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1

Úvod

1.1 Filosofie pro studenty cestovního ruchu - ne-filosofy1
Jak již je naznačeno v samotném názvu práce, jde nám o hledání způsobů zprostředkování
filosofie studentům studijního oboru Management cestovního ruchu (dále MCR).
Zkušenosti ze seminární výuky předmětu obchodní a podnikatelská etika ukazují, že
vysokoškolští studenti - ne-fílosofové - jsou ochotni diskutovat o otázkách, které se jich
bezprostředně dotýkají - a to jak lidsky, tak (z hlediska jejich předpokládaného budoucího
povolání) profesně. Avšak téměř bez výjimky konstatují, že úvodní seznámení s filosofií a
etikou je nesrovnatelně méně zajímavé než následné semináře věnované zvláště diskusím
nad konkrétními etickými problémy, kde mohou vyslovit svůj názor či zkušenosti.
Existuje tedy nějaká cesta,jak vznítit zájem studentů o filosofii? Tento úkol je neobyčejně
obtížný. Každý ne-filosof má tendenci ptát se po nějaké platné a srozumitelné definici
filosofie. Snad je to způsobeno záhadnou až magickou silou slov. Náš přístup k světu a
věcem v něm je silně poznamenán slovy, řečí a jazykem. Do chvíle, než se nám podaří věc
pojmenovat a tím zařadit do smysluplných souvislostí, jsme nejistí až bezradní. Některá
slova odkazují k věcem, které se nám obvykle bezprostředně dávají, již mnohokrát jsme se
s nimi setkali, viděli je, dotýkali se jich, vnímali a poznávali je našimi smysly. Řekne-li
někdo např., že drží v ruce knihu, dovedeme si dobře představit, co asi drží, jakkoliv nám
unikají mnohé vlastnosti oné konkrétní knihy - třeba barva, velikost, autor, název a další.
Přesto je pro nás vcelku snadné taková slova pochopit. Jak však rozumět tomu, co nelze
evidovat přímo smysly? V takovém případě nám pomáhají metafory, které připodobní
abstraktní pojmy k něčemu dobře známému. Přesto nám tyto věci zůstávají do značné míry
skryty, jakoby nám stále unikaly. Sice jim nějak rozumíme, ale zpravidla je nejsme schopni
na požádání srozumitelně, jasně a výstižně vysvětlit. To, co nazýváme filosofií, je jednou
z nich. Pochopit smysl filosofie předpokládá být jí otevřen a nechat se k ní přivést,
probudit se pro ni a naladit se po jejím způsobu. To je nemožné bez předběžné otevřenosti
na straně studentů, bez jejich snahy a ochoty nechat se vést. Hlavním úkolem učitele
filosofie patrně musí být neutuchající snaha nabízet studentům pomocnou ruku v jejich
vlastním hledání. To není vůbec jednoduché. Navíc to předpokládá aktivitu na obou
stranách - učitelé nabízejí pomoc, studenti hledají. Učitel je zde jakýmsi průvodcem
studenta na jeho cestě k poznání.
Ne-filosofové se obvykle domnívají, že filosofové pouze slovíčkaří. Studenti často
namítají, že filosofové používají jen těžko srozumitelný jazyk, což čtenáře odrazuje. Pokud
by se jim však podařilo vyjádřit své myšlenky jasněji, jistě by jim bylo dopřáno více sluchu
a pozornosti. Je skutečně obtížné filosofickým textům porozumět. Proniknout skrze jejich
povrchovou nepochopitelnost ke smyslu zajisté stojí mnoho úsilí. Navíc soudobé školství a
hodnotový žebříček euro-americké civilizace nejsou příliš nakloněny hlubšímu zájmu o
filosofii. Filosofie se sice vyučuje, ale většina studentů se s ní setkává nejspíše ve formě
přednášek o dějinách filosofie, kde se jim předkládají seznamy myslitelů a myšlenek k
1

Slovo ne-filosof nemá mít v této souvislosti jakékoliv negativní konotace. Jedná se pouze o snahu vymezit
„ne-filosofy" jakožto ty, kteří se filosofií nezabývají přímo v rámci své profese.
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zapamatování. Filosofové se přitom vesměs shodují, že je daleko smysluplnější učit
studenty filosofovat. Například současná česká filosofka Anna Hogenová je, jak sama
řekla, přesvědčena, že „učitel musí vyzařovat nadšení pro filosofii, musí jí být zcela
pohlcen, aby mohl svým příkladem strhnout studenty". Nelze samozřejmě tvrdit, že existuje
jediná správná cesta, jak vznítit a udržovat oheň studentova zájmu o filosofii. Cesty jsou
jistě mnohé, stejně jako filosofické přístupy od dob předsókratiků, přes Sokrata, Platóna a
Aristotela, křesťanský středověk, kartesiánský novověk až po dnešek. Z našeho pohledu se
však výše zmíněná učitelova snaha přivést studenty ne-filosofy přímo do filosofie a
nezůstávat u výčtu filosofických soustav významných myslitelů jeví nadějně. I ne-filosof
může a má filosofovat a zamýšlet se nad otázkami, které nesou přívlastek filosofické.
Pole filosofických otázek je velmi široké a samozřejmě není možné, ani třeba, ho celé
obdělat. Daleko spíše nám půjde o péči o svou zahrádku, kde si pro svou potěchu
pěstujeme malou, zato vlastní úrodu. Jako první krok se tak nabízí snížení počtu
přístupových cest k filosofii. Jde o hledání takových témat, která by mohla roznítit zájem
svěřené skupiny studentů o filosofii. Vezmeme-li v úvahu dané profesní zaměření
studijního programu MCR, vynořují se dvě základní témata, která by se měla dostat do
centra naší pozornosti. Prvním je cestování a druhým je jazyk. To jsou konečně úhelné
kameny studia MCR. Nejedná se v žádném případě o dvě navzájem nesouvisející témata.
Naopak, v úhlu pohledu námi tematizované skupiny lidí si jedno bez druhého nelze dost
dobře představit. Pokročilá znalost nejméně jednoho světového jazyka, kterou se studenti
MCR pyšní, se totiž stává oknem a vlastně i dveřmi k poznávání světa a míst, kam se na
svých cestách vydávají. Výuka a studium jazyka společně s významem, který se jim
připisuje, již s sebou nesou nevyslovený předpoklad důležitosti schopnosti komunikovat
s jinými kulturami a jejich příslušníky. Učíme-li (se) cizí jazyk, znamená to, že rozumíme
cizině jako nějak přitažlivému prostoru, kde rovněž žijí lidé, kteří osobitým způsobem
tento prostor spoluutvářejí. Je zde patrná i touha hovořit s cizinci a sdílet s nimi něco
obohacujícího, jak ve smyslu ekonomickém, tak (hlavně) životním. Znalost jazyka
rozšiřuje možnosti cestování ve smyslu prohlubování porozumění jinému a naopak
cestování zprostředkovává možnost setkávat se s cizinci, čímž obohacuje jazyk a rozšiřuje
cestovatelovy obzory a horizonty rozumění světu. Prostřednictvím znalosti cizího jazyka a
cestování se otevírá přístup k nesčetným filosofickým otázkám - jak je něco (například ve
srovnání cizí a rodné země a kultury) chápáno, jaký je vztah jazyka a skutečnosti (různé
jazyky lze rozpoznat jakožto rozdílné a zároveň autentické artikulace světa), zdali je možné
porozumění mezi různými kulturami (co je třeba znát, co tolerovat, jak přistupovat jeden
k druhému při hledání styčných bodů a rozdílů) atd.
Jak vidno, v samém centru cestování a studia jazyka je zájem o jiné - lidi, jejich jazyk,
život, místa svázaná s jejich životy. Je zřejmé, že tento zájem není sdílený všeobecně alespoň ve vědomé rovině. Někteří lidé podnikají své cesty bez skutečného zájmu o
poznávání tamních lidí a jejich kultury. Avšak pro studenty MCR má právě zájem o jiné
naprosto zásadní důležitost a snad se proto může stát příležitostí k jejich uvedení do
filosofování. Takto chápaný zájem o jiné není v žádném případě pouhým prostředkem
(natožpak jen jedním z prostředků) přípravy na budoucí profesi. Jednak si většina studentů
MCR svůj obor studia nevybírá proto, aby strávili život prací v cestovních kancelářích. Jde
jim zejména o prohloubení svých jazykových znalostí a o možnost cestovat po světě.
Jednak je zájem těchto studentů o jiné daleko spíše životním pohybem hledání přesahujícím
pouhou užitečnost ve smyslu fráze: K čemu mi to bude? Jinými slovy, jejich zájem a
hledání jdou za takovýto užitek mnohem dál a hlouběji až tam, kde mohou odkrývat
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tajemství hlubšího smyslu lidství skrze svá autentická setkání s různorodostí, kterou jim
předkládají způsoby života lidí, s nimiž se na cestách setkávají.
Použili jsme slova užitek, a proto na tomto místě zmiňme Patočkovo upozornění, že
existují i jiné než technické (praktické) užitky, totiž „užitky jistých duševních hnutí, která
zasahují člověka přímo" (Patočka 1997:9). Patočka se takto vyslovil ve snaze objasnit
potřebnost a smysluplnost tzv. filosofie výchovy jakožto filosofie zabývající se hledáním
celkového smyslu života, podstatou výchovy a jejími předpoklady. Má-li být ve škole
vytvořeno prostředí vhodné pro filosofování, pak je nutné přehodnotit a změnit
v současnosti převažující pohled na instituci školy. Filosofie výchovy se pokouší
upozorňovat na nutnost proměny našeho pohledu na toto místo. Nemohlo by se jednat o
školu v dnes převládajícím slova smyslu jako místa, kde je kladen důraz na přípravu
mladých lidí (téměř) výhradně pro jejich budoucí práci ve smyslu kvalifikace, zato se
opomíjí vzdělání v pravém smyslu, které má člověka otevírat světu a připravovat jej pro
dospělý život plný rozhodování. Jednalo by se o původní školu, řecky SCHOLÉ, prázdeň,
tj. prostor, kde člověk není zaneprázdněn všednodenním shonem nutných životních
obstarávek a otevírá se mu oblast svátečního, krom-obyčejného a mimo-řádného. 2 Jedině v
takovém prostoru můžeme doufat v navození vhodné atmosféry, nezbytné pro náhlé
prozření, pro prolomení předsudečných jistot a pro prožitek údivu, řecky THAUMA, který
je dveřmi k filosofii a filosofování.
Pramen filosofie vyvěrá ve starověkém Řecku. Staří Řekové rozlišovali PAIDEIA a
TECHNÉ. První z nich je zdroj správného úsudku a aspiruje na probuzení touhy po seberozvíjení, druhý pojem poukazuje k hotové vědomosti, která je naučitelná. Má-li výuka
filosofie přinést ovoce, učitelé se musí soustředit na PAIDEIA a učit správnému úsudku.
Dnešní škola však již není SCHOLÉ v původním smyslu prázdně jakožto místa, kde
student prolamuje všednodennost a objevuje svátečnost. Soudobé školství je založeno na
předávání hotových znalostí ve smyslu TECHNÉ, tedy vědomostí, které jsou jakoby vyňaty
z celku světa. Takovými znalostmi se ovšem pouze plní hlavy žáků a studentů fakty bez
životného obsahu. To podstatné, totiž ukotvení poznatků do souvislostí, se bohužel míjí
s hlavní náplní vzdělávání začátku třetího tisíciletí našeho letopočtu. Bez odkazu k celku (k
souvislostem) jsou všechny jednotlivé poznatky, ať je jich sebevíc, z hlediska poznání
světa i sebe-poznání a sebe-rozvíjení člověka (Patočkovými slovy: užitků jistých duševních
hnutí) bezcenné. A přitom právě tyto kvality se jeví z hlediska člověka jakožto živé bytosti
jako podstatné.
Užitek této práce by tedy měl spočívat v naší snaze naznačit studentům ne-filosofům cesty,
jak (si) otevírat nové pohledy na svět a sebe sama (v něm). Způsoby, jak přiblížit filosofii
mladým lidem, zabývajícím se v rámci svého vysokoškolského studia zvláště cestovním
ruchem, geografií a cizími jazyky, se samy nabízejí. Tři hlavní témata, kterým se budeme
věnovat v různých souvislostech, spojitostech a vzájemných poukazech jsou: filosofie,
jazyk, cestování. Jejich vzájemný propletenec dává vyvstat mnoha zajímavým otázkám,
z nichž se některé pokusíme zodpovědět, zatímco jiné si jen položíme a necháme zaznít.
Samotná snaha položit si otázky a jejich přítomnost je základem filosofování - toho o řeči
a jazyce, o pohybu a cestování či jakéhokoliv jiného.

2

viz Palouš: Svétověk, str. 66-74.
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1.2 Význam filosofování
Hlavním záměrem práce je snaha o pochopení významu filosofování. Proto se nejprve
snažíme alespoň v hrubých náčrtech představit filosofii, abychom se přiblížili
k základnímu významu tohoto slova a k jeho pravému smyslu? V běžném hovoru toto
slovo nejčastěji znamená „náhled na nějakou věc a s tím spojený návod k činnosti" - viz
slovní spojení jako: jeho trenérská, podnikatelská, popř. jiná filosofie. Půjde nám tedy o
pomalé přibližování se k filosofii a vylaďování se na to, čemu říkáme filosofování.
Autentické a samostatné filosofování je z našeho pohledu podstatnější než seznamování se
s co možná nejvíce různými filosofickými koncepcemi. Jde nám o roznícení a podnícení
zájmu ne-filosofů o filosofování jakožto způsobu poznávání světa, který člověku umožňuje
překročit bezprostředně dané. Vztah k přesahu (tj. k tomu, čeho jsme součástí, ale co nás
přesahuje) je nám všem vlastní a společný. Je základem našeho rozumění světu, které
zásadním způsobem utváří autentický způsob života každého z nás. Právě vz-tah (tah
nahoru) k přesahu ve smyslu tázání se po předpokladech toho, co jest, je společným
jmenovatelem všeho filosofování. Výsledkem filosofování může být nějaká filosofie,
kterou lze chápat jako intuitivní vztah o přesahu vědoucí, ale konečné, časové a proto nevše-vědoucí bytosti k celku světa. Každý filosof musí jít za jsoucí k j e h o předpokladům:
například Platón mluví o světě idejí, Kant o věci o sobě. Aby vůbec bylo možno se k těmto
předpokladům dobrat, je třeba intuice, představivost, fantazie, tušení a naděje, jak věděl
nejen Nietzsche.
Člověk jako ne-vše-vědoucí bytost je ve své snaze o poznávání světa závislý na vlastní
přirozené výbavě - potřebuje společenství, tělo i jazyk. Společenství proto, že je vždy jeho
součástí. Rodí se do něj, musí jím být přijat, stát se a být jeho součástí a v neposlední řadě
musí předávat jeho tradice a hodnoty dalším generacím. To se odehrává v rámci výchovy.
Proto se rovněž zamýšlíme nad filosofií výchovy, která má dát výchově usebraný smysl, má
ji ukotvit do celku světa jakožto uvádění mladého člověka do společně sdíleného světa, do
KOSMOS KOINOS. Tělo člověk potřebuje k účasti a k poznávání světa. Vždy je tělem,
které je ve světě, je jeho součástí a je s ním bytostně propojeno. Člověk ví o světě díky
svému tělu. Svými smysly vnímá okolní svět proto, aby mu mohl vhodně odpovídat
vstupováním do pohybových figur. K člověku a jeho vztahu ke světu patří i řeč. Podle
Heideggera člověk přebývá v jazyce jakožto domě bytí a řeč usebírá (LEGEIN 4 ),
shromažďuje věci tak, jak je člověk potřebuje k životu. Řeč má člověka, ne naopak, proto
můžeme hovořit o jazykovém bydlení či o domově v řeči. Řeč má své hlubiny, svou
skrytou moudrost, kterou člověk může pouze trpělivě hledat nasloucháním řeči, pomalým
nalaďováním se na to, co řeč říká. Kde však hlubiny řeči hledat? Snad je to možné
například v jazyce básní. V básnění si řečené uchovává svou hloubku, vychází přímo
z nitra básníka. Nitro, lidská duše je tedy tím místem, kde je třeba hledat. Přímo z duše,
říkáme „ze srdce" však vycházejí i mnohá jiná slova. Právě v takové řeči je ukryta ona
hlubina.
Důležitost lidské schopnosti mluvit nezůstala skryta současné filosofii, ale ani „vědám o
člověku". Hlavním výsledkem tzv. lingvistického obratu ve filosofii je umístění lidské

Význam zde chápeme jako slovníkovou definici slova, smysl pak jako to, co pod ním chápeme v kontextu
autentické promluvy.
Pro lepší pochopení významu slova LEGEIN viz kapitoly Základní filosofické pojmy a Řeč jako
prodloužená ruka člověka.
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schopnosti mluvit do středu zájmu. Arciť jsou přístupy jednotlivých myslitelů různé, jako
podstatnější je chápána řeč ve smyslu děje než jazyk jakožto struktura. Řeč ve smyslu
události je sdělováním, které vede ke sdílení smyslu v rámci jazykového společenství, ale i
přes jeho hranice k jiným jazykovým společenstvím, neboť všechny jazyky čerpají odjinud.
Evropské jazyky dluží mnohé zvláště řečtině a latině, ale cesty slov, sdělování a sdílení
smyslu jsou různé. Přesto je třeba mít stále na paměti, že různé jazyky vytvářejí rozdílné
obrazy světa, ona jazyková bydlení a domovy v řeči.
Je zřejmé, že propojenost všech zmíněných fenoménů je nedělitelná. Jejich usebírání
v jednotu je výsledkem filosofování, které je péčí či starostí o duši (EPIMELEIA). Kladení
si bytostných otázek otevírá možnost sjednocení různých činností tak, aby se usebíraly
v jednotícím smyslu lidského života. Chceme-li někoho přivést k filosofování, nabádáme
ho k samostatné a odpovědné starosti o vlastní duši, která však v sobě skýtá celý svět a
není v žádném případě obrácená jen a jen do sebe. Vždyť vše jsoucí nějak patří k tomu, co
vše sjednocuje, tedy k bytí, protože vše nějak jest. Nicméně pečuje-li člověk o svou duši,
nejde mu výhradně o to „být", nýbrž ,jak být?", tedy „být dobře".

1.3 O čem je tato práce
Na následujících stránkách se čtenář nejprve seznámí s důležitými základními
filosofickými pojmy, které se nějak uplatňují v dalším textu. Zejména se jedná o vymezení
teoretického postoje jakožto specificky filosofického přístupu k věcem, dále o vysvětlení
pojmu LOGOS, jenž poukazuje na usebírání slov, myšlení a bytí do jednoduché jednoty.
Bude zde rovněž vysvětlen důležitý pojem ontologické diference, tj. rozlišení bytí a
jednotlivých jsoucen. (2.1) Ve snaze přiblížit filosofii se zabýváme tím, co je a co nám
může přinést. V prvé řadě filosofie hledá smysl věcí v celku světa a dění chápe jako prostor
pro možnosti, jak být. (2.2) Všem nám je společné povědomí o transcendentnu, o tom, že
nás něco přesahuje. Filosofie se svými prostředky snaží toto naše povědomí intuitivně
uchopit, ale zároveň poukazuje na přirozeně omezené lidské možnosti poznání. (2.3)
Poznávaný svět vždy nějak vykládáme, tj. rozumíme mu jako souboru vzájemných
poukazů mezi věcmi. Pokud náš výklad věci poznává, aby si je podmanil, je to málo.
Člověk se totiž musí snažit poznávat, aby pochopil. Číhá tu nebezpečí, že se pro věci
zřekneme samostatného bytí, které je právě tím bytím nejvlastnějším. (2.4)
Nicméně, nevykládáme si jenom svět, různě se vykládá i filosofie. Nietzsche zdůrazňuje,
že filosofie předpokládá silnou intuitivní představivost, která se obrací k nadčasovým
problémům. (2.5) Heidegger filosofii chápe jako dychtění (FILEIN) po jsoucnu a jeho bytí
(SOFON). Vychází přitom z řeckého slova FILOSOFIA (<|)iX,oao<t>ia). Aby bylo možné
rozumět filosofii, je nutné vstoupit s filosofy do rozhovoru o jejich rozumění tomu, co je
bytí jsoucna, což nejde bez naladěnosti na něj. Řekové onu naladěnosti našli v údivu, který
je jim ARCHÉ - stále prýštícím (ve všem filosofování stále přítomným) pramenem filosofie. Filosofie naslouchá hlasu bytí jsoucna a odpovídá mu v řeči, která je proto
filosoficky podstatná. (2.6) Slovo FILOSOFIA je východiskem i Paloušovi, který filosofii
chápe jakožto milování moudrosti a moudrost lásky. První výklad přes své mnohé úspěchy
příliš upřednostňuje zvídavost nad starostí, zájem o bytí nad péčí o duši a člověka nechápe
jako „pouhého" jednoho z aktérů dění světa, nýbrž jej staví do božské pozice. Filosofie je
však i moudrostí lásky. Moudré je úsilí o souznění s ostatními bytostmi a snaha být dobře,
spojená s péčí o duši. Současnost - světověk - opět objevuje lidskému pohledu skryté
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dimenze skutečnosti a otevírá prostor pro tajemství. Filosofie se začíná odklánět od
ontologie a epistemologie k agatologii - nauce o dobru - a zdůrazňuje sdílení
prostřednictvím dialogu a řeči. (2.7)
Filosofie je vlastně filosofií výchovy, neboť oboje člověka vede v jeho celoživotním úkolu,
jímž je utváření vlastní identity, k prolamování každodenních jistot. Filosofie výchovy
dává škole smysl, avšak dnešní školství již není řeckou SCHOLÉ ani Komenského
celoživotní snahou o pochopení světa (k němuž je klíčem - jak jinak - jazyk), na jehož
tvorbě se člověk sám podílí svou prací. Současní filosofové vesměs varují, že dnešní škola
neslouží člověku, ale technické civilizaci, což je v přímém rozporu s pravým založením a
posláním SCHOLÉ. (2.8) Výchovu potřebuje jak člověk-jednotlivec, který není k životu
vybaven jako ostatní tvorové, tak lidská společnost, v jejímž rámci všichni lidé žijí, pro
svou reprodukci. Filosofie má výchově zajistit vztah k řádu, který pedagogika samotná není
schopna škole poskytnout. (2.9)
Od druhé poloviny devatenáctého století se filosofie pomalu proměňuje. Odklání se od
kartesiánského zdůrazňování subjektu a vědomí k jazyku. Ovšem ne k jazyku-systému, ale
daleko spíše ke komunikaci, k obcování, k řeči a autentické promluvě, kde se
upřednostňuje reálné před ideálním. Filosofie se tak navrací do obcující obce - k dění
v rámci určitého společenství. (2.10) Například Heidegger chápe řeč jako prodlouženou
ruku člověka. Řečí lze dosáhnout k přesahu, k celku světa. Skutečnou hloubku řeči však
nelze hledat v každodenní konverzaci, nýbrž v básních a jiném autentickém mluvení.
(2.11) Rovněž Ricoeur ví o nezastupitelné autentické promluvě jakožto události. Na druhé
straně si je dobře vědom úspěchů strukturalismu, který však svou teorií pevné struktury
neponechává pro událost žádné místo. Proto se Ricoeur snaží překlenout antinomii
struktury a události tzv. post-strukturalismem, který rozumí struktuře jako dynamické,
přičemž dynamizující složkou, která propojuje strukturu a událost je vždy do jisté míry
polysémické slovo. (2.12) Gadamer, stejně jako Heidegger i Bachtin, problematizuje
způsob, jakým jazykověda přistupuje ke zkoumání jazyka a řeči. Dále zpřesňuje
Aristotelovu tradovanou definici člověka jako animal rationale na člověka jako živou
bytost, která má řeč - LOGOS. Řeč podle něho vykazuje tři základní charakteristiky:
bytostné sebezapomnění na vlastní strukturu, nepřipoutanost k j á a universálnost. Fink
v návaznosti na Heideggera píše o skryté moudrosti řeči, ukryté v původních významech
slov odrážejících uchopení mnohých základních myšlenkových rozlišení, na která postupně
zapomínáme, protože se ztrácí v bezmyšlenkovitém všednodenním používání původně
významově hlubokých pojmů. (2.13) Přitom i obyčejný rozhovor je něčím tajemným, jak
vědí I. M. Havel s Neubauerem. Mínění mluvčího musí být přetvořeno pomocí slov do
tvaru, který umožňuje toto mínění sdílet s druhými. Tvůrcem je v rozhovoru jak mluvčí,
který tvůrčím způsobem vybírá slova podle jejich významu s tím, že v kontextu dostanou
patřičný smysl, tak posluchač, který se ve svém tvůrčím aktu snaží pochopit, co mluvčí
míní. (2.14)
Studium jazyka je přes vše výše zmíněné stále obecně chápáno jako záležitost jazykovědy.
Nejvýznamnějším směrem bádání v této oblasti byl ve dvacátém století Strukturalismus5,
v jehož rámci je jazyk chápán jako uzavřená struktura, což umožňuje zkoumat jazyk
vědeckými metodami. Oproti tomu nový směr jazykovědného bádání - kognitivní
5

O strukturalismu jsme se již krátce zmínili v souvislosti s Ricoeurovou snahou o překonání uzavřenosti
struktury, která vyústila v jeho post-strukturalistickou koncepci dynamické (tj. otevřené) struktury.
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lingvistika - zohledňuje autentické poznávání, prožívání a myšlení člověka žijícího
v daném kulturním prostředí. Nadto kognitivisté zdůrazňují okolnost, že určitý jazykový
obraz světa umožňuje (ale i nutí) rozumět světu specifickým způsobem jakožto
uspořádanému a srozumitelnému. (3.1) Zakladateli kognitivní lingvistiky jsou Lakoff
s Johnsonem, kteří ve své knize Metaphors We Live By upozorňují na všudypřítomnost
metafor v jazyce a pojmovém systému. Konkrétně používané metafory zásadním způsobem
uspořádávají svět, určují naše rozumění daným pojmům, dokonce ovlivňují naše jednání.
Kognitivisté proto mají co říct i k filosofickým otázkám po pravdě či existenci
universálních pojmů. (3.2) Jazykověda může rovněž přispět ke vzmachu evropanství,
neboť právě jazyk je základem sdělování a sdílení tradic a příběhů poukazujících na
evropskou sféru společného. Již Komenský věděl, že řeč je poutem lidské společnosti.
Zkoumáním jazyků lze poznat, že Evropa má jazyková pouta klenoucí se přes různost
jejích jazyků. Náš kontinent je tokem slov a myšlenek s dvěma hlavními prameny řečtinou a latinou. (3.3) Vedle řeči nelze zapomenout na psaný jazyk, který je jednoznačně
autonomní, neboť otevírá odlišný a hlubší náhled do souvislostí slov. Je oknem do
niternosti jazyka - do vnitrojazyka, kde se umíme pohybovat všichni, ale jen nemnozí
básníci mají dar odkrývat vztahy slov mateřského jazyka a skládat je do obdivuhodných
nových tvarů. (3.4) Na vztahy slov lze pohlížet i poněkud jinak. Jazyk umožňuje mluvit o
světě jen v určitých sledech slov za sebou (tj. ve větách či promluvách). Jednotlivá slova
zde hrají role tzv. slovních druhů. Každý z nich je nějak důležitý a poukazuje na určité
aspekty skutečnosti. Zvláště významnou roli hrají podstatná jména a slovesa. U
podstatných jmen jsou důležité kategorie rodu, čísla a pádu, na nichž je možné pozorovat
různé vztahy mezi jednotlivými jsoucny. Slovesa pak směřují naši pozornost k nejvlastnější
charakteristice světa, totiž k dění v prostoru a čase. (3.5) Z hlediska vět jako celků se
dlouho vedl spor o to, jestli nějaký slovosled odpovídá zkušenosti člověka se světem a
sledu jeho myšlenek. Takovému přirozenému řádu se říká ordo naturalis. Mnozí si mysleli,
že tímto slovosledem je SVO (podmět - přísudek - předmět), ale zdá se, že všechny
slovosledy jsou v podstatě rovnocenné. Důležitější je fakt, že umožňují člověku vydávat
svědectví o světě. (3.6) Vše, s čím se člověk ve světě setkává, dostává pojmenování. Je
otázka, jaký je vztah mezi slovem a příslušnou částí světa. Strukturalisté ho považují za
libovolný, ale v jazyku samotném je zakotvena důvěra v motivovanost pojmenování
v otázce: Proč se věcem říká tak a tak? Těžko si lze představit zcela libovolně vytvořené
slovo, jak věděli i velcí čeští myslitelé sedmnáctého století, Komenský a Rosa. (3.7)
Každý jazyk odráží skutečnost jinak. Snad i způsob filosofování je ovlivněn jazykem.
Schadewaldt například tvrdí, že syntetické jazyky jsou ontologicky adekvátnější než jazyky
analytické. Historie analytické angličtiny a filosofie anglicky mluvících zemí vykazují
výraznější empirické a praktické zaměření než filosofie kontinentální, i když anglicky
mluvící filosofové dlouhou dobu hojně používali flektivní latinu a sama angličtina se
v analytický jazyk proměňovala jen postupně. (3.8) Prostřednictvím jazyka se lidé
dorozumívají nejen v rámci jazykového společenství. Mnozí cestují a učí se cizím
jazykům, málokdo však dosáhne úrovně rodilých mluvčích. I v jazyce je totiž podstatný
celek. Znalost slovíček a gramatiky je samozřejmě nutným předpokladem, ale rozumění se
nám dostává až z kontextu, v němž jsou používány. Kontext však souvisí s autentickými
prožitky jazykového společenství, z nichž čerpá svou identitu. Proto se studenti musí učit
s jazykem i reáliím. (3.9)
Vedle filosofie a jazyka se budeme zabývat cestou a cestováním. Co je cesta? Každý z nás
si pod tímto slovem něco představí. Cesta bytostně souvisí s prostorem, je jeho chválou,
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čistí nám v něm, ale i k němu, cestu. Novověká víra v sílu však nebezpečně upřednostňuje
silné cesty (tj. silnice), které naopak prostor mají zničit. Cesta je nejen fyzickým objektem,
ale i činností, postupem, prostředkem či metodou. V českém jazykovém obrazu světa se
vztahuje k mnohému - k osudu, dospívání, mezilidským vztahům, atd. Uplatňuje se hojně i
v literatuře jako archetyp příběhů o proměně hrdinů, kteří cestují, aby se našli. (4.1)
Cestování je spojováno s opouštěním domova, poznáváním světa, přírody, cizích krajů a
různých kultur. Tematizuje se zde i problematika blízkosti a samozřejmě cest a jiných
spojnic mezi místy. Všechna tato slova mají svou historii, která poukazuje i k
fenoménu cestování. (4.2) Souhrnu aktivit spojených s cestováním dnes říkáme cestovní
ruch. Představa ruchu je však jen těžko slučitelná s představou odpočinku. Pozitivní
konotace slova ruch je třeba hledat spíše v příležitosti k naplňování touhy po prolomení
horizontu známého do neznáma. (4.3) Cestování však nikdy není bez známého - bez
domova. Na cestách se však naše rozumění domovu proměňuje. Proto je cestování nejen
pohybem těla, ale i duše. Je to tvůrčí akt-ivita, která začíná již před odjezdem a nekončí
s příjezdem domů. (4.4) Z hlediska studentů cestovního ruchu jsou hlavními přínosy
cestování získávání životních zkušeností a otevírání nových možností, jak prožívat svůj
život. (4.5) Cestování však může upadnout, zaměňujeme-li údiv nad krásnými místy se
zvědavostí, která je roztěkaná a hledá pouhé rozptýlení. Zvědavostí proměněné cestování
nepřeje spočinutí ani pobývání na místě, kde se lze setkat s géniem loci, nýbrž se stává
kvapným ježděním z místa na místo. Pro poutníka a cestovatele je důležitá cesta, která má
svůj cíl, a tím i tvar. Naopak tulák nemá cíle, proto se jen potlouká světem. Turista těkající
po světě se jen trmácí v dopravních prostředcích, aby se mohl pochlubit, že byl tam a tam.
(4.6) Touha po cestování, po jinde, je v každém z nás. Stále se pohybujeme mezi krajními
polohami zakořeněnosti - ve smyslu touhy po domově a začlenění se do společenství - a
nezávislosti - vedené touhou po poznávání nového a neznámého. Cestování souvisí
s odkrýváním původně skrytého, s obohacováním vnitřního života, sebe-tvorbou a
s rozšiřováním obzorů. Současnost je přitom dobou, kdy se lidstvo ve svém věčném
pohybu mezi polohami uzavřenosti a otevřenosti vychyluje směrem k otevřenosti, která
cestování přeje. (4.7) Cestování se vždy odehrává ve světě, jehož prostor je zakřiven
krajinou, jsoucny a významem, který lidé přikládají různým částem světa, například
městům. Cesty proto nejsou přímkami a i ty nejkratší jsou plné oklik. (4.8) Člověk se však
musí ve světě bez přímých cest umět vyznat. Základními prvky světa jsou člověku domov,
jako místo i společenství blízkých a známých lidí, věcí a míst, dále mateřský jazyk, v němž
se známé ukazuje právě jako známé, a konečně pohyb, který umožňuje člověku cestovat,
dostat se k věcem. Abychom se orientovali, vytváříme si bezděky vnitřní mapy míst, kde se
pohybujeme. Jelikož nám není dáno vidět vše najednou, musíme si vybírat dominanty, od
kterých odvozujeme směry a vzdálenosti k dalším místům. Platí, že čím lépe místo známe,
tím podrobnější a přesnější jsou naše vnitřní mapy. (4.9) Na cestách i doma jsme součástí
dění světa. Stále se něco odehrává před námi i s námi a my hovoříme o svých zážitcích a
prožitcích. Mezi těmito slovy je rozdíl, ačkoliv je používáme podobně. Ve směru k zážitku
jsme pasivní, daná událost se děje jakoby před námi a my jsme jejími svědky, zatímco
prožitky chápeme jako něco, co se děje s námi a nám samotným. V prožitku jsem
nepochybně a plně součástí děje, který mě pohlcuje, ale následně ve mně zůstává. (4.10)
V setkávání člověka se světem hovoříme o prožitku například v souvislosti s tím, čemu se
říká génius loci. Existují místa, o kterých s nadsázkou všichni vědí, že jsou něčím zvláštní
a mají svého ducha, avšak prožitek sou-ladu a sou-znění s místem a jeho duchem může
přijít zčistajasna, vlastně téměř kdekoliv. Pro každého z nás má neocenitelný význam,
protože vše krásné, co člověk prožil, v něm navždy zůstává. (4.11)
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2

