nepochopitelné. Olivier nejdřív odmítne nového učně 

Francise vzít do své třídy, ale následně se o něj začne intenzivně zajímat a své rozhodnutí 

změní; verbální kontakt s Francisem naváže až po dvaceti minutách od začátku filmu. Důvody 

Olivierova váhání se dozvíme až ve 32. minutě filmu, kdy z rozhovoru s jeho bývalou 

manželkou vyplyne, že Francis zabil jejich malého syna. Tato zásadní informace zazní ve 

filmu pouze dvakrát. Podruhé, když při cestě na dřevařskou pilu Olivier s Francisem zastavují 

u bistra, aby se nasvačili. Tehdy již Olivier navázal s Francisem určitý vztah, protože jej vzal 

do skupiny svých žáků a rozhodl se jej vzít pod svá mistrovská křídla. Stále ale nevíme, jaké 

byly jeho důvody k přijetí Francise do třídy. Chce poznat vraha svého syna? Pochopit jej? 

Chce se Francisovi pomstít, nebo mu odpustit? Chce, aby se Francis stal jeho „novým“ synem 

a nahradil tak toho, kterého několik let předtím Francis zabil? Olivier Francise sleduje po 

skončení školy, dokonce se vkrádá i do jeho bytu (který je překvapivě podobný tomu, ve 

kterém bydlí sám Olivier, především v jeho maximální strohosti a viditelné nezabydlenosti), 

lehá si do Francisovi postele – jako by chtěl být na jeho místě jako by se jej snažil pochopit 

alespoň fyzicky, když toho není schopen na jiné úrovni. 

Divák s postupem děje pociťuje stále vzrůstající napětí, které vyplývá z nemožnosti 

odhadnout záměry Oliviera. A možná je nezná ani Olivier sám. Neustálé rychlé pohyby 

kamery totiž korespondují se stavem Olivierova nitra. Ten po celý děj váhá, hledá, rozhoduje 

se, jaký poměr k Francisovi zaujmout, jaký vztah s ním navázat: vztah učitele a učedníka 

(tedy do jisté míry otce a syna400)? Nebo vztah vraha a (další) oběti?401 

V Lucově deníku čteme: „Le mouvement du film et le mouvement d´Olivier: 

aller/revenir/ aller. Énigmatique hésitation. Labyrinthe. Encore plus énigmatique si on fait 

l´ellipse de son regard. Il faut que le film soit l´imminence du meurtre et en même temps son 

empechêment.“402 

                                                 
400 Možnost interpretace vztahu Olivier-Francis jako vztahu otec-syn je zjevná. Opět zde vidíme jasnou 
návaznost na Lévinase, který vztah otcovství považoval za základní vztah člověka k člověku, za vztah 
umožňující jeho budoucnost: „Každý syn otce je jediný syn, vyvolený syn. Láska otce k synovi završuje jediný 
možný vztah k jedinečnosti jiného a v tomto smyslu je lásku vůbec třeba chápat na základě otcovské lásky.“ 
(E. LÉVINAS, Totalita a nekonečno, Praha, OIKOYMENH, 1997, s. 250.); „Otcovství a bratrství – příbuzenské 
vztahy bez biologických základů – běžné metafory v našem každodenním životě. Vztah učitele k žákovi 
nespočívá jen v tom, ale určitě je to v něm obsaženo.“ (E. LÉVINAS, Etika a nekonečno, Praha, OIKOYMENH, 
1994, s. 174) 
401 Viz M. ESTÈVE, Un cinéma humaniste, Cerf-Corlet 2007, p. 77. 
402 L. DARDENNE, Au dos de nos images (1991-2005), Paris, Seuil 2008, p. 117: „Pohyb filmu je pohybem 
Oliviera: jít/vrátit se/jít. Záhadné váhání. Labyrint. Váhání ještě záhadnější, jestliže vynecháme jeho pohled. Je 
zapotřebí, aby se film neustále nacházel v těsné blízkosti smrti a zároveň i v jejím zamezení.“ 
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Ve scéně, kdy Olivier hovoří o Francisovi se svojí bývalou manželkou, která nechápe, 

že se Olivier chce Francise ujmout, zaznívá:  

Manželka: „Kdo si myslíš, že jsi? Nikdo by to neudělal.“ 

Olivier: „Já v 

Manželka: „Tak proč to děláš?“ 

Olivier: „Nevím…“ 

Jedno z možných vysvětlení Olivierových činů, které v sobě nesou pro manželku 

nepochopitelnou dobrotu, nacházíme právě v interpretaci lévinasovského směru: Olivier 

vnímá, ač nevědomě, volání Francisovi tváře, obnažené, nahé a zranitelné, která volá po tom, 

aby jí Olivier odpověděl, aby se za ni stal odpovědný. 

Od této scény dál se již vyprávění soustředí pouze na Olivera a Francise, na jejich 

společnou cestu autem na pilu, při které se rozvíjí a prohlubuje jejich vztah, ovšem za 

neustále vzrůstajícího napětí. Až do poslední chvíle si nemůžeme být jisti, co Olivier učiní. 

