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FILOSOFIE ŠIKMÉHO STŘIHU
Lubomír Nový
Úvahy dítěte pokročilého věku

Jazykověda rozlišuje čas minulý, pří
tomný a budoucí. Je to jasné, přehledné 
a uklidňující. Osobně mi to však nepo
máhá. Příliš často si připadám jako dítě 
pokročilého věku a lingvistické časy se 
mi rozhoupávají: mám pocit nemoud
rosti, nehotovosti, chtěl bych začít úplně 
znova - a přitom minulost se mi vrství 
do nepřehledných hald, neustále narůs
tá. Budoucnost se mi zároveň kvapem 
zkracuje a přítomnost vždy bleskurych
le vyklouzne z rukou.

A tak jsem nucen rozrušit časy jazy
kovědců a pokusit se spojit nespojitel- 
né: situace navrstvené žitou minulostí 
(nemám čas ani energii ani schopnosti 
podrobit je dokumentovanému archeo
logickému zkoumání) vystavit dětské
mu naivnímu vnímání zblízka.

Může to být s posměchem komento
váno jako běžné zdětinštění muže po
kročilého věku. Dětinství toho druhu 
však považuji za cenné a za mnohem 
náročnější než povznesenost starce, kte
rý má vše rigidně uspořádané.

Jako dítě jsem měl dojem, že žiji ve 
městě velmi velikém. Jako velký a po 
letech pobytu ve větších městech po

važoval jsem své rodné město za velmi 
malé. Sebeklam plynoucí možná z toho, 
že dospělý má delší krok než dítě a oči 
posazeny o několik centimetrů výše.

Připomíná mi to běžný obrázek ma
minky s dítětem, která spěchá do práce 
či někam jinam, udělá krok, zatímco dí
tě musí zvládnout kroky tři čtyři a klu
sat jako běžec na střední trati. I za běhu 
však dítě otáčí hlavu - doprava doleva, 
nahoru dozadu, vidí toho mnoho, zatím
co dospělá maminka směřuje ke svému 
vymezenému cíli a spoustu věcí kolem 
sebe vyřazuje ze svého vnímání. Dítě 
se dívá zblízka a zdola, pouť poklusem 
ho nezajímá.

Proto píši úvahy dítěte pokročilého 
věku, žádné memoáry ani životopis či 
věkopis, který v souladu s jazykovědou 
přesně rozlišuje čas minulý, přítomný 
a budoucí: jaké to bylo, jak na tom 
jsem, jaké to bude nebo má být.

Životopisy jsou psané nebo vyprávě
né výpovědi o sobě samém, ale již tím 
také - o druhých.

Životopis líčí putování člověka geo
grafickými a sociálními prostory. V tom 
smyslu je cesto-pisem i socio-grafií.
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Putuje se však také historickým ča
sem. V tom smyslu je životopis děje-pi- 
sem, malou historio-grafií. Jaká epocha 
a společnost - takové biografie. A po
dle biografií poznáme epochu i společ
nost, získáváme obraz o souvztažnosti 
„malých“ a „velkých“ dějin. „Malé“ dě
jiny jednotlivce přitom nelze redukovat 
na dílčí případ sociohistorických dějů. 
Osobní životní příběh má povahu jedi
nečnou, neopakovatelnou, nezastupitel
nou.

A přesto - v malém je celý svět 
a jedinečnost lze popsat a pochopit, po
jmenovat a vyprávět o ní jen tak, že 
ji vtáhneme do něčeho obecného. Jinak 
se stává nesrozumitelnou nejen pro „ty 
druhé“, ale též, a zejména pro jednot
livce samého. Osobní příběh je nezas
tupitelný: jen já sám nohu vědět, jak 
jej prožívám, jak o něm přemýšlím, co 
pro mne znamená. V této jedinečnosti 
je však vždy ukryto něco, co mou osobu 
přesahuje, něco obecně lidského. Živo
topis tu překračuje své hranice, stává 
se šifrou lidského bytí, člověko-pisem 
a vlastně - filosofií.

