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82 » TÉMA: HUMANOLOGIE

ŽIVOTNÍ TRAJEKTORIE
JAKO FILOZOFICKÝ, SOCIOLOGICKÝ 
A ETICKÝ PROBLÉM

Lubomír Nový

Nepřináším hotové pravdy ani sevřené 
teze o našem tématu. Pokusím se jen 
o něm přemýšlet nahlas. Se vším rizi
kem.

I. Pojem životní trajektorie neboli ži
votní dráhy
Životní dráha - je to předmět hodný 
zvláštního zkoumání? Vždyť životní drá
ha je život člověka a věda o něm, huma- 
nologie svého druhu, byla by vševědou. 
Jak říká Masaryk: člověk je vědě mírou 
všech věcí, člověk je „pravý a poslední 
předmět všeho lidského bádání“.

Nás však zde bude zajímat ona tra
jektorie, dráha, dráhovost člověka nikoli 
jako lidského rodu: základní analytic
kou jednotkou je tu jednotlivec, sociální 
individuum, osobnost, protože životní 
dráha je procesem „socializace“ a sou
časně i „privatizace“ člověka, procesem 
utváření a rozvoje osobnosti člověka.

Vyjdu z jisté předběžné deskripce 
úkazu „životní dráha“, kterou lze odvo
dit již z jazyka přirozeného světa.

Dráha, pouť, cesta životem, cesty ži
vota, curriculum vitae... Je trajektorie 
- závodní dráha? Běh (štvanice) kon

čící jásotem medajlistů, pláčem pora
žených (tzv. neúspěšných) nebo infark
tem v příkopě? Je trajektorií - ČSD? 
Výchozí stanice, jízdní řád, přestupní 
stanice... Konečná! Vystupoval! Anebo 
je to archetypický motiv poutnictví sl
zavým údolím? Odyssea? Úmorné a bez
nadějné Sisyfovo valení balvanu do kop
ce? Anebo pobíhání kybernetické myšky 
v bludišti, v labyrintu světa?

První popisy můžeme takto získat již 
pomocí každodenního jazyka, z běžné 
řečové komunikace: Přišel na svět. Rostl 
jako z vody. Šel na zkušenou. Prorazil. 
Usadil se. Dral se nahoru. Zmeškal vlak. 
Ujel mu vlak. Byl na koni. Spadl z ko
ně. Uklouzl. Dostal se na scestí. Octl 
se na křižovatce. Zvolil správnou/špat- 
nou cestu. Šel na to oklikou. Zabloudil. 
Šel nahoru, dolů. Zůstal stát, ztratil 
dech. Přehodil rychlost. Jel. Šplhal. Šla
pal. Zapustil kořeny. Zpustl. Šlo to 
s ním s kopce. Vsadil na jednu kartu. 
Hrál vabank. Vyhrál. Prohrál. Chytil 
vítr. Svezl se s vlnou. Šel proti proudu. 
Zůstal v závětří. Nevydržel tempo. Za
brzdil. Rozjel se. Shodil se. Honil se. 
Uštval se. Odešel na odpočinek. Odešel.



Lubomír Nový ■ TÉMA: HUMANOLOGIC » 83

Nacházíme ledy opakující sc motivy 
putování, pohybu, dopravních pros
tředků, četné analogie s přírodními pro
cesy, motivy hry.

Totéž je uloženo v množství písní, 
které sc nostalgicky zpívají k ránu ve 
sklípku: Nikdy se nevrátí pohádka mlá
dí... Silnice šedivá se šedou únavou... 
Anebo klasická: Život je jen náhoda, 
jednou dole, jindy nahoře, plyne jak 
voda, smrt jako moře, kam každý do
pluje, někdo dříve a někdo později, ale 
kdo miluje, ať neztrácí naději...