Během cesty dochází k přiznání: Francis uškrtil malého chlapce v autě, protože nechtěl pustit 

Francisovu ruku, když kradl autorádio: 

Olivier: „Lituješ toho, cos udělal?“ 

Francis: „Samozřejmě.“ 

Olivier: „Proč samozřejmě?“ 

Francis: „Pět let zavřený, to je čeho litovat.“ 

Francis pociťuje lítost. Ta ale nevyplývá z vraždy, ale pouze z promarnění pěti let jeho 

vlastního života. Francis zabil člověka, zabil bližního, nedokázal naplnit etický požadavek 

tváře (malého chlapce), Francis je ten, který dosvědčuje faktickou možnost vraždy: „Tvář je 

to, co nelze zabít, nebo přinejmenším čeho smysl spočívá v příkaze: ‘Nezabiješ.’ K vraždám 

samozřejmě dochází: druhého zabít lze; etický požadavek není ontologická nutnost.“403 

Olivier se přesto nemstí. Na pile Francisovi prozradí, že zavražděný chlapec byl jeho 

synem. Francis vyděšen utíká, protože se bojí, že se teď sám stane obětí vraždy – vraždy, 

kterou by možná sám, být na místě svého učitele, spáchal. Francis se nejdříve schovává mezi 

dřevem na pile a poté prchá ven. Olivier dohoní Francise až po deseti minutách, v mokrém 

lese, kde Francise povalí na zem a snaží se jej přemoci. Na spadaném listí nad mladším 

a subtilnějším Francisem robustní muž vítězí. Jeho ruce svírají chlapcův krk. Vzápětí jej ale 

uvolňují. Olivier sedí vedle Francise, oba dva těžce a přerývavě dýchají, konečně klidná 

kamera oba zabírá ze strany (93. minuta). Na tomto místě dochází k zásadnímu obratu a 

                                                 
403 E. LÉVINAS, Etika a nekonečno, Praha, OIKOYMENH, 2009, s. 209. 
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zároveň k vyvrcholení celého filmu. Tato scéna snad ani není scénou odpuštění jako spíše 

okamžikem, kdy se Olivierovi vyjevuje nemožnost zabít. Francisova tvář právě teď 

s definitivní platností promlouvá k Olivierovi. Tvář Francise je „vystavená, ohrožená, jakoby 

přímo vyzývající k aktu násilí. A přitom právě tvář je to, co nám brání zabít“,404 píše Lévinas. 

Olivier vítězí nad touhou zabít, která snad instinktivně přichází při setkání s vrahem vlastního 

dítěte. Olivier stojí před tváří druhého a „tvář je to, co nelze zabít“.405 A přitom, zároveň (!), 

je tolik aktu násilí vystavená a svým způsobem (svým neomluvitelným násilným činem) po 

něm tolik volá – ovšem pouze na úrovni vnímaní tváře jakožto součásti totality světa. 

Francisův čin volá po pomstě, ale jeho tvář volá po tom, aby za něj byl Olivier odpovědný, 

aby poslechl přikázání „nezabiješ“. 

Olivier odchází, vrací se k autu a pokračuje v započaté práci na pile. Po chvíli se vrací 

i Francis, přidává se ke svému učiteli a pomáhá mu upevnit dřevěné latě na vozík auta (94.-

96. minuta). Následují bílé titulky na černém pozadí bez doprovodu jakékoli hudby. Ticho. 

Film nenabízí žádné jasnější rozuzlení, žádné vysvětlení Olivierových prožitků, žádná slova. 

Divák zůstává sám, s prožitkem nesnesitelného napětí, které konečně polevilo. 

Prosvěltení všeho ale přichází se znalostí etického rozvrhu Emmanuela Lévinase: 

 

Tvář se vzpírá vlastnění, mé moci. Ve své epifanii, ve výrazu, se smyslové, 

ještě uchopitelné, obrací v naprosté odpírání vůči pochopení. Tato proměna je 

možná jen otevřením nového rozměru. Vzdor vůči uchopení se totiž neděje 

jako nepřekonatelná rezistence, jako tvrdost skály, o kterou se láme úsilí 

ruky, jako odlehlost hvězdy v nesmírnosti prostoru. Výraz, který tvář uvádí 

do světa, neodolává slabosti mých schopností, nýbrž odolává moci mé moci. 

Tvář, jež je stále věc mezi věcmi, proráží formu, která ji nicméně vymezuje. 

Což konkrétně znamená: tvář ke mně mluví a tím mne vybízí ke vztahu, jenž 

je nesouměřitelný s vykonávanou mocí, ať by to byla slast či poznání.406 

 

6.4.3.2 Dítě: cesta k spočinutí v přítomném okamžiku 
Druhým filmem, za který Luc a Jean-Pierre Dardennovi získali Zlatou palmu 

v Cannes, je drama Dítě (L´Enfant¸2005). Příběh o mladém muži jménem Bruno (Jérémie 

Rénier), který se stává otcem, aniž by byl schopen nést veškeré důsledky (etické, materiální) 

s tím spojené, se opět odehrává v průmyslovém městě Seraing, kde se bratři Dardennové 

                                                 
404 Tamtéž, s. 208. 
405 Tamtéž, s. 209. 
406 E. LÉVINAS, Totalita a nekonečno, Praha, OIKOYMENH, 1997, s. 174. 
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narodili a stále žijí. Kromě postav zde hraje důležitou roli i městské prostředí a také městem 

protékající řeka Meuse. Ta má v ději zásadní význam – a ve filmu je přítomná, i když někdy 

jen latentně, od začátku až do konce, stejně jako Brunova dívka Sonia (Déborah François), 

matka novorozeného dítěte. 

Bruno se Soniou žijí ze dne na den, bezstarostně, bez jakýchkoli plánů do budoucnosti. 