Lidé sami píší své dějiny. Sami píší 
i své životopisy. Jenom je potom nemo
hou po sobě přečíst.

Pro větší srozumitelnost (sobě i ji
ným) a pro klid své duše seje lidé snaží 
vtěsnat do jasně vymezených přihrádek.

Rovné řezy a šikmý střih

Klasickým příkladem řezu rovného (vo
dorovného, kolmého) je hrozba biblic
kého Šalamouna, že dítě, o něž se vede 
spor, rozpůlí, a to lze provést řezem

kolmým nebo vodorovným (v daném 
případě, u člověka ,je kolmý řez ideálně 
symetrický). Kombinací řezu kolmého 
a vodorovného vzniká čtverec, obdél
ník, krychle, hranol, krabice, přihrád
ka, zásuvka, kartotéka. Dosahujeme tím 
rychlého, přehledného, logického, jas
ného třídění: to patří sem, to patří tam; 
ti jsou hodní, ti jsou zlí; ti jdou s námi 
a ti proti nám.

Rovných řezů navršilo naše století ce
lé hromady a dnešní kmeti je znají ze 
svých žitých životních příběhů až příliš 
dobře:

Válka Čechů s Němci, „zahnat Něm- 
ce-vrahy do pekel, kam patří, sláva, na
zdar, bratři“; Švejci, smějící se bestie. 
Plutokrati, židi, židobolševici; demo
kraté, antifašisté, kolaboranti. „Zachvá- 
tí-li tě Moskva, zahyneš“; „nás s Rudou 
armádou nikdo nerozdrtí“. Reakcionáři, 
šmelináři, vysídlenci, zlatokopové. Né
cci a hvězdáři. Buržousti, živnostníci, 
kulaci, kolísaví intelektuálové. Zápaďá- 
ci, svobodovci, španěláci, angličtí letci. 
Hoši od Zborova, nebo kontrarevolu- 
cionáři? Agenti CIA, CIC, NKVD, StB, 
KGB. Muklové, PTP. Pámbíčkáři. Věrní 
synové dělnické třídy. Trockisté. Socde- 
máci. Titoisté. Stalinisté. Pseudohuma- 
nisté. Ředkvičky. Uvědomělí občané li
dově demokratické republiky. Interna- 
cionalisté. Nacionalisté. Sionisté. Anti
komunisté. Váleční štváči.

Dubčekovci, husákovci, kanisté, revi- 
zionisti, reformisté. Vyloučení, vyškrt
nutí. Kmenoví bezpartijní. Normalizá
toři, disidenti, chartisté, signatáři, anti- 
chartisté. Zasloužilí, hodní, trpění. Hr
dinové, mučedníci, převlékači kabátů.
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Komouši, komančové, spolupracovníci 
StB. Nomenklaturní kádry, mafiáni, čle
nové zločinecké organizace. Demokra
té, levičáci, pravičáci, liberálové, zele
ní, šedí, rudí, růžoví, barevní, xenofo- 
bové, homosexuálové, narkomani, ero
tomani. Slepí, hluší, věrozvěsti, maji
telé klíčů, držitelé moci, penězoměnci. 
A chudáci, na které vždy teče.

Za ta dlouhá léta byl každý občan 
vždy zařazován do některé z kategorií 
rovných řezů. Příslušnost k nim byla na
víc vystavována proměnlivým, ba pro
tichůdným hodnocením: jednou zname
nala čest a slávu a zisk, jindy odsouze
ní, persekuci, vězení, smrt. Každý oby
vatel této země byl alespoň jednou za 
svůj život takto zařazen - poctěn nebo 
zavržen. A žijí mezi námi lidé, kteří 
to vždy odnesli a nikdy nic nezískali, 
a ovšem i lidé, kteří dokázali prochá
zet krutými dějinami jako nůž máslem 
a vždy si přišli na své.