Anebo lapidární výrok hrdiny Eren- 
burgova románu Dobrodružství Lazika 
Rojtšvance: „U nás v Gomclu se říká: 
ze země vzešel a do země zajde, a mezi
tím si sem tam vypije nějakou tu štam- 
prličku.“

Životní dráhy lze tedy popsat těmito 
dimenzemi:
1. DÉLKA - ČAS biografický (od na
rození k smrti)
2. VÝŠKA - PROSTOR vertikální
3. ŠÍŘKA - PROSTOR horizontální 
(Poznámka: J. Loíman, analytik znako
vých systémů, pokusil se o topologickou 
deskripci putování hrdiny literárním dí
lem. Jeho pojmy a sémantická opozice 
/událost, prostor, limity, orientovanost; 
nahoře-dole, my-oni, kultura-barbar
ství, domov - cizina, inteligence - lid/ dají 
se aplikovat i na popis putování člověka 
v sociálně historickém prostoru.)

4. VÁHA - hodnocení a sebehodno
cení, smysl, význam, dílo; všechny di
menze jsou variabilní, avšak limitova
né, s výjimkou „váhy“, která může tyto 
dimenze přesáhnout, prolomit.

Jednou větou řečeno, životní dráha 
je sérií otázek: kde, odkud, kudy, kam, 
až kam, - a proč a zač a nač?

Životní trajektorie je pohyb bodu 
(člověka) „od... k“ v biografickém a so
ciálním čase a prostoru. Tento proces 
produkce a reprodukce života člověka 
a uspokojování jeho potřeb vyžaduje čty
ři základní aktivity, které představují 
čtyři komponenty životní trajektorie: 
1. biopsychická konstituce a vybavení 
individua - sebezáchova člověka; 2. po
třeba obstarat si prostředky k životu - 
sféra práce; 3. sexuální aktivity, rodin
ný život; 4. regenerace a kultivace - 
volnočasové aktivity.

Každá z těchto komponent vykazuje 
specifickou časovost (tedy i zde - jako 
v přírodě, v kosmu - setkáváme se 
s pluralitou a heterogenitou „časů“): 
1. biopsychické vývojové procesy, 2. pro
fesní dráha, 3. rodinný cyklus, 4. speci
fické časy volnočasových aktivit. Tyto 
rozmanité časy (a současně i „prosto
ry“) sc nejen doplňují, ale často spíše 
střetávají (přesto teoreticky - např. v so
ciologickém časovém snímku dne - ja
koby stály vedle sebe).

Pro označení „trajektorie“ užívá se 
někdy termínu „životní cyklus“ (fife 
cycle - biopsychický, např. rodinný 
cyklus) nebo „životní historie“ (fife 
history, popř. též fife slories, vyprávěné 
životní příběhy; obojí studujeme pomo
cí tzv. biografických metod). Ze socio-



Ululili

logického hlediska je patrně nejpřimě
řenější pojem „životní dráhy“ (life cour
se), kladoucí důraz na zařazení člověka 
do sociálních vztahů a na důležitou di
menzi „nahoře-dole“.

Pokusme se o sociologickou chara
kteristiku životní dráhy: trajektorie člo
věka v sociálně historickém prostoru 
a čase, sled změn sociálního postavení 
a rolí jednotlivce jako výsledek jeho in- 
tcncionální a praktické činnosti v da
ných objektivních možnostech osobních, 
skupinových, společenských, přírodně 
historických; tvoří svébytnou dynamic
kou strukturu, skladbu komponent 
a aktivit (biopsychických, rodinných, 
pracovních, volnočasových), jež zajiš
ťují uspokojování potřeb člověka i po
třeb a požadavků užší/širší společnosti

v průběhu diskontinuitně kontinuitního 
biografického času člověka.

Strašná definice! Podat jsem ji zde 
jen pro jistou orientaci, s důrazem na 
to, že „trajektorie“ nutno vyložit nejen 
z principu „akce-reakce“, ale též „te
leologicky“, tj. z hlediska intencí, hod
not, cílů sledovaných člověkem. Život
ní dráha je nejen produkt, ale i znak 
sociálních vztahů. Společnost lze hlou
běji poznat podle životních drah lidí, 
např. odkrytím pravidel, podle nichž 
se vzestupuje-sestupuje, odměňuje- 
trestá.