Cesty k úvodu do filosofie

2.1 Základní filosofické pojmy
V této části si nejprve vysvětlíme základní filosofické pojmy, mezi něž patří přirozený
životní postoj a teoretický postoj, ontologická diference jakožto rozdíl mezi bytím a
jsoucím, chápaný jako rozdíl jedno - mnohé, ontologie, substance a akcidens, EIDOS,
LOGOS - LEGEIN a NOEIN, TECHNÉ, FYSIS. Budeme přitom vycházet zvláště z práce
Ladislava Benyovszkeho a kolektivu nazvané Filosofická propedeutika, kterou lze vřele
doporučit všem zájemcům o vhled do filosofie. Vedle těchto základních filosofických
pojmů je samozřejmě mnoho dalších, z nichž budou některé vysvětleny na jiných místech
textu.
Přirozený životní postoj
Je to způsob našeho každodenního přístupu k životu a k věcem, se kterými se setkáváme.
Naše všední starosti mají charakter tzv. obstarávání. V jeho rámci věci okolo nás nabývají
významu téměř výhradně z hlediska naší možnosti je užívat, používat, využívat,
proměňovat, přetvářet, ale i orientovat se ve světě. V přirozeném postoji přistupujeme
k věcem okolo nás jako k něčemu již známému a samozřejmému, nad čím se není třeba
zamýšlet, jehož význam je nám dobře znám. Tak je nám jasné, co která věc v našem okolí
(auto, počítač, most, stůl atd.) je. Tato naše znalost věcí má povahu zvyklosti a
zabydlenosti ve světě, je však ve své samozřejmosti nereflektovaná. Co věci skutečně jsou,
tak pro nás není v přirozeném postoji otázkou.
Teoretický postoj - BIOS TEORETIKÓS
Ten si naopak pokládá otázku po tom, co něco je - Co je jsoucí? Co jsou věci? Co je svět?
- a prolamuje tak samozřejmost každodennosti, přirozeného životního postoje. Teoretický
postoj tematizuje to, co je nám v přirozeném životním postoji známé a jasné, jako
problematické. Ve chvíli, když zproblematizujeme samozřejmé, náhle jej nahlížíme jako
,po-div(u-hod)-né', tj. hodné našeho údivu. Nad tím, co jsme přijímali jako jasné, se
v teoretickém postoji podivujeme a přirozený životní postoj se nám začne jevit naivním.
Zde je počátek filosofie, v údivu (THAUMA) nad nesamozřejmostí samozřejmého. Právě
v údivu, případně v kartesiánské pochybnosti lze překonat naivitu přirozeného životního
postoje. Teoretický postoj je tak branou k nahlédnutí pravé povahy věcí, toho, co jsou a ne
k čemu jsou. Je k tomu třeba nechat věc být (Sein-lassen) a vzdát se jakýchkoliv snah o její
užívání, vztažených k obstarávání a zhotovování. Jedině tak je možné setkat se s věcí
v jejím čistém vzezření - EIDOS.
Substance a akcidens - věcnost a vlastnosti
V teoretickém postoji se věc objevuje v rozpolcenosti toho, „co je" a toho, ,jak se jeví",
,jak je nám dána" (Benyovszky a kol. 1998:22). Věc (res, ens) má různé vlastnosti, jimiž je
tvořena, ovšem tyto vlastnosti samy o sobě nejsou onou věcí. Lze je do jisté míry
proměňovat, aniž by věc přestávala být sama sebou. Oproti vlastnostem věci je tu ještě
jakási jednota tvořící tuto věc - věcnost. To je substance, podstata věci. Je tím, co stojí pod
(sub-stare) možnou proměnou vlastností této věci. Je na nich proto do jisté míiy nezávislá.
Jestliže však změníme všechny vlastnosti věci, její identita je porušena. Vlastnost je pak
tím, co k podstatě věci nějak připadne jako „případek" („akcidens").
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EIDOS
Jedná se o čisté vzezření věci. Z hlediska EIDOS věci je velmi důležité slovo, jímž danou
věc označujeme. Slovo totiž sjednocuje vše, co je na věci pozorovatelné. Avšak tato
jednota je našemu bezprostřednímu vnímání skrytá. Objevuje se teprve v myšlení. Tato
nevnímaná, zato myšlená, jednota nám dává možnost dostat se k pravému bytí věci. (Dále
viz vysvětlení následujícího pojmu - LOGOS.)
LOGOS - spojitost slov, myšlení a bytí; NOEIN a LEGEIN
Akt onoho právě zmíněného sjednocení všeho, co je na věci pozorovatelné ve slově,
bytostně souvisí smyšlením, neboť může být vykonán pouze v jeho rámci. Proto teprve
myšlení poukazuje k bytí (viz níže) - k pravému bytí věci, byť jedině prostřednictvím
slova.
Slovo je něco takového, co v sobě skrývá nějakou takovou jednotu, jíž je smysluplné
uvést jako odpověď na otázku „co je...". Řecky „slovo" zní LOGOS.
(Benyovszky a kol. 1998:20)

„Myslet" je řecky NOEIN, „hovořit, říkat" je řecky LEGEIN 6 . Nicméně obojí se spojuje v
řeckém slovu LOGOS, které překládáme nejen jako „slovo", ale i jako „myšlení" 7 , protože
v sobě nese stopu jejich podstatné souvislosti a společného poukazu k bytí. Vztah obou
významů řeckého slova LOGOS - řeč, myšlení - se nyní pokusíme osvětlit.
Slova nám nějakým způsobem otevírají možnost odpovědi na jednu ze základních
filosofických otázek, otázku po bytí věcí - Co něco je? Slovo totiž neoznačuje pouhý jev,
který máme v dané chvíli před očima. Očima vidíme jen pouhý zlomek této věci. Slovo
však poukazuje mnohem dál, je jakýmsi souhrnem a jednotou všeho, co o věci víme. Z této
jednoty vidíme bezprostředně očima jen pouhý zlomek. Zbytek je přidán tím, že věc roz-eznáme roz-um-em, myšlením. Vidíme-li například na stole před sebou knihu, pak očima
vnímáme pouze určitý objekt, ve kterém musíme knihu teprve - podle nějakých atributů
(tvaru, polohy, barvy, povrchu atd.) - rozeznat. Vidět očima a vidět věc je něco zásadně
odlišného. To, co věc je, musíme myslet a nikoliv pouze vidět očima, slyšet ušima, cítit
nosem, nahmatat rukama či povrchem těla anebo ochutnat. Teprve slovo shrnuje, obsahuje
a odhaluje pravou podstatu věci. Jen slovo má moc nechat všechny účastníky události či
rozhovoru nějakou věc skutečně vidět.
Ontologická diference - bytí a jsoucna, jedno a mnohé
Ontologická diference je rozlišení bytí a jsoucího. Pokusme se tomuto rozdílu porozumět
prostřednictvím krátké odbočky k Parmenidovi z Eleje. Filosofie sice svůj počátek tradičně
klade do učení milétských filosofů - Tháleta, Anaximandra a Anaximena, avšak někteří
vidí skutečný počátek filosofování až v myšlení Parmenida z Eleje. Ten si totiž jako první
uvědomil, jak důležitá je pro zkoumání světa otázka, „zda „to, co je, jest" a „to, co není,
není"" (Benyovszky a kol. 1998:54). Ačkoliv nám to může znít jako něco zcela jasného a
banálního, Parmenides pochopil, že rozdíl mezi bytím a nebytím je pouze myšlený a
nemůže být evidován, neboť nebytí nejsme schopni vidět, pochopit a popsat. Bytí má
6

Srovnej rovněž Hogenová, A.: K „usebírání" a Kproblematice logu. LEGEIN znamená i „sebrat, usebrat,
ujednotit, vynést z nerozlišené půdy a dát do jednoduché jednoty".
7
Na nutnost obou překladů pojmu LOGOS upozorňuje Gadamer na začátku své stati Člověk a řeč. Činí tak v
souvislosti s nepřesným latinským překladem Aristotelova vymezení člověka jako animal rationale. Gadamer
má na mysli Aristotelovo vymezení člověka jako živé bytosti, která má LOGOS, (srovnej Gadamer 1999:22)
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povahu přítomnosti, zatímco nebytí má charakter nepřítomnosti a je pouze myšleným
horizontem, z něhož k nám vystupuje bytí ve vší své naléhavosti. Věci na nás naléhají
právě tím, že jsou a že se nám ukazují. Nečiní tak pouze jedním způsobem. Některé věci
jsou k dispozici, takže si je můžeme kdykoliv prohlédnout či dokonce vzít do ruky. Jiné
věci existují jako možnosti. Víme, že jsou, i když to nemusí být právě teď a tady. Tak víme,
že existuje např. povodeň, jakkoliv nás nemusí zrovna sužovat. Posledním způsobem je být
vpravdě. Například rozděláme-li oheň, vidíme plameny a cítíme teplo, avšak víme, že to je
vpravdě proces hoření. Vše, co je přítomné jedním z těchto způsobů, nazýváme jsoucno
(ens, Seiende, Etant). Všechna jsoucna jsou a této jsoucnosti jsoucího říkáme bytí (Sein,
Etre). Úkolem filosofie je pochopit, co je tato jsoucnost jsoucího, tedy bytí. To je základní
téma celé filosofie. Bytí není žádným dalším jsoucnem, bytí je charakterem jsoucna. Pro
filosofii je rozlišení jsoucna a bytí nesmírně podstatné. Terminologicky je zachyceno právě
termínem ontologická diference. Diference mezi bytím a jsoucny (TO ON - TA ONTA) je
vlastně diferencí jedno - mnohé (TO HEN - TA POLLA). Bytí je přitom chápáno jako
příčina a základ jsoucna, jako to, odkud jsoucno jest.
Ontologie
Ontologie je sice chápána jako filosofická disciplína, nauka o bytí, avšak podle
Benyovszkeho není ani tak filosofickou disciplínou jako spíše způsobem filosofování. Je
první filosofií, jejímž úkolem , j e zkoumat a pochopit, co je Jsoucnost jsoucího", tzn. co je
„bytí"" (Benyovszky a kol. 1998:58). Filosofování má onto-theo-logický charakter. Oním
onto- se míní fakt, že filosofie se zabývá bytím; -logie poukazuje na možnost a schopnost
člověka myslet (NOEIN) a říkat (LEGEIN) něco o jsoucím a bytí; konečně -theo- odkazuje
na důvěru filosofie v to, že bytí jsoucího je tematizací počátků a příčin (ARCHÉ, AITION,
principium).
FYSIS
Řecky „příroda". Patří sem všechna FYSEI ONTA - přírodní, tj. přirozená, jsoucna. Pro
předsókratiky je FYSIS „vše, co pochází ze sebe, rodí se ze sebe, je přirozené, resp.
přirozeně vzniklé" (Benyovszky a kol. 1998:282). FYSIS označuje to, co zakládá
mnohotvárnost jsoucího, z čeho vzniká a co ji ovládá. Je odkazem k počátkům (ARCHAI).
Sofisté později postavili FYSIS do protikladu k NOMOS, což je vše, co je dáno lidskou
dohodou, zvyky, smlouvou. Ještě později Řekové vymezují FYSIS oproti TECHNÉ.
TECHNÉ
Vedle toho, co se při-rozuje ze sebe, existují i jiná jsoucna, která vznikla ne-přirozeně,
uměle - jako například lidské výrobky. Patří tudíž do sféry vytvořeného. Aristotelés chápe
TECHNÉ jako umění, odbornou zdatnost, která umožňuje přetvářet věci. Je to znalost ve
smyslu všeobecného soudu, který vznikl z mnoha jednotlivých postřehů. Je tak zaměřena
na obecné, jehož znalost však má být k praktickému užitku.
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2.2 K čemu je nám filosofie
Motto:
Filosofie je schopnost překročit to, co je nám dáno v nazírání a představě, a ptát se po
předpokladech, zkoumat obzor, půdorys daného a kultivovat schopnost odkrývat nové
horizonty, na nichž samozřejmé vystoupí ve své nesamozřejmosti, novosti, potřebnosti a
hodnotě. Filosofie nám dává šanci tvořivě se zmocnit problémů naší současnosti.
Jaroslava Pešková

Jaroslava Pešková se v knize Já, člověk... Jak dělat vědu o člověku dnes a zítra, kterou
napsala ve spolupráci s Ladislavou Schückovou, snaží objasnit místo filosofie v dnešní
společnosti. Současnost si je dobře vědoma role subjektu a subjektivního pohledu.
Filosofie se o to velkou měrou přičinila, ale přesto není mnoha lidem zcela jasné, k čemu je
vlastně potřebná a jaké je její postavení v poměru ke speciálním vědám. Pešková
poukazuje na základní rozdíl mezi vědami, které se zabývají určitými stránkami
skutečnosti, a filosofií jakožto teoretickým přístupem ke světu jako celku. Tento celek
světa se nám nedává, ale je nezbytný k tomu, abychom pochopili vše, s čím se ve světě
setkáváme, protože každé jsoucno k nám vystupuje právě v kontextu celku.
Filosofie je teoreticky vyjádřeným světovým názorem. Podstatný je fakt, že světový názor
je vždy výsledkem práce každého jednotlivce. Všichni si jej aktivně spoluvytváříme. Náš
světový názor či obraz světa podstatně ovlivňuje a formuje způsob života, kterým žijeme.
Je založen na našem rozumění světu a hodnotové orientaci. Jsoucna ve světě jsou sice
tatáž, ale každý z nás je zasazuje do jiných souvislostí, které tvoří autentický názor na celek
světa. Proto každá věc znamená pro různé lidi něco jiného. To souvisí i s rozuměním, které
je schopností člověka vyložit si věc ze svého úhlu pohledu. Svůj obzor světa je třeba stále
rozšiřovat a kultivovat, což se ve filosofii děje prostřednictvím hledání předpokladů. Vše
se nám dává na pozadí obzoru, který je přítomen vždy u každého jsoucna.
Všechna filosofie vykládá svět z něho samého. Vyvíjí snahu po zkoumání skrytých vrstev
skutečnosti, které nelze zaznamenat pouhým vnímáním, nýbrž myšlením a uvažováním. Ve
filosofii se jedná o hledání předpokladů praktického jednání i toho, co se nám dává, že se
nám to dává a jakým způsobem. Filosofie je snahou po porozumění co nejširším
souvislostem jevů, a protože člověk je vždy uvnitř světa zasazen do mnohým vztahů,
filosofie tematizuje místo člověka v celku světu. V dnešním světě je zvláště palčivá potřeba
rozhodovat a jednat i bez znalosti podstatných předpokladů. I za taková rozhodnutí však
člověk nese odpovědnost. Bylo by chybou poznávat jen jednotlivosti bez jejich zasazování
do širších kontextů, bez ohledu na celek světa. Jedině tak totiž mohou mít poznatky smysl
a nemohou se obrátit proti nám. Smysl čehokoliv je v tom, jak se určitá věc danému
člověku ukazuje ve svých souvislostech a vztahu k okolnímu světu a k celku světa. Smysl
je ve všem, co nějak chápeme. Souvisí tedy s určitým pochopením a porozuměním věci.
Filosofie se často laikům jeví jako přehnaně složitá. Pešková v knize Role vědomí
v dějinách upozorňuje, že v Čechách devatenáctého století se mělo obecně zato, že
filosofie není potřebná, neboť není každému srozumitelná a navíc je německá. I dnes jsou
mnozí přesvědčeni o tom, že postačuje zdravý rozum - tedy bezprostřední zkušenost bez
tázání se po jejích předpokladech. Je-li totiž něco nesrozumitelné, pak vlastně nemá smysl
se tím zabývat. Nicméně Pešková trvá na tom, že bez filosofie chybí metodicky
kultivovaná cesta k vlastním bytostným předpokladům, k dění světa jako půdě možností.
Vždy je třeba hledat cestu k celku světa.
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Filosofie se v dnešní době může stát půdou pro vzájemné setkávání lidí i různých oborů
lidské činnosti, které byly doposavad chápány jako oddělené. Rozšiřování obzorů otevírá
náhled na vzájemné souvislosti věcí často vnímaných jako vzájemně nesouměřitelné.
Filosofie je možností najít prostor pro skutečný rozhovor, neboť se ptá po předpokladech
setkání se u věci. Filosofie je naší velkou příležitostí pro budoucnost, aby nebyl náš svět
rozdrolený a roztoušený, ale společný.

2.3 Co je filosofie - Platónův svět idejí a Kantova věc o sobě
Definovat filosofii jako celek není jednoduché. V průběhu staletí se filosofové zabývali
řešením základních filosofických otázek do značné míry pod vlivem právě převládajících
myšlenkových vzorů, paradigmat (vzor je řecky PARADEIGMA). Duch každé doby má
proto nezanedbatelný vliv. Znamená mimo jiné rozdílnou pojmovou výbavu související
s jazykovou, kulturní a historickou jedinečností každé epochy a společnosti. Přesto lze
nalézt určité styčné body filosofických snah různých věků. Všechna filosofie totiž může být
charakterizována jako intuitivní vztah konečné, časové a proto ne-vševědoucí bytosti člověka - k celku světa, k tomu, jak se věci mají. Takový vztah nutně přesahuje pouhou
danost naší bezprostřední zkušenosti. Pochopení a přijetí této, všem lidem společné
zkušenosti přesahu, vzbuzuje v člověku potřebu s úctou se vztahovat k tomu, co ho
přesahuje. Člověk se vztahuje vzhůru, k přesahu, k transcendentnu. Filosofie se táže po
tomto přesahu, a tím problematizuje všední život člověka.
Filosofie člověka probouzí k tomu, čím jest, aniž o tom ví a probouzí jej tak, že mu tuto
jeho nejzákladnější situaci staví před oči, aby se v ní poznal.
(Petříček 1992:12)

Nejzákladnější situace člověka je charakterizována právě tím, že nějak podstatně ví o
existenci onoho přesahu, Jiného, které se nachází za absolutním rozhraním - Platón mu
říkal chórismos - ohraničujícím náš svět. Filosofování, jakožto vztahování se k Jinému, k
vyššímu, k universu, vyžaduje intuici, představivost a schopnost vhledu, neboť filosof se
snaží vyhmátnout to, co je na první pohled nezjevné, ale zároveň podstatné.
Na příkladu Platónova mýtu o jeskyni se nám může podařit nahlédnout, co se myslí tím
podstatným, avšak nezjevným, které vyžaduje filosofickou schopnost dívat se jinak než
navyklým způsobem. Mýtus o jeskyni - v krátkosti - říká následující: Jeskyně má jeden
vchod. Uvnitř, blízko vchodu, hoří oheň. O kousek dál v jeskyni je zídka, která rozděluje
vnitřní prostor do dvou částí. K zídce jsou připoutaní lidé tak, aby nemohli hýbat ani tělem,
ani hlavou. Mohou hledět pouze dopředu, na zadní stěnu jeskyně, kde vidí pouze světlem
ohně vrhané stíny předmětů, které kdosi za zídkou nosí na hlavě. Spoutaní lidé nikdy nic
jiného neviděli, proto považují vrhané stíny za skutečné předměty. Tu je jeden z nich
odpoután a donucen podívat se do světla v jeskyni. Nejprve je jím oslepen, ale záhy začne
rozpoznávat předměty, jejichž stíny mu do nynějška byly jedinou skutečností. Když je poté
vytažen na sluneční světlo, dlouho mu trvá, než jeho zrak uvykne slunečnímu světlu na
skutečném světě. Nakonec se vrací zpět do jeskyně, aby ostatním vězňům podal svědectví
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o tom, co viděl. Přestože jim chce pomoci z pout, oni jej po návratu přijímají
s posměchem, neboť již není s to s nimi soutěžit v pozorování stínů.8
Platón filosofa připodobňuje k člověku, který byl vytažen z jeskyně lidských předsudků a
všedního světa zdání na skutečný svět - na světlo (viz následující odstavec), kde teprve
poznává to pravé, skutečné a uvědomuje si omezenost života v jeskyni. Filosof ve srovnaní
zkušenosti skutečného světa s jeskyní rozpoznává svůj dřívější domov jako
neuvědomovanou spoutanost. Teprve se ztrátou jistoty v našem světě (v^ jeskyni),
s otevřením se nezajištěnosti lidského života, se člověk skutečně stává člověkem.
Platónův mýtus o jeskyni je světelný. Hovoří se v něm o vytahování člověka na světlo,
které je i pro nás základní metaforou poznání (poznání je světlo - viz slovní spojení rozsvítilo se mu, vy/ob-jas-nil mi to, je to jas-né) skrze vidění (o-zřejmil jim svůj ná-zor, který
se tak stal zřetel-ným). Souvislost světla, vidění a poznání je v jazyce silně patrná. O jazyce
budeme pojednávat na jiném místě, avšak již zde zmiňme jistě ne náhodně vzniklé a
používané české výrazy jako např. vy-světlo-vat/vy-světlit/vy-světlení,
pro-zřít/pro-zření či
jas-né, zřetel-né, zřej-mé. Jsou zde patrné odkazy ke slovům světlo, jas a zřít ve smyslu
vidět. Čeština navíc vykazuje i unikátní souvislost mezi slovy světlo a svět - svět se totiž
ukazuje jen ve světle, ve tmě nevidíme vůbec nebo jen velmi špatně. Podobně zajímavá je
částečná zaměnitelnost slov vím a vidím, vědět a vidět, kterou lze zahlédnout i v Platónově
ústředním ontologickém pojmu, jímž je IDEA.
Co je to IDEA? Idea je jsoucnost jsoucího chápaná jako odpověď na otázku, „co to které
jsoucno jest (TI ESTI)" (Benyovszky a kol. 1998:94). IDEA je „vid" - to, co se nám dává
ve „vidění" (IDEIN) - ovšem ne ve významu pouhého výsledku smyslového vnímání.
IDEIN je vidění ve smyslu předběžného zohledňování toho, co se nám dává, tedy v určitém
rozumění tomu, co vlastně máme před očima. Něco jiného je to, co skutečné máme před
očima, a to, co vidíme s rozuměním, kdy vlastně víme, co máme vidět. Jen tak vidíme
podobu věcí. Vidění ve smyslu IDEIN úzce souvisí s myšlením. Proto jej Platón nazývá
rovněž myšlením (NOEIN) či rozumem (NÚS). 10
Idea j e (jen) předběžným zohledňováním (myšlením) uchopitelné „co-bytí" (Was-sein)
jsoucna. Idea je, jako co je jsoucno přítomno, a v tomto smyslu přítomnost (PARUSIA)
jsoucna a „příčina" jsoucna, bytí.
(Benyovszky a kol. 1998:98)

Immanuel Kant, podobně jako Platón svým světem idejí, poukázal na existenci jistého
rozhraní, chórismos, v jeho případě mezi věcí pro nás a věcí o sobě. Vše, co se knám
dostane z vnějšího prostředí, je podle něj vždy již zprostředkováno našimi smysly a toto
zprostředkování je onou mezí, za kterou se nemůžeme nijak dostat. O věci o sobě
(noumenon) nemůžeme - kvůli nutnému zprostředkování smysly - nic vědět. Věc pro nás
je to, co se nám dává z věci o sobě prostřednictvím smyslů v prostoru a čase, což jsou
apriorní formy náhledu. Věc se nám tedy může dávat jen jako jev (fenomén), na základě
zkušenosti. Kant má zato, že naše poznávání se neřídí předměty samotnými. Podle něj je
5
Srovnej Kratochvíla (1995:31 ;33-34), který upozorňuje na Platónovo připodobnění spoutaných lidí k
dětem, pro které se ve starém Řecku často hrálo stínové divadlo.
9
Víc o mýtu o jeskyni například Petříček (1992:8-13), který na srovnání Platóna a Kanta vysvětluje pojem
filosofie; dále Kratochvíl (1995:28-40), jenž interpretuje Platónův mýtus o jeskyni v souvislosti s výchovou a
vzdělaností.
10

O vidění věci a vidění očima viz vysvětlení pojmu LOGOS v kapitole Základní filosofické
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pojmy.

tomu vlastně naopak - předměty se řídí našim poznáním. Říkáme tomu „kopernikovský
obrat ve filosofii". Naše poznání je založeno jednak na vnímání, smyslovosti, jednak na
myšlení, rozvažování. Smyslovost, jak víme, je již sama o sobě předběžně uspořádána
v prostoru a čase. Kant jim říká formy názoru. Smyslový materiál je nám již předem dán v
jistých vztazích: vedle, nad, pod (něčím), předtím, potom atd. Rozvažování pak dále
spontánně pořádá smyslový materiál a teprve takto zpracované věci poznáváme.
Setkáváme se tedy „pouze" s tím, co je již subjektivně zpracováno, s jevy, s fenomény,
tedy s věcmi pro nás - tj. jak se nám jeví.
Je-li, jak tvrdí Kant, věc o sobě pro člověka nepoznatelná, nemusí to ještě znamenat, že
naše poznání je nutně falešné. Jsme schopni poznávat jevy a fenomény, tedy vše, co
vnímáme. V souvislostmi s lidskými poznávacími schopnostmi a možnostmi Edmund
Husserl - zakladatel fenomenologie - vyslovil požadavek, abychom přijímali jevy tak, jak
se nám jeví. Věci se nám ukazují různými a mnohými způsoby, a přitom v jejich ukazování
je skryta jejich substance, identita, ona věc o sobě (Ding an sich). Husserl se táže po tom,
co vůbec lze pozn(áv)at. Setrvává tak u teorie poznání - epistemologie, na rozdíl od
Martina Heideggera, který obrací pozornost k otázce bytí - ontologii. Jeho interpretace
Kantovy filosofie nezdůrazňuje nedokonalost lidského pozná(vá)ní, nýbrž naopak
vyzdvihuje lidský způsob poznávání, který je s to vidět bytí tak, jak se nám dává - jako
jevící se bytí. Jinými slovy, bytí (pro nás) vstupuje v jev.
Shrňme tedy, že jak u Platóna, tak u Kanta, se setkáváme s jistotou, že mimo toho, co
bezprostředně vnímáme, je ještě něco jiného, původnějšího a skutečnějšího, co nám stále
uniká. Filosofie člověka neustále nutí vztahovat se k tomuto Jinému, které Platón označuje
jako svět idejí a Kant jako věc o sobě.

2.4 Porozumění a výklad světa
Šel poutník světem, přišel na velikou stavbu a ptal se prvního dělníka: Člověče, co
děláš? Odpověděl: Tešu kámen. Druhý na tutéž otázku odpověděl: Vydělávám. Třetí,
stařec, který také otesával kámen, s údivem pravil: Jaká to hloupá otázka. Což nevidíš,
chlapče, jak nádhernou to stavím katedrálu? Tři muži - tři horizonty smyslu, tři různé
světy člověka.
(Pešková, IN: Beneš, M. a kol. 2002:25)

Uvedený citát, který s oblibou používala Jaroslava Pešková, vhodně uvádí následující
úvahy. Naší tezí je, že filosofie rozšiřuje naše obzory a prohlubuje specificky lidský pohled
na svět. Vysvětlíme si, co jsou to obzory, a jak jsou ohraničeny. Budeme se zabývat rovněž
problematikou porozumění, přičemž budeme rozlišovat první a druhé porozumění. Tím se
dostaneme k otázce výkladů světa, jež do značné míry ovlivňují to, jak jsme. Necháme se
přitom vést myšlenkami Petra Vopěnky z úvodu jeho Prvních rozprav o geometrii.11
Jakožto lidé žijeme na světě, kde jsme obklopeni nesčetným množstvím různých jsoucen.
Bdíme-li, vždy některá z nich upoutávají naši pozornost. V podstatě to znamená, že k nám
vystupují z obzoru (tento pojem si vysvětlíme později) jako jevy, jednotlivosti, které
vidíme, a o kterých víme, že je vidíme - vidět (jak si pamatujeme z pojednání o Platónově
11

V literatuře je uveden název souborného vydání Vopěnkových Rozprav s geometrií, tedy Uhelný kámen
evropské vzdělanosti a moci.
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chápání pojmu IDEA) znamená „něco vidět a vědět, že to něco vidím". Naší schopnosti
vidět, to je rozlišovat jevy a přiznávat jim samostatnou existenci, říkáme první porozumění.
To nám však nestačí. Světu se vždy snažíme nějak rozumět, a proto si jej vždy nějak
vykládáme (nejčastěji přijímáme za své nějaké cizí výklady). K porozumění různým
výkladům skutečnosti však již schopnost prvního porozumění, ač je nezbytným
předpokladem, nestačí. Každý výklad před nás něco, nějakým způsobem, klade. Už proto
nemůže být zcela libovolný. Vždy má svá pravidla - něco umožňuje, ba přímo vnucuje,
něco naopak nepřipouští. V rámci výkladu se nám proto jednotlivé jevy určitým způsobem
rozvrhují, to znamená, že na sebe navzájem nějak poukazují. Lze tedy shrnout, že ve
výkladu chápeme jevy v určitém rozvrhu jejich vzájemných poukazů. Rozumíme-li tedy
tomu, co před nás zvolený výklad klade a jak to činí, co a jak si v jeho rámci můžeme
vyložit, co umožňuje a co ne, pak prokazujeme druhé porozumění, tj .rozumění určitému
výkladu. Přitom teprve výkladem se jev dostává do našeho rozumějícího pohledu.
Náš pohled je však omezen. Kdykoliv nahlédneme do světa, vytvoříme si názor jen na tu
část světa, která je ohraničena naším obzorem. Hranice obzoru se neomezuje na horizont v
dálce, nýbrž je jí vše ve všech možných směrech za co náš pohled již nepronikne (zeď,
kniha a tak dále) a co již nerozezná (zvonek na zdi ještě vidím, mouchu na něm už ne).
Naše vidění je tedy bytostně ohraničeno obzorem. Podobně tomu však je i s naším
porozuměním - za obzorem se nacházejí nejen jevy i poukazy mezi nimi (například mohu
vědět, ta čmouha vedle dveří je zvonek, protože co jiného by to mohlo být, ale na co je ten
čudlíček na motoru nevím, nejsem přece mechanik). Jinými slovy, mnohé poukazy
nevidíme, respektive neuvědomíme si je. Náš názor se tak nemůže týkat ničeho, co je za
obzorem. Obzor tu je a vždy bude, avšak čím častěji, důkladněji a čím rozmanitějšími
způsoby budeme do světa nahlížet, tím dále svůj obzor posuneme.
Naše bytí je především (avšak nikoli pouze) ,bytím na světě'. Se světem se seznamujeme a
snažíme se mu porozumět. Základním způsobem, jak o něm získáváme poznatky, je
evidence. Evidovat určitý jev znamená vidět ho v rámci určitého výkladu a být si vědom
toho, že ho tak vidím. Například vytištěné slovo v arabštině lze evidovat v závislosti na
konkrétním výkladu nejen jako samotný zápis daného slova, ale například i jako skvrny na
papíře, ornament a tak dále. To má své důsledky mimo jiné v tom, že s druhými si můžeme
porozumět jedině tehdy, pokud s nimi sdílíme společný výklad. Vzájemné porozumění je
možné jen na základě společného výkladu.
Svět, jak bylo shora zmíněno, vždy nějak vykládáme. Setkáváme se s mnoha různými
věcmi, které si v tzv. činném porozumění vykládáme podle toho, jaké služby nám mohou
poskytnout. Například kniha v činném porozumění poukazuje k čtení, ovšem jen za
předpokladu, že umíme číst. Neumíme-li to, přestojí můžeme použít - jinak... (jako zbraň
ve rvačce, jako kladivo, podložku či zátěž). Činné porozumění vede k naší neutuchající
činnosti a jistě nám může poskytnout mnoho prospěšného. Zejména se jedná o služby,
které zvyšují naši moc a zajisté díky němu odkrýváme mnoho pozoruhodných skrytých
souvislostí. Ovšem život člověka - a hlavně jeho výklad světa - by měl překročit pouhý
rámec služeb, Vopěnkovými slovy ,barbarský výklad světa', neboť lidské bytí není jenom
,bytím na světě', ale i - a především - ,osamoceným bytím'.
V , j á " jsme každý sám. Samostatné bytí - osamocené bytí - je bytím nejvlastnějším. „Co
nemá schopnost samostatného bytí, co nemá osobnost, to nemá svoje vlastní bytí, ale jeho
bytí je bytím něčeho jiného." (Vopěnka 2000:32) V souladu s tím každého člověka
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chápeme jako osobnost. Etymologicky toto slovo souvisí se slovem osoba, vzniklém „z
předložkového spojení o sobě, vlastně ,kdo je sám, jednotlivec' (srov. stě. osobě ,osobně,
zvlášť', osobný, ,osamělý', stsl. osoby ,odloučeně, samostatně')" (Rejzek 2001:434). Být
sami můžeme jedině, zúžíme-li své bytí na světě a nezřekneme-li se svého vlastního bytí ve
prospěch něčeho nebo někoho jiného. Samostatné bytí je nesmírně tíživé. Ulehčit si
můžeme v případě přiznání, že jsou tu spolu s námi i jiné osobnosti (nejprve jen svobodní
občané, později i otroci, poté živočichové...), s kterými můžeme „být spolu". Stále je však
třeba dbát na to, abychom se pro toto odlehčující „být spolu" nezřekli svého samostatného
bytí a nezbylo nám pouhé „bytí na světě".
Pokud je potřebné přiznat osobnost i jiným, pozbývá barbarský výklad světa smysl. Jeho
cílem je totiž zmocňování se poznaného, které má sloužit a zvětšovat moc. To však s sebou
nese nerespektování jeho osobnosti. Barbar zůstane sám a jeho samota bude k nevydržení.
Naopak v ,antickém výkladu', který Vopěnka staví do protikladu k barbarskému, upíráme
svůj zájem na jiná samostatná bytí, ve snaze lépe je poznat. Cílem takového poznání je
snaha jim porozumět a sbližovat se s nimi - nikoliv zmocňování se jich. Antický člověk
chce poznat, aby rozuměl, zatímco barbar chce poznat, aby si podmanil. Neříká to leccos i
o naší euro-americké civilizaci?

2.5 Intuitivní představivost - Nietzscheho pojetí filosofie
Výklady se týkají samozřejmě i samotné filosofie. Podobně jako se více či méně liší
představy různých lidí na stejnou věc, různí se obdobně rovněž pohledy různých myslitelů
na filosofii. Konečně, jedno staré české přísloví říká: „Když dva dělají totéž, není to
totéž. " I 2 V této kapitole se zaměříme na Nietzscheho pojetí filosofie, které se vrací na
samé počátky filosofického myšlení.
Mladý Friedrich Nietzsche vyložil svůj pohled na (řeckou) filosofii v práci nazvané
Filosofie v tragickém období Řeků, která vznikla v období kolem roku 1873. Filosofie je
často vymezována v poměru k vědě, a nejinak je tomu i v Nietzscheho textu. Filosof, ve
své snaze o rozumění a pochopení podstatného, pohlíží na svět jinak než vědec. K
filosofování potřebuje intuici, fantazii, tušení i naději. Při hledání způsobu, jak zahlédnout
to, co je podstatné, mu nezbývá než projevovat silnou intuitivní představivost. Nietzsche to
ukazuje na příkladu prvních řeckých filosofů.
...voda je původem a mateřským klínem všech věcí.
Thalés (Nietzsche 1994:18)

Řecká filosofie začíná touto Thaletovou větou, míní Nietzsche. Při zběžném prvním
pohledu nám tato věta mnoho neřekne. Vlastně ani nedává moc smysl. I když..., může nás
napadnout, že na ní přece jen něco je, vždyť často slýcháme, že někdo „roste jako z vody".
Rovněž je nám jasné, jak moc je voda důležitá pro všechen život na Zemi. Voda je
všeobecně běžně chápána jako dárkyně života. Lidé i zvířata musí pít, rostliny potřebují
déšť nebo zalévat. Pro Nietzscheho však v této větě není ani tak důležitá „voda", jako
„původ a mateřský klín".