Tyto problémy nejsou výsadním prů
vodním jevem, omezeným na říši ko
munistického zla. Pierre Gaxotte píše 
ve svých „Dějinách Francouzů“ (His
toire des Français II. Flammarion, Pa
ris 1964, str. 582) o traumatech vyvo
laných poválečným vývojem a ztrátou 
Alžírská na počátku 60. let: „Revoluce 
roku 1944 a odchod z Alžírská vyvolal 
veliké zmatení myslí a vědomí. Nemůže 
projít jen tak bez následků, když lid 
vidí, jak během několika málo let je 
tolik lidí označováno střídavě za hrdiny 
a za zrádce, za velké vlastence a za 
cizí agenty. O kom pak ještě nepochy
bovat? Komu věnovat svůj obdiv, od
danost a věrnost? Zmatek o to bolest

nější, že se dotýká tak klíčových pojmů 
osobního a společenského života, jako 
je spravedlnost, čest, vlast, poslušnost, 
kázeň: převracely se během osmi let 
dvakrát třikrát jako rukavice. To, co 
bylo v jednom roce zásluhou, stalo se 
v následujícím roce zločinem.“ A jiný 
Francouz (jméno jsem již zapomněl) ří
ká s povzdechem: „Dějiny - ta velká 
děvka dvacátého století!“

Rovnými řezy tu mnoho nepořídíme. 
Čáry se posunují v čase. Probíhají ne
jen mezi jednotlivými skupinami lidí, 
ale také uvnitř rodin. A co je nejhorší: 
uvnitř každého z nás.

„Udělat pořádek“, „narovnat“ věci 
i sebe sama nejde rovnými řezy, které 
lákají svou přehledností a jednoduchos
tí. Lidé jsou bytosti zařaditelné a po
chopitelné spíše ne-rovně, příčně, kon
krétně, kontextuálně. Nutno použít stři
hy šikmé.

Binární pojmy

Není však černo-bílé, bipolární vidě
ní hluboce zakotveno v povaze lid
ské, v archetypech našeho vnímání svě
ta? Bez něho (např. bez rozvažování 
„buď - anebo“) bychom se jen obtížně 
orientovali ve složitém světě.

Nespočetné sémantické opozice má
me přímo v krvi (estonský sémiotik 
Jurij Lotman navrhuje použít těchto 
opozic nejen pro analýzu literárního dí
la, pro putování jeho hrdiny, ale též pro 
výstavbu jazyka deskripce lidské kultu
ry, který dovolí komunikaci s případný
mi jinými kulturami): nahoře-dole, vle- 
vo-vpravo, dopředu-dozadu, nebe-ze-
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mě, pekl o-ráj, svět-podsvětí, domov-ci- 
zina, my-oni, civilizace-barbarství, in- 
teligence-lid, bohatý-chudý. Francouzs
ký etnolog Balandier rozlišuje tři ty
py „společnosti ve společnosti“, kte
ré patří k invariantám, vyskytujícím se 
u všech společenství, u „primitivních“ 
i nejvyspělejších: muži-ženy (pohlaví), 
starší-mladší (věk), řídící-řízení (posta
vení).

I nad těmito diferenciacemi žitého 
světa se klene i stavba binárních pojmů 
podstatně abstraktnějších: subjekt-ob- 
jekt, hmota-duch, celek-část, absolut- 
ní-relativní, jedinec-společnost, trvalé- 
-proměnlivé, potenciální-aktuální, en- 
dogenní-exogenní, transcendence-ima- 
nence, teorie-praxe, vědění-moc, a ov
šem také klasické pojmové dvojice, ja
ko je pravda-omyl (popř. pravda-lež), 
dobro-zlo, krásno-ošklivo, nemluvě o 
běžných sociálně politických katego
riích, jimiž se lidé snaží pojmeno
vat základní obrys epochy: kapitalis- 
mus-socialismus, tržní-sociální, tržní- 
-direktivní, demokracie-totalitarismus. 
Sever-Jih, Západ-Východ. „Svět se dělí 
na dva tábory... “

Hloubka tohoto vidění světa vyplý
vá na povrch tehdy, octne-li se člověk 
na dně, v krizi. Po vyčerpání intelek
tuální kapacity (např. „alkohol ho la
pil“) zbývá mu už jen orientace pomo
cí elementárních sémantických opozic 
nahoře-dole, vlevo-vpravo, odtud-tam: 
udržet se „nahoře“ a „při zdi“, nepad
nout na zem, nevstoupit do jízdní dráhy 
a dojít do bezpečí.