Sociologie životní dráhy je sociologií 
konečnosti života člověka, určitým ty
pem chronosociologie, historické socio
logie. Není prostým zastřešením spe
ciálních sociologií (sociologie dětství-
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středního věku-stáří nebo sociologie 
rodiny-profese-volného času).

II. Logika a artikulace životní dráhy, 
její řád
Pro podrobný popis konkrétních ži
votních drah ukáže se nezbytným po
užít určitý systém pojmů, jako je fáze 
(etapa), hranice, situace (konstelace 
více faktorů), uzlový bod, událost. Fáze 
(etapy) a sledy událostí představují jis
tou logiku vývoje („nutnost“):
- biopsychický vývoj je vymezen sérií 
řady dílčích etap, jejichž frekvence 
v průběhu životní dráhy klesá (vitální 
vzestup, rozvoj a restrikce);
- rodinný cyklus má rovněž svou logi
ku: od založení rodiny, přes postupné 
narození a osamostatňování dětí k fázi 
„prázdného hnízda“ a k postavení vdo- 
vy/vdovce; ožením-li se, nemohu být již 
nikdy svobodným (také logika);
- obdobně v profesní dráze: projdu-li 

jistou profesní průpravou, vyloučím ji
né možnosti, svou volbou si jiný „pro
stor“ a počet jiných variant zmenšuji.

Jednou ze základních životních „lo
gik“ je cyklus předproduktivní - pro
duktivní - poproduktivní životní fáze. 
Uvnitř každé z nich tvoří se pak další 
dílčí etapy, např. v produktivní fázi roz
díly ve stupni „kariérnosti“ profesní 
dráhy, její ostřejší nebo stacionárnější 
artikulace, rozdílné načasování výkon
nostních „stropů“ apod.

Zmíněné členění je typickým příkla
dem jistého biorytmu. Kromě biorytmu 
cirkadiálního, týdenního, měsíčního, 
ročního atd. můžeme takto dospět až 
k identifikaci rytmu celoživotního a v tom

smyslu je životní dráha celoživotním cy
klem, biorytmem (lidé přicházejí a od
cházejí, lidský rod zůstává).

Z naznačených typů biorytmů vy
plývá, že se současně protínají se socio- 
rytmy: pracovní den, týden, školní rok, 
prázdniny, dovolená. K sociorytmům pa
tří i důležitý vztah každodenního a svá
tečního (běžně se opakujícího a výjimeč
ného), sociokulturnč ovšem značně 
diferencovaný (cesta do exotické země 
je pro nás svátkem, pro letušku - den
ním zaměstnáním). Rytmy tohoto typu 
jsou navíc zvýrazňovány systémem prá
vní regulace a sociální ritualizace bio
grafických i společenských událostí (prá
vní norma pro to, co v kterém věku 
smíme či nesmíme dělat; soustava svát
ků, obřadů, jubileí aj.).

Každý z těchto aspektů by mohl být 
samostatným tématem přednášky. Zde 
mi šlo o příklady pro ilustraci vývo
jových logik, sociorytmů a sociocyklů, 
které spoluutvářejí sociální prostor ži
votních drah a jejich řád. Z něj pak lidé 
odvozují své životní strategie, představy 
o uplatnění kalkulu či teorie her a do
konce i naděje na technickou udčla- 
tclnost (zhotovitclnost) své životní tra
jektorie.

Vedle tohoto sociálního řádu (systé
mu, cykličnosti) vstupuje do životních 
drah také „logika“ historického vývoje, 
vytvářející pro ně historický prostor, v zá
sadě a-cyklický, přesto však jistou 
vnější vývojovou logiku představující. 
Ta v lidech vzbuzuje pocit souvztaž
nosti „malé“ životní historie s „velkými“ 
dějinami, v horším případě smutnou 
představu, že jsme pouhými loutkami
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na jevišti velkých dějin.
Stačí si poslechnout životní příběhy 

dnešních osmdesátníků: dítětem za 1. 
světové války, jásal v r. 1918, boháč ne
bo nezaměstnaný v r. 1932, voják nebo 
vězeň za 2. světové války, jásal v r. 1945, 
po roce 1948 - papaláš nebo vězeň 
nebo rozkulaěený..., jásal v r. 1968, po
tom ve funkci nebo v kotelně, v roce 
1989 - jásající nebo zatrpklý... Dějiny 
jdou, lidé vítězí, padají, znovu vstávají, 
někteří vždy získávají, jiní nikdy nic.