12

Srovnej Bittnerová - Schindler 1997:13.
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Je opravdu nutné zůstat nad tím tiše a vážně stát? Ano, a to ze tří důvodů. Za prvé:
protože věta vypovídá o původu věcí, za druhé, protože tak činí bez obrazů a báchorek,
a konečně za třetí: protože v ní, i když v zakukleném stavu, je obsažena myšlenka „vše
je jedno "(zvýraznil J.K.). První myšlenka ponechává Thaléta ještě ve společenství
náboženského a pověrečného, druhá ho však z této společnosti vyvádí a ukazuje nám ho
jako přírodovědce; ale na základě třetího důvodu je Thalés prvním řeckým filosofem.
(Nietzsche 1994:18)

Thalés se výkonem své intuitivní představivosti dostává k celku světa, o který se filosofie
zajímá. Snaží se nahlédnout základ, ze kterého příroda roste. „(...) Thalés (je) tvůrčím
mistrem, který bez fantastického bájení začíná vidět přírodě do jejích hlubin." (Nietzsche
1994:22) Nietzsche zde srovnává filosofii s vědou. S filosofií jsou spojena (v českém
překladu) slova jako intuice, fantazie, předtucha, naděje, tušení, dále pak rychlost, lehkost,
lehké opěry, lehce se odráží, skáče, o křídlují její nohy. Naproti tomu věda je popisována
jako těžkopádná, pomalá, bezmocně stojící. Zatímco věda chce za každou cenu vše poznat,
filosofie si vybírá pouze to, co je hodné vědění. Thalés vědu jednoduše přeskočil díky své
intuitivní představivosti a dostal se za ni - nad ni, popř. „pod" ni, k pod-statě, k celku.

Odkud mají věci svůj původ, tam také musí zaniknout podle nutnosti, neboť musí
zaplatit pokutu a být za své nespravedlnosti souzeny podle řádu času.
Anaximandros (Nietzsche 1994:24)

Anaximandros, který navázal na Thaletovo učení, se snaží nahlédnout, proč a odkud věci
přicházejí a kam odcházejí. Tam musí být ono pravé jsoucí, prabytí, které „(...) nemůže mít
žádné určité vlastnosti, jinak by jako ostatní věci muselo vzniknout a zaniknout. Aby
vznikání nepřestalo, musí být prabytí neurčité. Nesmrtelnost a věčnost prabytí nespočívá v
nekonečnosti a nevyčerpatelnosti (...), nýbrž v tom, že je prosto určitých, k zániku
vedoucích kvalit. Proto má také jméno: neurčité - apeiron.íí (Nietzsche:25-26)
Proč však stále dochází k onomu oddělování věcí z apeiron? Vždyť za svůj život musí
platit, protože život je nespravedlivý (viz i úvodní Anaximandrův citát). Ktomu
Anaximandros dochází tak, že se ptá po tom, jak je možná mnohost. Jelikož je vše, co
existuje odsouzeno k zániku, je to patrně za trest. Proto jsou věci podle něj nespravedlivé.
Je tu však otázka, proč stále vzniká něco nového. Jediným možným důvodem je existence
věčného bytí a oddělování jednotlivých věcí z klína neurčitého věčného bytí tak nemůže
mít konce. Nedokáže však rozluštit hádanku, jak může z neurčitého vzniknout určité,
z věčného časné, ze spravedlivého nespravedlivé. Důležitější však je, že se dotkl jiného
tajemství. Totiž, že nejde ani tak o to, co je onou pralátkou, jako spíš o problém
nepřetržitého vznikání a zanikání věcí. K němu se však dále nevyjádřil. Štafetu přebral jiný
filosof.
Dívám se na vznikáni, a nikdo nepřihlížel tak pozorně tomuto věčnému vlnobytí a rytmu
věcí. A co jsem viděl? Zákonitosti, nepochybné jistoty, stále tytéž dráhy práva, za
každým porušením zákonů trestající Erinye 13 , celý svět jako divadlo panující
spravedlnosti a démonicky všudypřítomných přírodních sil, podřízených jejich službám.
Viděl jsem nikoliv potrestání vzniklého, nýbrž ospravedlnění vznikání. Kdy se objevila
zpupnost, ten pád nezničitelných forem, do svatě zachovávaných zákonů? Kde vládne

13

„Erinye (řec. Erinyes, sg. Erínys; lat. Furiae) - bohyně pomsty a kletby, služebnice boha podsvětí Háda a
jeho manželky Persefony." (Zamarovský 1982:130)
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nespravedlnost, tam je svévole, nepořádek, rozpor, tam nejsou pravidla, ale kde vládne
sám zákon a Diova dcera Diké jako na tomto světě, jak by tu mohla být sféra viny,
trestu, odsouzení a zároveň popraviště všeho prokletého?
Hérakleitos (Nietzsche 1994:29)

Hérakleitos z Efesu se nad záhadou stále se obnovujícího bytí zamýšlel skutečně velmi
důkladně. Na rozdíl od Anaximandra se nedomnívá, že život musí být nespravedlivý.
Naopak, vidí na světě obdivuhodný řád a pravidelnost. Samotné vznikání a zanikání nejsou
nespravedlivé. Navíc popírá existenci dvou světů a dokonce i samotného bytí. Svět je podle
něj pestrým a proměnlivým proudem, který ani na chvíli nezná setrvání. Vše je stále v
pohybu a nemá tak vlastní existenci - je pouhým mžikem, který vzápětí mizí v nenávratnu.
Stále vzniká nové a nové.
Nevidím nic než vznikání. Nedejte se klamat. Je to ve vašem krátkozrakém pohledu,
nikoliv v podstatě věcí, domníváte-li se, že vidíte pevnou zemi kdesi v moři vznikání a
zanikání. Používáte jména věcí, jako by měly trvání; ale ani proud, do něhož vstupujete,
není týž jako ten prvý.
Hérakleitos (Nietzsche 1994:30)

Je udivující, jak silná musela být Hérakleitova představivost, když si uvědomil
nepravdivost lidské domněnky, že poznáváme nehybné, trvalé a pevné. Vždyť na ní stojí i
sama věda, kterou stále v běžném laickém pohledu považujeme za neochvějně neomylnou
- když se stane v něčem vědecky dokázaném chyba, musel ji způsobit člověk. Hérakleitos
se domníval, že veškeré vznikání souvisí s neustálým - věčným - bojem protikladů, které
se přetahují a tu má navrch jeden, tu druhý. Protiklady jsou jedinou, nicméně rozdvojenou,
kvalitou. Například světlo a tma jsou jako dva do sebe zaklesnutí zápasníci - tu má navrch
jeden, hned zase ten druhý. Skutečnost si lze představit jako mnoho zápasících dvojic.
Podstatou skutečnosti je (jejich vzájemné) působení. Proto je podle Nietzscheho vhodné,
že se v němčině používá pro skutečnost slovo Wirklich-keit, které je lepší než realita. Je
totiž odvozeno od slovesa wirken, tj. působit. Jedno je pro Hérakleita mnohé jen v t o m
smyslu, že svět je hrou ohně se sebou samým.
Nietzsche pokračuje dále. Vykládá učení Parmenidovo, které jsme krátce zmínili v kapitole
Základní filosofické pojmy při vysvětlování pojmu ontologická diference, a Anaxagorovo.
Pro nás je podstatné, že jsme poznali, co Nietzsche považuje za znaky filosofování.
Filosofické poznání je nazíráním, tj. přímým viděním. Proto jsou zde klíčové ony shora
použité výrazy: intuice, fantazie, předtucha, naděje, tušení, v krátkosti intuitivní
představivost. Ty nejsou zatíženy současnými, nýbrž nadčasovými problémy. Nietzsche
nám to sděluje následujícími slovy o tom, že:
Jít sám cestou patří k podstatě filosofa. Jeho nadání je nejvzácnější (...). Jeho cesta
k nesmrtelnosti je svízelnější a obtížnější než každá jiná; a protože nemůže nikdo než
filosof pevněji věřit, že dojde svého cíle - protože vůbec neví, kde má stát, když ne na
rozpjatých perutích všech dob, neboť nedbání současného a okamžitého tvoří podstatu
velkého filosofického charakteru (zvýraznil J.K.). Má pravdu: ať se kolo času valí, kam
chce, nikdy nebude moci uniknout pravdě. Je důležité vědět o takových lidech, že kdysi
žili.
(Nietzsche 1994:43)
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2.6 Heideggerův výklad filosofie
„ Býti jsoucím dochází výrazu mnohým způsobem. "
Aristotelés (Heidegger 1993:133)
Martin Heidegger se při osvětlování toho, Co je to - filosofie?14, vrací k řeckému pojmu
FILOSOFIA (<j)iX,oao<t)ia) a snaží se odkrýt jeho původní význam. V jeho výkladu nabývá
právě slovo (slovo obecně - ne výhradně slovo filosofia) a řeč daleko podstatnějšího
významu než na jaký jsme běžně zvyklí. Podle Heideggera vede cesta k odpovědi na výše
uvedenou otázku přes hermeneutický výklad, tj. interpretaci, původního řeckého významu.
Řeckého původu je však nejen to, nač se tážeme, nýbrž i způsob, jakým se tážeme,
způsob, jímž se ještě dnes ptáme, je řecký.
(Heidegger 1993:111)

Zastavme se nejprve u způsobu našeho tázání. Klíčová je otázka: Co je to?, řecky: TI
ESTIN (xi sem v). Tuto otázku je třeba správně pochopit. Heidegger píše, že ji nemáme
rozumět ve smyslu otázky pátrající po názvu či definici věci, což běžně činíme.
Upozorňuje, že ono TI (česky: co) se táže na pravou bytnost věci, kviditu, quidditas,
Washeit. Heidegger se tedy ptá na pravou bytnost filosofie - ptá se samotného řeckého
slova FILOSOFIA ((|)iXoco(j)ta). Proč se táže zrovna řeckého slova? Protože řečtina je
podle Heideggera odlišná od ostatních jazyků - je pravým filosofickým jazykem, tj.
nejvhodnějším, ne-li jediným vhodným, pro filosofování. Píše:
Řečtina, a pouze řečtina, je LOGOS. (...) v řecké řeči je to, co je touto řečí řečeno,
zároveň i tím, co ono řečené pojmenovává. To zasluhuje pozornosti. Slyšíme-li řecké
slovo řecky, sledujeme jeho LEGEIN, jeho bezprostřední výklad. To, co toto slovo
vykládá, je tím, co tu máme před sebou. Prostřednictvím řecky slyšeného slova
pronikáme bezprostředně k samotné věci, která tu je před námi, a nikoli teprve k
pouhému slovnímu významu.
(Heidegger 1993:113-115)

Řecká slova jsou výtěžkem úsilí starých Řeků o pochopení světa. Zachycují to, co je na
věcech podstatné v jejich poukazech k jiným věcem. Každý jazyk má svou osobitost a
řečtina odráží řecký způsob myšlení, v jehož rámci filosofie vznikla, zatímco do ostatních
byla až později přenesena. Vzpomeňme si na tomto místě, co bylo řečeno v kapitole
Základní filosofické pojmy u hesel EIDOS a LOGOS - spojitost slov, myšlení a bytí;
NOEIN a LEGEIN. Slovo v sobě nějakým způsobem sjednocuje všechny podstatné atributy
věci, které však nelze postihnout našimi smysly najednou. Děje se to jen v myšlení.
Samotné slovo FILOSOFIA (<f>tXoao<)Ha) neexistovalo vždy. Vzniklo teprve v určité
chvíli. V Hérakleitově době ještě nebylo používáno, Hérakleitos pravděpodobně zavedl
pouze termín „ANER FILOSOFOS". Toto sousloví však neznamená „filosofický člověk",
jak bychom si mohli myslet. ANER FILOSOFOS se vztahuje k celku. Hledá to, co je
všemu jsoucnu společné - bytí. Avšak každé jsoucno jest jinak. Být je totiž možné
mnohými způsoby. Sám Heidegger pojem ANER FILOSOFOS vysvětluje následujícím
způsobem:
14

Tento text naleznete např. v knize: Heidegger, Martin: Básnicky bydlí člověk. OIKOMENH, Praha 1993,
str. 105-133. Dále pak jeho podstatná část v: Nietzsche, Friedrich: Filosofie v tragickém období Řeků
Březina, Jan: Úvod do řeckého metafyzického myšlení. N Votobia, Olomouc 1994, str. 98-119.
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ANER FILOSOFOS miluje SOFON. Co toto slovo říká Hérakleitovi, je těžko
přeložit. Můžeme to však objasnit podle Hérakleitova vlastního výkladu. Podle něho
říká TO SOFON toto: „HEN PANTA, jedno (je) vše". „Vše" tu znamená: PANTA TA
ONTA, celek, veškeré jsoucno. HEN, jedno, znamená: jedno, jediné, všesjednocující.
Všechno jsoucno je však jednotné v bytí. TO SOFON říká: všechno jsoucno je v bytí.
Přesněji řečeno: Bytí je jsoucno. „Je" tu má význam transitiva a znamená tolik, co
„shrnuje". Bytí shrnuje jsoucno v tom, že je jsoucnem. Bytí je souhrn - LOGOS.
(Heidegger 1993: Il 5)

Heidegger poukazuje na rozdíl mezi Hérakleitem a Parmenidem na jedné straně a
Sokratem a Platónem na straně druhé, neboť až ti druzí byli prvními filosofy v pravém
slova smyslu, když se jali bránit ono podivuhodné jsoucno v bytí před snahou sofistů po
srozumitelném, avšak zjednodušeném vysvětlení. Heidegger píše:

Stali se tak (Sókratés, Platón a jiní) těmi, kdo dychtí po SOFON a svým vlastním
dychtěním budili a povzbuzovali touhu po SOFON i u jiných. FILEIN TO SOFON, ono
již zmíněné souznění se SOFON, HARMONIA, stalo se tak OREXIS, dychtěním po
SOFON. SOFON - jsoucno v bytí - se nyní hledá výslovně. A protože FILEIN není již
původním souzněním se SOFON, nýbrž vlastním dychtěním po SOFON, stává se
FILEIN TO SOFON - „FILOSOFIA" (<j>tA.oao(j)ia). Její dychtění je určováno Erótem.
(...) Hérakleitos a Parmenidés ještě nebyli „filosofy". Proč jimi nebyli? Protože byli
většími mysliteli. Slova „větší" tu nepoužíváme ve smyslu zhodnocení výkonu, toto
slovo poukazuje do jiné dimenze myšlení. Hérakleitos a Parmenidés byli „většími" v
tom smyslu, že ještě setrvávali v souznění s oním LOGOS, tzn. s HEN PANTA. Krok k
„filosofii", který připravili sofisté, provedli teprve Sókratés a Platón. Aristotelés pak
charakterizoval tento krok téměř dvě století po Hérakleitovi touto větou: KAI DÉ KAI
TO PALAI TE KAI NYN KAI AEI ZÉZÚMENON KAI AE1 APORÚMENON, TO TI
ON (Met. Z 1, 1028b 2 nn.). V překladu to znamená: „A tak je tedy odedávna a také
nyní stále znovu to, za čím (filosofie) jde a k čemu stále nemůže nalézti přístup, (tato
otázka): Co je jsoucno? (TI TO ON)."
(Heidegger 1993:117)

Dospěli jsme tedy k tomu, že filosofie se zajímá o jsoucno a jeho bytí. To samo o sobě ještě
k pochopení filosofie a k vlastnímu filosofování nestačí. Je třeba pokusit se pochopit cestu,
kterou se filosofové vydávali a vydávají při své snaze o pochopení bytí jsoucna. Pochopit
filosofii neznamená sestavit či naučit se dějiny filosofie jako souhrny učení jednotlivých
filosofů či filosofických škol. K porozumění filosofii je nutné vstoupit s jilosofy do
rozhovoru o tom, jak oni rozumějí bytí jsoucna.
Sestavit mínění filosofů a popsat je, je jedna věc. Něco zcela jiného je prohovořit s nimi
to, co říkají, tedy to, o čem to říkají.
(...) My sami musíme jít vstříc tomu, za čím jde filosofie. Naše vypovídání musí odpovídat (ent-sprechen) tomu, čím jsou filosofové oslovováni. Jestliže se nám toto odpovídání (Ent-sprechen) bude dařit, pak budeme od-povídat (ant-worten) na otázku: Co
je to - filosofie? v pravém smyslu. Německé slovo „antworten" znamená vlastně tolik co
ent-sprechen. Odpověď na naši otázku se nevyčerpává nějakou výpovědí, která odvětí
stanovením toho, co si máme představit pod pojmem „filosofie". Odpovědět neznamená
odvětit výpovědí (une réponse), odpovědí je spíše od-povídání (Ent-sprechung, la
correspondence), které odpovídá (ent-spricht) bytí jsoucna. (...) Odpověď na otázku, co
je filosofie, nenalezneme pomocí historických výpovědí o definicích filosofie, nýbrž v
rozhovoru s tím, co se nám traduje jako bytí jsoucna, (zvýraznil J.K.)
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(Heidegger 1993:123)
Toto odpovídání bytí jsoucna je filosofií teprve tehdy a jen tehdy, jestliže je toto
odpovídání prováděno výslovně, a tím rozvíjeno a ve svém vývoji prohlubováno. Toto
odpovídání se děje rozmanitým způsobem podle toho, jak k nám bytí mluví, zda jeho
promluvu vyslechneme, či přeslechneme, a zda to, co jsme uslyšeli, vyslovíme, či
smlčíme. (...) FILOSOFIA je výslovně vykonávané odpovídání, které mluví, pokud dbá
promluvy bytí jsoucna. Toto od-povídání naslouchá hlasu oné promluvy. Co k nám
promlouvá jako hlas bytí, nastavuje a ladí naše odpovídání. „Odpovídat" potom
znamená: být správně nastaven, etre disposé, a to bytím jsoucna. Dis-posé zde znamená
doslovně: být roz-položen, rozjasněn, a tím za-sazen do vztahů k tomu, co jest. Jsoucno
jako takové nastavuje náš hovor tak, že to, co říkáme, se slaďuje (accorder) s bytím
jsoucna. Odpovídání je nikoli nahodile a občas, nýbrž nutně a stále nějak laděno. Je
naladěnosti. A teprve na základě naladěnosti (disposition) se řeč tohoto odpovídání
precizuje, získává svoje nastavení, svou určitost.
(Heidegger 1993:125; 127)

Žijeme ve světě, kde jsme neustále mezi a společně s jinými, velmi rozmanitými jsoucny.
Vše naše činění a konání se děje ve vztahu k nim. Jsme obstoupeni a zaujati jinými
jsoucny. Vše, co je kolem nás, se nám nějak dává tím, že se nám ukazuje. Ukazování s e j e
však vždy jen částečné, protože je omezeno časem, prostorem, našimi dispozicemi a
naladěním. V každém setkání si musí účastníci vyjít v ústrety. Každý vztah je vlastně
setkáním, vykročením na cestě k druhému. Vše, co jest, jest právě proto, že vykročí na
cestu ze skrytosti do neskrytosti. Neskrývá-li se, dává se poznat ostatními jsoucny tím, že
se jim nějak ukazuje. Jedině tak lze vstoupit ve vztah. Věci a živé bytosti se přitom mohou
dávat více či méně.
Vést rozhovor znamená, že vyvíjíme snahu po porozumění s tím, co či kdo jej se mnou
vede. Rozhovor přitom nemusí být jen verbální. Když například pěstuji květinu, vedu s ní
rozhovor beze slov, v němž mi může říct, jak se jí daří tím, že buď roste a kvete, nebo
vadne a schází. Já ji mohu zalévat a všestranně se o ni starat, čímž ji říkám, aby rostla a
kvetla. Tak si navzájem nabízíme jeden druhého ve vzájemném vztahu. Ano, bytí mluví!
Má svůj hlas, kterému můžeme naslouchat. Stáváme se tak účastníky rozhovoru mezi
různými jsoucny. Vždy je však třeba vyjít na cestu a v ústrety dalším účastníkům
rozhovoru. Staří Řekové nalezli svoji vlastní cestu k bytí jsoucna v údivu.
Platón říká (Theaitetos 155 d): MALA GAR FILOSOFŮ TÚTO TO PATHOS, TO
THAUMAZEIN. Ú GAR ALLÉ FILOSOFIAS É HAUTÉ. „Filosofovi je totiž v
nebývalé míře vlastní toto PATHOS: údiv. Není totiž jiného vládnoucího počátku
filosofie než tento."
Jakožto PATHOS je údiv ARCHÉ filosofie. Řecké slovo ARCHÉ musíme
chápat v plném slova smyslu. Značí to, odkud něco vzchází. Toto „odkud" však není ve
vzcházení opuštěno, nýbrž a p x r | se spíše stává tím, co říká sloveso ARCHEIN, tím, co
vládne. PATHOS údivu nestojí na počátku filosofie prostě tak, jako např. chirurgickému
zákroku předchází mytí rukou. Údiv filosofii nese a trvaleji ovládá.
Aristotelés říká totéž (Met. A 2, 982b 12 nn.): DIA GAR TO THAUMAZEIN
HOI ANTHRÓPOI KAI NYN KAI TO PROTON ÉRXANTO FILOSOFEIN. „Skrze
údiv dospěli totiž lidé nyní jakož i ponejprv k vládnoucímu východisku filosofie" (k
tomu, odkud filosofování vzchází a co nepřetržitě určuje jeho běh).
(Heidegger 1993:127)

Udiv je tedy cestou, kterou se řecká filosofie ubírá. Filosofii pouze neiniciuje, nýbrž je ve
filosofii stále přítomen. Slovo „cesta" je vhodné, protože chceme-li někam dojít, neměli
bychom cestu opustit. Podobně je tomu s údivem a filosofií.
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... údiv je ARCHÉ - ovládá každý krok filosofie. Údiv je PATHOS. (...) Údiv je tedy
dis-posice, v níž a jíž se bytí jsoucna otevírá. Údiv je ladění, jež řeckým filosofům
poskytovalo možnost odpovídat bytí jsoucna.
(Heidegger 1993:129)

Udiv však není jedinou možnou formou ladění. Jsou i jiné způsoby, jak zakládat
filosofování. Descartes a s ním novověká filosofie jsou naladěni jinak. V centru jim již
není údiv, ale pochybnost, která vyzdvihuje význam jistoty jakožto pravdy.
Descartes se ve svých Meditacích neptá pouze a především TI TO ON - co je jsoucno,
jakožto to, co jest. Descartes se ptá: které jsoucno je to, jež je opravdu jsoucnem ve
smyslu ens certum? Pro Descarta se mezitím bytostné určení certitudo proměnilo. Neboť
ve středověku značí certitudo nikoli jistotu, nýbrž pevné vymezení jsoucna v tom, co
toto jsoucno je. Certitudo zde ještě znamená totéž, co essentia. Naproti tomu u Descarta
se to, co opravdu jest, vyměřuje jiným způsobem. Oním laděním, v němž vládne
naladěnost na ens certum, na jsoucno v jistotě, stává se Descartovi pochybnost.
Certitudo se stává zajištěním ens qua ens, jež pro ego člověka plyne z nepochybnosti
cogito (ergo) sum. Tím se ego stává jedinečně významným sub-iectem, a tak vstupuje
bytostné určení člověka poprvé do říše subjektivity ve smyslu egoity. Z naladěnosti na
tuto certitudo přijímá Descartova řeč určitost onoho clare et distincte percipere. Ladění
pochybnosti je pozitivním přitakáním jistotě. Jistota se stává směrodatnou formou
pravdy. Ladění důvěry k absolutní, vždy dosažitelné jistotě poznání je PATHOS, a tudíž
ARCHÉ novověké filosofie.
(Heidegger 1993:129; 131 )

Ladění dnešní filosofie ještě zůstává podle Heideggera našemu pohledu skryté. K jeho
odkrytí je potřeba odstup, kterého se nám ještě nedostává. Je jiné než to řecké a novověké.
Nicméně to podstatné, co jsme potřebovali o filosofii vědět, je pochopení, že se musíme
naladit na naslouchání hlasu bytí a odpovídat mu.
Výslovně převzaté a rozvíjející odpovídání, které odpovídá promluvě bytí jsoucna, to je
filosofie. Co je to - filosofie, seznáváme a víme pouze tehdy, jestliže zakoušíme, jak,
jakým způsobem filosofie jest. Filosofie je v takovém odpovídání, které se nalaďuje na
hlas bytí jsoucna.
Toto od-povídání znamená něco říkat. Je ve službách řeči. (Zvýraznil J.K.) Co to
znamená, je nám dnes těžko pochopit; neboť naše běžná představa o řeči prošla
neobyčejnými proměnami. Následkem těchto změn se řeč jeví jako nástroj výrazu. (...)
Dnešní představa řeči je na hony vzdálena řecké zkušenosti řeči. Řekům se bytnost řeči
zjevuje jako LOGOS. (...) musíme s řeckým zakoušením řeči jako onoho LOGOS vést
rozhovor. Proč? Protože bez dostatečného přemýšlení o řeči nebudeme nikdy vpravdě
vědět, co je filosofie jako ono charakterizované od-povídání, jako jeden z význačných
způsobů něco říkat. (Zvýraznil J.K.)
(Heidegger 1993:131; 133)

Martin Heidegger opakovaně hovoří o hlasu bytí, o nutnosti vést rozhovor s řeckým
zakoušením řeči, o filosofii jako odpovídání ve smyslu význačného způsobu, jak něco
nkat, o řečtině jako jazyce filosofie, o slovu jakožto něčem významném. Slovo, jazyk a řeč
jsou v centru jeho filosofování. I my se budeme v následujících kapitolách věnovat slovu,
jazyku a řeči jakožto způsobu, jak odpovídat na filosofické otázky.
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2.7 Paloušovo pojetí filosofie - FILIA A SOFIA
Významný současný český filosof, žák Patočkův, Radim Palouš vykládá v knize K filosofii
výchovy filosofii rovněž z řeckého slova FILOSOFIA, které obsahuje dva pojmy, totiž
lásku (FILIA - láska, FILEIN - milovat) a moudrost (SOFIA - moudrost). Filosofie má tak
dvě stránky související s dvěma nabízejícími se slovními spojeními: milovat moudrost a
moudrost lásky. Obě tato vymezení filosofie otvírají možnosti specifických výkladů toho, o
co ve filosofii kráčí, avšak pravá filosofie je obojím - láskou k moudrosti i moudrostí
lásky.
Ono milovat moudrost vlastně vyjadřuje touhu, úsilí, chtění a dobývání moudrosti. Palouš
zdůrazňuje, že přívrženci tohoto typu kvalifikovaného filosofování dosáhli mnohých
důležitých výsledků, avšak přesto je tu nebezpečí, že převáží zvídavost nad starostí a
aristotelský důraz na zájem o bytí upozadí péči o duši - přitom v platónském filosofování
stojí obě tyto stránky vedle sebe. Pak se může snadno stát, že lidská pozice tážícího se
aktéra bude nahrazena úsilím o distanci božského nadhledu, jak to známe z příkladu
vědeckého obrazu světa. Filosofie se skutečně stala jednou z věd, byť mohla být chápána
jako zastřešující obor studia světa. Přesto to znamenalo potlačení jakéhokoliv vz-tahu (tahu
nahoru) k transcendentnu, k čemukoli, co člověku zásadně přesahuje, tedy i kbohu a
k tajemství.
Moudrost lásky - Paloušem zdůrazňovaný druhý význam filosofie - tematizuje sdílení,
vzájemnost, sou-zvuk, sou-znění, láskyplné spolupobývání všech bytostí. FILIA a FILEIN
totiž vlastně znamenají milující bytí spolu, kde je důraz kladen na být s..., být pro..., být
v sou-zvuku, neboť moudré je právě úsilí o souznění s ostatními bytostmi. Není divu, že
Palouš zdůrazňuje etickou stránku filosofování. Není důležitě jen ontologické vědění, co
jest, nýbrž rovněž etické, co má člověk dělat. Pro Sokrata a Platóna je filosofie agatologií naukou o dobru a cestě k němu - spíše než ontologií - naukou o jsoucnu. Základním
výrazem lidskosti je totiž řecké být dobře, čehož lze dosáhnout péčí o duši.
Současnost je dobou obratu. Nejen v tom smyslu, že nastává nový věk, Paloušem zvaný
svčtověk, ale i v samotné filosofii se po dlouhé době vlády vědeckého pojetí filosofování
znovu objevuje prostor pro tajemství. Pozměňuje se filosofické tázání, které se odklání od
ontologie a epistemologie (nauky o poznání) k agatologii. Ontologie si je nově vědoma
graduality jsoucna jakožto možnosti být lépe či hůře, v epistemologii je rehabilitováno
tušení. Filosofie se opět stává péčí o duši, která je nepřenosná, stejně jako BIOS
FILOSOFIKOS - filosofický život. Palouš vidí jedinou možnost přenosu ve sdílení v řeči.
Hovořením (LEGEIN) lze svou péči o duši a dobro sdílet s ostatními. Hovoříme-li s nimi
v sou-hlasu a sou-znění, pak jde o HOMOLEGEIN, o HARMONIA s ostatními. Člověk je
na světě jako součást veškerenstva spolu s ostatními tvory a jsoucny a nepřísluší mu stavět
se nad ně. Všechna jsoucna jsou stvořená a do bytí se dostávají z nebytí právě tvořením,
přirozováním. Teprve v bytí se jsoucno jeví, což znamená, že se ukazuje druhým
jsoucnům. Jevení je vlastně vstřícnost ve směru k ostatním jsoucnům, Paloušovými slovy:
„Úkolem každé bytosti je ukazovat se, že je tu s ostatními a pro ostatní." 15
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Radim Palouš řekl tato slova ve své přednášce Tvrdý a měkký styl ve filosofii výchovy, kterou pronesl
13.10.2005 pro doktorandy filosofie při PedF UK v Praze.

29

Svět je prostorem jevení, společným děním a společnou událostí. Každé jsoucnu zde má
svou roli. Palouš upozorňuje, že pro Hérakleita filosofování znamená starat se o
harmonické souznění s logem světa. Nesouznít znamená být uzavřen smyslu (LOGOS) ve
svém vlastním světě KOSMOS IDIOS jako spící. Bdící naopak sdílejí svět KOSMOS
KOINOS s ostatními. 16 V samém základu života je však vstřícný pohyb všech jsoucen.
Nejdůležitějším způsobem, jak může člověk sdílet, je řeč. V dialogickém setkání jde o
hledání pravdy, jak věděl Sókratés. DIALOGOS je úsilím o to, aby smysl (LOGOS)
pronikl skrz (DIA) rozhovor do zorného pole jeho účastníků. Náhled přichází sice z nitra
člověka samotného, ale ten je v něm osloven něčím vyšším a silnějším (LOGOS je
božský), co náhle vy-světluje a ob-jasňuje něco dříve ne-jasného. Člověk v něm může
poznat své pravé místo na světě. S tím souvisí vymezení lidského bytí jakožto putování bytí na cestě, které znamená nevyhnutelné přijetí časového omezení života.
Paloušovo pojetí filosofie tematizuje lásku a moudrost a přitom poukazuje na soudobou
proměnu filosofování, které se navrací zpět ke svým počátkům. Nejedná se o nějakou
nahodilou proměnu. Podobné změny provázejí přelom druhého a třetího tisíciletí jako dobu
přechodu z jednoho věku do druhého - z novověku do světověku. Světověk se však neliší
pouze od novověku, nýbrž od všech věků předchozích, které Palouš souhrnně zve
eurověkem, protože teprve v současnosti si lidstvo začíná plně uvědomovat propojenost a
globálnost celého světa.