Při bližším pohledu však se tuhá bi- 
námost těchto schémat láme. Nejsou

vlastně nikdy ryze dvoučlenná, obsažen 
v nich je ještě nejméně jeden další člen 
(výslovně nebo skrytě), jsou trojčlen- 
ná, trojičná, triadická (popř. vícečlen
ná). Zárukou pevnosti, stability, rovno
váhy nejsou chůdy, nýbrž minimálně 
třínožka. Trojice je znak prastarý, ba 
posvátný.

Jako doklad snad postačí malá úva
ha o opozici pravý-levý. Pro rozlišení 
vpravo-vlevo potřebujeme vztah k ně
čemu třetímu. Pravý a levý břeh se 
definuje ve vztahu ke směru proudu, 
pravé a levé části těla vymezuje osa 
těla příslušného subjektu (ponechává
me stranou tu zajímavou okolnost, že 
důležité tělesné orgány se vyskytují jen 
v jednom provedení - mozek, nos, ús
ta, srdce, pohlaví, uvnitř však jsou též 
členěny na vlevo-vpravo od ideálního 
středu).

V kontextu naší úvahy považuji za 
podstatné, že binární určení jsou pou
ze polaritním schématem, které dovo
luje hrubou vstupní orientaci, ale po
tom (lépe řečeno: současně) vyžaduje 
upřesnit vztah ke „třetímu“ (a k celé 
škále mezi polaritami). Tím „třetím“ je 
„střed“, a to střed dvojího druhu: jed
nou jako pevný bod definující neurčité 
polarity (např. odchylka vpravo-vlevo 
od „pravého učení“) nebo jako neurči
tá střední pozice („průměr“, statistický 
medián), popsaná jako výslednice po
dob a frekvence relativně pevně defi
novaných pólů. Rozmanitostmi uvádění 
do „vztahu k“ lze vyložit zmatky ko
lem pojmů pravice-levice (např. v po
litickém smyslu): vychází se z rozdíl
ných představ o povaze „pólů“, „středu“
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a vztahů mezi nimi.
Rovné řezy jsou nezbytné pro první 

pokusy o zmapování problému. K hlub
šímu pochopení se však již musí použít 
šikmého střihu.

Pluralita náboženství

Svou představu o šikmém střihu bych 
se pokusil přiblížit na příkladu nábo
ženství. Rovné řezy (my-oni, křesfa- 
né-pohané, katolíci-evangelíci atd.) se 
mi v dětství jaksi rozplývaly.

Narodil jsem se v Židovské čtvrti. 
Jako kluci jsme se při hrách na četníky 
a zloděje proháněli jejími úzkými ulič
kami a tajemnými průchody v prostoru 
mezi starou a novou synagogou. Nedo
kázal jsem pochopit, proč její obyvatele 
s ranci odvádějí na nádraží. Prarodiče 
z otcovy strany byli vlažní katolíci, ba
bička mi nikdy nezpívala písně nábož
né, nýbrž jarmareční. Dědeček z matči
ny strany byl písmácký katolík, babič
ka- tvrdá evangelička z Vysočiny, moje 
matka evangelička, otec - kmenový ne- 
znaboh, přenechávající své děti výchově 
evangelické. V gymnasijním pěveckém 
sboru jsme zpívali vánoční koledy, kte
ré sbíral katolický páter. Profesor bio
logie byl mohamedán, přežil všechny 
ateistické kampaně, protože o jeho ví
ře nikdo nic nevěděl. K mým kamará
dům patřil syn československého faráře 
a dcera srbského pravoslavného kněze, 
který bojoval v Titově armádě. Přítelem 
naší rodiny byl ruský pravoslavný lé
kař. Když umřel můj písmácký katolic
ký děda, všichni jsme přišli na zádušní 
mši, i když jsme nevěděli, jak si máme

při této příležitosti v kostele počínat. 
Byla to jeho víra a přes takové věci 
nejede vlak.