Touto žitou historií se formují a dife
rencují generace (a skupiny lidí uvnitř 
generace) i vztahy mezi nimi - konti
nuům nebo konfliktní.

K sociorytmům připojuje tak histo
rie jistou vývojovou logiku, a-cyklickou, 
ale přece jen logiku.

Jeden z čelných představitelů socio
logie životní dráhy, německý profesor 
Martin Kohli, považuje životní dráhu 
dokonce za instituci. Ta podle jeho ná
zoru zahrnuje 1. regulaci sekvenčního 
průběhu života, 2. strukturaci životních 
horizontů, popř. stavů vědění, v jejichž 
rámci se individuum orientuje a plánu
je svá jednání.

Je tedy životní dráha jen řád, jízdní 
řád, racionálně programovatelný a zvlá
dnutelný, ať již je to řád cyklický nebo 
historický?

III. Havárie neboli neřád v řádu
Právě sociálně historické vstupy do ži
votních trajektorií, jež nám plasticky 
doložily životní příběhy osmdesátníků, 
signalizují nám zásah nc-řádu, a-rytmií,
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„havárií“, které („zvenčí“ nebo „ze
vnitř“) spoluutvářejí dynamiku, vnitřní 
napětí, dramatičnost, neopakovatelnost, 
ale i tragičnost, ba absurdnost život
ních trajektorií.

Havárie jako rozrušení zavedeného 
rovnovážného stavu mohou mít parci
ální nebo totální, krátkodobý či dlou
hodobý dosah. Podle intenzity konfliktu 
rozlišujeme potom problémové situace, 
mezní situace, krize, havárie, katastro
fy. Jako zástupný pojem užívám tu obec
ně termín „havárie“.

Havárie mohou mít rozmanitou po
dobu. Zjišťujeme havárie „přírodní“ 
(povodeň, požár - často i za přispění 
lidí), zdravotní (nemoci, úrazy, auto
havárie), rodinné (potrat, rozvod), pro
fesní (dekvalifikace, neúspěch, bankrot, 
zákaz povolání nebo ztráta předpokla
dů pro jeho výkon), politické (za po
sledních 70 let je příkladů až až), kri
minální (pachatelé i oběti), sebevraždy, 
násilná smrt, úmrtí blízkých.

Na základě statistických odhadů 
(i případových studií) jsem dospěl k zá
věru, že tzv. havárie nejsou pouhými 
odchylkami od ideálního typu, od nor
my, nejsou prostými disfunkcemi, so
ciálně patologickými jevy atd., nýbrž 
organickou součástí každodennosti život
ní dráhy člověka. Vyšlo mi, že havárie 
(různého typu) postihnou u nás ročně 
více než 2 miliony lidí. K životní dráze 
tak nerozlučně patří riziko, nezdar, ma
lér, chaos, nešťastná náhoda. Havárie 
nechodí po horách, ale po lidech. Dáv
kovány jsou však různě: někteří lidé je 
přímo přitahují (a v sériích), jiným se 
jakoby vyhýbají a u dalších se střídají

(sedm let tučných, sedm let hubených). 
A ve všech případech se „statisticky“ 
násobí: havárie evidovaná jako případ 
jednoho člověka postihuje sociálně a lid
sky další osoby.

Když už se nám vnutila analogie me
zi „malou“ životní historií a „velkými“ 
dějinami, nelze se vyhnout otázce tzv. 
krize historismu, tj. krize představy, že 
svět, historie lidstva (podobně jako ži
vot člověka) má svou vývojovou logiku, 
že kráčí od něčeho k něčemu, vykazuje 
pokrok od nižšího k vyššímu, má smysl 
a směřuje k jakémusi konečnému řeše
ní a vyústění (např. v podobě „vědecké 
civilizace“, „beztřídní společnosti“, „ob
ce Boží“).