Panuje mezi nimi dětský vztah naplněný vzájemným škádlením a hrou. Ani on ani ona ještě 

nejsou zralými lidmi. Zatímco ale Sonia je zjevně proměněna svým mateřstvím (o své dítě 

projevuje přirozený zájem), roztěkaného Bruna jeho otcovství nijak znatelně neproměnilo. Se 

Soniou a svým novorozeným synem se poprvé setkává na ulici, kam za ním Sonia po 

propuštění z nemocnice sama přichází. Bruno právě obchází auta stojící na červené a prosí 

o drobné. Sonia na něj přes ulici volá, Bruno ji zaregistruje až po chvíli. Je zcela zaměstnán 

svojí činností – a tou zůstane zaměstnán až téměř do konce filmu, kdy teprve dochází 

k možnosti jeho proměny: „Bruno ne complote pas, ne calcule pas, n´as pas de stratégie. Il 

est dans l´immédiateté. Il a envie, il prend, il n´as plus envie, il jette, il oublie. Quelque chose 

dans sa jouissance a un lien avec l´attirance de la mort,“407 píše Luc Dardenne. Bruno 

nevěnuje dítěti žádnou pozornost, nezeptá se na jeho zdraví a ani nemá čas si jej pochovat. Ve 

chvíli kdy mu malého Jimmyho Sonia podává, zazvoní Brunovi mobil a Bruno se vrací ke své 

drobné kriminální činnosti. Bruno jako by se nedokázal soustředit, jako by neustále za něčím 

spěchal: „Bruno fait ça… puis ça… puis s´interropt… fait encore autre chose… Il passe d´une 

chose à l´autre, il est ici puis soudain il va là où il pourrait mieux se marrer… On dirait que 

rien ne l´intéresse vraiment, il est comme fatigué de tout.“408 

Bruno je zcela zaměstnán sebou, svými nápady, jak a kde přijít k penězům, co prodat 

do bazaru, co kde malého ukrást. Peníze nepočítá. Když jsou, jsou, když nejsou, zase budou. 

„Práce je pro blbce,“ říká v jednu chvíli Sonie a vzápětí jí kupuje bundu za 200 euro, které má 

zrovna u sebe. 

Bruno je v jádru oním dítětem, na které odkazuje název filmu. Dítětem, které musí 

dospět, protože na něj již jiné dítě upírá své zraky a ukazuje mu svoji tvář. Zatím ale 

dospělosti (ve smyslu převzetí odpovědnosti) není mocen. Bruno šéfuje skupince malých, asi 

čtrnáctiletých chlapců, kteří mu pomáhají při krádežích. Není ale jejich skutečným vůdcem, 

podléhá jejich přáním i rozkazům, nedokáže být skutečně tím, kdo vede. Po celé dny je 

                                                 
407 L. DARDENNE, Au dos de nos images (1991-2005), Paris, Seuil, 2008, p. 156: „Bruno neplánuje, nepočítá, 
nemá žádnou strategii. Je v přítomném okamžiku. Když má chuť, tak bere, když nemá, tak to zahodí, zapomene. 
Něco v jeho radosti je spojené s přitažlivostí smrti.“ 
408 Tamtéž, p. 153: „Bruno dělá tohle…pak tamto…pak toho nechá…a dělá zas něco jiného…Přechází od jedné 
věci k druhé, je tady a pak najednou jde někam, kde by se mu to víc líbilo. Dá se říct, že ho nic skutečně 
nezajímá, jako kdyby byl ze všeho unavený.“  
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zaměstnán sháněním a prodáváním různých předmětů (šperky, CD přehrávače atd.). Není 

schopen se otevřít ani Sonie, ani Jimmymu. Pro něj jako by dítě nebylo, či spíše jako by bylo 

pouhým předmětem mezi mnoha dalšími, které se nabízejí k možnému prodeji a výměně za 

větší či menší obnos peněz. 

Bruno se rozhoduje nemluvně prodat k adopci. „Bruno vend son fils. Il choisit la mort. 

Comment retrouver la vie?“409 V této chvíli dochází k jednoznačnému činu: Bruno skutečně 

nevnímá svého syna jinak než jako objekt, který se může stát předmětem směny.410 Malý 

Jimmy pro něj nemá tvář v lévinasovském smyslu, Bruno k němu nemá otcovský vztah, tedy 

vztah, který je pro Lévinase předobrazem všech dalších vztahů k bližním. 

Výměnou za malého Jimmyho dostává 5000 eur, které pak ukazuje Sonie. Ta poté, co 

jí Bruno sdělí, že dítě prodal, upadá do mdlob. „Uděláme si nové, podívej, kolik mám peněz,“ 

nechápe Bruno šok své partnerky. Odváží ji do nemocnice, kde jej Sonia udává policii. Bruno 

rychle vykupuje Jimmyho zpět. Ne ovšem proto, že si uvědomil svůj neomluvitelný čin, ale 

ze strachu před policií. Sonia se s ním po propuštění z nemocnice odmítá bavit a nechce s ním 

mít už nic společného. Bruno stále nechápe proč a pokračuje ve své na sebe zaměřené 

činnosti. K Sonie se chce vrátit, ale jeho omluvy jen skrývají skutečný motiv: hlad a strach 

o vlastní existenci. Život stále chápe pouze jako výměnný obchod: „Prásklas mě poldům, tak 

jsme si kvit, ne? Prosím, nech mě se vrátit…,“ škemrá Bruno. 

K jeho proměně nakonec dochází až v krajní situaci, během nepodařené krádeže na 

motorce. Bruno se svým mladším kumpánem, asi třináctiletým Stevem, okrádá ženu na ulici 

a poté odjíždí s její taškou na motorce. Ujíždějící zloděje ale začne pronásledovat 

kolemjedoucí vůz. Bruno a Steve přijíždějí ke břehu řeky Meuse. Pronásledovatelé jsou jim 

v patách, a tak se Bruno pomalu noří do studené vody a schovává se pod zbytky jakési 

železné konstrukce. Steve Bruna následuje, i když se zjevně bojí. Když pronásledovatelé 

odejdou, Bruno chce z řeky vylézt, ale Steve se začne topit. Bruno nakonec promrzlého Steva 

vytahuje, ten ale nemůže chodit, protože dostal silnou křeč do nohou. Po chvíli přijíždí policie 

a Bruno nechává nehybného Steva na místě. Po odjezdu policie, která s sebou odvádí 

i šokovaného Steva, jde Bruno zpět k motorce. Tu pak táhne přes celé město až k policejní 

stanici. V tuto chvíli se Bruno ocitá sám a vedle sebe tlačí motorku, která mu ještě před chvílí 

sloužila jako nástroj kriminální obživy. Nyní se ale stala něčím jiným, stala se břemenem 

