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vÝVOJ ĽUDSKÉHO MYSLENIA
t M. TURČEK, A. JANíK

s úhrn
Id,e o úvod k rozsiahlejšej práci autorov, ktorá ostala v rukopise. Konfrontuje sa rozporný
a zdlhavý vývoj, ktorým prešlo ľudstvo od svojho vzniku až po súčasnosť. Zohrali v ňom a zohrávajú svoju úlohu aj návykové látky. Do protikladu sa stavajú mýtické riešenia s prínosmi biológie,
psychológie a sociológie v tejto oblasti. Logické riešenia majú svoju formálnu a obsahovú stránku
a obidvoma sa treba zaoberať v rámci historickej postupnosti.
K rú č o v é s lov á: vývoj myslenia - mýtické a vedecké riešenia v oblasti myslenia - historická
vo vývoji myslenia .

postupnosť

M.

Turček,

A. Janík : THE DEVELOPMENT OF HUMAN THINKING

Summary
The paper represents the introduction to the author's more extensive work, which remained as
a manuscript. Controversial and lengthy development which the mankind experienced from its
emergence till the present time is confronted. Habit forming substances play a role in it. Mythical
solutions are put in contrast with biologic , psychologic and sociologic contributions in the relevant
field . Logical solutions contain formal and contentional aspects - both of them have to be dealt
with in the frame of historical course.
Key w o r ds : development of thinking - mythic and scientific solution in the field of thinking
- historical course in the development of thinking.

M. Turček, A . Janík : DIE ENTWICKLUNG DES MENSCHLICHEN DENKEN S
Zusammenfassung
Es handelt si ch um die Einfiihrung zu ei ner umfangreichen Arbeit der Autoren, die im Manuskriptstadium blieb. Die wiederspriichliche und langsame Entwicklung, die die Menschheit von
seiner Entstehung an bis zur Gegenwart durchmachte wird konfrontiert. Auch Gewôhnungsmittel
spielten und spielen noch eine Rolle . Mythische Lôsungen werden entgegengestellt den diesbeziiglichen Beiträge n der Biologie , Psychologie und Sociologie. Logische Lôsunge n enthalten formelle
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und inhaltliche Aspekte - mit beiden muss man si ch im Ram en des historischen Yerlaufes beschäf·
tigen .
Sch l ii ss e l wo rt e: Die Entwicklung des De nkens - Mythische und wissenschaftliche Läsung in
der Sfäre des Denkens - Historischer Yerlauf in der Entwicklung des Denkens.

M . T yp'leK,

A.

HHWK : PA3BMTME 'IEJIOBE'IECKO MbICJIM

P e310 Me
CTaTbR npe~cT aH.·1ReT C060M BBe~eHwe B 60JIee o6umpHylO pyKonwcHylO p aooT:Y aBTopoB.
B HeM ~aeTcR Onl1CaHWe npOTWBOpe'lWBOrO W ~JIWTeJIbHOrO pa3BwTwR, npOI1~e HHOro '1eJIOBe'leCTBOM C MOMeHTa ero B03HWKHOBeHWR no HalllW ~HW. Onpe~eJIeHHylO pOJIb B 3TOM pa3BWTWW wrpaJIw W npO~OJI)KaIOT wrpaTb TaK)Ke BbI3bIBalOll.\We HaBbIKW Bell.\eCTBa. ABTOpbI
npoTwBonOCTaBJIRIOT MW<pW'IeCKl1e pellleHwR np06JIeMbI 3HaHI1RM W3 06JIaCTI1 6woJIorl1l1,
nCI1XOJIOrl111 W COllWOJIOrww . JIorl1'1eCKl1e pellleHI1R WMelOT CBOIO <p opMaJIbHylO 11 co~ep)Ka
TeJIbHylO CTOpOHbI W 06e 3TI1 CTOpOHbI Hy)KHO wCCJIe~OBaTb C TO'lKW 3peHI1R WCTOpW'IeCKOM
nOCJIe~OBaTeJIbHOCTI1 .

K JI IO 'I e B bI e C JI o Ba: pa3BWTwe MbICJIW - MI1<pI1'1eCKOe W Hay'lHoe p e llleHl1e B 06JIaCTW MbICJIW -

WCTOpW'IeCKaR nOCJIe~OBaTeJIbHOCTb B pa3BwTwI1 MbICJIW.