Naše životní trajektorie dnes probí
hají v krizovém a havarovaném světě, 
ve světě, který vyskočil z pantů, prošel 
velkým třeskem. Již od 2. světové války 
postupně slyšíme: Bůh je mrtev, člověk 
je mrtev, neosobní struktury jsou mrt
vé, racionalistický model západního svě
ta je mrtev, Marxův projekt emanci
pace člověka je mrtev. Už trochu moc 
mrtvol. A mnoho post-ismů: společnost 
postindustriální, posttotalitní, postná- 
boženská, postfilozofická; postexis- 
tencialismus, poststrukturalismus, postma- 
terialismus, zkrátka - postmodernismus.

Jedno odtažitě filozofické symposium 
v Rakousku postavilo v závěru zcela kon
krétní a vážné otázky: a/ hrozí sociální 
a nacionální konflikty ve vyspělých ze
mích, v nedořešených vztazích mezi Zá
padem a Východem, nemluvě už vůbec 
o poměrech uvnitř zemí „východního 
bloku“; b/ hrozí ekologické katastrofy, 
svírá nás bludný kruh: bez způsobu ži-
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vota západního typu (jeho produkce, 
techniky atd.) se nevyřeší problémy tře
tího světa, a přitom výraznější rozšíření 
tohoto způsobu života na zbytek země
koule by už Země nemusela unést. 
V rozpravě padla i otázka: A proč by 
měl člověk vlastně přežít, máme pro to 
nějaký rozumný důvod?

I jinde množí se hlasy o konci dějin, 
o konci lidstva a tedy také o konci - 
lidských trajektorií.

Nálada jako na Titaniku.
Přijměme na chvíli tvrzení, že lidstvo 

zanikne. Snad, někdy, patrně až ve vzdá
lenější perspektivě. A je to zatím ne
ověřená domněnka. Naproti tomu konec 
naší vlastní životní dráhy (i životního 
běhu našich dětí) je naprosto jistý, ne
sporný a - v bezpečném dohledu. Do- 
kážeme-li žít a vyrovnat se s tímto fak
tem, proč se nesmířit s rozšířením jeho 
platnosti na historii lidstva, na kosmos 
nám dostupný? Patrně proto, že při vě
domí konečnosti a navzdory jemu chce
me po sobě zanechat stopu, trváme na 
existenci lidského, sociálně historické
ho, kulturního, ba kosmického přesahu 
nás samých. A když toto zpochybníme...?

Úvahy o katastrofách ve světě a o ha
váriích v životě vedou nás tak zpět 
k hledání hlubiny bezpečnosti někde 
uvnitř nás, v rozhovoru s druhými i ně
kde nad námi.

IV. K etice konečnosti, k vědomí řádu 
v neřádu
Tuto dimenzi životní dráhy jsme nazva
li dimenzí „váhy“, zápasem o hodnoty, 
smysl, význam. Studujeme a odkrýváme 
řád světa a znepokojují nás jeho neřá

dy, které nás nutí přejít od zjištění, že 
řády-neřády jsou, k otázce po tom, co 
znamenají. S obdobnou námahou a ob
tížemi interpretujeme a re-interpretu- 
jeme významy toho, co se stalo v našem 
životním běhu, co znamenají všechny ty 
logiky i nesmysly a co ještě chceme 
a můžeme udělat zítra. Jako geologové 
kutáme ve vlastní sedimentovanč minu
losti. A zalekneme-li se příliš silného 
nánosu štěrku, snažíme se vytěžit aspoň 
kousíček drahého kamene. Scbezácho- 
vně, z obavy ze ztráty smyslu, raději 
přehodnotíme hodnoty, změníme úhel 
pohledu. A oceníme hloubku staré židov
ské moudrosti, kterou rabín na smrtel
né posteli sdělil svým synům jako vý
sledek celoživotního poznání: „Všechno 
je jinak.“

Je to neřád jen v životní trajektorii, 
nebo také ve společnosti, v historii, v kos
mu? Anebo je vše dohromady světový 
řád-neřád?