                                                 
409 Tamtéž, p. 157: „Bruno prodává svého syna. Vybírá si smrt. Jak znovu najít život?“ 
410 Viz tamtéž, p. 147: „Vendre son enfant, qu´est-ce que ça signifie? Qu´il ne peut reconnaître que l´enfant 
s´adresse à lui comme son fils, le fils don il est le père?“ („Prodat své dítě, co to znamená? Že nemůže uznat, že 
se na něj dítě obrací jako jeho syn, syn, jehož je otcem?“)  
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minulosti, kterou Bruno – možná – brzy opustí, stala určitým nástrojem pokání.411 Bruno se 

díky hraničnímu prožitku, kdy zachránil život druhému, snad proměnil: „Bruno l´aidrait, le 

sauverait et par ce geste changerait, deviendrait père.“412 

Bruno míří na policejní stanici, kde se před zadrženým Stevem a vyšetřující 

komisařkou přiznává k naplánování krádeže, vrací ukradené peníze a Stevovi dává klíček od 

motorky. 

Následuje poslední scéna filmu: Bruno ve vězeňském úboru přichází do místnosti pro 

návštěvy, kde na něj čeká Sonia. Ta pro oba přináší kafe z automatu. Následuje poslední 

dialog filmu: 

Bruno: „A jak se má Jimmy?“ 

Sonia: „Dobře.“ 

Pak se Bruno napije, položí kelímek s kafem a rozpláče se. Bere Soniu za ruce, ta 

propuká v pláč též. Bruno se dívá Sonie do tváře (!) a Sonia pohled opětuje, jejich tváře se 

konečně setkávají a navazují onen němý rozhovor, kdy vnímám, že „tvář druhého znamená 

volání po mně, zavolání“.413 Teprve v tomto okamžiku, na samém konci filmu, se Bruno jako 

první ptá po svém synu Jimmym. A svým dotazem stvrzuje svoji vnitřní proměnu, své nově 

přijaté otcovské role. Brunovy slzy a intenzivní pláč jsou konkrétním vyjádřením přijetí 

odpovědnosti za Soniu i (možná především) za svého syna Jimmyho. V závěrečné scéně se 

tak konkretizují následující slova Emmanuela Lévinase: 

 

To já mám druhého na bedrech, já jsem za něj odpovědný. (…) Má odpovědnost 

je nepostupitelná, nikdo mě nemůže nahradit. Na odpovědnosti, tj. na onom 

postavení či na onom sesazení svrchovaného já ve vlastním vědomí – sesazení, 

které je právě odpovědností za druhého – je ve skutečnosti založena sama 

identita lidského já. Odpovědnost je to, co připadá výhradně mně a co lidsky 

nemohu odmítnout. Toto břemeno je nejvyšším důstojenstvím jedinečného. Já-

                                                 
411 Bruno táhnoucí svoji motorku může vzdáleně připomenout slavnou scénu z filmu Mise (The Mission, režie 
R. Joffé, 1986), kdy Robert de Niro jakožto napravený otrokář Rodrigo Mendoza musí jít na vysoké místo 
v horách a za sebou táhnout svoji těžkou výzbroj a brnění – tedy předměty, které mu v minulosti sloužily pro 
páchání násilí na lidech. Pro Mendozu je to akt pokání, při kterém si uvědomuje, co vše v minulosti spáchal a co 
vše svým příklonem ke křesťanství opouští. Možná, že v Brunovi se odehrává něco podobného, ovšem 
nekonfesijního a snad i neuvědomovaného. 
412 L. DARDENNE, Au dos de nos images (1991-2005), Paris, Seuil, 2008, p. 157: „Bruno mu pomůže, zachrání 
ho a tím se změní, stane se otcem.“ 
413 E. LÉVINAS, Být pro druhého (Dva rozhovory), Praha, Zvon, 1997, s. 17. 
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nezaměnitelný jsem tímto já pouze do té míry, pokud jsem odpovědný. Já mohu 

zastoupit všechny, ale nikdo nemůže zastoupit mne.414 

 

Bruno svým pláčem stvrzuje svoji nezastupitelnou pozici vůči Sonie a malému 

Jimmymu, ve které nemůže být nikým nahrazen. Pouze on je otcem, pouze on je Soniným 

partnerem. Zatímco po celý film byl Bruno nesoustředěným, těkavým a neustále unikajícím 

jedincem, nyní poprvé se zastavuje, sedí u stolu, a je plně přítomen v tomto nastalém 

okamžiku, který ztvrzuje a vyjevuje jeho proměnu. 

„Chaque fois que je décris le comportement de Bruno, j´ai envie d´écrire: comme si ce 

qu´il faisait ou ce qu´on lui faisait ne l´affectait pas, comme s´il n´était pas là. (…) À la fin du 

film, Bruno serait là.“415 

Poprvé od začátku příběhu Bruno není zapouzdřen v sobě samém a ve svých 

momentálních potřebách. V této závěrečné scéně filmu jde o konkrétní zachycení 

lévinasovského „být pro druhého“. Bruno nečeká na Sonin názor, nečeká se svými slzami na 

Sonino přijetí či odmítnutí. Sonia a s ní i nepřítomný Jimmy jsou zde a ať je jejich postoj 

jakýkoli, Bruno přijímá asymetrickou odpovědnost, která vyplývá z jejich prosté přítomnosti. 