Žijeme v búrlivej dobe sociálnych revolúcií a technického pokroku . Stáročia jestvujúce spoločenské sústavy sa rúcajú vo vystupňovaných vnútorných protirečeniach a súčas ne s týmto procesom mnohé uznávané pravdy sa ukazujú ako nepravdivé, alebo historicky obmedzené. Horizont poznania č loveka sa rýchlo rozširuje a každ ý deň nám
prináša nové a nové pre kvapenia v podobe neobyčajných udalostí a objavov . Ak ich
porovnáme s minulosťou, pripadajú nám neraz až ako neuveriteľné a zázračné, ktoré
zďaleka prekonali sedem míľové čižmy a podobné rozprávkové predstavy . Niekedy sa
zvyknú všetky tieto moderné vymoženosti považovať iba za prejav technického rozvoja , ktorý nie je sledovaný aj psychickým a sociálnym rozvojom človeka. Niektorí pochybovači popierajú rozvoj ľudskej psychiky , ľudského mysleni a a pod pojmami pokrok a rozvoj vidia iba stroje a novú techniku , no nie človeka, ktorý ich vytvoril a stále
zdokonaľuje .

Hovorí sa aj o tom , že ľudstvo je choré, že starne a toto starnutie sa prejavuje aj
. znakmi psychického úpadku - stagnáciou myslenia , alebo dokonca znakmi návratu na
jeho nižšie vývojové stupne. Odôvodňuje sa pritom napríklad rozšírením niektorých
chorobných návykov - nájmä po druhej svetovej vojne - ako je požívanie rôznych
omamných látok , nadmerné a nekontrolované požívanie liekov , upokojujúcich a dráždiacich prostriedkov , alkoholu, či fajčenia . Hovorí sa o kliatbe civilizácie a na Zemi sa
hľadá " rajská civiTizácia", panenská zem, kde ľudia ešte žijú v dobe kamennej , .,neskazení" technikou. Poukazuje sa na javy pozorované nielen u jednotlivcov, ale vo veľkých
skupinách obyvateľstva, ba u celých národov, ktoré sa prejavujú nepochopiteľnými postojmi, alebo, ako sa hovorí , "masovým šialenstvom". " hystériou" a podobne.
Spoločnosť skutočne má a rieši rad problé mov . Je to celá škála problémov individuálnych , ale aj množstvo problémov sociálnych a národných vo veľkých celkoch . Ide
o vzťahy v nich a medzi nimi , ktoré sprevádzajú ne raz veľmi búrlivé prejavy pri ich
riešení. Neraz sa hovorí o tzv. sociálnej patológii . Možno však tieto úkazy nazvať pa150
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tologickými? Môžeme vôbec hovoriť o chorobnom procese, alebo o degenerácii spoloč
nosti - alebo ide o zvláštnosti vývoja, riadiace sa svojráznymi zákonitosťami?
Dejinami ľudstva sa vinie prometeovský princíp boja síl pokroku so silami retardácie, zápolenie dobra a zla. Túžba kráčať dopredu poháňa človeka napriek tisícorakým
nezdarom , omylom a pádom. Človek, ktorému v jeho bezmocnosti podal mýtický Prometeus oheň ukoristený z Olympu, preniká do vesmíru, do výšok nesmierne vyšších,
ako si ich dokázala vybájiť fantázia. Zmocňuje sa zákonitostí prírody , pomocou ktorých aktívne zasahuje do prírodných dejov a tým ich neraz mení vo svoj neprospech.
Je to ten istý človek, ktorý sa krčil vo vlhkej jaskyni a o ktorom sa zvykne tvrdiť, že
sa bál vlastného tieňa, alebo iný, vyšší tvor? Stane sa moderný .::lovek znovu neandertálcom, ak ho zbavíme výdobytkov techniky? Jednoduché a bezproblémové riešen ie
týchto otázok podáva mytológia: Zem bola pustá a potrebovala oživenie, preto došlo
k stvoreni u rastlinstva a žiVOČÍŠstva . A potom, pretože chýbala bytosť, ktorá hy panovala, nasledovalo stvorenie koruny tvorstva - človeka. Od tohto momentu je človek
kompletný, nemenný, jeho história je iba sériou dobrodružstiev , ale nie procesom neustálej premeny a zdokonaľovania .