2.8 Filosofické založení celoživotního vzdělávání
Pro Komenského je škola „officina humanitatis" (dílna lidskosti, pozn. překl.), v
souladu s tím je pro Patočku lidskost ústředním určením výchovy.
Klaus Schaller, Universální apriori a výchova

Radim Palouš ve své předmluvě k Patočkově Filosofii výchovy upozorňuje, že filosofie
výchovy není jednou z filosofických specializací, nýbrž především filosofií. Filosofie totiž
začíná v údivu (THAUMA) nad nesamozřejmostí naivně samozřejmé každodennosti.
Filosofické vědění je podle Palouše událostí typu vyvedení, e-dukace, vý-chovy. Filosofie
je v tomto náhledu vytahováním (Er-ziehung - německy výchova; ziehen - táhnout;
Ziehung - tažení, tah) z partikularity do celkovosti. Filosofie sama je výchovou. Slovo
educatio znamená vlastně vy-vádění z jeskyně, jak se o ní pojednává v platónském mýtu.
Vzdělávání je vyváděním ze stereotypů každodenního života, jehož cílem je otevřít
člověku možnost porozumět světu. Vzdělávání má v člověku probouzet lidskou schopnost
přesahu k celku. Slovo škola je odvozeno z řeckého SCHOLÉ, s významy prázdeň,
volnost, příležitost, možnost. Zde je patrný poukaz na to, že teprve ve chvílích, kdy je
člověk zbaven starosti o vlastní přežití a má tak říkajíc volno, může si položit otázky
přesahující jeho každodenní život. Škola je tak místem, kde se člověk může setkat s tím, co
ho přesahuje. Na založení výchovy a pravý význam školy poukazuje filosofie výchovy.
Filosofie výchovy tak, jak ji představuje Patočkova reflexe, míří právě k lidské podstatě,
k základu lidství; lidské je ono „bytí na cestě", onen pohyb odstupování a vystupování,
stoupání, rozhýbání stojatých vod egocentrismu a antropocentrismu, lidské gravitace
k pohodlným navyklostem, pohyb vedoucí k objevu problematického v tom, co se zdálo
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Hérakleitovy pojmy KOSMOS KOINOS a KOSMOS IDIOS viz dále v kapitole nazvané Smysl filosofie
výchovy.
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neproblematickým, k objevu otázky tam, kde panovala předem daná předsudečná
odpověď, k dialogickému vydávání počtu z toho, co se domníváme suverénně vědět.
Radim Palouš (předmluva k Patočkově Filosofii výchovy 1997:5)

Jan Patočka si v úvodní části své Filosofie výchovy pokládá otázku po smyslu filosofie
výchovy. Staví do protikladu užitky čistě technické, jak je zakládají odborné vědecké
poznatky, které však mohou být ve svých bezděčných a nezamýšlených následcích
nebezpečné, a na druhé straně užitky jistých duševních hnutí, které otvírají v člověku něco
nového. Filosofování jakožto pohyb v nitru člověka rozšiřuje lidský život o nové obzory
prolamováním každodennosti. Filosofie je ryze duševní snahou pochopit celkově sebe i
svět, odkrývat pravý smysl a podstatu všeho, co jest. Je to hledání toho, co dává smysl
životu. Výchova je na filosofii závislá. Nemůže být pochyb o tom, že každé výchovné
snažení potřebuje a předpokládá nějakou ideu smyslu života. Teprve k takové jednotící
myšlence se může vztahovat celé výchovné snažení.
Pro filosofii výchovy jsou významné myšlenky Jana Amose Komenského, všeobecně
uznávaného učitele národů, tvůrce prvního filosoficky založeného pedagogického systému.
Komenský si uvědomoval, že lidem je třeba lidskosti, která není samozřejmostí. Díval se
na svět sub specie educationis, takže výchova mu byla místem, kde se člověk učí lidskosti
prostřednictvím vědění, které se má vztahovat k celku světa, k postavení člověka v něm a ke
smyslu lidského života. To přivádí Komenského k pansofii a posléze k všenápravě věcí
lidských. Všeobecná porada o nápravě věcí lidských navrhuje začít radikálně znovu v
regulované společné poradě. Komenského výchovné, pansofické i všenápravné myšlenky
jsou založeny na jeho filosofickém postižení světa jako všezahrnujícího harmonického
universa sdílejícího společné principy. V harmonickém universu, kde Bůh vše sjednotil
řádem, podle něho vládne všeobecný paralelismus. Z toho Komenský vyvozuje, že
universum, v němž vše tvoří harmonický celek, je nejlépe postihnutelné synkretickou
metodou, tj. souběžným srovnáváním celků s celky a částí s částmi.
Člověk je sice součástí velkého dramatu dění světa, ale těší se v něm zvláštnímu postavení.
Jeho úkolem je aktivně spolutvořit kosmický řád. Proto je nutná universálnost a celkovost
vědění. Aktivní plnění lidského poslání přitom pro Komenského znamená polidšťovat svět
a přispívat - prostřednictvím lidské práce, dovednosti, ars - k rozvoji člověka a lidstva
jako celku. Lidská práce má světotvornou funkci v rámci božího kosmického plánu a nikoli
autonomně proti světu, jak je tomu v kartesianismu. V centru Komenského snah je
všenáprava věcí lidských cestou mírové spolupráce všech lidí, kteří budou diskutovat na
základě společně přijatých principů. Je proto třeba zřídit mezinárodní instituce a hlavně
zajistit všeobecnou vzdělanost jako prostředek všenápravy. Výchova se má odehrávat
přirozeně podle pevného, uceleného a jednotného řádu. Jde v nijak o prospěch jednotlivce,
tak o lidskou společnost jako celek. Člověk má na světě především jednat, a proto
Komenského výchova směřuje k činnosti, má praktický ráz. Slovo „praktický" je míněno ve
smyslu lidského jednání na jevišti světa a nikoliv „pouze" ve vztahu k ekonomickým
aktivitám. Jde o to, aby člověk prožil svůj život dobře, plně a užitečně. Zároveň je výchova
prostředkem k dosažení všenápravy věcí lidských. To vše v souladu s universálním řádem.
Vzdělání má proto být universální a učební předměty nemají být oddělovány, neboť jde o
poznání universa.
Z našeho hlediska je důležité zdůraznit, že do centra výchovy Komenský umísťuje jazykové
vyučování, které kolem sebe harmonicky a neroztříštěně soustřeďuje celý obsah
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vzdělávání. Jazyk chápe jako nejpreciznější nástroj a prostředek k získávání vědomostí,
dovedností a poznání vůbec. Podle Kopeckého, Patočky a Kyráška význam Komenského
tkví v pochopení všeobecnosti a celkovosti jazyka, jeho stránky věcné i společensky
organizační. Jazyk mu byl klíčem kpochopení souvislostí světa. Různé jazyky chápal jako
zakládající různé světy s různým celkovým principem, což se odrazilo v jeho volných
překladech zohledňujících přenesené významy a různé jiné rysy jednotlivých jazyků jako
jsou idiomy, kolokace a tak dále. Komenský dlouhodobě sbíral autentické promluvy lidí
mluvících českým jazykem, ovšem výsledek jeho snažení, Thesaurus linguae bohemicae
(Poklad jazyka českého), shořel 26. dubna 1656 při požáru v jeho domě v polském Lešně.
Dochovala se však pansoficky založená teorie jazyka a principy vysvětlující Komenského
způsob výuky jazyků v díle nazvaném Methodus linguarum novissima (Nejnovější jazyková
metoda). Jde o průvodní knihu k učebnicím Vestibulum, nejznámější Janua linguarum
reserata (Brána jazyků otevřena) a Atrium spojujícím výuku jazyka s poznáváním věcí.
Dalším známým jazykově zaměřeným dílem Komenského je Orbis linguarum pictus (Svět
v obrazech). Všechna jmenovaná díla zohledňují poznávání světa, které se děje
prostřednictvím studia jazyků. Cítíme v jeho metodě všudypřítomnost odkazu k celku,
který dnešní škola postrádá. Komenský si dobře uvědomoval souvislost řeči a myšlení.
V souladu s výše zmíněnou teorií universálního paralelismu zastává Komenský názor, že
existuje paralelismus věcí, pojmů v mysli a slov. Nejprve jsou tu věci, na nichž je závislá
lidská mysl, která o věcech přemýšlí, a nakonec slova, v nichž jsou pronášeny myšlenky.
Slova jsou tedy odvislá od věcí, mysli i sebe samých, jak věděli již staří Řekové.
Komenský věnoval jazyku celou pátou kapitolu své Všeobecné porady o nápravě věcí
lidských, nazvanou Panglottia. Je z ní, stejně jako z celého poradního díla, cítit, jak moc
mu šlo o bezproblémové navázání a udržování všestranných vztahů mezi příslušníky
různých národností a kultur. Chtěl toho dosáhnout prostřednictvím vybroušení jazykové
komunikace a překonání zmatení jazyků. Šlo mu o zušlechťování všech jazyků tak, aby do
nich bylo možné přeložit všechna podstatná díla. Dále navrhoval stanovit společný jazyk
pro každý světadíl, aby se neztrácely talenty z národů jazykově zanedbaných. Vrcholem
těchto snah mělo být vytvoření a ustanovení tzv. lingua franca - společného celosvětového
jazyka. Protože ani jeden ze stávajících jazyků plně nevyhovoval, Komenský navrhoval
vytvořit nový dokonalý jazyk, jenž by odpovídal světu - slova měla odpovídat věcem, vše
mělo být pravidelné a logicky odvoditelné a harmonické.
Komenského vzdělávací systém obsahuje i poukaz k důležitosti cestování. Ve svém návrhu
soustavy škol Komenský rozdělil vzdělávání do šestiletých cyklů: škola mateřská do šesti
let měla být v každém domě, škola městská, obecní do dvanácti let v každé obci, do
osmnácti měli mladí lidé navštěvovat školu latinskou, zřízenou v každém větším městě, a
do čtyřiadvaceti akademii, která měla být v každé zemi. Cestování přišlo na řadu během
studia či po něm, a mělo být jakýmsi završením dospívání člověka - ovšem jeho výchovy,
jak uvidíme dále, ještě ne.
Jan Patočka ve své stati z roku 1970, nazvané Jan Amos Komenský a dnešní člověk,
poukazuje na to, že Komenský chápal výchovu jako hlavní složku a páteř života, která má
život člověka učinit lidským. Lidskost nám totiž není dána, je pouhou možností a posláním,
s nímž se lze minout. Výchova však, právě pro své pouto s lidskostí, není nijak časově
omezena na dobu dětství a dospívání, nýbrž je celoživotním úkolem. Člověk musí svou
lidskost uskutečňovat zde, na světě, který je místem, kde se máme stát a být lidmi.
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Radim Palouš, v návaznosti na Komenského a Patočku, vidí člověka nikoliv jako pána
světa, nýbrž jako pouhého účastníka světového dění, který žije svůj život v čase. Člověk
, jest", což znamená, že neustále musí vytvářet svou identitu, své já, a to tím, že volí a koná
tak a tak. Volit, sebeutvářet se a tím udržovat svou identitu musí člověk stále a tedy i - a to
hlavně - v dospělosti. Proto Palouš hovoří o agogice - o výchově vůbec, nikoliv „pouze" o
pedagogice, která omezuje výchovu a vzdělání na děti a mládež. AGOGÉ znamená
„vedení, výchova, kázeň, způsob života, ale i přeprava a odjezd"; příbuzná slova jsou
AGÓN, tj. „zápas, námaha, úsilí"; AGEIN, tzn. „vést, táhnout"; a citoslovce AGE, s
významem „nuže, vzhůru". Komenský, jak píše Palouš, rozvrhl výchovu jako celoživotní
proces, jímž má dítě být uvedeno do světa, dospělý se má naučit vidět nad budované pozice
a stařec má dotvářet svůj život v duchu svého bytostného povolání.
Lidský pobyt na světě znamená užití vlastní svobody a vlastní autenticity k
odpovědnosti vůči dramatu s názvem „svět". Komenský tuto odpovědnost artikuloval ve
své době jako potřebnost všeobecné porady o nápravě věcí lidských. Protože je člověk
správcem, je to jeho odpovědnost nejen za res humanae, nýbrž za přírodu, za celou naši
pozemskou vlast.
(Palouš 1996:131)

Alespoň část výchovy se odehrává ve škole. Co je to vlastně škola? Palouš nabízí
interpretaci proměn SCHOLÉ mimo jiné v práci Kfilosofii výchovy. Píše, že vychovatelské
aktivitě se otevírá prostor teprve po odpoutání se od zaneprazdňujících činností. SCHOLÉ
je původně „prázdeň, volnost, příležitost, možnost". Původní škola byla sváteční, nedělní
záležitostí. Zde se odehrávalo skutečné vzdělávání, skutečná výchova. V původní školy šly
stranou všednodenní obstarávky, neboť se zde lidé seznamovali se světem jakožto svým
domovem. Výchova ve smyslu SCHOLÉ člověka uvolňuje od ASCHOLIA, od
zaneprázdněnosti, a brání úpadku. Evropa hovoří o EDUCATIO, tj. vy-vádění, v českém
vý-chova zní „vy", vyvádění a „chov", uchovávání a zachovávání.
Dnešní škola, vysvětluje Palouš, však již nemá ono sváteční poslání vyvádět ze zaujatosti a
zajatosti všednodenním shonem. S karteziánským založením novověké vědy upadlo
dřívější vnímání sounáležitosti bytostí ve světě a vznikla propast mezi člověkem a všemi
ostatními bytostmi. V důsledku toho se v osmnáctém století škola stala bytostně praktickou
a začalo se vyučovat něco ne-nedělního. Průmyslová revoluce si vyžádala povinný školský
systém jako přípravu budoucích pracovníků v průmyslu a účastníků moderního života
společnosti. Vzdělávací instituce začaly zprostředkovávat vědu a omezily se na děti a
mládež. Naše škola již není SCHOLÉ.
Zdeněk Pinc upozorňuje na to, že dnešní výchova a vzdělávání se snaží o co nejefektivnější
předávání hotových poznatků a návodů k činnosti budoucím generacím. Podle Finka, píše
Pinc, je třeba rozlišovat mezi vzděláním a kvalifikací. Kvalifikace, jako soubor praktických
opatření a postupů náleží do sféry každodennosti a učí člověka zvládat svět. Vzdělání v
pravém smyslu patří k posvátnu a má člověka učit rozumět světu. Má jej zmocnit ke
komunikaci a k nakládání s vlastním životem.
Dalším myslitelem, jehož Pinc cituje, je Richard Rorty. Ten vidí předěl ve výchově mezi
střední a vysokou školou. Zatímco děti by měly být seznámeny - zatím bez alternativ a
pochybností - se společným světem, mladí dospělí už mohou a mají být vystaveni
problematičnosti a alternativnosti multikulturního světa a vybaveni schopnostmi
umožňujícími jim dotvářet sebe sama v konfrontaci s jinakostí druhých. Jinými slovy,
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nejprve musí být zvnitřněno - a přijato za své - společensky vyžadované chování a teprve
potom mohou být otevřeny všechny možnosti pro svobodné individuální jednání. Teprve
zralý jedinec může být vystaven alternativám.
Jiří Michálek uvádí, že být vychováván a vychovávat patří neodmyslitelně k lidskému bytí,
což zároveň znamená, že člověk se neobejde bez druhého člověka, vychovávaný bez
vychovatele a naopak. Nej důležitějším úkolem výchovy je učení životu, avšak v soudobém
školství a životě vůbec je potřeba se mít na pozoru před „vládou techniky". Ta proměňuje
výchovu na manipulaci. Pravý učitel nesmí zneužívat své moci nad žáky a studenty. Jelikož
žijeme ve světě, který je děním spolupobývání, není možná jednosměrnost vztahů. Dobrý
učitel předem neví, jak přesně bude učit, nýbrž naslouchá žákům, aby mohl a dovedl své
působení nasměrovat podle jejich způsobu tázání. Jinak nemůže být slyšen.
Jak jsme již naznačili, spolupobývání je vzájemné učení se tomu „být člověkem", je to
„spolu-porada", vzájemné na sobč ukazování toho, co obnáší být člověkem a vzájemné
zaujímání určitého postoje v rámci tohoto spolu. V lidském bytí není nic hotového, není
žádná hotovost, ale spíše po-hotovost k uchopení toho, co se ukáže v „otevřeném okně"
bytí, kterým jsou původně a především ti, kteří jsou zde spolu.
(Michálek 1996:62)

I další současní čeští filosofové se zvláště ve společných rozpravách s postgraduálními
studenty filosofie výchovy při PF UK v Praze vyjadřují k výchově a vzdělávání. Například
Šamšula má zato, že dnešní škola mění otázku dětí z Proč? na Co?. Není přitom
tematizována otázka: Pro co má české vzdělávání rozvíjet lidské zdroje?, která se dotazuje
po smyslu vzdělávací činnosti. Sokol varuje před přespřílišným upřednostňováním
budoucího povolání ve vzdělávání a upozorňuje, že děti jsou nuceny učit se to, na co by se
nikdy samy neptaly. Učí se odpovědi, ke kterým nejsou otázky. Kratochvíl vyjadřuje
obavu, že dnešní škola vychovává všechny své svěřence k otroctví, neboť je připravuje k
vykonávání určité práce. Přitom jen otroci mají práci určenu. Je pro něj otázkou, zdali
vůbec může (z)být v dnešní škole prostor pro scholé, prostor pro to, od čeho se neočekává
okamžitý užitek v ekonomickém smyslu, protože to má smysl samo o sobě, aniž by to byla
investice. Pravá výchova je však něčím na způsob ohně, který jednou zapálen, sám se živí.
Učitel má ve studentovi pod-nítit (roz-nítit) zájem, aby se stal studentem zapáleným.
Smysl výchovy sám o sobě leží v úkolu stát se člověkem. Skutečné vzdělávání člověka je
kultivací jeho lidskosti. Takové vzdělávání musí být celoživotní, protože člověk žije v čase
a nikdy nemůže být hotov ve smyslu neměnnosti. Vždy má možnost a povinnost
překračovat svou aktuální danost. Pravá výchova otevírá prostor a příležitosti pro utváření
vlastní identity, pro sebe-tvorbu, při současném pochopení našeho spolupobývání
s ostatními lidmi jako daru. Pokud by se vzdělávání mělo zužovat na děti a mladé lidi a
směřovalo by více ke kvalifikaci ve Finkově smyslu, pak bychom pouze trénovali budoucí
dospělé, aby dobře pracovali, ale neučili bychom, jak má člověk jakožto lidská bytost žít. A
to je úpadek proti kterému nás má SCHOLÉ chránit.

2.9 Smysl filosofie výchovy
K čemu je filosofie výchovy? Vždyť se výchovou a vzděláváním dětí tradičně zabývá
pedagogika, jejímž hlavním úkolem je hledat odpovědi na otázku, jak děti vzdělávat.
Netáže se již však proč a k čemu tak činí a přijímá již hotové, často ideologicky připravené,
odpovědi. Filosofie výchovy je zde od toho, aby se zamýšlela nad předpoklady a cíli

34

výchovy. Táže se po přirozenosti člověka, po jeho způsobu bytí a možnostech. Každá lidská
společnost se chtě nechtě musí v zájmu své vlastní existence a jejího pokračování zamýšlet
nad tím, jak formovat a integrovat své členy, kteří jsou jejím největším bohatstvím. Jednou
ze základních aktivit všech lidských společenství je proto výchova a vzdělávání. Člověk
žije ve společenství s dalšími lidmi. S nimi sdílí svůj úděl. Toto s-dílení není rozdělováním něčeho, ale spolu-účastí na hodnotách, které se účastenstvím dalších netříští,
nýbrž naopak prohlubují, obohacují a odkazují k hlubšímu základu lidského bytí. Mladí
lidé nejprve musí být seznámeni s dědictvím předchozích generací. Teprve v době své
zralosti zděděné bohatství doplňují o něco vlastního, aby ho takto proměněné předali
generacím následujícím.
Problém sdílení v rámci lidského společenství se objevuje již u Hérakleita v rozlišení těch,
kdo poznali zákon, LOGOS, a obývají spolu s ostatními společný svět - KOSMOS
KOINOS a těmi, kteří zůstávají uzavřeni ve svém vlastním světě - KOSMOS IDIOS.
Zlomek 22 B 89 říká: „Hérakleitos praví, že bdící mají jeden společný svět, ale spící se
obracejí do svého vlastního." (Machovec 1993:18) Úkolem výchovy je tak probouzení
mladých lidí do společného světa. Nutnost přijetí dítěte do společnosti naznačuje například
i Jan Patočka v pojetí jednoho ze základních pohybů lidského života jako pohybu přijetí.
Bez něj se člověku nemůže podařit bezproblémově se rozvíjet a realizovat své možnosti.
Člověk není vybaven k životu jako ostatní živí tvorové, kteří jsou vedeni pouze svými
instinkty. Může a vlastně musí volit. Tato možnost volby je umožněna právě tím, že člověk
není zcela svázán svými instinkty. To má své důsledky pro celé lidské společenství.
Chceme-li spolu žít a navzájem si rozumět, je třeba děti vybavit jistými návyky a
schopnostmi, které umožňují jejich život v dané společnosti.
Jan Sokol chápe výchovu a vzdělávání jako nezbytné pro celou společnost, neboť jí
napomáhají v reprodukci, ale i pro jedince, pro něhož jsou přípravou pro život. Výchova a
vzdělávání mají čtyři hlavní poslání. Za prvé chránit děti, které přicházejí na svět bytostně
nehotové, před tvrdým životem práce a boje. Za druhé zajistit, aby se malý člověk stal sám
sebou. Je třeba svědomitě a promyšleně vybírat pro kultivaci jen něco, neboť děti nesmí
dělat vše. Důležité je pěstovat v dětech zájem o věci. Za třetí je nutné mít na mysli, že dítě
se má stát členem společnosti, a proto se musí naučit respektovat pravidla, která v ní platí.
Dítě zde má pochopit, že štěstí tkví v sebepřekročení individua a jeho vztahování se
k druhému - směrem k ty, neboť druhý má přednost. Konečně za čtvrté jde o přípravu
dítěte na to, aby v dospělosti obstálo a uživilo se ve společnosti. Vedle personalizace a
socializace jde ve výchově o zkulturnění člověka. Z hlediska obsahu vzdělávání je
legitimní kultivovat schopnost komunikace Oazyk, řeč, konverzační vědomosti, tj. základní
znalosti), obsah postojů a pravidel (převzetí mravů, pravidel chování, bez nichž se
společnost nemůže udržovat ani rozvíjet) a oblast znalostí, dovedností a vědomostí
(schopnost vyhledat si, rozpoznat a využít podstatné informace). Výchova musí směřovat i
k volnému času, k tomu, jak být sám se sebou.
Zdeněk Pinc v knize Fragmenty k fúosofii výchovy poukazuje na fakt, že každá výchova
má na jedné straně iniciační dimenzi a na druhé straně emancipační dimenzi. Základní a
střední škola by měly iniciovat své svěřence do společnosti. Dítě, jako nezralý člověk, by
ještě nemělo být vystavován světu. Podstatou pedagogiky, výchovy dětí, je ochrana - dětí
před světem a světa před dětmi. Je to doba, kdy se člověk má seznámit s pravidly života ve
společnosti, má se naučit respektovat autoritu a tradice. Teprve zralý jedinec po maturitě
(maturitas znamená latinsky zralost, dospělost, pravá doba něčeho) může být
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emancipován, vystaven problematičnosti
uvědomit, že se může sám nově utvářet.

života v alternativách. Zde si má naplno

Škola je místem, kde se odehrává velká část vzdělávání člověka. Rozumí však dnešní
pedagogika škole jako místu, kde je člověk přijímán do lidského společenství? Soudobé
školství ztratilo původní smysl školy, totiž naučit se komunikovat a orientovat se ve
společnosti. Ztrácí se odkaz k tomu, co přesahuje pouhé vědomosti, k řádu. Daleko spíše je
dnešní škola místem, kde se mladý člověk vybaví znalostmi, které od něj bude společnost
potřebovat. Člověk se tak nestává členem společenství, nýbrž nástrojem společenství nástrojem k tvorbě hmotného bohatství.
Jaká má být škola, která bude skutečně přijímat mladé do společenství? Zeptejme se: Co je
to společenství? Toto slovo je příbuzné se slovy spolek, spolkový, společný, společník,
spolčit se, spolu.... Dělat něco s někým s-pol-ečně původně znamenalo „dělat napůl",
přičemž význam se později rozšířil na více osob. Společné dělání je spoluprací a společnou
tvorbou. Slovo společenství tedy v sobě nese odkaz k spolu-utváření. Zaznívá zde slovo
tvořit, které souvisí s autentickou činností jednotlivce, zde ve prospěch celku. Cílem
vzdělávání je proměna člověka, který prostřednictvím své autentické tvorby bude
spolupracovat, „dělat s ostatními napůl", na rozvoji společnosti a jejího dědictví pro
následující generace. Společenství je prostředím, ze kterého člověk čerpá, kde žije, ovšem
žádné společenství nemůže být bez člověka - jednotlivce, který žije pro ostatní. Vzdělávání
se tedy musí obracet ke každému člověku a pomáhat mu odkrýt a aktualizovat jeho
možnosti a pochopení toho, co je míněno tím, že otevřená duše má svůj střed mimo sebe.
Škola je proto pilířem společenství a filosofie výchovy ji staví do centra života člověka i
společenství.

2.10 Obrat k jazyku
Vcelku dnes mezi filozofy panuje přesvědčení o tom, že obrat k jazyku znamenal ve
svých důsledcích skutečně transformaci filozofických paradigmat - od paradigmatu
vědomí k paradigmatu komunikace.
(Hubík 1994:10)

Již několikrát jsme se v našich úvahách dotkli jazyka, řeči a slov. Nebyla to náhoda.
Současná filosofie - ale i jiné společensko-vědní obory - našla své hlavní téma v lidské
schopnosti mluvit. Zatímco kartesiánský novověk zdůrazňoval subjekt a vědomí, dnešek se
obrací již jinam. V této kapitole si v náznacích ukážeme, jak se jazyk postupně dostával do
středu zájmu filosofů a jak získal výsadní postavení v jejich myšlení a úvahách. Zmíněný
závažný posun v nahlížení na svět je znám jako lingvistický obrat - obrat k jazyku. Nejenže
se jazyk dostal do centra zájmu filosofů i dalších humanitních vědců, můžeme dokonce
hovořit o změně paradigmatu Jilosofie od vědomí ke komunikaci. Jedná se o zřetelný
rozchod s kartesianismem, jak vidno na odklonu od ideje autonomního subjektu k
promýšlení vlivu komunikace na lidské rozumění světu. Jsou otřeseny dřívější jistoty,
novověký pohled na „evropskou" rozumnost a humanitu již není přijatelný. Nové vidění
světa sub specie communi(cati)onis et sub specie ludi11 - pod zorným úhlem společenství,
komunikace a hry -zbavilo svět privilegovaných míst, přičemž významu nabyla
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komunikující komunita - obcující obec'8 - jakožto prostor pro dialog, zdroj svobody a
naplnění lidské potřeby slova.
Počátek obratu k jazyku a prolomení subjekt-objektového schématu novověké filosofie
datujeme do šedesátých let devatenáctého století. V té době Charles Sanders Peirce,
ovlivněn četbou epikurejce Filodéma (O znacích), tvrdil, že myslíme pouze ve znacích a
celé universum je pro nás složeno ze znaků. Původ znaků a významů je třeba hledat ve
společenství. V roce 1868 se Peirce otevřeně distancoval od kartesianismu a při řešení
otázek znaku, jazyka, komunikace a logiky uvedl do centra svého myšlení reálnou lidskou
pospolitost. To byl první krok k prosazení komunikativní dimenze lidského společenství.
Peircův následovník George Herbert Mead převrátil novověké upřednostňování
svobodného jedince před společenstvím tvrzením, že individuální autonomie je možná
teprve v rámci lidského společenství (community). Meadova filosofie zdůrazňuje
komunikujícího člověka. Znak existuje pouze v reálné komunikaci díky stálému
opakování. Mead předjímá Heideggerovu událost řeči a stejně jako německý myslitel
přikládá jazyku ontotvornou funkci, neboť podle něho bez jazyka není bytí člověka možné.
Jazyk tvoří skutečnost prostřednictvím symbolizace - slovy, gesty a znaky. V neposlední
řadě je to právě Mead, kdo zavádí pojem hry (rozlišuje game a play), jenž se ukázal jako
velmi významný pro další filosofická zkoumání jazyka.
Dílo Michaila Bachtina z první poloviny 20. století zůstalo dlouho prakticky neznámé,
avšak vykazuje mnohé podobnosti s Heideggerovým či Derridovým
filosofickým
pohledem na jazyk. I Bachtin se odklání od filosofie vědomí k filosofii vyzdvihující roli
jazyka. Vědomí se totiž podle něj může realizovat jedině prostřednictvím znaku.
Filosofické zkoumání jazyka ospravedlňuje konstatováním, že lingvistika
sama
nedostačuje, protože je jednostranně založena na studiu fonetických a morfologických
forem a postrádá výbavu pro celistvé uchopení jazyka a řeči}9 Jazyk vzniká a žije pouze v
konkrétním řečovém styku, nikoli v systému jazykových forem či v individuální psychice
mluvících. Nemá smysl jej abstrahovat od komunikativních událostí jako prázdnou
strukturu, nezávislou na kultuře. Bachtinovi je východiskem rozhovor, dialog (Heideggerův
Gespräch). Jazykový výraz mění svůj význam v závislosti na mnoha proměnných. Život se
artikuluje podle stanoviště komunikujících subjektů do mnoha kulturních a
komunikativních kontextů. Základní není nějaký abstraktní systém jazyka, nýbrž událost
daného rozhovoru v rámci určitého komunikativního společenství.
Řečový styk nikdy nemůže být pochopen a vysvětlen mimo tuto vazbu s konkrétní
situací.
(Hubík 1994:37 cituje z Bachtin - Vološinov: Marxismus, freudismus, filozofia jazyka.
Bratislava 1986, s. 294-295.)

Bachtin ontologicky odlišuje komunikativní svět od světa přírodního. Jazyk nelze oddělit
od komunikativních událostí a kultury. Proto mají významy pouze slova a znaky, přírodní
jevy ne. Je-li význam kulturního charakteru, jiný jazyk je vlastně jiným pohledem na svět.
Překlad z jazyka do jazyka a porozumění jsou sice možné, ale nikdy ne v úplnosti (viz
Heideggerova interpretace slova filosofie z řeckého slova FILOSOFIA, které bylo užíváno
v daných podmínkách starověké řecké společnosti, které utvářely jeho význam). Překlad
18

Srovnej Hubík 1994:16.
Podobně kritizují jazykovědu i Heidegger a Gadamer.
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vždy jen přesazuje z kontextu do kontextu, což s sebou nutně nese ztrátu některých mnoha - poukazů mimo sám text či rozhovor. Cesta k vzájemnému mezi-kulturnímu
pochopení přesto není zcela uzavřena. Vede přes vzájemné dialogické setkávání různých
kultur. Dialog mezi kulturami znamená možnost vzájemného obohacení skrze kladení
nových otázek, které kultura sama sobě nepoloží. Každá kultura se odhalí plněji a hlouběji
pouze v očích jiné kultury při současném zachování své jednoty a celistvosti.
Dalším vlivným myslitelem obratu k jazyku je Ludwig Wittgenstein. Jeho filosofické
myšlení je založeno na zkoumání fungování jazyka a jeho způsobu vztahování se ke světu.
Svět Wittgenstein nechápe jako pouhý souhrn věcí: „Svět je to, co se má tak a tak" ("was
der Fall ist", resp. "all that is the case") (Petříček 1992:141). To znamená, že se skládá
z věcí, které jsou v určitých vztazích k jiným věcem, tedy z fakt. Tyto vztahy jsou logické
povahy a tvoří logický prostor, v němž jsou určité vztahy možné a jiné nikoliv. Jazyk ve
vztahu ke světu je podle Wittgensteina forma zobrazení skutečnosti. Myšlenka a poté výrok
jsou logickými obrazy daného faktu. To znamená, že mají stejnou strukturu. „Tedy: jazyk,
myšlení, svět jsou propojeny identitou logické formy." (Petříček 1992:145) Slova, podobně
jako věci, se mohou s jinými slovy spojovat jen v určitých konfiguracích. Proto musí být v
promluvách či větách respektovány jisté vztahy mezi jednotlivými slovy.
Wittgenstein se obrací ke zkoumání skutečného užívání jazykových výrazů a zavádí pro ně
pojem gramatické prostory. Tyto prostory jsou vytvářeny skutečným používáním slov
v bezpočtu komunikačních situací. Výsledná mnohost gramatických prostorů s sebou nese
mnohost významů jazykového výrazu. Wittgenstien vyvozuje, že „žijeme v zajetí
gramatických prostorů, které jsou de facto kulturními prostory, a z jejich pole posuzujeme
ostatní světy, tj. kultury." (Hubík 1994:50) Komunikace je vždyjiž zde, je nadindividuální.
Jazyk je společenskou konvencí a základem používání jazyka jsou pravidla, která se učíme
používat podobně, jako se učíme činnostem. Význam slova je produktem kultury a závisí
na tom, jak je slovo konkrétně používáno. Znát slovo a rozumět mu předpokládá schopnost
používat jej správně v komunikaci.
Wittgenstein činí další krok ke změně paradigmatu od apriori vědomí ke komunikativnímu
a priori tím, že upřednostňuje reálné před ideálním. Jazyk je podle něj třeba zkoumat tak,
jak je používán v každodenním mezilidském řečovém styku. Tam nabývá rozmanitých
podob, avšak vždy se řídí pravidly. Dostáváme se k centrálnímu pojmu Wittgensteinovy
filosofie, kterým jsou jazykové hry (množné číslo zde odráží rozmanitost gramatických
prostorů). Chápe je jako neoddělitelné propojení jazyka a činností, do nichž je jazyk
vpleten v rámci dané kultury či společenství. Jazyk není nějakým souborem pravidel, nýbrž
konvencí a je to teprve komunikace, co uděluje věcem význam. K porozumění těmto
významům je nutné žít pospolu uvnitř komunikačního společenství a sdílet formy života.
Wittgensteins přínos tkví v obrácení zájmu filosofie dvacátého století na jazyk a
komunikaci. Jeho otázka: „Jak mohu vědět, o čem mluvím a co míním?" (Hubík 1994:54)
zcela proměnila filosofii, která vykazuje „pohyb od konstrukce k dekonstrukci, od systému
ke hře, od logiky k rétorice" (Hubík 1994:60).
O Martinu Heideggerovi již byla řeč. Pro jeho filosofické myšlení je klíčová otázka po
smyslu bytí, nicméně jazyk a řeč v jeho filosofické koncepci s bytím nejen úzce souvisejí.
Stávají se nadindividuálním ontotvorným a priori. Ve svém zásadním spise Byt! a čas
vychází při rozboru Dasein - pobytu, tj. člověka jakožto jsoucna, které rozumí bytí a jemuž
jde o vlastní bytí - z významů řeckých slov LOGOS (řeč) a FAINESTHAI (ukazovat se -
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odtud FAINOMENA, fenomény jako jsoucna sama ve svém ukazování se). Logos je řeč.
Původní zdroj logu je podle Heideggera v LEGEIN (sebrat), tj. v původním smyslu mluvení,
kterým bylo shromažďování věcí tak, jak je člověk potřebuje k životu. Původní podobou
řeči je rozmluva, která zahrnuje jak mluvení, tak naslouchání i mlčení. Mluvení a
naslouchání znamenají sdílení rozumění a otevřenost pro druhého. Mlčení ve vlastním
smyslu je možné jen tam, kde má pobyt co říci. Jen tam mlčení může promlouvat. Jazyk /
řeč jakožto promluva shromažďuje jsoucna na půdě POLIS, tj. ve společenství - je tedy
nadindividuální.
Řeč podle Heideggera není ani lidskou činností ani výrazem člověka ani nějakým jeho
prostředkem nebo nástrojem. Člověk přebývá v jazyce - domě bytí. Řeč patří ke způsobu
bytí Dasein stejně úzce jako rozpoložení a rozumění 20 . Dasein je v jazyce - ne pobyt, ale
jazyk mluví. Řeč mluví. Jak to chápat? Jak rozumět tomu, že jazyk / řeč manifestuje bytí,
vyvolává jsoucí k bytí, že bytí jazyka jako řeči vyjevuje jsoucí? Řeč k nám mluví v tom, co
je řečeno. Jmenování věci přivolává do přítomnosti, přibližuje volané. Teprve pojmenování
ustavuje věci jako jsoucí. Proto je jazyk domem bytí. Starým Řekům bylo jsoucí tím, „co
vychází vstříc a otevírá se, co jakožto přítomné přepadá člověka jakožto přítomného, tzn.
toho, který se sám přítomnému otvírá tím, že je slyší (zvýraznil J.K.)" 21 .
Heidegger pojímá jazyk jako historické svědectví kultury a uloženou paměť lidstva. Pojmy,
které vytěžili staří Řekové, je proto třeba chápat řecky. Na jiném místě této práce se
seznamujeme s jeho pojetím rozumění slovu jilosofie z původního řeckého významu slova
FILOSOFIA. I podle něho, podobně jako je tomu u výše zmíněným reprezentantů obratu
k jazyku, s jazykem souvisí pojem hra. Podstata jazyka, která nemá hranice, si s námi
hraje. Jazyk v žádném případě není nějaký systém, který lze vypočíst, kvantifikovat.
Heidegger kritizuje novověké subjekt-objektové schéma a vše, co s sebou přináší. Novověk
nazývá „věkem obrazu světa", v jehož centru stojí pojem před-stavování, který činí jsoucí
závislé na představujícím a sestavujícím subjektu - člověku. Toto pojetí podle něj brání
přístupu člověka ke jsoucímu jakožto jsoucímu, a proto preferuje řecké naslouchání
jsoucímu, které se samo ukazuje.
Obrat k jazyku nezasáhl jen anglicky a německy mluvící a píšící myslitele. Rozvíjí se čile i
na půdě francouzské fenomenologie ovlivněné strukturalismem. Její přední představitel
Michel Foucault chápe jazyk jako živel, ne nepodobný vodě či ohni. Člověk je v něm,
uvnitř, a je jím ovládán. Není tedy již subjektem, nýbrž objektem. Vše je objektem.
Lidé vyjadřují své myšlenky slovy, která neovládají, vkládají je do slovních forem,
jejichž historické dimenze jim unikají, věříce, že jejich řeč se jim podřizuje a přitom si
neuvědomují, že se sami podrobují jejím požadavkům. Gramatické uspořádání jazyka je
apriorním předpokladem toho, co může být v jazyku vysloveno.
Michel Foucault
(Hubík 1994:88 cituje z M. Foucault: Šlová a veci. Bratislava 1987:402)

Jazyk přímo souvisí s lidským myšlením a věděním, jejichž historickým zkoumáním se
Foucault zabýval. Povšiml si přitom, že naše myšlení, aniž o tom ví, myslí vždy již jistým
20

K porozumění Heideggerovu pojmu Dasein viz buď přímo Heideggerovo hlavní dílo Bytí a čas nebo
Petříčkovu přednášku M. Heidegger: analýza lidské existence a otázka bytí (In: Petříček 1992:72-87)
„Dasein" je „Pobyt", který rozumí bytí, jemuž v jeho bytí jde o jeho bytí. Není mu lhostejné, jak jest, je
interesován na svém bytí. Pobyt je bytí na světě, protože svět je vždy spolu s existencí.
Martin Heidegger: Věk obrazu světa, časopis Orientace, ročník 1969, č.5-6.