 

6.4.4 Závěr 

Hlavní postavy filmů Syn i Dítě (a stejně tak, do určité míry, i protagonisté dalších 

filmů z dílny bratří Dardennů) jsou zasaženy událostí volání tváře druhého člověka. A v té se 

vyjevuje, že jsou to právě ony, na koho padá odpovědnost za druhého. Tím se vyjevuje 

Dostojevského tolikrát citovaná maxima (bratry Dardennovými i Lévinasem): „Jsme všichni 

odpovědni za všechny a za všechno přede všemi, a já víc než ti druzí.“ Tento extrémní 

požadavek, jedincem nikdy zcela nenaplnitelný, Dardenni uchopují v každodenní realitě, kdy 

do situace vstupují ještě mnohá jiná hlediska vyžadující spravedlnost i pro onoho 

„odpovídajícího“ jedince, jak také upozorňuje Lévinas. 

Žádná z postav bratří Dardennů není intelektuálně založena, není duchovním 

člověkem v Patočkově slova smyslu. Jejich proměna není lemována myšlenkovými 

experimenty a průniky, ale činy a událostmi, které je posouvají dál. Životní události je 

dovedou až do okamžiku, kdy se vyjevuje etická osa meziosobních vztahů, totiž bezprostřední 

                                                 
414 E. LÉVINAS, Etika a nekonečno, Praha, OIKOYMENH, 2009, s. 214-215. 
415 L. DARDENNE, Au dos de nos images (1991-2005), Paris, Seuil 2008, p. 164 „Vždycky když popisuji 
Brunovo chování, mám chuť napsat: jako by se ho netýkalo to, co dělá, nebo to, co je mu činěno, jako kdyby 
nebyl přítomen. (…) Na konci filmu by byl Bruno konečně přítomen.“ 
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jistota existence druhého a přijetí jeho jinakosti.416 V jednom z rozhovorů bratří Dardenni 

říkají, že jejich hlubokou nadějí je skutečnost, že člověk se předtím i poté, co udělá něco 

nenapravitelného, snaží najít cestu k sobě samému a také k druhému člověku. Ve svých 

filmech uchopují v různorodé konkrétnosti právě tento aspekt lidské existence. Jednou ze 

základních charakteristik jejich tvorby je snaha zachytit odpovědnost člověka a jeho vztah 

k druhému. 

 

V rámci zkoumání možnosti rozvoje sociologické imaginace jsme paradoxně až 

v závěru setkávání teoretických sociálně vědných konceptů s filmem dospěli k bodu, který by 

mohl být jeho počátkem: pozornost k nejbližšímu druhému. Mnohdy jsme ale natolik ohlušeni 

a oslepeni událostmi z nejrůznějších koutů planety Země, že právě onoho druhého, který je 

nám prostorově nejblíže, nevnímáme. Teoretická starost o lidstvo tak může někdy přehlušit 

možnost konkrétní pomoci, kterou mohu poskytnout právě já tomu, kdo je mi nejblíže. Právě 

proto jsme filmy Jeana-Pierra a Luca Dardennových zařadili na závěr našeho filmově-

interpretačního exkurzu, poté, co nám jiné filmy připomněly nutnost promýšlet odpovědnost 

v rozměrech planetární etiky. Nelze činit konkrétní kroky, které povedou ke změně sebe – 

a tedy i společnosti – aniž bychom se vzdávali osobní odpovědnosti za ty nejbližší. 

Odpovědnost za blízké druhé může být viditelná, jasná a okamžitá. Od pevného postoje vůči 

nejbližším pak můžeme rozvinout svoji odpovědnost i na vzdálené blízké, které ani nikdy 

v životě neuvidím: „Blízkost druhého tak, jak o ní v knize hovořím, neznamená, že mi je ten 

druhý prostě blízký v prostoru nebo jako příbuzný, ale že je mi blízký v tom nejzákladnějším, 

v tom, že se cítím – že jsem – za něj odpovědný.“417 

Bratři Dardenni plaše věří v sílu umění a filmového vyjádření, v možnost proměny 

diváka při setkání s uměleckým dílem, pokud má divák jistou schopnost morální imaginace: 

 

L´imagination morale ou la capacité de se mettre à la place d´un autre. C´est 

un peu cela que le film demande au spectateur. Et cet autre, il surprend. Et le 

spectateur surpris s´apperçoit que l´autre l´a emmené ailleurs et il s´en veut de 

ne pas avoir imaginé que l´autre était capable de l´emmener jusque-là, de 

l´élever à cette hauteur. Et il le remercie.418 

                                                 
416 Viz L. DARDENNE, Au dos de nos images (1991-2005), Paris, Seuil, 2008, s. 13. 
417 E. LÉVINAS, Etika a nekonečno, Praha, OIKOYMENH, 2009, s. 212. 
418 L. DARDENNE, Au dos de nos images (1991-2005), Paris, Seuil, 2008, p. 131: „Morální imaginace či 
schopnost zaujmout míst druhého. Asi právě to žádá film od diváka. A překvapuje jej. A překvapený divák vidí, 
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V předchozích kapitolách jsme se této možnosti dotýkali při zkoumání vztahu 

sociologické imaginace, umění a filmu.  

                                                                                                                                                         
že jej film zavedl kamsi jinam a zlobí se, že si předtím nedokázal takovou možnost představit. Nedokázal si 
představit, že by jej film zavedl až tak daleko, že by jej pozvedl až do takové výše. A děkuje mu za to.“ 
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7 Závěr  
 

Předkládaná disertační práce měla za cíl prozkoumat možnosti vztahu sociologické 

imaginace a filmu v návaznosti na současný rychle se proměňující život člověka na planetě 

Zemi a na jeho rozšiřující se hranice odpovědnosti. 