Jean Baudrillard v článku „Chaosem 
k ochraně“ (Literární noviny č. 18, 1992) 
považuje AIDS, terorismus, finanční 
krach, počítačový virus (tj. varianty na
šich „havárií“) za komponenty ozdra
vujícího procesu celé biosféry, za součást 
procesu vytváření ochranných látek. 
Z toho neplyne, že máme přestat pěsto
vat hygienu, rozvíjet zdravotnictví, potí
rat terorismus atd. Naopak, rozumím 
tomu tak, že ozdravující vlivy mohou 
působit jen tehdy (a to je do systému 
zakalkulováno), když se s plnou silou 
a rozhodností účinně bráníme, když 
řekneme „dost, takto ne!“ Jinými slovy: 
Je docela možné, že s dějinami, příro
dou, kosmem je to už tak špatné, že bez
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nás (jejich „produktů“ i ničitelů) se už 
nezachrání, že neosobní struktury to 
samy, svými vlastními pochody, nevyřeší.

Přiblížil bych to na příkladu fungo
vání některých sociálních systémů.

Francouzského filozofa M. Merleau 
-Pontyho velice zaujala problematika 
fungování jazykových a sociálních systé
mů. V souladu s lingvistikou de Saussu- 
ra a sociologií. E. Durkhcima uznával, 
že tyto nadosobní struktury „determi
nují“ jazykovou a sociální komunikaci 
(lidé mluví a jednají pod tlakem těchto 
neosobních norem). Dokládal však, že 
bohatství běžné řečové praxe a mezi
lidských kontaktů současně tyto systé
my udržuje i zvýznamňuje, překračuje, 
transformuje, ba rozrušuje. Lidé nej
sou prostí vykonavatelé.

Něco podobného platí též o vztazích 
mezi státem, politickou, ekonomickou 
a občanskou společností. Politické stru
ktury (za účinné pomoci massmčdií) 
a ekonomické struktury (za účinné po
moci reklamy) svým způsobem vyme
zují pravidla života občanské společnosti. 
Fungují, a tak je též musíme studovat 
a poznávat. Nikdy však sc jim nemůže 
zdařit občanskou společnost pinč inte
grovat, pozřít, vnutit lidem určitý typ 
poslušnosti (popř. mlčenlivého souhla
su) a konzumu. Dokonce jsou na posto
jích lidí závislé, potřebují od nich, aby 
chod systémů udržovali a legitimovali. 
„Neposlušnost“, svéprávnost, obhajoba 
rozmanitých zájmů, projekty, aktivity, 
nestandardní jednání občanů - to vše 
ozdravuje celek společnosti (tak např. 
působila Charta 77, chápaná svého ča
su jako marginální jev). Již Hobbes vě

děl, že panovník může donutil podda
ného, aby navenek jednal lak, jak si 
vládce přeje, ale nedosáhne toho, aby 
myslel jako vládce.

Z těchto důvodů se domnívám, že 
odpovědná mravní volba, hodnotová 
orientace, čin, autonomní myšlení člo
věka, jeho zápas o sebeidentitu není 
pouhou „útěchou z filozofie“ nebo „fi
lozofií útěchy“, ale je hunianolvornou, 
dějinotvornou, ba kosmoívomou silou.

Člověk ve svém životě (i společnost 
jako celek) zápasí o smysl, o porozu
mění významům světového řádu - neřá
du. Opírá se při tom o sumu vědomostí 
a zkušeností a o volbu jistých hodnot. 
Chce žít v pravdě epistemologickč (ra
cionálně ověřené poznatky) a axiolo- 
gické (hodnoty jím zvolené). Žít takto 
v pravdě, v souladu sám se sebou, nelze 
bez dialogu s druhými. Nepropracuje- 
me se k sebeidentitě bez porozumění 
identitě druhého.

Pro takovou etiku konečnosti jsem si 
pro svou potřebu zformoval několik ži
votně filozofických tezí, o nichž rovnou 
prohlašuji, že je nejsem s to „exaktně“ 
zdůvodnit. Vůbec mi to však nevadí.