39

způsobem utříděnou skutečnost, řád, uspořádaný svět, kde jsou věci již v určitých
vzájemných souvislostech. Tento nevědomý princip uspořádání našeho myšlení nutící nás
přistupovat k věcem daným způsobem Foucault nazývá epistémé. Asubjektivní a
nadsubjektivní epistémé jednotlivci vymezuje prostor a možnosti pro konkrétní diskurs.
Diskurs je struktura znaků, jejich použití, význam a smysl plus něco navíc, co uniká
vysvětlení. Historická zkoumání dále jasně ukazují, že epistémé není jen jedno. V dějinách
dochází ke zlomům, které oddělují vzájemně nesouměřitelné principy a řády - a s nimi
související typy vědění. A podobně je tomu i mezi různými paralelně existujícími
kulturami. Jinými slovy, v čase (v dějinách) i v prostoru (různé kultury) vládne
diskontinuita, přičemž komunikace přes zlomy mezi různými epistémami je krajně
obtížná. 22
Další francouzský filosof Jacques Derrida je hlavním představitelem tzv. poststrukturalismu23. Pro strukturalisty24 je význam určen rozdíly, diferencemi, v konkrétní
synchronické - tj. časově souběžné, současné, omezené na vybraný časový bod - struktuře
a samotná diference je zde proto chápána staticky. Derrida naopak přikládá diferenci
dynamický ráz. Jazyk západní metafyziky podle něj způsobil proměnu diference z původně
časové a prostorové na diferenci mezi různými přítomnými jsoucny. Proto hledá znak,
který by odpovídal původnímu významu. Zavádí termín diferance (différance) psaný s „a",
který znovu obsahuje její časový i prostorový aspekt a vztahuje se jak na děj
„diferencování, tj. vznikání diferencí" tak na jeho výsledek. Diferance je tedy jakýmsi
strukturovaným a rozděleným počátkem diferencí, je konstituováním vztahů, jimiž se
ustavuje samotný systém jakožto předivo diferencí. Post-strukturalismu jde tedy o vystižení
toho, že struktura není uzavřená. Výstižnější je hovořit o otevřené a dynamické struktuře
nepevných, tj. proměnlivých diferencí.
Dalším jeho významným přínosem je tzv. dekonstrukce. Derrida obrací zavedenou prioritu
mluvené řeči před psaním ve prospěch druhého jmenovaného. Zatímco mluvení je vždy
přítomné, psaní trvá a je na přítomném nezávislé. Diference a psaní jsou pak základem pro
dekonstrukci - práci s textem (psaným i mluveným, neboť i řeč je text), která hledá
autorovy předpoklady a principy, zkoumá vztahy mezi znaky a významy uvnitř textu, aby
je pak na něj nechala zpětně působit. Vždy přitom odhalí nedůslednosti významové
struktury daného textu. Dekostruktivní čtení textu se nemůže nikdy dobrat nějakých
konečných základů pojmů - a je si toho vědomo. Počátkem významu znaku je totiž vždy
stopa jiného znaku. Dekonstrukce předvádí, že počátek chybí. Hledáme-li ho, vždy
najdeme jen počátek a něco navíc. Derrida tím ukazuje, že uzavřená systémová seskupení
jsou bezvýchodným umrtvením. „Odpovědi nejsou v určitém seskupení znaků, nýbrž v celé
inter- a intrakulturní hře znaků." (Hubík 1994:122)
Představitel postmoderny, J.-F. Lyotard, navazoval na své předchůdce a jejich myšlenky o
jazykových hrách s cílem poukázat na neudržitelnost představ o vědecké racionalitě jako
22

Právě myšlenka diskontinuity patrně inspirovala Kuhnovu teorii struktury vědeckých revolucí a střídání
paradigmat.
Post-strukturalismus se ukazuje jako východisko ze slepé uličky strukturalismu i Paulu Ricoeurovi, jak
uvidíme v kapitole o jeho stati Struktura, slovo, událost, v níž hledá spojitosti mezi strukturou a událostí,
která je strukturalisty opomíjena.
O strukturalismu, jehož zakladatelem byl Ferdinand de Saussure - pojednáváme podrobněji na jiném místě
ve srovnání s kognitivní lingvistikou.
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systému, o konstrukci universálně platných pravd, o existenci universálního rozumu.
Vědecká racionalita je podle něho konstrukcí zajišťovanou „velkým vypravením
metafyziky. Každá civilizace používala nějakého mýtu. Jednalo se vždy o vypraveni, ktere
mělo danou civilizaci ospravedlnit, poukázat na její smysl, určit její cíl a celkové ji
vymezit. V novověku převzala úlohu takového příběhu racionální věda, která se dovolává
universálního rozumu - závazného a všem lidem společného. Ačkoliv věda bojuje proti
mýtům, sebe sama ospravedlňuje prostřednictvím filosofického metapříběhu, metavyprávění, jímž vypráví o sobě samé. „Proč je to „meta-vyprávění"? Protože věda se tímto
způsobem snaží vystoupit z jazyka, jímž mluví, a legitimovat tento jazyk sám." (Petříček
1992:183) Postmoderna však již nepřipouští žádné jednotící příběhy, mýty či metavyprávění. Jednota je nahrazena mnohostí, pluralitou. Společnost je otevřená, cokoliv
universálního je pouhým zdáním. Postmoderní vědění ostře vnímá rozdíly a přijímá
navzájem nesouměřitelné. Bez metanarativního založení vědy se jednotlivé vedni
disciplíny stávají pluralitními. Mají své vlastní diskursy - jazykové hry, jejichž různorodost
nelze překonat. Postmoderna vylučuje jedinou strukturuje bytostně otevřená mnohosti.
Všichni sledovaní filosofové obratu k jazyku se přes svou samozřejmou různorodost
shodují ve svém vztahování se ke světu prostřednictvím řeči v daném komunikativním
společenství. Subjekt pozbývá svého výsadního postavení. Už není žádného pevného bodu
- ani na světě, ani v jazyce. Dřívější systémy jsou nahrazeny hrami. V souvislosti
s postmodernou se naopak otevírá prostor pro vnímání mnohosti, rozmanitosti a rozdílnosti
kultur, tradic i způsobů života. Zároveň však vyvstává otázka, jaké jsou možnosti dialogu a
vzájemného porozumění mezi různými kulturami. Filosofie se opět navrací k dění v daném
společenství.
Obrat kjazyku tak znovu, převážně ještě prostředky moderní filozofie, objevuje
původní rozměr filozofování, totiž ten fakt, že filozofie jakožto zvláštní obcování lidí
v daném společenství není vědou či ideologií, ale je pokračováním politiky jinými
prostředky, přičemž „politikou" zde rozumíme rozumnou péči o věci obce. Roz-umnou
péči - tedy péči zroz-mluvy. O věci obce - tedy o jsoucí, jejichž mírou není
člověk/rozum/logika/věda, ale rozumně rozmlouvající společenství.
(Hubík 1994:182)

2.11 Heidegger - Řeč jakožto prodloužená ruka člověka
Motto:
Heidegger kdesi říká: není pravda, že tělo má ruku, naopak, ruka má tělo a prodloužení
této ruky, je naše řeč a právě v řeči bytí bydlí. Řeč je modus tělesnění, řeč je
prodloužením těla do transcendentna. Proto je nutné lidské tělo chápat jako PEXIS a
nikoli jen jako SOMA a SARX.
Anna Hogenová

Martin Heidegger v svém díle Parmenides píše: „Ruka má tělo a řeč má celého člověka" 25 .
Jak tomu však rozumět? 26 Podstatou lidského života je intence směrem do světa. Člověk
stále jakoby vychází ze svého těla do světa, což se odehrává prostřednictvím tzv.
Tuto Heideggerovu myšlenku citovala Anna Hogenová ve svém příspěvku „Ruka" má tělo, „řeč" má
celého člověka, který přednesla na konferenci v Praze v květnu 2006 z Heidegger, M.: Parmenides. Frankfurt
am Main: Vittorio Klostermann 1984, s. 119.
V této úvaze o Heideggerově pojetí řeči jakožto prodloužené ruky budeme čerpat zejména z prací, které na
toto téma napsala Anna Hogenová.
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pohybových figur, v nichž se lidské tělo sjednocuje se světem. Tomuto vycházení a
sjednocování říkáme tělesnění. V každé chvíli zaujímá naše tělo jistou pozici, která je
právě jednou z pohybových figur, které tělo vždy v rámci světa zaujímá. Je však nutné si
ujasnit, co je to tělo a jak jej zde chápeme.
Již v úvodní citaci jsme se setkali s třemi různými pojmy pro lidské tělo. První z nich,
SOMA, souvisí s popisem těla ve smyslu plochy. Je ohraničením těla, jeho tvarem, formou.
Druhý výraz, SARX, odkazuje k popisu těla v časové posloupnosti. Tělo v tomto smyslu
chápeme jako objekt „z masa a kostí", tedy celý vnitřek těla. Pro nás je zde nicméně
nej podstatnější tělo ve smyslu PEXIS. Tělesnění prostřednictvím ruky a slova se totiž děje
v rámci tohoto těla. PEXIS je nepředmětné tělo, které si nemůžeme dost dobře představit,
protože existuje jen tělesněním, tj. vcházením do pohybových figur. PEXIS přesahuje
povrch těla do světa, což se děje díky vnímání toho, co k n á m přichází zvnějšku a
odpovídáním našemu okolí. Aby je tělesnění slučovalo s okolním světem, musíme na něj
být vyladěni či naladěni. Vnímanému je proto zapotřebí nějak rozumět.
Rozhodující je prapůvodní intence, která nás prostřednictvím ruky vede vždy do světa.
Slovo nás pak může dovést ještě dál, k podstatě, kterou odkrýváme náhlým vhledem,
vbliknutím, bleskem. Člověk je jediným tvorem, který se vztahuje k bytí samému. Je již
předem propojen se světem a s bytím, řeč je pak důkazem této původní propojenosti. Slova
mají hluboký význam, který lze zaslechnout v onom vbliknutí. Pochopíme v okamžiku, ale
aby se nám to mohlo podařit, musíme se slovům naučit naslouchat. Naslouchání tomu, co
slova říkají, nejde na povel, naopak je třeba trpělivosti a dlouhého nalaďování se. Je proto
třeba zpomalit, naučit se přistupovat k věcem a slovům pomalu a důkladně. Důležitým
fenoménem je proto přibližování se. Je totiž potřeba najít tu správnou vzdálenost, ze které
se nám věci a slova dávají poznat. Vzdálenost je přitom řízena věcí samou. Je třeba naladit
se na její způsob dávání se ve smyslu ukazování se. Věci se ukazují tím, že vstupují v zjev,
zjevují se nám. Náš zájem o věci je dán intencí do světa. Základem intencionality je noema
a noeze. Noema je poznávaná věc sama. Veškeré poznávání věcí se odehrává v rámci
noezí, které si však neuvědomujeme, přestože v sobě předem nesou neomata. V každém
přístupu kvěci, tj. v každé noezi, je noema již předurčeno. Noeze vlastně určitým
způsobem rozvrhují svět, a tím jej vytvářejí. To má svůj význam pro vzájemné porozumění
mezi lidmi. Chceme-li se s ostatními setkat, musíme se snažit vstoupit do jejich noezí,
naladit se na ně a pochopit je. I samotná řeč, mateřský jazyk je noezí, v níž se nám nějak
dává svět.
Podle Heideggera je i řeč způsobem tělesnění, pohybu prodloužení těla do přesahu. Spojení
těla a duše se světem se děje v řeči. Ruka se může pohybem vedeným ven z těla dotknout
věcí v jejím dosahu, řeč rovněž vychází z těla a jeho motoriky, avšak dosáhne až tam, kam
myšlenka. Řeč, myšlení i motorika patří k tělu. Heidegger věděl, že „všechno dílo ruky
spočívá v myšlení" 27 . Myšlení a ruka se přizpůsobují věcem, usebírají se s nimi v jednotu
prostřednictvím tělesnění, pohybu směrem ven z těla do světa. Řeč dosáhne ještě dál a
usebírá člověka s celkem světa. I ve slovech je přítomna intence do světa. Jak je slovo
spojeno s tělem, je patrné vtom, že mluvení i psaní vychází z nitra těla. Vyslovuji-li, či
píšu-li slovo, vychází pohyb zevnitř navenek jako sjednocený nepřerušený celek. Pokud
dojde k rozdělení této celkovosti, pak slovo ani pohyb nevycházejí z hloubky těla a jejich
skutečný smysl se ztrácí. Tělo je synergický celek, který nelze rozdělit, ani oddělit od světa,
27

Heideggera cituje Hogenová ve své úvaze K. „usebírání", str. 8.
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s nímž je tělo v neustálém dialogu - odpovídá mu vstupováním do pohybových figur a řečí.
Slovo řeč odkazuje k řeckého slovu LOGOS, které vyjadřuje souvislost řeči a myšlení.
Logos proniká vším jako jednotící intence, která propojuje, usebírá, ujednocuje vše tak,
jako slovo, které je jakousi jednotou všeho, co o pojmenované věci víme. Proto řeč svět
otevírá, poukazuje za bezprostředně vnímané dál, k horizontu, k celku. Tento celek tvoří
jednotu, která je jiného charakteru než pouhé nakupení částí. LOGOS je základním
vztahem člověka k věcem, je odrazem jeho provázanosti se světem a jsoucny ve sjednocení
do jednoduché jednoty. Řeč člověka propojuje s celkem světa, je spojnicí člověka s bytím,
které se filosofie snaží rozpoznat.
Heidegger nicméně pozoruje úpadek řeči. „Dnes se řeč potkává primárně v konverzaci a ve
žvanivosti a tomu odpovídá i filologie"28. Heidegger filologii kritizuje za naprosté
opomíjení intence, která proniká celými promluvami a usebírá je do jednoty. Je pro něj
nepřijatelné ulpívání filologů na formální stránce řeči a doslovném významu. Specificky o
řeči Heidegger pojednává ve svých přednáškách Řeč a Básnicky bydlí člověk. Vhodným
prostředím k poznávání původní hloubky řeči je poezie, která je podle něj stále schopna
zahlédat původní významy slov a řeči. Při rozboru dvou básní - Ein Winterabend (Zimní
večer), kterou napsal Georg Trakl a jedné Hölderlinovy básně, z níž si vypůjčil ono
„...básnicky bydlí člověk..." - se Heidegger zamýšlí nad řečí samou a nikoliv nad jejími
funkcemi, neboť mu jde o bytnost řeči, tzn. o její obecné určení. Podle něj nemluví člověk,
nýbrž řeč. Řeč mluví v básni, která je ryze vyřčená. Naše každodenní mluvení si uchovává
pouhý zlomek této ryzosti, s níž se můžeme setkat prakticky jen v dobrých básních. Báseň
vyvolává věci, abychom si je mohli představit, aby se nás týkaly. Řeč žije sama. Chce-li
člověk mluvit, musí především pečlivě naslouchat řeči, naladit se na ni a od-povídat ji.
Heidegger tak naznačuje směr, kterým se máme vydat, chceme-li řeči porozumět a dodává,
že:
Nejde vůbec o to, přednést nějaký nový názor na řeč. Všechno záleží na tom, zda se
naučíme bydlet v mluvení řeči.
Heidegger (1993:75)

2.12 Ricoeur - Struktura, slovo, událost
Paul Ricoeur se ve své stati Struktura, slovo, událost z roku 1967 zamýšlí nad tím, jak
vytěžit co nejvíce z výsledků, kterých dosáhl Strukturalismus na poli lingvistiky.
Strukturalismus je založen na díle Ferdinanda de Saussure, švýcarského lingvisty, který na
počátku dvacátého století svými výzkumy stanovil základní směr dalšího vývoje nejen
lingvistiky, ale i jiných společenskovědních oborů. Mezi Saussurovy základní a
nejvýznamnější myšlenky patří následující: lingvistický znak je arbitrární povahy; je třeba
rozlišovat la langue jako systém jazyka a parole jakožto promluvu; při zkoumání jazyka
musíme nutně oddělovat synchronický a diachronický přístup. Ricoeurovi nejde o opuštění
strukturalismu jako dále nepotřebného, naopak na něm staví. Snaží se pouze eliminovat
jeho negativní dopady na další vývoj chápání jazyka. Jeho postup jde metodicky odzdola
nahoru, od systému jazyka k jedinečné promluvě.

Tuto Heideggerovu myšlenku cituje Anna Hogenová ve své úvaze nazvané K problematice logu z:
Heidegger, M.: Aristoteles. Mataphysik. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann I 9 8 l , s. 129.
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Strukturalistické hledisko se ukázalo jako velmi úspěšné, avšak Ricoeur se zmiňuje o
jednom jeho velkém nedostatku. Pevná struktura jazyka totiž vylučuje autentickou mluvu s
jejími základními rysy. Podstatou mluvy je totiž děj jakožto autentický individuální výkon,
který má charakter volné kombinace a je tak v opozici k uzavřené struktuře. Prvotní funkcí
mluvy je vypovídat něco o něčem. Promluva tak vlastně jazyk ve smyslu la langue otevírá.
Můžeme sice hovořit o tom, že strukturalisticky chápaný uzavřený systém znaků je
základem, ze kterého mluva teprve vystupuje, ale zároveň jej tímto svým vystupováním
nezadržitelně proměňuje. Systém znaků je ve skrytosti, je virtuální. Všichni však o něm
nějak víme, umíme s ním pracovat a nemůžeme jej postrádat. Je vlastně půdou, na které je
nám umožněno spolu s porozuměním hovořit. Saussure tedy la langue a parole oddělil a
Ricoeur se snaží hledat jejich novou jednotu, ale s vědomím všeho pozitivního, co ono
zmíněné oddělení přineslo.
To by se mohlo podařit na úrovni věty či sdělení. Věta již není jednotkou semiologickou
(znakovou), nýbrž sémantickou (významovou). Obsahuje rysy antinomie struktury a
události. Vždyť mluva je událost, která sestává z řady voleb, čímž vznikají nové a nové
kombinace, které jsou v opozici k uzavřenému systému. Mluvit vždy znamená vypovídat
něco o něčem ve větách či ještě složitějších sděleních. Mluva má vždy svou referenci a
dvojí zaměření. To dobře postřehli Frege i Husserl, kteří rozlišují ideální smysl, který je
čistě myšlenkový a reálný význam, jenž vyvstává v naplnění mluvy. Ve vyslovení věty, v
události, se odrážíme k realitě věci, o které vypovídáme. Mluva něco říká teprve v rovině
věty.
Pro hledání způsobu, jak překlenout onu antinomii mezi strukturou a událostí se zdá být
produktivní post-strukturalismus.
Na jeho půdě vznikla nová koncepce struktury jako
regulovaného dynamismu. Pro potřeby post-strukturalismu se vytváří nové pojmy, které
umožňují propojit strukturu s událostí, na příklad pojem strukturující operace nahrazuje
pojem strukturovaný inventář, což má samozřejmě své důsledky v uvolnění strnulosti
struktury. V sémantickém řádu je zajímavý vztah slova a věty. Slovo vystupuje ze
slovníku, systému, ve chvíli, kdy je použito ve větě. Větu však přežívá a navrací se zpět do
slovníku obohacené o další použití. Slovo je tak pojítkem mezi strukturou a událostí. Má
schopnost nabývat nový smysl bez ztráty toho stávajícího, i když je tato kvalita do jisté
míry omezena vzájemnými vztahy znaků uvnitř systému. Tomuto fenoménu, který leží v
centru sémantiky, říkáme polysémie. Právě na ní lze dobře pozorovat vzájemné působení
mezi strukturou a událostí. Všechna slova jsou do určité míry polysémická. Porozumění
nejpravděpodobnějšímu významu je závislé na kontextu, ve kterém se slovo objevuje.
Kontext odkazuje k situaci, ve které je slovo vysloveno. V případě psaného projevu jde o
text jako celek. Výkladem a porozuměním textu se zabývá hermeneutika.
Ricoeur tedy ukazuje na slovo jako ono zásadní místo všech vztahů mezi strukturou a
událostí. Právě slovo spojuje jazyk a mluvení, synchronní a diachronní, systém a proces.
Proto je jeho stať nazvána Struktura, slovo, událost, kde se slovo slovo objevuje vprostřed.
Autor se vydal vzestupnou cestou od uzavřeného systému k otevřenosti promluvy a odhalil,
že na mluvě je podstatné až to, co překračuje uzavřenost znaků. Tajemství řeči je v
autentické výpovědi.
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2.13Gadamer-

Člověk a řeč a Fink- Myšlení a řeč

Slovo v řeči a věc ve světě si navzájem odpovídají.
Zdeněk Kratochvíl

Již staří Řekové jasně rozpoznali důležitost lidské řeči. Poté řeč nebyla dlouhou dobu
tematizována a původním filosofickém aristotelském smyslu až do nedávné doby, jejíž
myšlenkovou atmosféru jsme charakterizovali jako obrat kjazyku.
V souvislosti
s novověkým zdůrazňováním subjektu byla řeč chápána jako nástroj člověka, s tím však
Gadamer a další filosofové naší doby rozhodně nesouhlasí. Navíc, novověké pojetí
jazykovědy hrubě zploštilo a zúžilo rozumění vztahu člověka a řeči.
... založení filosofie jazyka a jazykovědy Wilhelmem von Humboldtem ještě vůbec
neznamenalo skutečné obnovení aristotelského náhledu. (...) jistě znamenalo vykročení
na cestu poznání, (...) Ale horizont otázky po člověku a řeči se omezil na pouhé
vybavení člověka jistou schopností a na vyjasnění strukturních zákonitostí této
schopnosti: říkáme jim gramatika, syntaxe, slovník. (...) Až do ústředních poloh
filosofického myšlení se však touto cestou proniknout nedalo.
(Gadamer 1999:23-24)

Aristotelés člověka charakterizoval jako živou bytost, která má řeč - LOGOS. S tímto
pojmem pracoval autor předchozí citace - německý filosof Hans Georg Gadamer - ve své
stati Člověk a řeč z roku 1966. Upozorňuje zde, že slovo logos je třeba překládat spíše jako
řeč než jako rozum, jakkoliv je tento význam ve slově logos rovněž přítomen. Bylo tedy
podle něj nepřesné hovořit o člověku jako o animal rationale, jak jsme si navykli pod
vlivem středověkého latinského překladu Aristotelovy definice člověka. Přesto však
musíme mít stále na paměti bytostnou souvislost řeči a rozumu, tak dobře vyjádřenou
řeckým slovem LOGOS.
Lidská řeč - schopnost myslet a mluvit - zjednává člověku výjimečné postavení mezi
jsoucny. Člověk se může jejím prostřednictvím odpoutat od právě přítomného.
Vyslovené nemá nikdy svoji pravdu v sobě samém, nýbrž odkazuje dozadu i dopředu na
nevyslovené. Každá výpověď je motivovaná, to znamená, že na všechno, co se říká, se
můžeme smysluplně zeptat: „Proč to říkáš?" A teprve když jsme s řečeným spolu
porozuměli tomuto neřečenému, je výpověď srozumitelná.
(Gadamer 1999:28)

Zároveň však můžeme říci s Heideggerem, že řeč má schopnost přivolávat ne-přítomné do
přítomnosti pouhým vyřčením slov. Vždyť člověk dokáže činit své mínění zjevným pro
druhé, čímž se rovněž otevírá prostor pro lidské spolužití a pro sdílení. Sdělovat znamená i
sdílet. Reč není nástrojem, naopak nás pohlcuje, říká něco podstatného o způsobu našeho
bytí. Učit se mluvit „znamená získávat důvěrnou známost světa samého i toho, jak se s ním
setkáváme". (Gadamer 1999:25) „Ve všem našem myšlení a poznávání jsme už vždycky
předpojatí řečovým výkladem světa, do něhož vrůstat znamená vyrůstat na světě."
(Gadamer 1999:26) Bez řeči by lidské bytí bylo nepředstavitelné.
Můžeme se tedy zeptat: Co je řeč? Odpověď ve smyslu definice řeči nás k
jejímu skutečnému pochopení nemůže nikdy dovést. Gadamer řeč charakterizuje jako
záhadný a hluboce skrytý děj, v němž jsme vždy stejně doma jako ve světě. Řeči přitom
připisuje tři základní charakteristiky (1999:26-28) Za prvé je to bytostné sebezapomnění
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mluvení na vlastní strukturu. Ve středu pozornosti je řečené a nikoliv gramatické struktury.
Řeč je živá a její bytí spočívá v onom řečeném a ve společném světě a tradicích, které
nesou celé společenství. Druhým rysem řeči je její nepřipoutanost k já. Řeč je bytostně
mluvením k druhému člověku a tím sdílením představy o míněné věci. Řeč spojuje lidi do
společenství prostřednictvím rozhovoru. Říkáme, že lidé spolu hovoří - komunikují. Slovo
komunikace v sobě nese význam původního latinského tvaru communis, tedy společný.
Samotný rozhovor se odehrává formou podobnou hře. Je to pohybový děj, který své
účastníky zahrnuje a zcela pohlcuje. Je veden věcí, o kterou v něm jde, nikoliv vůlí svých
účastníků. Rozhovor, stejně jako hra, musí být brán vážně a prováděn s plným zaujetím.
Konečně poslední základní charakteristikou je universálnost řeči. Zamyslíme-li se nad tím,
možnosti vyslovení v podstatě neuniká nic, co může být míněno. Mluvit lze o přítomném i
nepřítomném, o skutečně jsoucím i pouze (vy)myšleném, vlastně o všem. Jestliže něco
nedokážeme patřičně vyjádřit řečí, nelze to ani dost dobře myslet a promýšlet. Spojitost
slov a myšlení je prokazatelná.
Jelikož je řeč nepřipoutaná k j á , žije v rozhovoru. Gadamer se přiklání k interpretaci
rozhovoru jakožto hry, tedy pojmu, s nímž jsme setkali již u „myslitelů obratu k jazyku".
Rozhovor je, stejně jako hra, „pohybový děj, který hráče obklopuje a zahrnuje. (...) H r a j e
v proudu, je-li jednotlivý hráč v plné vážnosti přitom, tj. už se nedrží zpátky jako někdo,
kdo si jenom hraje a nebere to vážně." (Gadamer 1999:27-28). Hra i rozhovor vyžadují,
aby byly brány vážně a prováděny s plným zaujetím. Rozhovor má být veden věcí, o kterou
v něm jde a nikoliv vůlí účastníků. Gadamer svým pojetím řeči založeném na Aristotelově
vymezení člověka jako živé bytosti, která má LOGOS, přispívá k proměně pohledu na
jazyk a jeho zkoumání.
Eugen Fink, Gadamerův současník, se sice v knize Byti, pravda, svět zabývá zejména
fenomenologií, nicméně ve čtvrté kapitole se zčásti věnuje i řeči. Řeč má i podle jeho
názoru nesmírný význam pro náš každodenní život, vyjadřování našich nálad stejně jako
pro sdělování našich zkušeností a zážitků. Řeč nám poskytuje možnost rozlišování, jehož
pomocí uchopujeme vše, s čím se ve světě setkáváme. Náš pojmový aparát je odrazem
toho, jakým způsobem rozumíme bytí v každodenních situacích. Toto porozumění sice
není podle Finka naivní, ale jednoduché a prosté. Dlouhé dějiny myšlení totiž poklesly do
všednodenního rozhovoru.
Problémem je lidský návyk používat základní představy o bytí jaksi samozřejmě a
bezmyšlenkovitě. Jakoby řeč myslela za nás. Bylo to antické myšlení, které si povšimlo,
uchopilo a předalo nám mnohá základní rozlišení, která dnes samozřejmě používáme.
Ovšem v průběhu těch mnoha století se na původní významy pojmů a tím na myšlenky
postupně zapomíná, čímž se zplošťuje i rozumění bytí. Podle Finka s tím lze něco dělat jen
v případě, že přestaneme řeč chápat jako pouhopouhý nástroj dorozumívání a pokusíme se
lépe naslouchat tomu, co řeč říká. Splníme-li tento předpoklad, snad se nám může podařit
zaslechnout hluboký význam prvotních slov a obratů, kterému Fink říká skrytá moudrost
řeči.
Je vůbec ještě někde možné zaslechnout onu původní řeč, která může objasňovat bytí?
Podle Finka je to hlavně v poezii, ale i v lidových příslovích, rčeních, v šepotu milenců i
vojenském rozkazu. Poezie uchovává původní sílu a mnohoznačnost řeči, která je nesmírně
důležitá. Pokud se myšlení domáhá jednoznačných pojmů, jde proti řeči, když se však táže
po původním podstatném smyslu slov, jde s řečí.
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Fink se k řeči vyslovuje zejména proto, aby upozornil na její důležitost ve vztahu k myšlení
a lidské schopnosti uchopit jejím prostřednictvím bytí. V souvislosti s onou skrytou
moudrostí řeči se mnozí filosofové obracejí k původní řeči a hledají pravé a původní
významy slov, která jsou podstatná z hlediska pochopení celku světa a problematiky bytí,
která je pro filosofii základní. Hlavním zdrojem jejich úvah jsou řecké antické pojmy,
neboť řečtina, jak psal Heidegger, je pravým filosofickým jazykem, pro filosofu
nej vhodnějším.