Sociologickou imaginaci jsme ve schodě s Millsem uchopili jako prostředek lepší 

orientace jednotlivce ve světě. Zároveň jsme ale zdůraznili její výchovný a následně 

sebevýchovný náboj. Sociologická imaginace jako součást výchovy je „vyváděním z každé 

částečnosti, z každé uzavřenosti ve sféře omezených zájmů do prostoru, otevírajícího se 

jediným skutečně lidským směrem: od dílčího k celkovému“.419 

Schopnost sociologické imaginace by měla vést od výchovy k sebevýchově, 

k pochopení, že teoretické poznatky humanitních věd i filmová díla přispívají, každý svým 

originálním a specifickým způsobem, k poznání skutečného světa a reálného života každého 

jednotlivce. Jak teoretické poznatky vědy, tak umění mají svůj smysl pouze pokud je 

vztáhneme do každodenní reality našeho života. 

V první části práce jsme představili současný svět, který prochází obdobím 

bezprecedentních změn, aniž by si jich člověk jako jednotlivec byl dostatečně vědom. 

V současnosti spatřujeme jeden z nejdůležitějších plodů sociologické imaginace v podpoře 

vědomí planetarizace lidstva, ve vědomí skutečnosti, že tento dosud abstraktní pojem – 

lidstvo - již dostal zcela konkrétní ráz. Pomocí koncepcí J. Krejčího (socio-antropologická 

mutace) a E. Morina (čtvrté zrození lidstva: planetární éra) jsme nastínili možné pojetí těchto 

radikálních proměn společnosti, které proměňují hluboce zakořeněnou a po staletí pozvolna 

utvářenou zkušenost člověka. Ulrich Beck a jeho koncepce rizikové společnosti, která má své 

jasné důsledky v nutnosti proměny smýšlení každého jednotlivého člověka, nás pak dovedli 

k otázkám etické povahy. 

Průzkum etických otázek platných pro planetární éru jsme začali Hansem Jonasem 

a jeho koncepcí etiky odpovědnosti. Jonas jasně specifikoval nové etické požadavky 

vyvstávající v závislosti na vědeckých a technologických objevech především 20. století 

a zdůraznil nové dimenze odpovědnosti překračující prostorové i časové hranice. Na něj 

určitým způsobem navázal Edgar Morin se svojí etikou pro planetární éru a nutností pěstovat 

planetární vědomí člověka. Jeho důraz na nedělitelnost trojúhelníku individuum-společnost-

lidský druh, kde každý ze tří jeho vrcholů má své etické implikace, vede ke zdůraznění 

a jasnému předestření dosud pomíjených dimenzí odpovědnosti člověka. Ta se většinou 

                                                 
419 R. PALOUŠ, Čas výchovy, Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1991, s. 161. 
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soustředila na individuum a společnost, ale dimenze odpovědnosti člověka za lidský druh 

a planetu Zemi (Země-Vlast) byla a stále do značné míry je opomíjena. 

Planetární etiku nicméně nelze budovat bez toho, aby člověk stál na pevné půdě 

odpovědnosti v každodenním životě, tedy aniž by byl odpovědný za lidi, kteří nás obklopují 

v naší každodennosti. Přijmout nároky planetární etiky můžeme až tehdy, pokud jsme 

vybaveni základní otevřeností vůči druhému člověku. Proto jsme se v závěru obrátili 

k etickému konceptu Emmanuela Lévinase, jehož pojetí vztahu k druhému člověku je 

východiskem i pro vztah ke všem ostatním lidem. I přes život v planetární éře je nutné čerpat 

z Lévinasova promýšlení vztahu tváří v tvář. Ač zajisté platí, že „jakmile se Druhý rozplývá 

do Mnohých, nejprve se smývá jeho Tvář. Druhý/druzí je/jsou nyní bez tváře.“420 Ano, ale 

i přesto je našim prvořadým úkolem nikdy nezapomenout na jedinečný osobní vztah 

k druhému člověku, kterého nelze redukovat na zaměnitelnou jednotku v řadě jednotek 

dalších. Druhého nesmíme redukovat na jeho fyzickou existenci, ale naopak: „Musíme být 

znovu redukováni na holou podstatu naší společné lidskosti, ze které jsme se v Lévinasově 

mravním univerzu zrodili.“421 Měli bychom vždy mít na paměti nepostižitelnost, jinakost 

a jedinečnost druhého a to i ve světě, kde žije přes šest miliard lidí, ve světě planetární 

odpovědnosti, ve světě pohybujícím se nad propastí kolektivní (sebe)vraždy. 

V současnosti dochází k vysokému nároku: odpovědnost vůči jedinci převést na 

odpovědnost vůči lidstvu, této neuchopitelné a nepředstavitelné entitě: 

 

Můj bližní je každý, kdo mne potřebuje a komu mohu pomoci. Pojem ‘bližní‘ 

se univerzalizuje a zároveň zůstává konkrétní. Navzdory svému rozšíření na 

všechny lidi se neredukuje na vyjádření abstraktní a povšechné lásky, která je 

sama v sobě málo motivující, nýbrž vyžaduje mé odhodlání tady a teď.422 

 

Opomíjení nových dimenzi odpovědnosti pramení z neschopnosti propojit různé 

dimenze poznání se svým vlastním životem, čemuž by měla napomoci právě schopnost 

sociologické imaginace. K jejímu rozvinutí jsme se rozhodli použít film, který je zároveň 

součástí médií i specifickou uměleckou formou. V druhé části práce jsme ukázali možnost 

prostřednictvím umění objevovat nově svět, který nás obklopuje a jehož jsme součástí. Pojali 

                                                 
420 Z. BAUMAN, Individualizovaná společnost, Praha, Mladá fronta, 2004, s. 209. 
421 Tamtéž, s. 210. 
422 BENEDIKT XVI., Deus caritas est : encyklika nejvyššího pontifika Benedikta XVI. biskupům, kněžím 
a jáhnům, Bohu zasvěceným osobám a všem věřícím laikům o křesťanské lásce, Paulínky, Česká biskupská 
konference, Praha 2006, s. 23-24. 
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jsme umělecké dílo jako útvar, „jehož tvůrce usiluje o postižení – vyjasnění – vyjevení smyslu 

světa (i sebe sama) konstituováním příběhů prezentujících v rozmanitých žánrových podobách 

mezilidské vztahy (v předivu dějinných událostí bytí) a podávajících jejich nadčasovou 

reflexi“.423 Ukázali jsme, že prostřednictvím filmu lze odhalovat nejrůznější souvislosti, lze se 

podívat na mnohé věci nově a jinak a také lze, v neposlední řadě, budovat sociologickou 

imaginaci prostřednictvím spojení filmu a teoretických poznatků humanitních věd. 