- Chápajícími smysly umět se dívat, 
chutnat, hmatat. A zejména: pěstovat 
umění naslouchat a vést rozhovor.

- Při dialogu musím vycházet z před
pokladu, že druhý člověk je nezastupi
telná osobnost, že může mít více pravdy 
než já a že je v zásadě dobrým člověkem 
(dokud mne nepřesvědčí o opaku).

- Každý člověk je zařaditclný do 
jakékoli kategorie (sociální, politické, 
náboženské atd.), žádný člověk však 
není obecnými znaky této kategorie
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bezezbytku a definitivně definovatelný.
- Dialogy vedeme nejen s druhými 

lidmi, ale i se světem - se zemí, se 
stromem (E. Kohák), s hvězdami, kvě
tinami i zvířaty. I tyto dialogy mohou 
mlčením křičet.

- Mezi Já a Ne-já nachází se složitý, 
ale velmi důležitý svět, mezisvět („in- 
termonde“ u Mcrlcau-Pontyho), svět 
sociálních vazeb, institucí, symbolismů, 
řečové komunikace (vědecké i mimo
vědecké), skrze nějž se snažíme dobrat 
významů lidského a kosmického světa 
- slyšet neslyšitelno, vidět neviditelno, 
snad i vyslovit nevyslovitelno.

- Zásada minimaxu: raději minimál
ní ztráta než maximální zisk.

- Svět je neřádný řád, jehož sou
částí jsou krize a havárie. K řádu v ne
řádu patří pokorné odhodlání lidí čelit 
neřádu. Laboro quia absurdum.

- Nejsme majitelé klíčů, dávejme se 
do závorky, ale v poznané pravdě stůj
me. Jsou zásady, které prostě platí, exis
tuje jistý řád a instance nade mnou. 
S ostatními se shoduji nikoli na tom, 
jaká ona instance jest, ale že jest.

- Nejsem poznávající a hodnotící 
subjekt, který vyskočil ze světa a z dějin 
a obzírá je jako pilot nebo pánbůh. Na 
svět se dívám zevnitř, jsa v něm. Jsme 
současně sub-jckty i ob-jekty, jektáme 
o sobě i o světě. Námi a v nás možná 
jektá bytí a my to jen nedokonale víme- 
nevíme.

* * *

S povzdechem si někdy říkám: Člo
věk se k stáru s námahou propracuje 
k zrníčku pravdy o životě - a už aby 
z něho odešel.

Tímto optimistickým sdělením kon
čím, děkuji za pozornost a odcházím.

MUDr. VLADIMÍR NOVOTNÝ, naro

zen 1939 v Brné, kde vystudoval lé
kařskou fakultu a dlouhá léta vyučo
val anatomii (1958 - 1986). Posléze 
v Národním muzeu a ČSAV v Praze. 

Anatom, morfolog a antropolog. Až v 
posledních letech též hostoval na 
universitách v Itálii, Francii a Portu

galsku a na vědeckých institucích 
v Polsku, Rusku, Řecku, Německu, 
Anglii a Španělsku. .Membre asso

cié“ University v Bordeaux. - Ale za
ložil i výtvarnou .Galerii A. Trýba“ na 
lékařské fakultě (1962 - 1969); poz

ději prezentace .nepravidelných“ au

torů v nepravidelných prostorech 
(např. divadlo Dílna ‘24), náměty pro 
Divadlo na provázku: .Theatrum ana
tomicum“ (1972), .Theatrum Anthro- 

pologicum“ (1987) a pro Kabinet múz 
„Opičí proces“ (1991), spolupráce s Čes

kým rozhlasem. - Od roku 1991 po

máhá Prof. J. Benešovi znovuobnovit 
Antropologický ústav Masarykovy 

univerzity v Brně. Na Přírodovědecké 
fakultě MU uvádí v život Galerii „pf“ 

a humanologické aktivity v rámci pro

jektu SCIENTIA - ARS - HUMANI
TAS, jejichž součástí jsou i přítomné 

texty.r i



è ■ - Äř r
i. . j

v'