2.14 Rozhovor a vzájemné porozumění - Havel a Neubauer
Čím je vzájemné porozumění mezi lidmi? Souvisí jistě se schopností druhého pochopit.
Tušíme, že musí nějak souviset s rozhovorem - komunikací. Slovo komunikace
etymologicky pochází z latinského výrazu communis - společný, obecný (srovnej Rezek
2001:291). Lidé vstupují do komunikace, tedy do společného, obecného prostoru zejména
prostřednictvím jazyka. Vstupování do sféry společného předpokládá otevřenost ve smyslu
ochoty a snahy sdílet smysl sdělovaného. Prvním předpokladem porozumění je tak
vzájemné otevření se účastníků rozhovoru či dialogu. Ve skutečně otevřeném dialogu s
druhým(i) (popř. i se sebou samým) se lze dozvědět nejen něco nového, ale i odhalit vlastní
skryté vědění, o němž jsme předem nevěděli zhola nic. Vzájemně otevřený rozhovor
s druhým(i) nám leckdy umožní v našem poctivém úsilí o hledání smyslu vytěžit své
vlastní mínění a tím si je zároveň plněji uvědomit. Každý z nás, kdo se kdy snažil co
nejjasněji vyjádřit své mínění v jazyce mateřském anebo dokonce cizím ví, jak obtížné je
nalézt ta správná slova, která by umožnila našim posluchačům nahlédnout naše mínění a
porozumět mu. Často si stýskáme, že se nám nepodařilo přesně vyjádřit (tj. dostat se
dovnitř k jádru, obnažit, očistit a předložit ostatním) své mínění, ale zároveň nám to dává
možnost nahlédnout zodpovědnost, kterou máme před svými posluchači ve své snaze o
předání mínění v jazyce.
Výše zmíněné naznačuje, že naše mínění patrně již nějak jest ještě před tím, než ho
vyjádříme slovy v řeči. Aby se naše mínění stalo evidentním, musíme vládnout jazykem,
což zdaleka není pouhá mechanická činnost se slovy a gramatickými strukturami. Je to
doslova tvůrčí aktivita. Každá promluva je jedinečná a zračí se v ní celá škála schopností,
znalostí a dovedností promlouvajícího. Slova a gramatické struktury jsou pouhým
materiálem k tvorbě promluvy, která se má svým smyslem co nejvíce přiblížit mínění,
k němuž se vztahuje a jež vyjadřuje. Tvůrce však musí, což ho může děsit, ale zároveň
může, což ho jistě těší, počítat i s vnějšími vlivy působícími na jeho promluvu - jmenovitě
s celkovou situací, s celkovým kontextem. Tím se zde míní celá totalita rozhovoru. K ní
patří kdo, s kým, kde, kdy, proč, jak, za jakých okolností, v jakých rolích, s jakými
zkušenostmi, vědomostmi, znalostmi v nejširším smyslu, a proto s jakým
porozuměním
hovoří. Mnohé závisí nejen na mluvčím, ale i na posluchači, který interpretuje a snaží se
pochopit, co je mu sdělováno. Zatímco mluvčí se snaží co nejlépe vystihnout své mínění,
posluchač hledá správný klíč k odemknutí smyslu promluvy, což se může či nemusí
podařit.
Výše zmíněné a mnohé další myšlenky najdeme v knize nazvané Sidonia a Sakateky
čtrnáctero vykročení, v níž spolu vedli Ivan M. Havel jako Sakateka a Zdeněk Neubauer
jako Sidonius čtrnáct dialogů o různých filosoficky podnětných problémech. Jejich dialogy
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jsou přesně tím, co jsme nazvali vřelým, přátelským, vzájemným a otevřeným setkáním
s cílem hledat, pochopit a snad i odkrýt či vytvořit něco nového. V Dialogu o mínění
(Havel - Neubauer 2004:27-61) vykročili cestou hledání toho, jak vzniká a co činí řeč. Na
cestě dlouhé třicet pět stran textu docházejí k mnoha zajímavým místům. Promýšlejí
zejména problematiku mínění v jeho přerodu z něčeho ryze neuchopitelného a osobního
v to, co lze chápat a sdílet. Tato proměna se děje prostřednictvím jazyka v podobě
rozhovoru. Klíčovými výrazy dialogu jsou jim vedle mínění, význam, smysl a kontext.
Sidoniův a Sakatekův rozhovor se točí okolo slov. Předně rozlišují pojmy význam a smysl.
První je zde chápán jako jakési stálé sémantické jádro slov, na kterém vlastně stojí možnost
vytvářet slovníky. Ty nám však nabízejí pouze významy slov. Slova jsou v nich vytržena
z kontextu. „Slovníkové" významy jsou zajisté důležité, protože vykazují relativní stálost,
na níž se mluvčí jazyka mohou do jisté míry spolehnout a daná slova opakovaně používat.
Slovníky můžeme prakticky uplatnit v našem každodenním životě v mnoha důležitých
ohledech. Nicméně v jazyce jde o mnohem víc. Když hovoříme, jde nám totiž hlavně o
smysl toho, co říkáme. Smysl slov je právě v tom, co říkají v konkrétní promluvě, v tom, co
se autenticky říká.
Skutečnost, že je možné s úspěchem vytvářet a používat slovníky, může vést až k iluzorní
představě, že slova mohou být smysluplná nezávisle na použití - na kontextu. Slova však
nemají bez kontextu smysl, nýbrž pouze význam. Smysl je odlišný, neboť - jak již bylo
řečeno - právě on je tím, o co ve skutečné řeči, v autentické promluvě jde. „Smysl je živý;
spontánně se mění podle kontextu", říká Sidonius - Zdeněk Neubauer (Havel - Neubauer
2004:28). Význam se jakožto sémantické jádro rovněž vyvíjí a proměňuje, avšak právě a
pouze skrze spontánní projevy smyslu v autentických promluvách. Jak dokazuje vývoj
jazyků, významy slov se postupem času různým způsobem a variabilní rychlostí proměňují.
Kontext, v němž mluvčí slova používají, hraje v těchto proměnách podstatnou roli.
Kontext je tedy totalitou situace promluvy. Ovšem zůstává do značné míry subjektivní
záležitostí, co z tohoto kontextu je známo každému jednomu účastníkovi rozhovoru.
Rozhovor si jen tak poletuje v jakémsi otevřeném prostoru mezi svými účastníky, kteří si
rozumí více či méně podle toho, jak velkou část tohoto prostoru spolu sdílejí. Proto je
někdy s někým možné „říci si vše" pouhým gestem, jedním slovem anebo krátkou větou,
zatímco jindy - nedojde-li ke sdílení kontextu něčeho společného, tj. komunikace ve
smyslu communis - je bezvýsledná i dlouhá diskuse. Z toho plyne, že jsou-li účastníci
naladěni na společnou notu, mohou si přesně sdělovat a tak sdílet míněné i poměrně
nepřesnými slovy a pojmy. Čím širší je účastníky sdílený kontext rozhovoru, tím ostřeji je
vymezen smysl řečeného. Přesto zde vždy zůstává jistá míra neurčitosti. Havel
s Neubauerem používají metaforu „prostředí, skrze které má být míněné spatřeno" (Havel Neubauer 2004:46). Ta vychází z toho, že původní mlhavé mínění se stává průzračným a
jasně viditelným prostřednictvím jasných výrazů, tedy skrze jazyk.
Rozhovor je oboustranným tvůrčím aktem a má svou nezaměnitelnou strukturu. Jak říká
Sidonius - Neubauer: „Věru, podivnými cestami se ubírá míněné ke své verbalizaci."
(Havel - Neubauer 2004:41) Nejprve by mělo existovat mínění mluvčího, které je následně
třeba proměnit prostřednictvím tajemného tvůrčího aktu v řeč. Mluvčí se pokouší
vyhmátnout své mínění prostřednictvím slov v tzv. předslouchání, kdy hledá v jazyce slova
a naslouchá jim ve snaze zjistit, zda dávají v daném kontextu žádoucí smysl. Jeho tvorba je
zčásti vědomá, zčásti mu slova tanou na mysli sama. To se již původní míněné proměňuje
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v myšlené a posléze ve vyslovené. Vyřčení je zvláštní v tom, že je nevratné a mluvčí za něj
přebírá zodpovědnost jako za svůj čin. Vyřčené prochází prostorem, který je tvarován
danou situaci - autentickým kontextem. Zde nabývá celá promluva smyslu a to již přichází
na řadu druhý účastník rozhovoru, který poslouchá, aby se mu v dalším tvůrčím aktu zjevil
smysl a on pochopil, co mluvčí míní. Havel s Neubauerem rozlišují porozumění a
pochopení. Porozumění je podle nich odhalením významu. Pochopení je podle nich
zjevením smyslu, které není záměrné, nicméně může být zásadně ovlivněno posluchačovou
otevřeností a pozorností, (viz Havel - Neubauer 2004:34-35)
Havel s Neubauerem pokračují na své cestě za míněním dále, ale pro nás bylo podstatné
zvláště jejich uchopení pojmu rozhovoru, který chápou poněkud odlišně od klasických
vědeckých pohledů na komunikaci, které zplošťují jejich tvůrčí akty hovořících mezi
míněním, smyslem a jeho pochopením na pouhé kódování a dekódování informace. My zde
chápeme komunikaci ve smyslu rozhovoru, který se odehrává ve sféře communis,
společného, kde jedině je možné sdílet a sdělovat si ve vzájemném porozumění a
s pochopením míněného. Pokud se účastníci nesejdou nebo dokonce ani nechtějí sejít na
společné půdě ve sféře společného, pak rozhovor není možný a je lépe hovořit o diskusi ve
smyslu duelu, jak o něm pojednáváme v kapitole Metaforičnost jazyka a myšlení podle
Johnsona a Lakoffa.
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3

Cesty k jazyku

3.1 Kognitivní lingvistika a Strukturalismus
Vidíme svět skrze jazyk, v jazyce je typika zkušenosti, je v n ě m uloženo vidět věci
jistým způsobem.

Jan Patočka

Lingvistika rozhodně není jednolitým přístupem ke studiu jazyka. Různé směry
jazykovědného zkoumání kladou důraz na odlišné otázky týkající se jazyka. My se
zaměříme na srovnání strukturalismu a kognitivní lingvistiky. To vůbec neznamena, ze se
nemůžeme setkat s jinými směry jazykovědného bádání. Za jiné jmenujme alespoň tzv.
parolovou (komunikačně-pragmatickou)
lingvistiku, jejíž zastánci zakladaji svůj přistup
k jazyku na pragmatismu a zkoumají zvláště mluvu - komunikaci ve vztahu k jednajícímu
člověku. V úvahu berou i neverbální komunikaci. Celkem vzato je prospěsne a přínosné ze
existují různé způsoby kladení jazykovědných otázek a odpovídání na ne. Zadny jeden
směr totiž nemůže obsáhnout a rozkrýt celé tajemství jazyka.
Strukturalismus, který ve 20. století hluboce ovlivnil vývoj jazykovědy, je vědeckým
přístupem důvěřujícím v existenci objektivní pravdy. Jeho zakladatel, Ferdinand de
Saussure, rozdělil ve své převratné teorii jazyk na tři hlavní složky. Ciní rozdíl mezi
abstraktním systémem jazyka, který nazval la langue - jazyk (soustava), skutečným
jazykovým projevem,tzv. parole - mluva (promluva) a lidskou schopností a činnosti tj.
langage - řeč (srovnej Culler 1993:29an.; Vaňková a kol. 2005:27an.).
Jeden bez
druhého a třetího vlastně nemohou být, neboť la langue dává pravidla mluvě, která je
nicméně autentickou aplikací jazyka prostřednictvím řeči. Pro strukturalisty je z hlediska
lingvistiky základní la langue jakožto srozumitelný a vědeckým metodám přístupný
Předmět jazykovědného bádání. Jazyk je z jejich pohledu autonomní hierarchický system
založený na protikladnosti prvků v daných rovinách struktury - od zvuků a hlásek, pres
slabiky, předpony a přípony, až po slova, případně věty. Na jednotlivých rovinách existuji
diference, které jsou základem struktury jazyka. Takový pohled musí nutně upozaďovat ty
rysy jazyka, které zastírají jasné systémové rysy a rozostřují pohled na jazyk jako strukturu.
Tak například z hlediska významu slov jsou pro strukturalisty bernou mincí denotáty slov,
zatímco konotace jsou přehlíženy. Slova jsou znaky arbitrární povahy, to znamená, že jsou
libovolné. Neexistuje žádný přirozený vztah označujícího (slova) a označovaného (věci).
Například místo slova kniha by se pro tuto věc mohlo bez problémů používat jinak znějící
slovo. Stačilo by, aby se na něm shodli mluvčí jazyka a nový tvar se nepletl s jiným slovem
používaným slovem daného jazyka. Význam slova je vždy přesně vymezen vztahy k jiným
(ostatním) slovům jazyka. Znak nelze chápat jako svébytný, nýbrž jen jako součást
systému. Jazyk proto není nomenklatura - určité české slovo nemá v ostatních jazycích
úplně přesný ekvivalent. Platí tedy, že každý jazyk vypovídá o světě jinak. Zásadní je ještě
Saussurovo přísné rozlišení tzv. synchronického a diachronického přístupu ke studiu
jazyka. Synchronické hledisko je prioritní. Bere v úvahu pouze uzavřenou strukturu jazyka
v určité době a ignoruje neustálý vývoj jazyka a jeho historickou podmíněnost.
29 *
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Uvedené rozlišení se široce uplatnilo i mimo oblast jazykovědy například v rozlišení instituce (zde
reprezentované oním la langue) a události (parole).
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Diachronické studium se zabývá historickým vývojem určitého aspektu jazyka. Syntéza
obou přístupů však není podle Saussura možná.
Strukturalistický přístup ke studiu jazyka se ukázal jako nesmírně produktivní, nicméně
ponechává na okraji svého zájmu důležitou skutečnost, že totiž jazyk je bezprostředně
spojen s člověkem a daným jazykovým společenstvím - lidé a situace, jež dávají slovům
zaznít, zůstávají stranou. V tom je jiný poměrně nový přístup ke zkoumání jazyka kognitivní lingvistika, která existuje od 80. let 20. století. Hlavními představiteli jsou
Američané George Lakoff a Mark Johnson, početná je skupina polských lingvistů, kteří
zkoumají jazykový obraz světa (např. Tokarski, Waszakowa, Wierzbicka), několik
zástupců tohoto směru najdeme i u nás (Vaňková, Nebeská aj.). Už samo slovo kognitivní
naznačuje, že tento přístup zohledňuje lidskou mysl, způsoby, jak člověk myslí. Na poli
lingvistiky se v tomto smyslu otevírá otázka, jak lidská mysl pracuje s jazykem. Mizí jasný
předěl mezi jazykovým a mimojazykovým. Jak říká jedna ze základních pravd kognitivní
lingvistiky:
Jazyk je součástí poznávání a poznání (cognition), podílí se na tom, jak světu rozumíme,
jak ho kategorizujeme, jaký obraz světa si vytváříme a jak ho předáváme dál.
Vaňková (Vaňková a kol. 2005:21)

V rámci kognitivní lingvistiky pociťujeme pevné sepětí mezi lidským poznáváním světa a
myšlením, mezi jednotlivcem a společenstvím s jeho kulturou a tradicemi. Východiskem je
přitom samotný člověk se svými smysly, myšlením a tělem, které vůbec umožňují cokoliv
pozorovat, prožít, nějak pochopit a následně popsat či prohovořit s druhými. Pohled
každého jednoho z nás je zásadně relativní. Vše vidíme a hodnotíme na základě specificky
lidské subjektivní zkušenosti, která bytostně není a nemůže být božským čili vševědoucím
objektivním nadhledem. Zatímco Strukturalismus je filosoficky založen na pragmatismu,
Vaňková nalézá paralelu mezi kognitivní lingvistikou a fenomenologickou filosofií.
Jmenuje Husserla, Heideggera, Arendtovou, ale i Patočku a jeho české pokračovatele jako
zdroje a inspiraci pro další kognitivně-lingvistická bádání (srovnej Vaňková a kol.
2005:26). Patočkův pojem přirozeného
světa se podle ní svým obsahem podobá
jazykovému obrazu světa kognitivních lingvistů, o kterém ještě budeme pojednávat
detailněji. Oba pojmy souvisí s lidským chápáním světa, které bere v úvahu tělesnost,
subjektivní zkušenost i společenskost člověka.
Přirozeně lidský přístup k jazyku umožňuje kognitivním lingvistům odpoutat se od
„slovníkového pohledu" na význam slov s důrazem na dénotât. Naopak , j e význam slova
vymezen jako souhrn, (případně Neubauerovými slovy „rozhrn", pozn. J.K.) všech
kontextů, v nichž se slovo vyskytuje" (Vaňková a kol. 2005:22). Pro kognitivisty jsou
vedle denotátu důležité i konotace (strukturalisty opomíjené pro svou „neuchopitelnost"),
ze kterých vznikají další odvozená slovní spojení často využívající přenesených významů.
Právě slovní zásoba a frazeologie jsou hlavním předmětem zájmu kognitivní lingvistiky.
Slovo je chápáno jinak než v rámci strukturalismu. Význam je součástí poznávání a
prožívání člověka vdaném kulturním prostředí. Oproti Saussurovu pojetí arbitrárnosti
znaku kognitivní lingvisté naopak zdůrazňují motivovanost pojmenování. Častá otázka:
Proč se (tomu vlastně) říká...tak a tak? vyjadřuje naše běžné přesvědčení, že každé slovo
je nějak motivované. Kognitivní lingvisté hledají právě důvody, proč se věcem říká tak a
tak. Slova pak na základě svých nálezů spíše interpretují v souvislosti s jeho
používáním

51

než přesně vymezují a definují. Čím více má slovo konotací, tím obsáhlejší je jeho
„kognitivistická definice".
I v rámci kognitivní lingvistiky lze rozlišovat různá zaměření. Vaňková hovoří o třech
různých směrech. První se orientuje na zkoumání mozku, druhý na studium mysli a třetí
směr se zaměřuje na kulturu. Tento přístup je českému prostředí nejbližší. Jeho
představitelé akcentují lidské sdílení, paměť a kulturní společenství, v němž lidé žijí, V
rámci společenství zajímají kognitivisty jevy spoluvytvářející společný jazykový obraz
světa. Jinými slovy, kognitivní lingvisté zkoumají způsoby, kterými se v konkrétním
jazyce členům společenství ukazuje svět. Rozdíly mezi jednotlivými jazykovými obrazy
světa jsou způsobeny mimo jiné tím, že každý jazyk si vytváří své pojmy svébytným
způsobem. Přesto nepanuje shoda ohledně toho, do jaké míry a co přesně sdílí celé lidstvo,
a co je zcela závislé na konkrétním jazyce. Na krajích spektra stojí jazykový
relativismus,
který hlásá naprostou svébytnost každého jazyka a jazykový universalismus, jenž
zdůrazňuje všem lidem společné struktury rozumění. V tomto smyslu jsou nesmírně
užitečné a produktivní srovnávací zkoumání různých jazyků. V současné kognitivní
lingvistice je tímto způsobem práce, tj. hledáním universálních (všelidských) pojmů,
známá A. Wierzbická, která navazuje zvláště na Leibnizovy filosofické myšlenky (srovnej
Vaňková a kol. 2005:38an.). I ona však zdůrazňuje nezaměnitelnost a jedinečnost
jednotlivých jazyků, které svým mluvčím předkládají osobité možnosti rozumění světu a
vztahů mezi věcmi.
Pojem jazykový obraz světa zavedli polští lingvisté někdy v polovině 80. let 20. století
(Vaňková a kol. 2005:46). Jedná se v podstatě o způsob chápání světa a skutečnosti
založený na možnostech, které mluvčím poskytuje používání konkrétního jazyka. 30 Každý
jednotlivý jazyk vytváří vlastní obraz světa, který však není nikterak jednolitý a logicky
uspořádaný. Naopak má mnoho nejednoznačných a vzájemně se překrývajících vrstev.
Jazykový obraz světa lze vystopovat ve všednodenním přirozeném jazyce všech mluvčích
daného jazyka. Přirozený jazyk člověk používá ve všednodenním životě, když se člověk
ocitá v typicky lidských neformálních situacích a snaží se naplnit své základní potřeby.
Každý mluvčí přirozenému jazyku bez dalšího vysvětlování rozumí. Nejenže je vhodný a
způsobilý pro všechny obvyklé každodenní situace, dokonce je často potřebný i
k objasňování a vysvětlování těžko pochopitelných formulací používaných například
odborníky v té či oné oblasti.
Kognitivní lingvisté se snaží přirozený jazyk zmapovat zkoumáním běžné každodenní
komunikace, ovšem zajímají se rovněž o lidová přísloví, úsloví a rčení, o umělecké texty
vyrůstající z nitra dané kultury a ducha společnosti. V nedávné době se významným
faktorem stala masová média typu televize a internetu.31 Každý jazykový obraz světa má
pevné trvalejší obrysy, avšak i odstíny, které mohou být velmi proměnlivé. Je mu vlastní
výběrovost, která nutně vychází ze specificky lidského hodnocení jevů, věcí a událostí.
Svět nahlížíme z lidského pohledu, lidskýma očima, v lidském měřítku, uchopujeme ho
jazykem, rovněž bytostně lidským. Proto je jazykový obraz světa nutně antropocentrický,
30

Pro několik dalších definic tohoto pojmu viz Vaňková a kol. 2005:51-52.

31

Dnešní jazyk je v mnohém a hojně ovlivňován médii. Dříve, před bezprecedentním úspěchem nejdříve
rozhlasu, později televize a v současnosti internetu, byl jazyk ovlivňován zvláště uměleckými a tradovanými
texty (ať už psanými anebo přenášenými v ústní podobě vyprávění pohádek a příběhu).
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etnocentrický, subjektivní a hodnotící. V rámci kognitivní lingvistiky tedy n e l z e p l o v a t
jazyk od člověka a chápat jej jako nějaký abstraktní systém. Jazyk je zohlednovan jakožto
lidská schopnost umožňující rozumět světu specificky lidským způsobem.
Člověk je stále ve světě, a to vždy cele svou myslí i svým tělem. Vůči světu jsme vždy jako
tělesné bytosti v určité pozici a své tělo používáme i jako základ pro popis jinycňi j e v u a
věcí. Tělesnost významným způsobem ovlivňuje jazykové uchopení světa Jevy, s kterými
se ve světě setkáváme, jsou v jazyce reflektovány právě jako viděné z lidského pohledu
Jedině viděny lidskýma očima mohou „mít" věci lidské části těla. Hovoříme o tom ze
hrnek má ucho, stůl nohy, atd., že něco má hlavu a patu, je postavene na hlavu a), veoie
lidské tělesnosti se v jazyce uplatňují i další specifické zkušenosti se svetem. NapnKiaa
v češtině lze vystopovat etymologickou souvislost slov svět a světlo. Svet muzeme
mnohem snadněji vnímat ve dne, ve světle. Tato spojitost světla a možnosti videm veci je
v češtině přítomna i v mnoha slovech označujících rozumění: je to na-bíle-dni, je lojas-ne,
zřejmé, zřetelné, vy-světlit, o-světlit, ob-jas-nit, vy-jas-nit aj.
Kognitivní lingvisté se snaží odkrývat původní motivovanost slov náležejících k bezne
slovní zásobě. Mohou tak porozumět původním způsobům prožívání ^interpretace
skutečnosti. Objasňování motivovanosti slov navíc umožňuje odkrývat dnes jiz prehlizene
souvislosti tvorby konkrétních jazykových obrazů světa. Motivovanost slov lze dobré
evidovat na zajímavém příkladu českých jmen měsíců, která jsou zcela odlišná od jejich
názvů v ostatních evropských jazycích. Některé z nich není třeba dále vysvětlovat, u jiných
se však jejich motivovanost již ztrácí v mlze zapomnění: led-en; únor podle Machka
(1971:669) souvisí s touto dobou, kdy se led noří, láme a puká; břez-en; dub-en „od dubu,
který se pučí toho měsíce" (Machek 1971:132 cituje Jungmanna); květ-en; červen muze
mít různá vysvětlení, Machek (1971:99) nabízí výklad stavějící na červenosti plodu
v červnu a dále výklad založený na tom, že se v té době sbírali červci dávající skvělou
červeň; červenec je od června odlišen pouze příponou, neboť původně bylo staroceske
črven používáno někdy pro šestý, jindy pro sedmý měsíc roku; srpen patrně nesouvisí s
nástrojem srpem, nýbrž s významem v litevském slovu siřpsti, tj. zráti (Machek 1971:572),
září vzniklo ze staročeského zářuj, zářij zřejmě ze za řujě, tedy za říje, času podzimního
říjení zvěře (Machek 1971:710); říje-n, měsíc jelení říje (Machek 1971:532); list-opad;
prosinec je slovo ne zcela objasněné, snad souvisí se slovem siný, neboť je často polojasno,
mlhavo, slunce svítí slabě a svět se jeví šedivý (Machek 1971:484). České názvy měsíců
jsou motivovány obvyklými zkušenostmi a prožitky lidí vdaném období roku. Na
uvedených příkladech lze zpozorovat, že kognitivní lingvisté - na rozdíl od strukturalistů nevěří v arbitrárnost znaků a nesnaží se oddělovat synchronní a diachronní studium jazyka.
Člověk vnímá svět jako uspořádaný a srozumitelný. Nerozlišený příval vjemů je překonán
lidskou schopností kategorizovat. Kdykoliv, cokoliv vnímáme, vždy si to začleňujeme do
předem vytvořených skupin jevů, jež se nám jeví být stejného druhu. Každý strom tak
vnímáme právě jako strom, řeku jako řeku atd. Tato schopnost souvisí s tím, že člověk má
jazyk a slova. Pochopení moci slova kvalitativně proměňuje lidský život. Když dítě
pochopí, že určité slovo, například strom, lze použít pro každý strom bez výjimky, náhle se
mu promění celý svět. Pak i strom, který vidí poprvé v životě, je vždy již nějak známý.
Tato zkušenost je možná teprve ve chvíli, kdy máme pro vnímanou věc pojmenování.
Slova navíc vyvolávají představu pojmenované věci. Člověk si tak může díky slovům
uspořádaným v jazyce představit i to, co vdané chvíli nevidí. Slovo usebírá (LEGEIN),
sjednocuje vše, co o dané věci víme. Tato jednota je našemu bezprostřednímu vnímání
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skrytá. Akt onoho sjednocení bytostně souvisí s myšlením, díky němuž je náš vjem jakoby
doplněn či ucelen a dokážeme ho zařadit do určité kategorie. S tímto zařazením přichází
jistota, která střídá nejistotu při setkání s neznámou věcí. Jsme puzeni k hledání
pojmenování neznámého, tj. k začlenění nového či nerozpoznaného jevu do určité
kategorie, což nám v běžném životě samo o sobě postačuje k „proměně" dané neznámé
věci ve známou.
Jazyk, společně se schopností rozeznat věci téhož druhu, umožňuje člověku třídit a
kategorizovat skutečnost. Každé jazykové společenství třídí věci jiným způsobem.
Vyčlenilo si a stále vyčleňuje ze světa věci, jimž přikládá důležitost, pojmenovává je a
zařazuje do souvislostí, v nichž se mu jeví. Pojmenování věcí se obvykle děje v souladu
s jejich pozicí v určitým způsobem vnímaném celku světa. Lidská zkušenost se světem se
v rámci jazykových společenství historicky proměňuje v souvislosti s hodnocením věcí.
Jazyk však nedokáže odrážet proměny náhledu na věci ve stejné míře. Proto se s lidským
hodnocením věcí přesně nekryje. V jazyce tak zůstávají „relikty" dřívějšího hodnocení.
Vaňková uvádí příklad konceptulizace psa v českém jazykovém obrazu. Ten byl vnímán
prokazatelně negativně, jak o tom svědčí bohatství frazémů (ani psa by nevyhnal, neštěkne
po tom / něm ani pes, zbít jako psa, křičet jako na psa, seřvat jako psa, kdo chce psa bít,
hůl si vždycky najde, psí život, psí počasí, psí víno, psí fialky, žít na psí knížku), derivátů
(psí, psata, peskovat, popsouti, tj. „zkazit", zepsouti) i nadávek (prašivý pes, psí syn) ze
starší češtiny (Vaňková a kol. 2005:70-71, pozn. 12) Dnešní pohled na psa však již není
takto negativní. Pes se dokonce stal symbolem či výrazem určité úrovně životního stylu,
podobně jako značka automobilu či dům a oděv.
Kategorizování skutečnosti jistě nelze omezit na člověka jakožto živou bytost, která má
logos. I zvířata prokazatelně rozeznají např. potravu či nebezpečí, avšak člověk je schopen
o svých kategoriích uvažovat, reflektovat je, tázat se po důvodech jejich členění. Vůbec
přitom není jisté, jsou-li lidské kategorie skutečné nebo pouze myšlené, což je konečně
podstatou starého známého sporu o universálie (Jsou obecné pojmy, druhy či kategorie jen
myšlené nebo se vyskytují i ve skutečnosti?). Pojem „kategorie" zavedl Aristotelés, který si
jako první položil otázku po tom, jak je svět, jak jsou věci v něm a následně uvedl deset
základních charakteristik toho, co něco (věc) jest, totiž podstatu, kvalitu, kvantitu, vztah,
kde, kdy, polohu, míti, činnost a trpnost (Benyovszky a kol. 1998:130). Kategorie pro něj
byly vlastně způsoby lidského uchopování světa. Kognitivisticky relevantnější se však
ukázal Kantův obrácený způsob tázání: Jak, tj. prostřednictvím jakých kategorií, náš rozum
poznává svět a věci v něm? Zde již tušíme kognitivistické: Jak vnímáme svět a věci, jako
jaké je vidíme? (srovnej Vaňková a kol. 2005:73-74)
Kognitivní lingvistika se zdá stranit filosofii, kdežto Strukturalismus se spíše přiklání k
vědě. To, o čem hovoří v souvislosti s řečí filosofové, se do jisté míry objevuje
v kognitivní lingvistice též. Podobný je způsob kladení otázek i odpovídání na ně. Zvláště
íenomenologie je filosofií blízkou kognitivistům. Je proto možné, že se tyto obory budou
v budoucnu doplňovat a obohacovat o myšlenky a náhledy, které se ukáží pro obě strany
prospěšné.
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3.2 Metaforičnost jazyka a myšlení podle Johnsona a Lakoffa
V lednu 1979 se spolu poprvé setkali američtí lingvisté George Lakoff a Mark Johnson a
ještě v témže roce napsali knihu, která se stala klasickou - Metaphors We Live By. Změnili
v ní nejen naše chápání pojmu metafora, ale zároveň přesáhli svou prací z lingvistiky do
filosofie. K jejich zdrojům patří, jak sami připouštějí 32 , mj. fenomenologická filosofie se
svými základními vhledy. Jejich teorie o metafoře jakožto základu našeho pojmového
systému přesahuje na pole filosofie v ohledech týkajících se zejména teorie poznání a
problematiky objektivismu a subjektivismu.
V tomto ohledu je významná jejich odpověď na klasickou otázku, zneklidňující učence v
celé délce historie západní filosofické tradice: Co je pravda? Oni odpovídají, že není
žádná absolutně objektivní pravda. Naopak tuto myšlenku považují dokonce za
společensky a politicky nebezpečnou. Žádná věta není pravdivá sama o sobě, dokonce ani
nemá sama o sobě žádný význam. Pravdivost a význam, popř. smysl věty, jsou vždy závislé
na okolnostech jejího užití, na našem rozumění a pochopení dané situace a kontextu.
Pravda je podle Lakoffa a Johnsona vždy vztažená k našemu pojmovému systému, který je
z velké části postaven na metaforách. To má své důsledky. Lze totiž potom tvrdit, že
absolutní objektivita není vůbec možná. Na druhou stranu se však nelze uchýlit ani
k bezpodmínečnému subjektivismu, který nebere v úvahu fakt, že v jádru našeho rozumění
světu leží pojmový systém, který je metaforického charakteru, a svůj základ má v našem
fyzickém a kulturním prostředí. Světu rozumíme prostřednictvím oboustranného
vzájemného působení. Východiskem je pro ně tzv. zkušenostní (angl. experientialist)
pozice mimo střet objektivismu a subjektivismu. Podle ní je pravda spojená s určitou větou
a situací, v níž je ona věta pronesena. Za pravdivou považujeme větu v případě, že naše
rozumění této větě odpovídá našemu rozumění dané situaci. Pravda je tak shodou věty se
stavem věcí tak, jak jim rozumíme. Je svého druhu výsledkem setkání člověka se světem.
Souvisí tedy nejen se světem, ale i s člověkem a jeho smysly, s jazykem, kterým mluví, i s
kulturou, v níž žije.33
Lakoff s Johnsonem dali svými výzkumy vyrůst novému jazykovědnému směru, který byl
v souvislosti s jejich hlavním zájmem o lidské poznávací schopnosti nazván kognitivní
lingvistika. 34 Jak naznačují různá zkoumání v rámci tohoto relativně nového směru
jazykového bádání, kognitivní lingvistika nemá daleko k (zvláště fenomenologické)
filosofii. Když pomineme již výše uvedené souvislosti, řeší se na tomto poli svým
způsobem i základní filosofická otázka po tom, „co něco jest. Johnson, Lakoff a jejich
následovníci totiž zkoumají způsoby, jimiž jazyk uchopuje svět a jsoucna. To má totiž
zásadní vliv na lidské vidění světa a rozumění jsoucnům v něm. V popředí jejich zájmu
stojí autentická lidská zkušenost - nikoliv objektivní pravda.
Centrálním pojmem je Lakoffovi s Johnsonem metafora, na rozdíl od tradičních
lingvistických a filosofických přístupů, které ji ponechávají na okraji svého zájmu. Celý
náš pojmový systém je podle nich metaforické povahy, což znamená, že metaforu již nelze
vidět tradičně jako „pouhý" umělecký prostředek básníků, literátů a rétorů používaný
k okrášlení textu. Metafora je podle těchto dvou amerických jazykovědců v našem jazyce
" Srovnej L a k o f f - Johnson 2003:181.
m Srovnej L a k o f f - Johnson 2003:159-237.
O kognitivní lingvistice dále pojednáváme v předchozí kapitole.
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všudypřítomná. Přesto, nebo snad právě proto, š i j i běžně vůbec nejsme vědomi. Myslíme,
jednáme a mluvíme víceméně bezděčně a nereflektované. Zkoumání jazyka z tohoto úhlu
pohledu je bohatým zdrojem poznatků o nás samých. Jistě nás ještě čekají mnohá
překvapení týkající se toho, jak nás náš jazyk ovlivňuje, jak pracuje náš metaforický
pojmový systém a jak je řečí tvarováno naše myšlení, které je ve své závislosti na jazyce
zásadně prostoupeno metaforickým rozuměním světu a jsoucnům.
Naše rozumění světu je metaforickou povahou jazyka hluboce zasaženo a utvářeno. Jevy, o
kterých jsme zvyklí běžně hovořit, jsou v mnoha případech uchopovány metaforicky,
přičemž vybraná metafora není vůbec nahodilá, natož libovolná. Základem metafory je
rozumění a zakoušení jedné věci prostřednictvím věci jiné. Je pravděpodobné, že metafory
jsou původně založeny v lidské zkušenosti se světem, ovšem o způsobu, jakým se to děje,
víme jen málo. Pracuje-li však lidské myšlení a jazyk tímto způsobem, vyvstávají
podstatné filosofické otázky po možnosti lidského rozumění světu a jsoucnům: Můžeme
vůbec něčemu rozumět bez metafor? Pokud ne, jak je možné, že vůbec něčemu rozumíme,
když je metafora založena na podobnosti něčemu jinému? Pokud ano, čemu rozumíme
přímo (tj. bez metafor) a na čem je toto rozumění založeno? Jako pravdivá se jeví spíše
druhá možnost, což je jedním z hlavních důvodů pro hledání tzv. základních či
universálních pojmů, jak činí nejen Johnson s Lakoffem (Lakoff - Johnson 2003:56-60),
ale i mnozí další kognitivisté. Jmenujme alespoň Wierzbickou, která se nechala inspirovat
zejména filosofickou četbou Leibnize. O základních pojmech uvažovali i další filosofové,
například Descartes, Pascal či Locke se svými simple ideas (Vaňková 2005:38-40).
Wierzbicka uvádí sedmnáct tzv. sémantických primitivů, tj. elementárních sémantických
pojmů, které jsou pokládány za pojmy universální. Jsou to základní stavební kameny
významu a první pojmy, které si osvojujeme v dětském věku. 35
1.
2.
3.
4.