A tak jsem na malém prostoru po
znával lidi nejrůznější víry. Každý byl 
svojský a všichni se ctili a na slovo 
si rozuměli. Nikdo mě nikdy neuhodil 
ani neokřikoval. Všechny je v jejich 
různosti spojoval klidný řád, který byl 
nad nimi i v nich, vyšší lidská kvalita 
drobných a nenápadných lidí, o nichž se 
nedočtete v dějepise ani ve slovnících, 
ale bez nichž by lidské společenství by
lo džunglí.

K uchopení tohoto něčeho hlubinně 
rovného se musíme propracovat šikmý
mi střihy.

Šikmá filosofie českých dějin

Z hlediska náboženské víry mého dět
ství se mi vždy líbilo, že velikáni našich 
dějin (jak je za sebou seřadil poslední 
z nich, osobitě věřící Tomáš G. M.) 
byli protestanti: Hus, Komenský, Šafa
řík, Palacký... Filosofie českého ná
roda byla takto odvinuta od reformace 
a o slavné této minulosti četl jsem si 
s nadšením - a právě za okupace - v se
braných spisech katolíka Třebízského.

Dlouhou dobu dumal jsem o složi
tosti tohoto vývoje a vedl vnitřní zá
pas o to, jak se vymanit z vlivu láka
vého rovného řezu, jímž Nejedlý roz
třídil české dění na pokrokové a re- 
akční a sevřel je do fatálního svá
ru mezi „lidovým“ a „panským“ (ne
bo - ve filosofii - „školským“) tak, 
aby jej dopracoval až do přeměny 
humanisticko-demokratické tradice v li-
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dovè demokratický stalinismus. Pone- 
chám-li tyto peripetie stranou, octnu 
se ve žhavé přítomnosti sporů o stát
ní svátky nové republiky České, o dva 
Jany nebo o mariánský sloup či o jiné 
sloupy českého národního povědomí.

A mívám divné pocity, když se se
znamuji s autoritativními soudy o roz
manitých etapách našich dějin: bylo 
Temno, pochybená byla i jiskérka „osm
ašedesátého“, také už vývoj 1945-1948, 
ovšem okupace a Mnichov, a vlastně 
se ani ČSR neměla zakládat, a vadný 
byl rok 1848, a před tím velké Tem
no, neměla být Bílá hora, o husitství 
ani nemluvě... Z těchto rozjasňujících 
rovných řezů plyne jediné: nejlépe by 
bývalo bylo, kdyby českých zemí vůbec 
nebylo a kdyby se český národ nikdy 
neutvořil. Byl by pokoj.

Národ bývá charakterizován kultu
rou. Co však - kromě jazyka - mají 
společného Jaroslav Hašek a Jan Za
hradníček, pražský jazz a jihomorav
ská dechovka, Zdeněk Nejedlý a Václav 
Černý, Koniáš a Komenský?

Domnívám se, že česká společnost 
a kultura představuje rozporuplné spo
lečenství historických osudů a výkonů 
lidí odkázaných spolu žít v tomto socio- 
kultumím prostoru. Je mnoho názorů 
(vždy nějak selektivních) na minulost, 
na hodnoty, na to, jak to bylo a jak to 
býti má. To, co tvoří duchovní pojítko, 
je výsledkem dlouhé historické zkuše
nosti, a řadu hodnot bychom měli ctít 
jako společné, třebaže je osobně nepři
jímáme. Mohu považovat husitství za 
vrcholnou epochu, uznávat však i hod
noty barokní kultury. Jako katolík mohu

odmítat nájezdy husitských vojsk, a při
tom oceňovat ohrožující mravní posto
je Jana Husa. Považuji křtinský kostel 
a basiliku sv. Prokopa za organickou 
součást „své“ národní kultury, přestože 
nevyznávám katolickou víru.

