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Vztah českých čtenářů k angloamerické kritice je ještě dnes velmi zdrženlivý. Klasická díla jako např. eseje S.T: Coleridge, Edmunda Burkea, Thomase Carlyla, Williama Morrise, Matthewa Arnolda,T. E. Hulmea, I. A. Richardse, F. R. Leavise, George Steinera nebo Eliotovy eseje o kultuře zůstávají nepřeložena. Snad je na vině široká definice angloamerické kritiky, která zahrnuje úvahy na témata nejen umělecká a Iiterární, ale i sociální, ekonomická, politická, antropologická i obecně kulturní. Český čtenář zvyklý na úzce zaměřené a odborné studie si s diskurzivními úvahami a volnými eseji, které jsou určeny širší čtenářské veřejnosti a často se neomezují na jediné téma ani obor, zpravidla neví rady. O to více překvapí zájem věnovaný současnému britskému kritikovi Johnu Grayovi (*1948), jemuž v rozmezí dvou Iet vyšly česky knihy hned tři. Loni vydalo slovenské nakladatelství PARADIGMA.SK česky knihu Marné iluze: Falešné představy globálního kapitalizmu, Ietos vydala Mladá fronta jeho studii Dvě tváře Iiberalismu a nakladatelství Dokořán kontroverzní esej Slamění psi. 
Právě neznalost klasických a současných děl angloamerické kritiky ovšem četbu Grayova eseje dost komplikuje. Grayovy Slaměné psy je totiž třeba číst v kontextu sporu o humanismus, který probíhá již téměř sto Iet. Čeští čtenáři se prozatím měli možnost seznámit pouze se sbírkou úvah Johna Carrolla Humanismus: Zánik západní kultury (Brno, CDK 1996; přeložil Pavel Pšeja), která budoucnost humanismu a západní kultury nevidí právě růžově. Carroll k humanismu a západní kultuře obecně sice přistupuje jako k něčemu, co už je věcí minulosti, nicméně stále se značnou dávkou úcty a s pietou. Kniha Johna Graye ve sporu o humanismus zaujímá pozice mnohem radikálnější.
Základní Grayova teze zní: člověk není osou světa, zaujímá v něm stejné místo jako zvířata. Stejně jako ona je i člověk ovládán téměř výhradně svými potřebami, pudy a tužbami. Člověk není pánem svého osudu, své prostředí neutváří o nic víc než zvířata. Jeho úděl je stejný jako úděl všech tvorů, se kterými nebe a země (jak praví fragment z Tao-te-ťingu, který si Gray zvolil za motto) zacházejí „jako se slaměnými psy". (s. 9) To jediné, po čem Iidé doopravdy touží, je dosáhnout štěstí, tedy naplnění potřeb, uspokojení touhy a dosažení klidu. Lidé se ovšem od nepaměti za svou zvířecí podstatu stydí, a proto rádi věří iluzím o Iidském duchu, kultuře, morálce a náboženství, které je nad zvířata prý povyšují.
Gray se staví na pozice radikálního materialismu, fatalismu a relativismu. Z nich pak v asi osmdesáti krátkých kapitolách jízlivě glosuje proměny západní kultury a civilizace od starého Řecka po postmodernismus a éru al-Káidy. Jsme jen zvířata, jakýkoli jiný názor podle Graye falšuje naši podstatu. Lidé jsou posedlí nesmyslnými myšlenkami a ideologiemi, které člověka glorifikují a slibují uskutečnění pozemského ráje, ale nakonec zpravidla vyústí v teror a genocidu. K těmto zhoubným iluzím a ideologiím patří myšlenka zdokonalení člověka, ideál pokroku, všechna náboženství (snad 5 výjimkou taoismu), racionalismus, osvícenství, modernita, modernismus a postmodernismus, věda, a především humanismus.
Grayova kritika humanismu se zaměřuje na tři myšlenky, o něž se humanismus opírá: výIučnost Iidského vědomí, individuality a svobodné vůle. Aforistická kritika těchto myšlenek spočívá v tom, že se Gray nejprve povrchními glosami vypořádá s Kantem, Schopenhauerem, Nietzschem, Heideggerem, Wittgensteinem a postmodernismem. Poté jízlivě poměří obecné humanistické teze (jako například myšlenku, že život je pro člověka posvátný, že Iidská společnost přirozeně tíhne k vytvoření morálního systému, kterým se pak řídí, že člověk má možnost volit mezi různými životními alternativami a zdokonalit sebe sama) současnou situací. Nakonec nabídne několik výhledů do budoucnosti.