Substance (bytosti a věci): já, ty, někdo (osoba), něco (věc), lidé
Determinátory: tento, stejný, jiný
Kvantifikátory: jeden, dva, několik, mnoho, všechno
Mentální predikáty a slovesa smyslové zkušenosti: myslet, vědět,
chtít, cítit, vidět, slyšet
5. Mluvení: říkat, slovo, pravda
6. Akce a události: dělat, stát se
7. Hodnocení: dobrý, špatný
8. Deskripce: velký, malý
9. Existence a vlastnění: být, mít
10. Život a smrt: žít, zemřít
11. Metapredikáty: ne, možná/asi, moci
12. Spojování dějů logickými vztahy: protože, jestliže, kdyby
13. Čas: kdy (čas), teď, po/potom, před/předtím, dlouho, brzy
14. Prostor: kde (místo), zde, pod (dole), nad (nahoře), daleko, blízko,
strana, uvnitř
15. Intenzifikace: velmi, víc
16. Taxonomie: část (něčeho), druh (něčeho)
17. Podobnost: jako

35

Převzato z Vaňková a kol. 2005:40, kde je citován článek Cross-cultural semantics autorů Goddarda a
Wierzbicke.
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Lakoff s Johnsonem mají zato, že metaforičnost jazyka se odvíjí od zakladnich pojmu,
mezi něž řadí orientační metafory uspořádané do prostorových dvojic nahoře - dole,
uvnitř - vně, vpředu - vzadu, blízko - daleko a dalších přirozených neoddělitelných dvojic
jako světlo - tma, teplé - studené, muž - žena. Zdá se, že tyto základní pojmy jsou odrazem
naší stálé lidské zkušenosti s pohybem ve vzpřímeném postoji, který nám umožňuje vidět
jsoucna před sebou, se zemskou přitažlivostí způsobující, že věci padají dolu, s vecnym
střídáním se dne a noci, světla a tmy, anebo s dvojím pohlavím lidí i živočichů. Podobné
jsou centrálními i základní ontologické metafory reprezentované pojmy předmět,
substance, nádoba, které rovněž odrážejí naši přímou zkušenost se sebou samými a s
ostatními jsoucny jakožto od okolí oddělenými látkovými (z masa a kostí) entitami
s vnitřkem (vnitřní orgány), ohraničením (povrch těla) a vnějškem.
Základních pojmů je pouze omezený počet a ostatní jsou od nich metaforicky odvozené.
Platí pravidlo, že metaforicky uspořádáváme „neuchopitelná" jsoucna, která nelze přímo
před sebou vidět, dotýkat se jich, ochutnat a očichat je, podle a prostřednictvím
hmatatelných jsoucen, která vnímáme svými smysly přímo. Náš pojmový systém je
jednoduše založen na naší bezprostřední zkušenosti se světem. Proto pojmy abstraktní nebo
ty, které do naší zkušenosti nevstupují zcela zřetelně, chápeme prostřednictvím pojmů
jasných a zřetelných. To jsou pak ony výše zmíněné základní, universální pojmy. Ovšem to
neznamená, že by nedocházelo k vytváření komplexnějších metafor, kde lze vystopovat
různé druhy vzájemných vztahů. Není neobvyklé, že je jeden pojem uchopen pomocí
několika různých metafor. Žádná metafora totiž není schopna popsat věc v její úplnosti.
Naopak některé její aspekty přímo skrývá. Použijeme-li pro jednu věc různé metafory,
ukazují se nám další, předtím neviděné, aspekty věci. Uveďme si pro příklad pojem láska,
který může být uchopen mnoha různými způsoby v souvislosti s tím, jakou metaforu
používáme (srovnej Lakoff - Johnson 2003:49): láska je...
- fyzikální silou (Ti dva se vzájemně přitahují.)-,
- pacientem (Jejich vztah je nezdravý a jejich srdce proto stůňou.y,
- šílenstvím (Její dlouhé nohy mě přivádějí k šílenství. Je do ní blázen.)',
- kouzlem (Její oči mu učarovaly. Okouzlila ho. Proměnila ho v jiného člověka.);
- válkou (Bojoval o ni s mnoha soky. Pronásledoval ji ve dne v noci.).
Jak se ukazuje na těchto příkladech, pojmy lze uchopit mnoha různými způsoby. Použitá
metafora navíc do značné míry určuje naše vnímání pojmu a ovlivňuje naše jednání.
Johnson s Lakoffem uvádějí příklad argument is war (diskuse je válkou) 36 , na němž
ukazují tendenci anglický mluvícího jazykového společenství chápat diskusi jako válku a
používat pro její popis válečnou terminologii:
ARGUMENT IS WAR
Your claims are indefensible.
He attacked every -weak point in my argument.
His criticisms were right on target.
I demolished his argument.
I've never won an argument with him.
You disagree? Okay, shoot\

S odstupem více než dvaceti let se Lakoff a Johnsonem v novém doslovu ke knize Metaphors We Live By
opravují, když píší, že přesnější je hovořit o metafoře argument is struggle (diskuse je boj), protože boj
poznáváme již jako děti, kdežto válku mnoho z nás vůbec neprožilo.
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If you use that strategy, he'll wipe you out.
He shot down all of my arguments.
(Lakoff - Johnson 2003:4)

Zdaleka se nejedná o pouhé slovíčkaření. Použitá metafora ovlivňuje nejen přípravu a
průběh diskuse, ale i naše vnímání toho, co se odehrává. Diskutuje-li anglicky mluvící
člověk ve smyslu slova argument, pak sebe a další účastníky již předem chápe jako
soupeře, jde mu o to, aby vymyslel správnou a účinnou strategii s cílem porazit protivníka
zničením jeho argumentů. Jde mu zkrátka o vítězství v diskusi. Tomu se podřizuje vše, co
se v průběhu diskuse odehrává. Povšimněme si zde ne nezajímavého faktu, že i na české
politické scéně je diskuse pojímána ve smyslu duelu. V tomto smyslu se v současnosti
bohužel posuzují výměny názorů politiků z různých politických stran u - paradoxně společného či kulatého stolu. Není již samotný tento pohled na věc nepřekonatelnou
překážkou pro možnou spolupráci stran při společném díle?
Vyvstává zde před námi několik otázek. Není snad právě takto deklarovaná síla slov a
metafor pádným ospravedlněním snah filosofů o projasňování pravého významu slov, které
běžně používáme? Vždyť například slovo dialog má rozehrávat úplně jinou hru konotací
než duel - nešťastný to název pro televizní diskuse politiků i jiné „výměny názorů". Dialog
je setkáním účastníků u věci, u společného problému. A právě slovo setkání již samo o
sobě vyvolává příjemné představy a nechává vyvstat něčemu zcela odlišnému od snahy
porazit a umlčet protivníka. Setkání je vřelé, přátelské, vzájemné a otevřené. Jeho cílem je
hledání a tvorba něčeho nového, třeba řešení společného problému. Naopak z duelu
nemůže vzejít nic nového, natož tvůrčího. Vždy se jedná o střet, kdy do sebe protivníci
bezohledně - většinou naštěstí pouze slovně - narážejí a jde jim pouze o sebe a o to, co
zastávají. Jsou tedy bytostně uzavřeni čemukoliv jinému než svému pohledu na věc.

3.3 Jazyková evropeizace a evropanství
Vzájemný dialog a setkávání se jsou základem společenství jakožto sféra společného, která
úzce souvisí s jazykem, ale neomezuje se pouze na určité jazykové společenství. Můžeme
vysledovat i její přesahy mimo něj. Co je půdou, z níž roste? Patrně se jedná o události,
které lidé společně prožívají. Ty se s jazykovým společenstvím nekryjí. Jedná se o prožitky
společného osudu, byť na každého účastníka mohou působit jinak. Nicméně prožitek
události nás navrací zpět k jazyku. Stojí-li událost za pozornost, nepřestává v jistém smyslu
být ani ve chvíli, když se stane minulostí. Prožité pozoru-hodné události jsou následně
prohovořeny a skrze hovor žijí dál. V hovoru nabývají jiných podob pro aktéry samotné,
protože jejich různá stanoviska se v hovoru obvykle sbližují. Navíc se dostávají do
povědomí dalších lidí, kteří událost přímo neprožili. Říkáme, že prožité pozoru-hodné a
zaznamenání-hodné události jsou tradovány. Cítíme zde souvislost s tradicí. Slovo tradice
znamená „ustálené zvyklosti", nicméně jeho etymologie poukazuje na zajímavé
souvislosti. Do češtiny se toto slovo dostalo přes německé Tradition z latinského trMiciö,
tj. „předání, vypravování, ústní podání" od trâdere - „odevzdávat, svěřovat, vypravovat"
z ira- a dare - „dát". Ono trä- se používá ve složeninách místo trans-, tj. „přes, za"
související s německým durch a anglickým through - skrz. (Rejzek 2001:668-669) Tradice
je v souvislosti s tím nejen předávána. Tradice sama je předáváním - ústním předáváním
vypravováním. Je proto bytostně závislá na jazyce. Příběhy, které jsou po generace
tradovaný, jsou tak součástí sféry společného. Evropa je místem, kde se tradují nejen
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příběhy spojené s událostmi dotýkajícími se jednotlivých národů, ale i společné příběhy.
Některé jsou velmi staré - řecké báje, mýty a pověsti či biblické příběhy, jiné jsou novější francouzská revoluce nebo dokonce světové války. Jedno je zřejmé. Evropa má svou
vlastní sféru společného.
Tradice latinská (zvýraznil J.K.) je něco jako evropské prostředí, v němž žijeme, aniž si
to uvědomujeme.
Marvan (2004:74)
...platí totiž, že každý Evropan je tak trochu Řek (zvýraznil J.K.), a pro Čecha to platí
měrou, kterou si uvědomí, až když ho Řecko obejme. Pozná, že je kolébkou i jeho
vlastní kultury (...). Je to právě tato helénská tradice, která nás pojí snáším
pra(indo)evropským, tři tisíce let trvajícím předkřesťanským vývojem, jemuž dobové
pokusy o naše „keltství" jsou jen amatérskou úlitbou. A připomeňme, že i jazykové
veledílo předbělohorské Bible kralická bylo započato tím, že se překladatel Jan
Blahoslav záměrně obrátil k jazyku, v němž vznikl Nový zákon, tj. k řečtině.
Marvan (2004:78)

Na jednom z občasných pátečních setkání asi tuctu studentů a učitelů na FIM UHK, jsme
promýšleli a diskutovali právě otázku Evropy jako celku. Ptali jsme se: „Co je to vlastně
evropanství? Znamená to (už/ještě) něco nebo je to prázdný pojem?". Kdyby byl
bezobsažný, jakákoliv snaha spojit Evropu plnou malých států do nějakého soudržného
tvaru s nezaměnitelnou identitou by neměla naději na úspěch. Chceme-li cokoliv spojovat,
musíme mít pojivo. Máme-li hovořit o evropanství, musí tu být vědomé sdílení
celoevropských hodnot. Otázka po smyslu evropanství se tak zúží na otázku po sdílení a po
sdíleném na jedné straně, a na otázku hodnot a hodnocení na straně druhé. Sdílení nás
odkazuje ke sféře společného a hodnota k našemu vztahování se k věcem. Hodnotíme-li
něco, oceňujeme naše zisky z věcí, které chápeme jako užitky v neekonomickém smyslu.
Nehodnotíme vše, s čím se setkáváme. Hodnotíme-li však něco, je to z našeho pohledu
pozoru-hodné a zasluhuje si to naši pozornost a námahu. Hodnocená věc je nějak
hodnotná. Pokud je tedy evropanství hodné naší pozornosti, je pro nás hodnotné.
V průběhu naší páteční diskuse jsme se nejen shodli, že obsah pojmu evropanství
nepochybně existuje, ale i na tom, že máme jedinečnou možnost a snad i povinnost jej
převzít po předcích, přidat k němu něco svého a takto proměněné je předat budoucím.
Postřehli jsme však, že dnešní propojování Evropy stojí prvoplánově na ekonomických
zájmech. Naštěstí se k nim přidružují další okruhy evropské spolupráce. Jak soudržná bude
budoucí Evropa není závislé na pouhém hospodářském propojování. Boření faktických
hranic je pouze předpokladem, nikoli zárukou, vymizení mentálních hranic mezi lidmi
z různých koutů Evropy. Otázkou je, podaří-li se navázat na kulturní odkaz dřívější
Evropy. V evropských dějinách lze nalézt mnoho míst, kde se kulturní kořeny evropských
národů a zemí nerozdělitelně proplétají. Ať už se civilizační ohnisko Evropy posouvalo
z Řecka do Říma či později do portugalských a španělských přístavů anebo více na sever
do Anglie, Francie či Německa, převratné objevy a nové myšlenky vždy zasáhly Evropu
jako celek - ať v dobrém či ve zlém. Dlouhou dobu byla Evropa soudržná na základě
sdílení křesťanství. To je patrné na příkladu univerzit a katedrál. Jestliže první univerzity
vznikaly v dnešní Itálii (mj. Salerno, Bologna), Francii (Paříž), Anglii (Oxford,
Cambridge), Španělsku (Salamanca, Sevilla, Valencia) i Portugalsku (Lisabon) již mezi
jedenáctým a třináctým stoletím našeho letopočtu, v dalších dvou stoletích již existovalo
mnoho univerzit v celém prostoru od Sevilly až po Aberdeen, Kodaň, Krakov či Palermo
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Podobně bychom mohli vzpomenout stavbu mnoha gotických katedrál po celé Evropě.
Evropský prostor je duchovně propojen způsobem myšlení a mentalitou Evropanů. Na ní je
ostatně založen i vzmach vědecko-technické a ekonomicky zaměřené společnosti.
Pro soudobý rozmach evropanství je podle naší diskusní skupiny velmi důležitá možnost
cestovat, studovat, pracovat a žít v zahraničí. Společné pobývání s ostatními Evropany
otevírá možnost vzájemného poznávání. Cestování je oboustranným obohacováním
místních i cestujících lidí. Setkávání zvětšuje oblast společného, které je klíčem ke sdílení.
Není zdaleka bezvýznamné, že latinské communis, tj. „společné, obecné" (odtud slovo
komuna ve smyslu společenství či sdružení lidí se společným vlastnictvím) dalo vzniknout
přes communicare, „sdílet, svěřovat, stýkat se", dalšímu latinskému slovu communicatio,
„sdělení, sdílení", což je „naše" slovo komunikace (viz Rejzek 2001:291). Komunikovat
tedy souvisí se sdělováním i sdílením společného.
Jak významný je jazyk pro porozumění mezi lidmi si uvědomil Jan Amos Komenský.
Jazyk pojímal jako nutnou složku svého snažení o nápravu věcí lidských. Pátá kniha jeho
Všeobecné porady o nápravě věcí lidských nese název Panglottia a Komenský v ní
navrhuje, jak pečovat o jazyky. Jelikož biblické zmatení jazyků brání všestranným stykům
národů, je nutné zajistit, aby k tomu nadále nedocházelo. Cestou má být jednak vytříbení
všech jednotlivých jazyků tak, aby se do nich dalo vše přeložit, dále by se všechny národy
měly naučit jazykům předních národů a konečně by měl existovat jeden společný jazyk pokud možno dokonalý. To měl být hlavní a všeobecný zprostředkovatel lidské moudrosti.
Komenský uvažoval tak, že řeč je poutem lidské společnosti a sváry mezi lidmi jsou
následkem roztržky jazyků. Obnovení společného jazyka proto pojímá jako všelék na
neduhy lidské společnosti.
Mnoho společného, ač si to ne vždy uvědomujeme, je možno odhalit ve všech jazycích,
kterými Evropané hovoří. Jakkoliv jsou odlišné, jejich vzájemný vliv je nezměrný.
Ukážeme si to jen na několika příkladech založených hlavně na tvořivém přejímání cizích
slov, které je velmi časté a všem jazykům společné. Na schopnosti jazykových společenství
převzít slova odjinud se zakládá řada podobností mezi různými jazyky. Cesty, kterými
slova putují mezi jazyky, jsou různé. Často ani netušíme, odkud se mnohá „česká" slůvka
vzala. Je to způsobeno tím, že každý jazyk se slovy nakládá po svém. V případě češtiny
jsou cizí slova počešťována zejména koncovkami a ve výslovnosti. Přes tuto schopnost
jazyků tvořivě přejímat cizí slova se lingvistům (leckdy i laikům) často daří vystopovat
jejich původ. Jejich zkoumání ukazují, jak mocný byl - a stále je - vliv latiny na evropské
jazyky. Můžeme snadno nabýt dojmu, že čeština byla po staletí ovlivňována hlavně
němčinou a poukazovat na desítky germanismů, které každodenně používáme. Avšak sama
němčina je plná galicismů a jejich prostřednictvím latinismů. Pro zajímavost porovnejme
latinský text s jeho německým a českým překladem, jak jej Marvan (2004:82) cituje ze
čtrnácté kapitoly druhého dílu Jiráskova F. L. Věka:

Jeník začal:
Ego habeo hortum,
in eo sunt sex
rotunda turres.

A baron Stillfried:
Ich habe eine Garten,
in dem sind sechs
runde Türme.
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Překlad:
Mám zahradu,
v ní je šest
kulatých věží.

A Jeník:
Et super muris octo portae.

Stillfriedovi se už nechtělo,
ale přece spustil:
Und über den Mauern
acht Pforten.

A nade zdmi
osm bran.

Přátelé a známí se taky usmívali a Hněvkovský si mnul ruce.

Held pokračoval:
In quinta turri
stat in fenesta
una persona
ex puro métallo
cum corona.

A tu již i ostatní
překládali:
Im fünften Turm
steht im Fenster
eine Persone
aus puren Metall
mit Krone.

páni
V páté věži
stojí v okně
jedna osoba
z ryzího kovu
s korunou.

Šedivý tleskal samou radostí a Hněvkovský zvolal: „A je to český rytíř, ten pan Jeník
z Bratřic!"

Výrazy v kurzívě jsou společné, ovšem pouze slova
tucne kurzive sou pravé
latinismy. Tuto rozmluvu Jirásek napsal na základě textu, který udajne vytvořil Bohuš av
Balbín již kolem roku 1640, když ho k t o m u vyprovokoval zřejmě posmesek, ze čeština
nemá ekvivalent k nějakému německému slovu, (viz Marvan 2004:83-84)
u v e d e n a

v

Jak vidno, latina ovlivnila němčinu velmi významně. Němčina v tom však není v žádném
případě sama. Latina žije i v ostatních evropských (i jiných) jazycích. Do č e š t i n y proniklo
mnoho latinismů přes italštinu, angličtinu, němčinu. Zásadním způsobem latinské vyrazy
po Evropě rozšířila francouzština. Není náhodou, že: „Provence je první římska provincit
z d o b předcésarovských, odkud počala latina svůj triumf celorománský i celoevropsky a
celosvětový." (Marvan 2004:110) Francouzština pilně zprostředkovává i slova zdalsicn
jazyků. Samotná angličtina, dnešní lingua franca - což je samozřejmě latinský vyraz si
mnohé vzala z latiny, francouzštiny, ale i mnoha dalších jazyků celého světa. Slova jsou
velkými cestovateli a je na nich dobře vidět, jak nezměrný potenciál k šířeni a promene se
ukrývá v cestování. S lidmi putují slova a myšlenky. Za všechny uveďme přiklad ceskeno
slova mlynář.
To začíná u latin, mola - mlýnský kámen a s použitím naší přípony (tj. české -ář se
zdrojem v latinském -arius za přispění germánského -ere, pozn. J. K.) se objevuje
v ital. molinaro a maď. molnár, a dále ve franc. Molière, angl. Miller a Millner, něm.
Müller a samozřeimě čes. mlynář s početným příbuzenstvem slovanským.
J
Marvan (2004:91)

Mnohé z pojmů, které dnes běžně používáme v každodenním hovoru, jsou výtěžky našich
evropských historických kořenů, jimiž jsme stále vyživováni. Vcelku bez nadsazky lze
tvrdit, že jazyk - tok slov a myšlenek kontinentem - nás evropeizuje. Sdíleni slov
umožňuje sdělování, které otevírá prostor pro sdílení sdělovaného, tj. světa, jak nám ho
jazyk zprostředkovává. Jestliže souhlasíme s Marvanem, že jest cosi jako „bydlem
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jazykové" (Marvan 2004:123) a s Vaňkovou, že máme svůj „domov v řeči" (Vaňková
2003:65an.), vykazujeme tím svou úctu kjazyku jakožto něčemu intimně blízkému. Úcta
má být vyhrazena nepochopitelnému a transcendentnímu, tj. tomu, co nás přesahuje. Jazyk
nás přesahuje v tom, že ho nemáme ve své moci. Spíše se zmocňuje on nás, ale zároveň
nás spojuje s našimi předky i potomky, což ho činí obzvláště drahým. Jako Evropané
bychom si měli uvědomit, jak jsme si, při všech svých odlišnostech a rozmanitostech,
navzájem blízcí právě skrze jazyk. Toto vědomí vzájemné blízkosti jednotlivých „větších i
menších" evropských jazyků - pramenící hlavně z latiny a řečtiny - by se mohlo stát
základem pro nalezení společné řeči všech lidí žijících ve společné Evropě.

3.4 Psaný jazyk
V roce 862 našeho letopočtu vyslal velkomoravský kníže Rostislav (Rastic) poselstvo
k byzantskému císaři Michalu III., aby požádal o pomoc tamních učenců při tvorbě a výuce
domácího psaného jazyka. Z Byzance dorazili následujícího roku dva bratři, věrozvěsti
Konstantin (Cyril) a Metoděj, kteří vytvořili tzv. hlaholici - první slovanskou abecedu,
přeložili s její pomocí části Bible do staroslověnštiny a zavedli dokonce slovanskou
liturgii. Cyril nadto napsal první báseň v domácím jazyce českých zemí - Proglas, v níž
ospravedlňoval používání mateřského jazyka při modlitbě, protože si dobře uvědomoval, o
co niternější je vztahování se k Bohu prostřednictvím srozumitelných slov. Marvan ve své
Bráně jazykem otvírané cituje z Konstantinova Proglasu:
Když konám svou modlitbu před Bohem
Chci raději pět slov říci...
Než deset tisíc slov nesrozumitelných
(Marvan 2004:151)

Domácí jazyk dostal poprvé svou psanou podobu díky cyrilometodějské misi (863-867),
hlaholice se však v Českých zemích neudržela. Zvítězila latinka, ovšem přizpůsobená
našemu jazyku. Dík za to patří zvláště Mistru Janu Husovi, který se jal prosazovat
myšlenku o přiblížení latinky národním jazykům. Prosadil používání tzv. nabodeníček, tj.
značek nad písmeny. Jeho diakritický pravopis tak doplnil naši latinku o čárky, háčky
(původně se jednalo o tečky) a kroužek. Díky tomu z češtiny postupem času téměř zmizely
spřežky (zbylo jen ch), což znamená velikou úsporu písmen. Hus svým dílem
zpřístupňoval psanou češtinu širším vrstvám.
Podstatnou úlohu při rozšiřování psaného jazyka sehrály překlady Bible do národních
jazyků. Není náhodou, že protestantská reformace měla svá ohniska v těch nerománských
zemích, do jejichž jazyků (angličtiny, němčiny a češtiny) byla přeložena Bible nejdříve pomineme-li již zmíněný překlad do staroslověnštiny z devátého (!) století. Ve druhé
polovině čtrnáctého století vznikly pod záštitou Univerzity Karlovy překlady do češtiny (po
roce 1360) a částečně do němčiny (po roce 1370). V Anglii tou dobou pracoval na překladu
John Wyclif, který hluboce ovlivnil našeho Husa. 37 Reformační překlady bible do
národních jazyků znamenaly skutečný převrat. Jejich prostřednictvím psaný jazyk nabyl
velké důležitosti, která byla posléze umocněna vynálezem knihtisku. (Johannes Gutenberg
vydal svůj nejstarší tisk, Zlomek knih Sibyliných, v roce 1445, ale nejslavnější je jeho
dvaačtyřicetiřádková - jak jinak - Bible z let 1452-1455.) Na češtinu má dodnes obrovský
37
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vliv bezpochyby nej významnější překlad Bible do češtiny - Bible kralická, vydávaná v
letech 1579 až 1594 v českobratrské tiskárně v Kralicích nad Oslavou, která kodifikovala
jazykovou normu češtiny.
Kam zařadit psaný jazyk? To je pro jazykovědce tvrdý oříšek. Velký posun ve směru
uznání důležitosti písemného projevu přinesly poznatky členů tzv.
Pražského
lingvistického kroužku, kteří ve třicátých letech dvacátého století upozornili na autonomii
psaného jazyka. Naopak američtí lingvisté dlouho nebrali psaný jazyk příliš vážně a
poukazovali na to, že některé jazyky (amerických indiánů) písemnou formou vůbec
nedisponují. 38 Zkoumáme-li však psaný jazyk podrobně, ukazuje se, že nám může odkrýt
hloubkovou strukturu jazyka, která je v mluveném slovu nezachytitelná. Pro ilustraci
použijeme několika příkladů zMarvanovy Brány jazykem otvírané (2004:188-189).
Nejprve pohleďme na francouzské slovo s výslovností /Qansé/:
Rod mužský
Rod ženský (koncovka -e)
Číslo jednotné
fiancé
fiancé-e
Číslo množné (koncovka -s)
jiancé-s
fiancé-e-s
Všechny čtyři tvary se vyslovují stejně a přitom v psané podobě jsou jasně rozlišeny.
V mluvené podobě je lze rozlišit pouze podle kontextu sdělení. Mimochodem, české
ekvivalenty jsou čtyři v psané podobě i ve výslovnosti: snoubenec, snoubenka, snoubenci,
snoubenky. Jiný příklad, tentokrát z češtiny, si Marvan vypůjčil od Josefa Dobrovského
z jeho Ausführliches Lehrgebäude der böhmischen Sprache z roku 1809:

Podstatné jméno
Sloveso
Přídavné jméno

Mužský rod (-i)
čert-i
běhal-i
bos-i

Ženský rod (-_y)
žen-y
běhal-y
bos-y

Střední rod (-a)
děvčat-a
běhal-a
bos-a

V mužském rodě je měkčení v psané podobě vyjádřeno -i, zatímco se vyslovuje -/'-,
kdežto v ženském rodě k měkčení nedochází. Psaný jazyk je tedy ve vztahu k mluvené řeči
jednoznačně autonomní a umožňuje odlišný náhled na svět a v leckterých případech i
hlubší vhled do vztahů mezi věcmi. Vyslovujeme-li slova, jen zřídka si uvědomíme jejich
psanou podobu, která mnohdy umožňuje povšimnout si zajímavých souvislostí slov daného
jazyka. To je ostatně možné ilustrovat na dalších příkladech z psaného jazyka. Srovnáme-li
například „mezinárodní" slovo ambulance (srovnej Marvan 2004:192) v několika různých
jazycích, zjistíme další podstatný rozdíl mezi psaným a mluveným jazykem. Zatímco psaná
podoba uvedeného slova je stejná jak v češtině, tak ve francouzštině, angličtině i dánštině
psané samohlásky se v těchto jazycích vyslovují radikálně odlišně. Navíc je jinak umístěn
hlavní přízvuk (v češtině a v angličtině na první slabice, v dalších dvou jazycích na třetí) a
dokonce ani počet vyslovovaných slabik není stejný (angličtina a francouzština mají jen
tři). Následkem toho není vůbec samozřejmé rozeznat „stejné" slovo, je-li vysloveno
rodilými mluvčími různých jazyků. Naopak můžeme sami zakusit, že je mnohem snadnější
porozumět psanému textu v cizím jazyce než jeho mluvené podobě. Vždyť například
Francouz nebo Němec by jistě v anglickém slovníku porozuměli mnoha slovům, která by
jim však ve své mluvené podobě byla bez předchozího alespoň základního studia
angličtiny nesrozumitelná a tedy cizí. Tento vztah porozumění k mluvené a psané podobě
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cizího jazyka platí obecně, pokud se nejedná o jazyky používající jiné písmo nebo
navzájem příliš vzdálené.
Přes větší či menší podobnosti slovní zásoby a gramatiky je každý jazyk sám sebou. Jeho
identita se projevuje nejvíce ve skloňování, časování a tvarosloví, které se (na rozdíl od
ostatních součástí jazyka) prakticky nemění ani ve styku s „vlivnými" cizími jazyky. Do
češtiny samozřejmě stále proniká mnoho cizích slov. Ta se jich však ujímá po svém a
prostřednictvím jejího tvarosloví vznikají výrazy jako za-buk-ovat od angl. book nebo
dylít-ovat od angl. delete aj. Dále lze v současném českém jazykovém prostředí upozornit i
na výše zmíněnou výslovnost, která je u některých převzatých slov sice velmi podobná té
ve výchozím jazyce - cool, free (až na výslovnost hlásky r), image, s-t, f-k - nicméně
často si čeští mluvčí „původní" výslovnost (ovlivněni i reklamou) přizpůsobují - viz slova
či sousloví jako Kinder Surprise, Student Agency, aj. Odlišnost vlastního jazyka od všech
ostatních jest tím, co stojí v samotném jádru duchovní suverenity jakéhokoliv jazykového
společenství. Je to nutným předpokladem možné suverenity geopolitické, neboť ta musí
vyrůstat z pevných základů nemateriální povahy - z kultury, náboženství a právě jazyka.
Každý jazyk má svou niternost a osobitost nejen v časování, skloňování a tvarosloví, ale i
ve slovech samých. V jejich zvukových i významových vztazích s jinými slovy jsou ukryty
odkazy k jedinečnému uchopování světa, bytostně vlastnímu danému jazykovému
společenství. Jedinečná příbuznost a souvislost slov je ve své podstatě do jiných jazyků
nepřeložitelná. Marvan tuto skutečnost vysvětluje prostřednictvím rozdělení jazyka na
mezijazyk a vnitrojazyk (srovnej Marvan 2004:150). Mezijazyk má co nejpřesněji
popisovat mimojazykovou skutečnost, tzv. mimojazyk. Nová slova mezijazyka vznikají
vždy, když se objeví nějaká nová věc, pro kterou zatím jazyk nemá žádný výraz. Slova jsou
zde „slovníková". V rámci mezijazyka je důležité, co se říká - jedná se zde o komunikaci,
která je zcela podřízena realitě, pročež lze mezijazyk snadno překládat. Důležitý je pro něj
určitý systém s jasnými pravidly. Vnitrojazyk je naopak pravým lidským výtvorem, ať už
vzniklým promyšleně anebo bezděky. On je duší jazyka, jazykem per se - o sobě. Slova
zde nejsou ovlivněna mimojazykem, jsou jazyku niterná, imanentní. Do vnitrojazyka patří
jakékoliv slovní hříčky, proto se uplatňuje například v literárních dílech, zejména
v pohádkách, básních, vtipech, anekdotách a mnohých dalších jazykových útvarech. Tedy
všude tam, kde je důležité spíše, jak se něco říká. Ono jak cizincům nelze zprostředkovat
bez významné významové ztráty, což zakládá jedinečnost jazyka. Právě vnitrojazyk je tím,
co je ryze vlastní tomu kterému jazykovému společenství.
Jedinečnost jazyka a jeho vnitřní podstatu hledají a snaží se postihnout básníci. Jejich hra
se slovy odkrývá často neviděné souvislosti, na které příslušná slova v jiných jazycích
nemusí vůbec poukazovat. Každý jazyk dává možnost k určitému a zcela autentickému
náhledu na svět a věci v něm. Každý rodilý mluvčí jazyka je schopen nacházet skryté
poukazy slov. Všichni máme schopnost nahlédat do vnitrojazyka a občas se nám podaří
objevit ledacos zajímavého, avšak nemnozí - zejména básníci - mají dar odkrývat vztahy
slov svého mateřského jazyka, aby je skládali do úžasných tvarů předkládaných na odiv a
k nahlédnutí druhým v psaném jazyce. Následující verše jsou v češtině a v angličtině.
Pokud se čtenář pokusí přeložit š i j e do jakéhokoliv jiného jazyka, skrze těžkosti zjistí, jak
pevně jsou spjaty s původním jazykem. Možnosti překladu vnitrojazyka - jehož výrazem
básnictví bezpochyby je - jsou nesmírně omezené.
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Percy Bysshe Shelley: The Cloud

Karel Hynek Mácha: Máj

1 bring fresh showers for the thirsting flowers,
From the seas and the streams;
I bear light shade for the leaves when laid
In their noon-day dreams.
From my wings are shaken the dews that waken
The sweet buds everyone,
When rocked to rest on their mother's breast,
As she dances about the sun.
I wield the flail of the lashing hail,
And whiten the green plains under,
And then again I dissolve it in rain,
And laugh as 1 pass in thunder.
I sift the snow on the mountains below,
And their great pines groan aghast;
And all the night 'tis my pillow white,
While 1 sleep in the arms of the blast.
Sublime on the towers of my skiey bowers,
Lightning my pilot sits,
In a cavern under is fettered the thunder,
It struggles and howls at fits;
Over earth and ocean, with gentle motion,
This pilot is guiding me,
Lured by the love of the genii that move
In the depths of the purple sea;
Over the rills, and the crags, and the hills,
Over the lakes and the plains,
Wherever he dream, under mountain or stream,
The Spirit he loves remains;
And I all the while bask in Heaven's blue smile,
Whilst he is resolving in rains.

Byl pozdní večer - první máj Večerní máj - byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
Kde borový zaváněl háj.
0 lásce šeptal tichý mech ;
Kvetoucí strom lhal lásky žel,
Svou lásku slavík růži pěl,
Růžinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v křovích stinných
Zvučelo temně tajný bol,
Břeh je objímal kol a kol ;
A slunce jasná světů jiných
Bloudila blankytnými pásky,
Planoucí tam co slzy lásky.
1 světy jich v oblohu skvoucí,
Co ve chrám věčné lásky vzešly ;
Až se — milostí k sobě vroucí
Změnivše se v jiskry hasnoucí Bloudící co milenci sešly.
Ouplné lůny krásná tvář Tak bledě jasná jasně bledá,
Jak milence milenka hledá —
Ve růžovou vzplanula zář ;
Na vodách obrazy své zřela,
A sama k sobě láskou mřela.
Dál blyštil bledý dvorů stín,
Jenž k sobě šly vždy blíž a blíž,
Jak v objetí by níž a níž
Se vinuly v soumraku klín,
Až posléz šerem v jedno splynou.
S nimi se stromy k stromům vinou.
Nejzáze stíní šero hor,
Tam bříza k boru k bříze bor
Se kloní. Vlna za vlnou
Potokem spěchá. Vře plnou V čas lásky - láskou každý tvor.

V těchto básních není důležité říkat něco, nýbrž způsob, jak se to říká. Jiný básník, český
Australan Richard Host se svěřil se svým pocitem, že vlastně ani není autorem svých básní
nýbrž
...pouhým hledatelem a znamenatelem slovních koexistencí a skrze jejich souznění
náhlých jejich smyslových jiskření, dávno již připravených v hlubině mateřštiny,
hromaděných tam i ukrývaných moudrostí staletí. Na cestu si bere vlastní výzbroj,
slovní rým, v němž se souzvuk odevzdává nikoliv hláskám, slabikám či koncovkám, ale
celým slovům, souslovím a slovosledům.
Každé české slovo, míní autor (tj. R. Host, pozn. J.K.), si vedle přeložitelného významu
a již hůře sdělitelného mluvnického tvaru buduje kolem sebe, skrze své znění, konotační
zázemí, bouquet („prstenec"), naprosto neopakovatelné jinými prostředky.
Souzvuk slov pak není veršíkářskou hříčkou, ale hlubokým prožitkem (zvýraznil J.K.)
pro každého hosta, vypravujícího sebe či jiné do nejzazších koutů své mateřštiny...
Marvan (2004:286-287)
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Hovor zde jde okolo ryzí jak-osti jazyka, okolo jeho tajemné krásy, kouzla jeho možností.
Znenadání se ukazuje další význam slovního spojení ,jazyk je živý". Jeho živost a život
nespočívají pouze v tom, že se jím mluví. On není „pouze" skrze jazykové společenství,
nýbrž žije sám svým vlastním životem, na kterém se mluvčí pouze podílejí. Psaný jazyk je
pak darem, který otevírá nové náhledy samé podstaty jazyka, kodifikuje jeho normu a stává
se ve svých nej skvělejších podobách třeba Bible kralické pokladnicí a studnicí jeho
bohatství. V neposlední řadě nám usnadňuje sdělování a sdílení dojmů a prožitků
s Máchou, Shelleyem a mnoha dalšími obdarovanými průzkumníky vnitrojazyka přes
překážky prostoru a času. Psaný jazyk je požehnáním.