Francouzi uznávají svou revoluci za 
počátek republiky, což není v rozporu 
s tím, že se o ni dodnes přou, že někteří 
uctívají Marii Antoinettu, jiní Napoleo
na, jiní Pařížskou komunu. Nadále ma
jí ulice Dantonovy, Maratovy, Staling- 
radské, Kalvínovy, Marxovy, pomníky 
osobností krutých i mírotvorných, pa
novníků i plebejců, prokletých básníků 
i snílků či intrikánů. Společné dějiny 
byly, jaké byly.

Chápajícími šikmými střihy se dopra
cováváme - při všech rozdílech a roz
porech - k jistému společenství ob
čanských a kulturních hodnot. Toto 
„universálno“ není výsledkem konečné
ho rozhodnutí nějaké autority, ani zvěs
tování zjevené pravdy visící nad námi. 
Je to výslednice sociálních zkušeností, 
poznání, prožitých vítězství i porážek, 
výslednice, která se tvoří zevnitř a zdo
la, „emerguje“, vynořuje se z proudu 
dění.

Emergentní universalismus

Každá partikulární jednotka utváří svůj 
soubor znaků a hodnot, tedy jistý parti
kulární či regionální universalismus ro
diny, obce, národa, státu, Evropy. Nej- 
vyšším universalismem může být feno- 
menologicko-strukturální filosofie svě
tového lidství jako celku, humanologie 
z hlediska hrozby sebezničení lidstva.
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Nový universalismus nechápu jako vy
mezeni abstraktně antropologické sub
stance, vypočítatelné schematiky světa 
ani jako soupis zjevných pravd, nýbrž 
jako výsledek pracného hledání společ
ně uznávaných a platných regulativních 
idejí. K tomu je kupodivu zapotřebí do
myslet do konce tu skutečnost, že člo
věk je konečný a nesuverénní, že každé 
lidské pojetí světa je jen partikularis
mus - obecně lidským partikularismem.

Nový universalismus by mohl spočí
vat na několika opěrných bodech:

Uznat otevřenost k bytí a ke dru
hým, dialogickou povahu člověka, plu
ralismus a pohyblivost horizontů vidění 
světa. Odmítat fundamentalismy (které 
představují rub vykořenění, ohroženos- 
ti, méněcennosti, totálního relativismu 
a nihilismu). Vycházet z vědomí toho, 
že jistý řád nás přesahující (ordo re
rum et idearum) existuje: že jest, ale 
co jest a jak jej zdůvodnit - o tom lze 
donekonečna diskutovat (z hlediska ka
tolického, protestantského, islámského, 
liberálního nebo laického pojetí světa). 
Z toho vyplývá - např. v náboženské 
otázce - důsledný ekumenismus: žád
ná lidská autorita nemá právo mluvit 
jménem Boha (nebo Dějin, Lidstva, Po
kroku, Zájmu atd.), vést svaté války,

odsuzovat jinak smýšlející k smrti. 
Universalismus ve smyslu uskuteč

ňování všeobecného Ducha dějin je pro 
většinu lidí sotva přijatelný. Pokud mů
žeme mluvit o jistém obecném civili
začním procesu, ten je vždy zprostřed
kováván specifickými dílčími histori
citami, diferencovanými zkušenostmi, 
jež v průběhu vlastních dějin a v dia
logu (či sporu) s druhými vyhodno
cujeme a dáváme vynořit se obrysům 
konsensu. Tento universalismus zdo
la a zevnitř, protrpěný šikmými střihy, 
bych nazval emergentním universalis- 
mem. Např. soubor lidských a občan
ských práv je zajisté nedokonalý, příliš 
často porušovaný, namnoze i rozporupl
ný, přesto však mnoha lidmi přijímaný 
jako soubor regulativních idejí. Na roz
díl od totálního relativismu jsem pře
svědčen, že racionální (vědecké) výpo
vědi mají větší váhu než mlhavá tvrze
ní, že jsme schopni a povinni rozlišovat 
dobré a zlé, a že jisté vyšší hodnoty 
zkrátka - platí. Zde je pak na místě 
rozhodné: ano, ano - ne, ne!

Jednou z cest k tomu je plastičtější 
vidění světa, získané šikmými střihy.

Z připravovaných 
Úvah dítěte pokročilého věku