vývoj

človeka

od prechodných typov až po horn o sapiens

Doba
Treťohory

vývojový stupeň

Prvý nález

- Kainozoikum , 70 miliónov rokov

I . Paleogén

2. Neogén

a) Miocén
b) Pliocén

Dryopithecus

Austrália 1902

Rhamapithecus

Sev . India

Australopithecus

Juž. Afrika 1924

Stvrtohory: l. dilúvium , 2. alúvium
I. Pleistocén (dilúvium) 700000 - 7 000 r. pred n. I.

a)

starší paleolit
700 000 - 100 000 r.
Predchcllské obd.

b)

Jáva 1894

C hell éen

prechod k si nantropovi

Acheuléen

Sinantropus
(Heidelbergský človek)

Nemecko 1907
(Heidelberg)

Neandertálsky č lovek

Nemecko 1856
(Neandertal)

stredný paleolit
200000 - 40000 r.
Moustérien

c)

Pithecantropus

mladší paleolit
50000-14000 r.
Aurignacká kult.

Homo sapiens

Francúzsko 1868

Solutréen

(Cromagnonský človek)

(Cro-Magnon)

Magdalénien
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Úloha biológie, psychológie a sociológie je ťažšia, lebo musia pre svoje tvrdenia hľa
dôkazy, nachádzať spoločné znaky a vysvetľovať rozdielnosti . Takýto prístup ukazuje, že "stvorenie človeka" nie je dielom okamihu, rozmaru, ale dlhodobým vývojovým procesom, ktorý možno sledovať dozadu až po neživú hmotu a odkrývať pritom
zákonitosti jej vývoja (tab. 1) . V karikovanej podobe uvedené otázky výstižne naznačil
Effel. Máme teda po biologickej, psychologickej a sociálnej stránke od objavenia sa
človeka či v minulosti alebo v súčasnosti stále čo činiť s tým istým človekom?
Ziada sa rozobrať, či aj myslenie človeka je vo svojej podsta:te rovnaké od najstarších
čias, alebo či získalo nejaké nové zvláštnosti. Podať dôkladnú analýzu tejto problematiky by si vyžiadalo rozsiahlejšie štúdie mnohých vied . My sami si kladieme za úlohu
skôr načrtnúť niektoré otázky, dotknúť sa niektorých úsekov spomenutej problematiky
a niektorých súvislostí, ktoré sa nám javia obzvlášť závažnými z hľadiska nášho odboru.
Naším úmyslom však nie je detailné prepracovanie vývojového procesu myslenia
z hľadiska jednotlivých historických etáp jeho vývoja, eventuálne aj za pribratia regionálnych aspektov, ale iba jeho všeobecná charakteristika. Nemali sme v pláne napísať
v pravom zmysle slova "systematické dejiny myslenia" a už vôbec nie "históriu vývoja
názorov na myslenie" .
Na záver chceme ešte pripojiť , že sama otázka správnosti skladby myslenia nerieši
ešte otázku jeho správnosti vzhľadom na skutočnosť. Poznáme logické chyby a omyly.
Vieme, že k nim dochádza aj vtedy, ak po formálnej stránke proces myslenia prebiehal
správne . A tu si treba uvedomiť, že analýzou formálnej stránky myslenia, ako to robí
formálna logika, nerieši sa ešte správnosť myslenia vôbec. Rozvoj ľudského myslenia
a poznania je historickým procesom a logicky odráža tento historický proces vývoja,
zachytáva jeho podstatné črty . Preto pri opisovaní procesu vývoja myslenia nevystačí
me s analýzou formálnej stránky myslenia , ale musíme sa predovšetkým zamerať na
vývoj jeho obsahov, čiže pri brať aspekt historickej postupnosti.
dať

Autori napísali v roku 1962 rozsiahlu monografiu pod uvedeným názvom , ktorá ostala v rukopise . Pri príležitosti nedožitých sedemdesiatin primára Michala Turčeka uverejňujeme z nej úvod.
Prof. MUDr. A. Janík , DrSc.
Konšelská 21 , 180 OO Praha 8 - Libeň
Do redakcie prišlo
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