Nemohu se zbavit dojmu, že Grayův útok na základní humanistické teze je Iaciný, plný protimluvů a rozporů. V kapitole Věda jako Iék proti antropocentrismu autor např. poznamenává, že věda (o níž prohlašuje, že nahradiIa náboženství a zbytněla ve "vědecký fundamentalismus" - s. 30) sice deklaruje hledání pravdy nebo zlepšení Iidského života jako svůj úkol, nicméně to bude vždy zmařeno naším zvířecím pudem k co nejrychlejšímu uspokojování potřeb. (s. 39) Takovýto názor ovšem Grayovi nebrání neustále se odvolávat na různé vědecké publikace (k nejcitovanějším patří James Lovelock, E. 0. Wilson a samozřejmě nezbytný Feyerabend a Capra) a výsledky vědeckých výzkumů (např. k vyvrácení myšlenky svobodné vůle cituje neurologický výzkum, s. 78-80). 
Grayova polemika je schematická a nesystematická, zato kategorická. Tak radikální pozice se hájí snadno, nezasáhne ji téměř žádný argument, protože se s podstatou jevů, které kritizuje, zcela míjí. Základní otázkou ovšem zůstává, zdali má kritika humanismu z pozice tak radikálního materialismu vůbec nějaké opodstatnění. Více než problematické je také Grayovo povrchní pojetí humanismu, který je podle něj "doktrína o spasení - víra, že Iidstvo se dokáže chopit svého osudu". (s. 28) Podle mého názoru bychom humanistické teze o důstojnosti člověka, jeho individualitě, svobodné vůli, vědomí, mravní velikosti a potenciální možnosti zdokonalit sebe sama neměli chápat jako objektivní popis skutečnosti, ale spíš jako etický a mravní korelativ. Humanismus tedy nikoli jako glorifikace člověka, ale jeho projekt. Tyto teze bychom měli bránit, pokud ovšem nemáme Iepší alternativu. Ta Grayova je: oprostěme se od všech iluzí včetně morálky a zkusme se na sebe podívat jako na zvířata. Závěrečná glosa Slaměných psu zní: „Ostatní zvířata nepotřebují smysl života. V rozporu se sebou samým se Iidské zvíře bez něho neobejde. Nemohli bychom připustit, že cílem života je prostě vidět?" (s. 209)
O způsobu, jakým by se bylo možno vrátit zpět do Iůna přírody, jíž se člověk ve chvíli svého zrodu vymkl, ale Gray neříká nic. Nutno přiznat, že Grayova kritika současného stavu západní kultury není bez zajímavosti. Poznámky o roli médií v dnešní společnosti i životě jednotlivců, o způsobu, jakým urbanizace změnila původní charakter měst, al-Káidě nebo ruském organizovaném zločinu jako rnodelu pro reformu západního kapitalismu jsou jistě podnětné. Kromě senzačnosti ovšem jejich hodnotu snižuje i Grayova snaha o zobecňování a usouvztažňování nesouvisejících jevů. Je pravda, že individualita se dnes rozplývá, identita přestává být osobní a přechází v identitu kolektivní nebo v horším případě kontextuální, svobodná vůle a vůle myslet svobodně jsou téměř vzácností, zaniká smysl pro dějiny a je přehodnocována role jazyka v Iidském životě. Gray si těchto jevů všímá a považuje je za argumenty podporující jeho tezi. Neuvědomuje si však, že se nejedná o všelidské univerzálie, ale o současný stav, důsledek zhroucení buržoazního řádu, jehož místo zaujala masová demokracie a nerozlišený Iiberalismus. Hodnocení dějin západní kultury a civilizace zobecněným současným stavem západní kultury vytváří falešnou perspektivu, v níž se pak fatalismus a relativismus jeví jako docela přijatelné řešení.
 Pro Graye jsme prostě zvířata. Tečka. Jistě, jsme zvířata, nicméně to je jen jednou složkou Iidské přirozenosti. Pokud jako Gray povýšíme jednu součást Iidské přirozenosti na jeho podstatu, dopouštíme se hrubého omylu. Neměli bychom zapomínat, že člověk je zvíře, které bytostně potřebuje transcendenci. Teprve transcendence, sebepřekročení, ať již v podobě vztahu k jiným živým bytostem nebo v podobě kultury, stvrzuje identitu člověka. Teprve sdílená kultura vytváří prostředí, které člověku umožňuje přežít. Má závěrečná námitka proti Grayovu uvažování vychází z přesvědčení, že mluvit o člověku jako o zvířeti mimo kulturu znamená upadat do stejné nebo ještě horší iluze, než z jaké vychází humanismus. 
Člověk, stejně jako Iev, nemá jiného přirozeného nepřítele než sebe sama. Jediným nepřítelem člověka je bestie v jeho nitru, tu je třeba ovládnout. Nemyslím, že považuji člověka za Iepšího, než jaký ve skutečnosti je, nevěřím v něj o nic víc než Gray - a právě proto před slaměnými Iidmi dávám přednost humanismu jako projektu člověka.
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