Sociologická imaginace zde při setkání s filmem nachází své místo, protože „to, co se v textu 

nabízí k interpretaci, je vlastně rozvrh světa, který bych mohl obývat a do něhož bych mohl 

pozvednout své nejvlastnější možnosti“.424  

Možnost budování sociologické imaginace prostřednictvím filmu jsme pak prověřili 

a ukázali na pěti vybraných filmových dílech. Jejich pořadí (s úvodní výjimkou filmu Paříž) 

odpovídá osnově první části práce. 

Film Paříž Francouze Cédrica Klapische je konkrétním uchopením myšlenek Josefa 

Piepera a jeho rozlišení pobývání ve světě práce na jedné straně a „prorážení kupole všedního 

dne“ prostřednictvím filozofování na straně druhé. Hrdina Pierre je nucen vystoupit ze své 

každodennosti a je vystaven filozofickému uvažování, které překračuje svět samozřejmosti 

a užitku. Pierre je zároveň ukázkou člověka na cestě, člověka hledajícího a duchovního 

(Patočka). Je takovým člověkem, jakým bychom my měli být divákem při snaze o plodné 

setkání s filmy. 

Počínaje filmy G. Reggia jsme již sledovali obsahovou linii utvářenou v první části 

práce. Dokumenty amerického režiséra Godfreye Reggia abstrahují od příběhu jednotlivce. 

Reggio se ve svých filmech zaměřuje na globální aspekty života a na celkový stav planety 

Země. Dokument Koyaanisqatsi zdůrazňuje život vyvedený z rovnováhy a upozorňuje na 

nebezpečí rychlého a náhlého konce lidstva, které se dosud nezbavilo své pyšné nadvlády nad 

vším stvořeným. Film Powaqqatsi jsme v závislosti na tezích U. Becka a E. Morina 

interpretovali jako zamyšlení nad nezvratitelnou propojeností života na Zemi, nad společnou 

lidskou identitou a společným lidským osudem. 

Následující výklad dokumentární rekonstrukce událostí 11. září 2001 Let č. 93 režiséra 

Paula Greengrasse je věnován rizikové společnosti U. Becka a faktu pouze zdánlivé 

zabezpečenosti našich životů a faktické křehkosti námi obývaného světa. Let č. 93 jsme 

použili jako nástroj pro rozvinutí sociologické imaginace v oblasti uvědomění si části 

                                                 
423 M. MIKULÁŠEK, „Zření duchovního kosmu“ a „ars interpretandi“. Anatomie literární hermeneutiky: 
umění hermeneuticko-genologické interpretace, Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, 2008, s. 99. 
424 P. RICOEUR, Život, pravda, symbol, Praha, OIKOYMENH,1993, s. 250. 
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skutečných kontur života v 21. století. Života, který je charakterizován sdílenými 

nebezpečími, jež nejsou jednoduše postižitelná a jejichž dalekosáhlé implikace často přesahují 

možnosti naší představivosti. 

Posledními analyzovanými filmy jsou snímky Syn a Dítě z dílny bratří Dardennů. Dílo 

této belgické sourozenecké dvojice je konkrétním filmovým uchopením etického rozvrhu 

Emmanuela Lévinase, jehož myšlenky jsme představili v závěru první, teoretické části naší 

práce. Ve svých filmech Jean-Pierre a Luc Dardennovi ukazují cestu jednotlivce k vnitřní 

proměně a k vnitřnímu projasnění vztahu k blízkému člověku v intencích odpovědnosti za 

druhého, jak o ní hovoří Lévinas. Právě tato odpovědnost za druhého, která je na mne 

kladena, se stává i základem odpovědnosti v jejích dalších úrovních včetně úrovně planetární. 

Cílem druhé části práce bylo ukázat možnost využití filmu jako prostředku pro 

budování sociologické imaginace. Tento cíl se podařilo naplnit. Prostřednictvím 

interpretovaných filmů jsme upozornili na skutečnost, že film může být vhodným 

prostředkem pro poznávání a interpretaci světa. Film může být, díky spojení se sociologickou 

imaginací, výrazně nápomocen přetváření našich představ o světě, ve kterém jsme vždy 

aktivními činiteli, na jejichž bedrech leží vysoké etické nároky. Prostřednictvím filmu se 

můžeme nejen lépe orientovat v současném vysoce komplexním a propojeném světě, ale také 

nacházet a odhalovat sebe sama. Film tak je i nástrojem sebepoznání, které je od poznávání 

světa neoddělitelné. 

Sociologická imaginace, je-li chápána jako prostředek výchovy či sebevýchovy, vede 

nejen ke schopnosti lépe a přesněji zasadit svůj život do života společnosti a daného 

dějinného období, ale také přispívá k hlubšímu pochopení místa jednotlivce ve světě. 

Sociologická imaginace přispívá k tomu, abychom dokázali „chápat svět jako místo úloh, 

které se pro odpovědného člověka kladou“425 a ukazuje, „jak uskutečnit to, co svět do nás 

vložil jako pouhou vágní intenci, ale tak, že prohlédnutím a přemožením všeho, co nejsem já, 

se tato intence může uskutečnit – možná docela jinak než v mých představách, úmyslech…“426 

 

                                                 
425 J. PATOČKA, Péče o duši: soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách. III, Kacířské 
eseje o filosofii dějin, Praha, OIKOYMENH, 2002, s. 514. 
426 Tamtéž. 
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8 Abstrakt 
 

Disertační práce Sociologická imaginace a film v kulturologické perspektivě zkoumá 

možnosti vztahu sociologické imaginace a filmu v návaznosti na současný rychle se 

proměňující život člověka na planetě Zemi a na jeho rozšiřující se hranice odpovědnosti.  

Sociologickou imaginaci jsme ve shodě se s americkým sociologem Ch. W. Millsem 

uchopili jako prostředek lepší orientace jednotlivce ve světě. Zároveň jsme ale zdůraznili její 

výchovný a následně sebevýchovný náboj. Ukazujeme, že schopnost sociologické imaginace 

vede od výchovy k sebevýchově, k pochopení, že teoretické poznatky humanitních věd 

i filmová díla přispívají, každý svým originálním a specifickým způsobem, k poznání 

skutečného světa a reálného života každého jednotlivce.  

V první části práce jsme představili současný svět, který prochází obdobím 

bezprecedentních změn, aniž by si jich člověk jako jednotlivec byl dostatečně vědom. 

V současnosti spatřujeme jeden z nejdůležitějších plodů sociologické imaginace v podpoře 

vědomí planetarizace lidstva, ve vědomí skutečnosti, že tento dosud abstraktní pojem – 

lidstvo - již dostal zcela konkrétní ráz. Pomocí koncepcí J. Krejčího (socio-antropologická 

mutace) a E. Morina (čtvrté zrození lidstva: planetární éra) jsme nastínili možné pojetí těchto 

radikálních proměn společnosti, které proměňují po staletí pozvolna utvářenou zkušenost 

člověka. Ulrich Beck a jeho koncepce rizikové společnosti nás pak dovedl k otázkám etické 

povahy. 

Průzkum etických otázek platných pro planetární éru začínáme Hansem Jonasem a 

jeho koncepcí etiky odpovědnosti. Na něj navazuje Edgar Morin se svojí etikou pro planetární 

éru a nutností pěstovat planetární vědomí člověka. Jeho důraz na nedělitelnost trojúhelníku 

individuum-společnost-lidský druh, kde každý ze tří jeho vrcholů má své etické implikace, 

vede ke zdůraznění a jasnému předestření dosud pomíjených dimenzí odpovědnosti člověka. 

Přijmout nároky planetární etiky ovšem můžeme až tehdy, pokud jsme vybaveni základní 

otevřeností vůči druhému člověku, který je v naší bezprostřední blízkosti. Proto jsme se 

v závěru obrátili k etickému konceptu Emmanuela Lévinase, jehož pojetí vztahu k druhému 

člověku je východiskem i pro vztah ke všem ostatním lidem.  

Druhá část disertace teoreticky i prakticky dokazuje možnost využití filmu jako 

prostředku pro budování sociologické imaginace.V rámci práce jsme analyzovali následující 

filmy: Paříž (Paris, r. C. Klapisch, 2008), Koyaanisqatsi (r. G. Reggio, 1982), Powaqqatsi 

(r. G. Reggio, 1988), Let č. 93 (United 93, r. P. Greengrass, 2006), Syn (Le Fils, 2002, r. J.-

P. Dardenne a L. Dardenne) a Dítě (L´Enfant, 2005, J.-P. Dardenne a L. Dardenne). 
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9 English summary427 
 

 The thesis Sociological Imagination and Film in the Culturological Perspective 

examines the possibilities of the sociological imagination and film relation in response to 

today’s rapidly changing life of humanity on the planet Earth, as well as its expanding 

boundaries of responsibility. 

In this thesis, the concept of the sociological imagination, as presented by Ch. W. 

Mills, an American sociologist, is employed as a means of better orientation of an individual 

in the world. We show that the ability of sociological imagination leads from the education to 

the self-education and also to understanding that both, the theoretical knowledge of 

humanities and film art, contribute to the knowledge of the real world and real life of each 

individual. 

In the first part, we described the modern world which is undergoing a period of 

unprecedented change, the change that is not, paradoxically, perceived by its inhabitants 

sufficiently enough. We see one of the most important fruits of sociological imagination in 

promoting awareness of „planetarization of humanity,“ a concept that is no more theoretical 

only, but also very particular and contemporary. Using concepts of Jaroslav Krejčí, an English 

historian with Czech origins, and Edgar Morin, a French anthropologist and philosopher, we 

have outlined the possible concept of the radical transformation of today’s society. Later on, 

Ulrich Beck and his theory of risk society led to question ethical issues. 

The ethics of planetary era is based on the concepts of a German philosopher, Hans 

Jonas, and its ethics of responsibility, as well as on the work of Edgar Morin who, in many of 

his works, developed the ethics for the planetary era in detail. In the end we turned to 

Emmanuel Lévinas, whose concept of relation to other person makes a basis for the relation to 

humanity (relationships in the planetary era concept). 

The second part of the thesis demonstrated the possibility of using film (and art in 

general) as a vehicle for building sociological imagination. We analyzed the following films: 

Paris, (d. C. Klapisch, 2008), Koyaanisqatsi (d. G. Reggio, 1982), Powaqqatsi (d. G. Reggio, 

USA, 1988), United 93 (d. P. Greengrass, 2006), Le Fils, d. J.-P. a L. Dardenne, 2002) and 

L´Enfant (d. J.-P. a L. Dardenne, 2005). 

 

 

                                                 
427 Všechny překlady citací z anglického i francouzského jazyka stejně jako English summary v této práci 
provedl její autor Lukáš Jirsa.  
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