3.5 Slovní druhy
Problematice interpretace skutečnosti v řeči, která je založena na skládání slov jednoho za
druhým do vět, případně do promluv, se ještě budeme věnovat. Již na tomto miste si vsak
povíme něco bližšího o oněch jednotlivých slovech, která uspořádáváme vzdy určitým
způsobem - v ne zcela libovolných sledech - do vět. Každé slovo má ve vete svou
nezaměnitelnou roli vztahující se k jistému aspektu popisované skutečnosti. Těmto rolím
slov ve větě jsme si navykli říkat slovní druhy. V češtině jich rozlišujeme deset - podstatna
jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, častíce a
citoslovce. Jak přesvědčivě ukázal na příkladu řečtiny Wolfgang Schadewaldt , kazdy z
nich je něčím charakteristický. Díky jejich různorodosti máme smysl pro substance,
vzájemné poměry věcí a jejich modality, pro procesy a způsoby dění, pro různé postaveni
lidí ve vztahu k rozlišování já - ty - on(i) a pro mnohé další. Zde nás proto slovní druhy
zajímají ve vztahu k lidskému pojímání světa, k tomu, jak člověk svět chápe a jak sve
pochopení artikuluje, tj. vyslovuje, prostřednictvím jazyka.
Podstatná jména jsou nejširší skupinou slov. Používáme je, chceme-li pojmenovat bytosti,
věci, vztahy či události. Umožňují nám pojmenovat abstraktní skutečnosti stejne jako
konkrétní věci, jedinečné jevy stejně jako jednotlivé zástupce skupin věcí i tyto skupiny
jako celky. Lidé jsou schopni pojmenovat a tím zařadit cokoliv. V okamžiku, kdy si to dite
uvědomí, zcela se mu promění svět přímo před očima. Najednou se otevírají netušene
možnosti poznávání světa a sdělování poznání ostatním lidem, kteří mluví stejným
jazykem. Podstatná jména dokazují naši schopnost rozeznat věci a třídit je do různých
kategorií. Není důležité, zdali jsou kategorie skutečné či pouze myšlené. Stranou ponechme
i zapeklité určování hranic „sousedních" skupin jevů. Bez základní redukce skutečnosti
bychom se totiž ve světě těžko vyznali.
Latinské slovo pro podstatné jméno - substantivum - vykazuje blízkou příbuznost
s latinským substantia, které znamená „podstata, obsah, jsoucnost" (Kábrt a kol.
1996:415). Jména, která dáváme věcem, jistým způsobem vyjadřují naše tušení, že věci
m
ají svou podstatu. Jistě ne náhodou v češtině používáme názvu podstatná jména. Esence
a pravá bytnost věci je již nějak obsažena v pouhém pojmenování. Jazyk je však spíše
praktického rázu. Je spojen s přirozeným životním postojem, kde jde o možnosti používání
v
ěcí a ne o jejich podstatu. Řeč je proto přizpůsobena lidské praxi. Quidditas věci - to, co

a
™
P'tola nazvaná Problémy vztahu slovosledu a skutečnosti.
Zák ad k tomut
Schad°
'
o rozboru posloužilo pojetí slovních druhů naznačené v článku Wolfganga
e
waldta, nazvaném Ontologická adekvátnost řečtiny.

66

věc jest, její jsoucnost - se ukazuje teprve ve spojení slova a myšlení. Nicméně podstatná
jména se v jazyce objevují ve spojení s dalšími slovními druhy.
Z gramatického hlediska hovoříme o rodu, čísle a pádu. Tyto kategorie se v různých
jazycích výrazně liší, což má značný vliv na způsoby chápání světa odehrávající se v jejich
rámci. Kategorie rodu stojí na protikladech mužský - ženský a živý - neživý. Chápání
rozdílu mezi mužským a ženským vychází z přirozeného sexuálně zabarveného
antropomorfního rozlišování pohlaví a jeho aplikace na jiná jsoucna. Tento protiklad se
lexikálně (tj. pomocí dvou výrazů, např. otec/matka) rozlišuje jen v několika případech.
Většinou je rozdíl v rodu vyjádřen formálně - v češtině příponou -ka, například ve dvojici
doktor/doktorka). Mezi takovými formálními dvojicemi výrazů je asymetrický vztah. Slovo
v mužském rodě, např. student, je bezpříznakovým, neutrálním členem opozice a může
zahrnovat jak všechny studenty bez rozdílu pohlaví (pokud příznak vyplývá z kontextu,
např. „dostaví se všichni studenti"), tak jen jejich mužskou část. Naopak slovo studentka je
příznakové a vztahuje se výhradně k ženské části studentstva. Asymetrické jazykové
vyjádření symetrické mimojazykové skutečnosti naznačuje existenci jistých „zakřivení"
skutečnosti, kterých se jazyk nemůže nikdy zbavit. V tomto konkrétním případě to může
zavdat důvod ke kritice nerovného postavení mužů a žen ve společnosti, jak na ně
upozorňují zvláště feministicky orientovaní autoři - pardon, feministicky orientované
autorky!
Poněkud problematičtější je protiklad živý - neživý. Mužský a ženský rod jsou jasným
poukazem k lidské situaci. Žijeme buď jako muži nebo jako ženy - třetí volby není. U
živočichů většinou rovněž rozlišujeme samce a samice. V přírodě však není vše pouze
v
této polaritě. Mnohé se těmto dvěma kategoriím vymyká. Souvisí to s problematikou
životnosti. Když je něco neživé, má smysl o tom hovořit jako o mužském či ženském?
Problém středního rodu však není jednoduchý. Podle Schadewaldta totiž pro nejstarší lidi
neexistovalo nic mrtvého. Vše byly živé moci, které na člověka působily. Odhalení oblasti
neutra, středního rodu, oblasti „ono", má proto nesmírný filosofický význam. Svět totiž již
neinterpretujeme ryze antropologicky. Vymanění se z polarity mužské - ženské vedlo Řeky
k vyložení světa oklikou přes „ono samo" věcí (viz platónská nauka o idejích - věcech jako
takových - či pythagorejská nauka o číslech samotných - existujících nezávisle na všech
účelových určením.) V pochopení neutra tkví cosi podstatného pro náš přístup ke jsoucnu
vůbec. (Mýtus, epos, logos 1991:51-52) Lingvistický pohled je jiný. Černý píše, že
v indoevropských jazycích se většinou rozlišovaly mužský, ženský a střední rod a mnoho
neživotných substantiv se v řadě jazyků přiklonilo na základě podobnosti a analogie k
jednomu ze dvou prvně jmenovaných rodů. V angličtině se rody zachovaly pouze v třetí
osobě jednotného čísla, kde se rozlišuje he/she/it na základě téměř striktního rozlišení
člověka (he/she) a všech ostatních jsoucen (it). Jiné jazyky (bantuské) mohou mít i osm až
deset rodů. (Černý 1998:104-105)
9 d jiného protikladu se odvíjí kategorie jednotného a množného čísla. Zakládá ji počet Jeden versus více než jeden. V syntetických jazycích jako je čeština se netýká pouze
Podstatných jmen, i když právě u nich se číslo vyvinulo. Číslo pak ovlivňuje i tvary
Přídavných jmen, sloves a zájmen (např.: Ležela tam ta jeho zelená kniha. Ležely tam ty
Jejich zelené knihy.). Analytické jazyky mají kategorii čísla dosti omezenou. Například
v
angličtině se kategorie čísla vůbec netýká přídavných jmen a u sloves ovlivňuje jen třetí
°sobu čísla jednotného (např. I can see a beautiful cat; we can see beautiful cats; a třetí
0s
oba: he often plays tennis; they often play tennis). Avšak ne vždy má substantivum
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jednotné i množné číslo, což často souvisí s počítatelností podstatných jmen. Známe jména
hromadná (např.: lidstvo) a látková (voda), která v jistých případech lze převést do
množného čísla (minerální vody). U kategorie čísla dlouho existoval tzv. duál, který se
vztahoval k dvojicím předmětů, jevů, osob i událostí v jejich navenek uzavřené dvojnosti,
ale ve většině jazyků vymizel. V češtině jsou jeho tvary stále patrné u plurálu pojmenování
párových orgánů (oči - pytlácká oka; uši - ucha tašky).
Číslo a jeho používání říká mnohé o tom, jak dělíme svět a jsoucna v něm. Jsme schopni
vnímat a pojmenovat celky a jejich části na mnoha rovinách. Máme jednotná a množná
čísla pro jsoucna na různých stupních škál, např. les - lesy, strom - stromy, kmen - kmeny,
větev - větve, list - listy/listí. Záleží na naší perspektivě, která rovina nás v dané chvíli
zajímá. Pojmenovávání různých rovin celků a částí se neomezují na pouhým lidských
okem (či jinak zkušenostně) vnímatelné. Z filosofické tradice vzpomeňme mimo jiné na
Leukippovo a Démokritovo učení o atomech či na Platónovy ideje. Problematiku čísla lze
spatřovat již v počátcích řecké filosofie, když Thalés řeší vztah jednoho a mnohého. Raně
scholastický spor o universálie - o to, zda má vyšší skutečnost obecné (universalia ante res
~ realisté jako Eriugena, Anselm z Cantenbury, Vilém z Champeaux) nebo jednotliviny
{universalia post res - nominalisté, např. Roscellinus) - může být rovněž chápán jako
variace přemýšlení o kategorii čísla.
Poslední pozoruhodnou kategorií u podstatných jmen jsou pády, které otevírají prostor pro
vyjadřování vzájemných vztahů mezi jednotlivými slovy. Jsou odrazem pochopení, že
jednotlivá jsoucna v přírodě vstupují mezi sebou do určitých vztahů. Druhy těchto vztahů
jsou vyjádřovány právě jednotlivými pády. Ve změnách tvarů podstatného jména v
jednotlivých pádech je pak naznačena naše povědomost o tom, že vše se vcházením do
vztahů nějak proměňuje. „Pád ukazuje, že jsoucna nejsou pouhé atomy, že nejsou ve světě
jako izolované prvky, nýbrž že ve svém bytí pro sebe a vedle něj již o sobě zakoušejí a
rozvíjejí různé zřetele.", píše Schadewaldt (Mýtus, epos, logos 1991:53). Některé jazyky
nemají žádné pády. Příkladem je opět analytická angličtina, která se sice vyvinula z vysoce
flektivní proto-germánštiny s osmi pády, nicméně v průběhu staletí postupně ztratila
Pádové koncovky, aby je nahradila pevným slovosledem (podmět - přísudek - předmět, tj.
SVO), který vyjadřuje nominativ (1. pád; předmět) a akuzativ (4. pád; předmět). Vedlo
toho využívá předložek pro vyjádření dalších pádů. Genitiv (2. pád) naznačuje předložkou
° f , dativ (3. pád) vyjadřuje pomocí to či for a konečně instrumentál (7. pád)
Prostřednictvím předložek with a by. Na druhé straně spektra jsou jazyky s až čtyřiceti
Pády. Indoevropské jazyky mají osm pádů, některé však již v mnoha jazycích vymizely.
V
češtině zůstalo sedm pádů, i když často slýcháme nespisovné věty jako: „Nakrmil jsem
králíci." nebo „Dobrý den, pane Novák.", kde první pád nahrazuje tvary akusativu (králíky)
a vokativu (Nováku).
K jakým vztahům tedy jednotlivé pády poukazují? Pokusíme se to ukázat na příkladu
češtiny. Nominativ (1. pád) je přímý pád (ostatní jsou nepřímé), ve větě bývá v prvním
Pádu podmět - obvykle v činných konstrukcích konatel, původce děje - nebo jmenný
Přísudek. Je čistým pojmenováním jsoucna; označuje bytí podstat pro sebe. Genitiv (2. pád)
k
sobě vztahuje více jsoucen, která navzájem poutají svazky celku a jeho části, příslušnosti
k
něčemu. Podstatné jméno ve druhém pádě vyjadřuje zahrnující jsoucno, kterým se určuje
a k
němuž přísluší to druhé, které je obvykle reprezentováno nominativem (věž kostela;
brána města). Dativ (3. pád) je spojen s něčí činností ve směru k někomu či něčemu. Opět
j s °u zde dvě jsoucna ve vzájemném vztahu. Tentokrát je akcentována činnost jednoho
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(toho v nominativu), které působí na druhé (Jana pomáhá Petrovi.) či k němu směřující
(Oni jdou k soše.). V rámci věty označujeme tvar podstatného jména v dativu jako nepřímý
předmět. Akusativ (4. pád) je v rámci věty přímým předmětem, který používáme pro
jsoucno jako cíl děje anebo díla vyjádřeného slovesem (stavíme kostel) či pro to, na co se
působí, s čím se něco dělá (řídí auto; přestavují kostel; čte knihu). Ve větách s podmětem a
dvěma předměty - přímým a nepřímým - je reflektován vztah vzájemného působení mezi
třemi a více jsoucny, přičemž každé je jinak zainteresováno. Ve větě „Maminka čte Petře
pohádku." se na události podílí maminka, Petra i pohádka. První z nich aktivně čte, dívka
je rovněž aktivní, protože poslouchá a slyšenému nějak rozumí, a konečně pohádka, která
rovněž nějak jest, její příběh se odvíjí v maminčině četbě. Vokativ (5.pád) je voláním
druhých jsoucen a výzvou k rozhovoru a vstupu do vztahu. Oslovováním na sebe strhávám
pozornost, vyjadřuji svůj zájem o oslovené. V řadě jazyků není specifický tvar pro vokativ.
Pro oslovení se používá tvar prvního pádu. V takových jazycích je někdy těžké rozlišit
mezi pouhým jmenováním a voláním. Tam je nominativ zároveň vokativem; je
oslovováním, jmenováním, vzýváním a vyvoláváním jsoucna. V následujícím úryvku
z Heideggerovy přednášky Básnicky bydlí člověk je ona nerozlišenost využita.
Jmenování nerozdílí názvy, nepoužívá slova, nýbrž vyslovuje, vyvolává ve slovo.
Jmenování volá. Volání přibližuje to, co je voláno. Není tomu nicméně tak, že by toto
přibližování volané zjednávalo, aby je stáhlo do nejbližšího okruhu přítomného, a v něm
je uložilo. Volání sice přivolává. Tím přibližuje přítomnost toho, co předtím voláno
nebylo. Přivolávajíc však, volání na volané již zavolalo. Kam? Do dáli, v níž volané dlí
jako ještě nepřítomné.
Heidegger (1993:55,57)

Další z pádů, lokál (6. pád), je důležitý pro určení prostoru, kde se něco odehrává (ten
koncert byl v městském divadle), a pro vymezení tématu promluvy, vyprávění, příběhu atd.
(povím vám mnoho zajímavého o jazyce). Instrumental (7. pád) zdůrazňuje nástroj instrument, který je k činnosti používán (Kovář pracuje s kladivem.) Není to však tak
jednoduché, jak se může zdát. Ne vždy je v sedmém pádě instrument ve smyslu nástroje.
V sedmém pádu hovoříme v jistém smyslu i o sdílení události a prožitku, o bytí spolu při
díle (Jeli jsme s Honzou na cyklistický výlet.). Konečně ablativ, který v češtině neznáme,
znamenal čisté „odkud", jež je dnes vyjadřováno českým genitivem s předložkou z.
Přídavná jména jsou závislá na podstatných jménech, jsou k nim přidávána. (Slovo
adjektivum je svým původem příbuzné s latinským adicio - přidávat, dodávat slova.)
Adjektiva vyjadřují vlastnosti věcí a skutečností. Proto je jejich spojení se substantivy tak
těsné. To, že přídavná jména vznikla, bylo logickým vyústěním faktu, že jsme schopni
rozlišovat kvality věcí. Adjektiva jsou zvláště vhodná pro popis. Téměř každé
substantivum můžeme použít pro více či méně obsáhlou množinu jevů či jsoucen daného
druhu. Vedle kontextu je to často právě přídavné jméno, jež nám umožňuje specifikovat
určitého člena zmíněné skupiny jsoucen. Popis obsahující adjektivy vyjádřenou osobitou
charakteristiku daného jednotlivého jsoucna nám jej pomáhá určit mezi ostatními téhož
druhu. Osobitá charakteristika zahrnuje určení kvalit a kvantit věcí. Přídavná jména jsou i
vyřčeným výsledkem našeho úsilí o vlastní hodnocení dané věci. Adjektiva lze stupňovat
prostřednictvím komparativních a superlativních tvarů. Jimi lze poukázat na míru, v jaké se
tomu kterému jsoucnu určité kvality či kvantity dostává. Vždy se však jedná o výsledek
našeho - často antropocentrického - srovnávání popisované věci s jinými jsoucny. Žádná
míra není možná bez srovnávání. Vše je takové a takové nutně vždy jen vůči něčemu
jinému. Zatímco tedy podstatná jména používáme k rozlišování různých jsoucen, přídavná
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jména potřebujeme k rozlišení podobného či ,stejného'. Významně se v nich projevuje
specificky lidské vnímání, prožívání a hodnocení jednotlivých jsoucen. Často z toho může
pramenit jistá vágnost. Adjektiva totiž sdělují daleko častěji než jiné slovní druhy
sebestředný a bytostně antropocentrický vnitřní hodnotící vztah k ostatním jsoucnům.
Dostáváme se ke slovesům. Ta poukazují k podstatné charakteristice světa, tj. k dění. Dění
j e všeobjímající; zahrnuje činnosti (Jíst, běhat), stavy (ležet, viset) a změny stavu (stárnout,
svítat). Dění probíhá a je rozpoznatelné díky jsoucnům ve světě. Vše jsoucí se neustále děje
v prostoru a čase. Děje jsou přitom mnohého rozličného druhu. Vždyť celý svět j e
v podstatě pohyb v čase, což je doménou sloves, která přisuzují jsoucnům jakousi vnitřní
energii, energeia, jejímž prostřednictvím se vše jsoucí může a musí účastnit velkého
představení na jevišti světa. Nic ve světě nezůstává neměnné, vše plyne, jak věděl již
Hérakleitos. Slovesa a jejich vnitřní rozrůzněnost jsou důkazem našeho povědomí o
různých druzích a způsobech dění kolem nás a naší schopnosti tomuto dění nějak
porozumět.
I slovesa se úzce vztahují k podstatným jménům. Vyjadřují děje, které jsou v nějakém
vztahu k věcem samotným. Postihují způsoby bytí podstat (pojmenovaných podstatnými
jmény) ve světě. Slovesa mají kategorie času, způsobu, osoby a čísla. Zásadní důležitost
z hlediska dění světa má čas. Lidské rozumění času j e výrazem našeho pochopení členění
časového kontinua se vším, co z toho pro nás vyplývá. Slovesná kategorie času jistě
vznikla na podkladě lidské zkušenosti plynutí času a vědomí naší pozice ve stále plynoucí
přítomnosti jakožto odehrávajícímu se dynamickému předělu mezi již minulým a ještě
budoucím. Všechny tři fenomény spojené s časem se mezi sebou výrazně liší. Přítomnost j e
vždy přítomná, jsme stále v ní, uvnitř. Odehrává se nám takříkajíc stále před očima. Je
živým spojem mezi minulým, které ji zakládá a budoucím, kterému otevírá možnosti.
Minulost j e námi chápána jako již ukončená a tudíž neměnná. Je již zvolenou volbou.
Naproti tomu budoucnost j e otevřena volbě, činnosti a tvorbě.
Slovesné časy se nicméně nekryjí ani s časem prožívaným, ani s fyzikálním, přesně
měřeným hodinovými stroji. Vedle základního tvaru - infinitivu - se jako nej důležitější
jeví čas přítomný. Tvary přítomného času totiž nejsou bezpodmínečně připoutané k právě
probíhajícímu dění. Naopak jsou ve vztahu k ostatním časům bezpříznakové (podobně jako
podstatná jména v mužském rodě). Můžeme tedy říci: V roce 1945 podepisuje
Německo
bezpodmínečnou kapitulaci, (jednoznačně se jedná o minulý děj); Každou neděli obědváme
v jednu hodinu odpoledne, (opakovaná činnost přesahující přítomnost fyzikálního času do
minulosti i do budoucnosti); Příští měsíc jedu na dovolenou na Slovensko. Gednoznačně
vyjadřuje budoucí aktivitu). Na těchto příkladech vidíme, že čas se dá vyjádřit i jinými
slovními druhy, například číslovkami, příslovci či podstatnými jmény. V prézentu se
skutečně zprvu nejednalo o čas, o přítomnost, nýbrž o čistý význam slovesa bez zatíženosti
časem. Přítomný čas sloves lze, jak jsme viděli, použít pro děje probíhající kdykoliv, což
v některých jazycích (například v angličtině) vedlo ke vzniku tzv. přítomného času
průběhového který vyjadřuje zejména děje probíhající v momentě promluvy. Prézens začal
být chápán jako časově přítomný čas až později v opozici k ostatním časům, zprvu zřejmě
k aoristu dalšímu významnému indoevropskému gramatickému času. Aorist j e vlastně
universální minulý čas vyjadřující výhradně již ukončené děje. Uzavřenost aoristu nejprve
kontrastovala pouze s průběhovým (kurzívním) charakterem prézentu, aby později
v germánských a románských jazycích vzniklo imperfektum - slovesný čas označující
trvání neukončený děj nebo průvodní minulý děj. Právě imperfektum leží u základu
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průběhových časů jak je známe například v angličtině. Čeština a další slovanské jazyky
však pracují s jinou opozicí, totiž s dokonavým a nedokonavým videm. Jak názvy
napovídají, imperfektum stojí v opozici s perfektem. To klade důraz na stav jako následek
již dokončeného, úplného děje. Perfekta tvoří v germánských a románských jazycích
dvojice s minulým, přítomným a budoucím časem. V češtině tyto časy vyjadřující úplnost a
dokončenost děje nemáme, překládáme je obvykle jako předminulý, předpřítomný a
předbudoucí čas. V souvislosti s výše zmíněnou opozicí prézentu a aoristu není jistě bez
zajímavosti, že stará angličtina převzala z proto-germánštiny systém dvou časů. Znala
pouze přítomný a minulý čas. Teprve později se začal objevovat čas budoucí odkazující
k předpokládaným, očekávaným anebo plánovaným dějům a kategorie aspektu, zakládající
existenci perfekta vedle klasických časů.
U sloves dále rozeznáváme rody - činný, trpný a střední. Ty vyjadřují vztah mezi určitou
činností a jsoucnem / jsoucny. Užívání slovesných rodů odkazuje na různé chápání dějů ve
vztahu k jsoucnům. Činnost vyjadřuje to, že věc může cosi aktivně vykonávat. Činný rod
zpravidla vyjadřuje činnost konanou jsoucnem, které je ve větě zastoupeno podmětem
{Honza nakupuje.), ovšem někdy se jedná pouze o zaběhnutou představu či zdání takové
aktivity (viz rozdíl mezi následujícími větami: Slunce svítí. Slunce vychází). Trpný rod je
důkazem vzájemnosti jsoucen, která jsou v takových dějích z našeho pohledu dotčena
aktivitou alespoň jednoho jiného jsoucna. Rod střední (medium) přežívá jen v náznacích u
zvratných sloves a vyjadřuje činnost, kterou jsoucno vykonává samo na sobě nebo pro sebe
(obouvat se, schovávat se, vzdělávat se, kousnout se). Je to zachycení starosti a péče lidí a
dalších bytostí o sebe sama, o své vlastní bytí.
Slovesné způsoby vyjadřují poměr děje a skutečnosti, případně děje a zainteresovaných
osob. Umožňují rozlišovat realitu, intencionalitu, dosažitelnost a nedosažitelnost chtěného.
Dovolují nám hovořit o faktech, vydávat rozkazy, předkládat hypotézy a tak dále. Indikativ
(oznamovací způsob) vyjadřuje (to, co mluvící člověk považuje za) skutečnost. Vztahuje se
k prostému dění, jehož jsme bezprostředními svědky. Do jisté míiy se zde odráží šíře a
hloubka vědomostí jednotlivců i lidstva jako celku, neboť indikativ odkazuje k možnosti
informování a poučení druhých o skutečnosti tak, jak jsme ji poznali. Imperativ
(rozkazovací způsob) sděluje rozkaz, zákaz anebo silné doporučení. Je z něj patrná různost
postavení lidí ve společnosti. Mluvčí chce, aby druzí jednali podle jeho vůle. Kondicionál
(podmiňovací způsob) poukazuje k neuskutečnitelným / neuskutečněným (minulý
kondicionál) či uskutečnitelným (přítomný kondicionál) možnostem. Tento slovesný
způsob otevírá prostor k uvědomění si rozdílu mezi realitou a potencialitou, která
poukazuje k různých alternativním možnostem dění, ať už se jedna o stále ještě otevřené
možnosti nebo již uzavřenou minulost. Konjunktiv (slovesný způsob vyjadřující vztah
závislosti anebo mluvčím subjektivně pojímaný děj) v češtině nemáme. Například v latině
se vztahuje na oblast odchylnou od skutečnosti, na oblast (ne-)uskutečmtelnych možností,
vůle a přání V řečtině ještě existuje oplativ, jenž se vztahuje k ciste možnému,
k myslitelnému, zatímco konjunktiv zde vyjadřuje pouze dosažitelné a realizovatelné - má
te

dy užší záběr.

V češtině a dalších syntetických jazycích přídavná jména a slovesa vyjadřují svou
nr^ •
,
; • • x™, ; tím Že své koncovky meni v závislosti na podstatných
v

čísle rodě a ^ á d ě stavesa rozBuji v závislosti na substantivech osobu a číslo.
V současné vysoce analytické angličtině mají přídavná jména jen zakladn, tvar, u sloves j e
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významný rozdíl v tvaru třetí osoby jednotného čísla v přítomném čase a u slovesa to be
užíváme zvláštní formy v první a třetí osobě singuláru přítomného a minulého času.
Další skupinou slov s významným vztahem k podstatným jménům jsou zájmena, která
vlastně zastupují podstatná jména a přídavná jména (osobní zájmena) nebo se nějak
vztahují k jsoucnům, na která substantiva a adjektiva poukazují - zájmena přivlastňovací
(můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj), ukazovací (ten, tento, tenhle, onen, takový, týž,
tentýž, sám), tázací (kdo, co, který, jaký, čí), vztažná (fe/o, co, který, jaký, čí, jenž), neurčitá
(někdo, něco, některý, nějaký, něčí...; ledakdo...; kdokoli...; kdosi, cosi, kterýsi, čísi;
leckdo,lecco, leckterý...; každý, všechen). My se však budeme zabývat pouze osobními
zájmeny. Latinský název pronomen obsahuje předponu pro, která má význam za,
v zastoupení. I v češtině ji známe například ze slov prorektor, prokonzul ve smyslu
podřízeného či zástupce rektora a konzula. Zájmena však nejsou pouhými zástupci
podstatných a přídavných jmen, protože pak bychom znali pouze třetí osobu osobních
zájmen První dvě osoby podstatná jména vyjádřit nemohou. Já vždy poukazuje na
mluvčího a ty výhradně na posluchače. Při vzájemném rozhovoru, kde mluví tu ten a hned
onen se role já a ty mění s každým předáním řeči. Užívání osobních zájmen je poukazem
k úžasným rozlišením jsoucen. Nejčastěji první a druhou osobu užíváme pro sebe a ostatní
lidi ale nezřídka se do této sféry dostávají i naši mimolidští bližní, s kterými si ,povídáme'
a trávíme čas První osobou jsem vždy;á - v jednotném čísle já sám, ale často spolu se
mnou další lidé a jiná jsoucna, s nimiž se identifikuji a považuji je, spolu se mnou
samotným, za „našince", za nás - v množném čísle. První osoba jednotného čísla mi
umožňuje rozeznat a zakoušet sebe jako individualitu a nezastupitelně odpovědnou osobu,
neboť já bez odpovědnosti za své vlastní slova, činy a bytí vůbec nem ja, nybrz závislá
bytost která za sebe vůbec nemůže mluvit. Já jest radikalne jinak nez my. První osoba
jednotného čísla zachycuje striktní odlišnost naší přirozene zkusenosti sebe sama od
vnímání jakéhokoliv jiného jsoucna. Sebe sama - ja - prozíváme zevnitř. V množném cis e
první osoba vyjadřuje něco jiného, totiž společne sdíleni My poukazuje na naše bytí spolu
v rodině i ve veřejném prostoru (řecký objev stery pol*) a vyjadruje hdske uvědomění si
faktu, že j e d i n e c , jakkoliv ne-závislý, je ne-sobě-stacny - bez druhých by jako člověk
nemohl být Tato potřeba nějakého my zakládá pocit sounáležitosti a sdíleni (způsobů
životu názoru atd ) s druhými. Druhá osoba ty a vy je pro nas zase jinak. Je vyhrazena pro
Z co X Ä i S S T čemu máme blízký vztah, s kým/čím vstupujeme v rozhovor.
Již isme zmíriiH že Waiy třetí osoby jsou zástupnými slovy za substantiva a adjektiva.
Schadewaldt, v j j j j

— o b i

A

"

^

jŠ

f - — k h i kdT
Aristoteles když ; tvran,
_ é m a h o v o r u ) . Situace rozhovoru je z hlediska
(ty - posluchac) a o cem (ono
vymezují a strukturují do podoby
společenského bytí člověka zakladni. Zajmena ji vtastne vy
j
já-ty-ono, tj. já s tebou hovořím o tom.
«

miuví

^ , ,
.
, v abstraktním matematickém myšlení. Nejsou ani tak významné
Č í s l o v ý ^ ^ . ^ Î S Â e d i s k . matematiky, nicméně přesto opět obracejí
z hlediska jazyka jako čísla a cislice z me
dohromady".
náš pohled ke kategoriím jsoucna. Nelze t c ^ z s e m ,0
^
Z jazykového hlediska rozlišujeme
^ r á t , několikrát) a v těchto
(První, několikátý), druhové (dvojí,
nekoikety)^o
všech kategoriích, jak vidno na ^
^
^
^
^
matematických modelů
Podstatnější je lidská schopnost využívat cisel k ucelum vyi
světa.
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Příslovce upřesňují slovesa (hustě prší), přídavná jména (dokonale přesný zásah),
podstatná jména (dost lidí), jiné příslovce (mnohem lépe) a skupiny slov (on půjde domů
z divadla později). Rozvíjí-li slovesa, vystihujeme jimi bližší okolnosti dějů, například
místo, čas, způsob, příčinu, četnost opakování. Ve spojení s přídavnými jmény příslovce
určují stupeň vlastnosti a zvláště ve spojení s podstatnými jmény mohou vyjádřit i míru či
množství. Příslovce jsou neohebná slova, ale některá je možné stupňovat (pozdě, později,
nejpozději). Většinou se tvoří příponami od přídavných jmen. Stejně jako adjektiva
upřesňují význam jiných slov, hodí se pro popis, srovnávání a hodnocení. Poukazují
k lidské schopnosti rozlišovat podobné děje a vlastnosti.
Předložky vyjadřují vztahy. Zprvu především prostorové, později se jejich užití rozšířilo i
na vztahy časové. V analytické angličtině předložky převzaly úlohu pádových koncovek.
Z toho plyne nezanedbatelný význam této skupiny slov pro naše pochopení světa z hlediska
vzájemných pozic, postavení a hierarchie různých jsoucen. Jakýkoliv slovní popis míst a
cest je nepředstavitelný bez používání předložek jakožto slov poutajících různá jsoucna
k sobě. Chceme-li popsat, kde něco je, musíme uvést do vztahu prostřednictvím předložky
nejméně dvě jsoucna. Například: Auto je v garáži. Petr stojí před domem.
Spojky upravují vztahy dějů. Na základě parataxe neboli souřadnosti nebo hypotaxe, tj.
podřadnosti, uvádějí do vzájemných souvislostí různé věty, případně větné členy.
V souřadných souvětích spojky sdružují na sobě nezávislé výpovědi do vztahů slučovacích
(např. spojky a; ani, ani), odporovacích (ale; avšak), anebo vylučovacích (buď, anebo).
Spojky v těchto případech uvádějí do vzájemných vztahů celé děje (například: Dnes
nemám čas, ale zítra to udělám.). V případě podřadných souvětí je zpravidla jedna věta
hlavní a ostatní vedlejší. Ty obyčejně zastávají roli některého větného členu věty hlavní a
spojky zde uvádějí upřesňující informace o hlavním ději (například: Když jsem dnes jel na
kole, udělalo se mi špatně.).
Částice obvykle uvozují samostatné věty. Poznáme podle nich, zdali se jedná například o
zvolání, přání, rozkaz a tak dále (například: Ať s námi nejezdí!), anebo postihují postoj
mluvčího k obsahu promluvy. Mohou rovněž zdůrazňovat některý větný člen (například: Z
Jardy se připsaní doktorské práce jen kouří!).
Citoslovce vycházejí hluboko z nitra člověka. Jsou ozvěnou citů, nálad, pocitů a vůle
mluvčího. Může se jednat o onomatopoické výrazy víceméně napodobující hlasy a zvuky,
s kterými se člověk může setkat, nicméně často jde o konvenční a silně zažitá slova či
zvuky, které stojí zpravidla samostatně. Citoslovce však mohou velmi přesně vyjádřit
postoj či náladu mluvčího.
Ukázali jsme si, že jednotlivé slovní druhy nám svými charakteristikami umožňují
nahlédnout a v řeči sdělovat různé aspekty skutečnosti. Samozřejmě jsou mezi nimi rozdíly
co do jejich důležitosti. Jako základní se nám ukázala podstatná jména a slovesa, i když
nelze opominout ani roli zájmen či přídavných jmen. Číslovky jsou sice důležité zvláště
z hlediska vědeckého, na matematice založeného, pohledu na svět, ale i v řeči obracející se
ke každodennímu životu mají svůj nepopiratelný význam, podobně jako příslovce či
spojky. Předložky jsou vynikajícím příkladem toho, jak může být význam jednoho
slovního druhu kolísat v závislosti na daném jazyce. Jejich role v analytických jazycích
(např. v angličtině) s omezenými možnostmi skloňování je nesrovnatelné důležitější než
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v jazycích syntetických (např. v češtině). Zbylé slovní druhy, částice a citoslovce, nejsou
vcelku důležité, ale i tak jsou v jistých situacích velmi sdělné. Bohatství slovních druhů je
pro jazyk v každém případě klíčové.

3.6 Problémy vztahu slovosledu a skutečnosti
V přirozeném světě nás obklopují rozmanité živé bytosti a věci. Ty k sobě navzájem poutají
různými způsoby vztahy a události. Jazyk nám umožňuje o tomto všem - o bytostech,
věcech, vztazích a událostech - přemítat a rozmýšlet ve vnitřní reflexi a hovořit s druhými.
(Díky jazyku můžeme zaujímat stanoviska, hovořit o svých názorech, dělit se o své pocity
a dojmy, vydávat svědectví o svých zkušenostech se světem, hledat své místo v něm a tak
dále.) Je tu však závažný problém. Každá výpověď o světě souvisí s lidskou řečí, protože
se v ní odehrává. Skutečnost a jazyk však nejsou jedno a totéž. Jazyk je výkladem světa.
Vztahuje se ke světu a činí tak po svém. Musí využívat vlastních prostředků, což znamená,
že nám jazyk zprostředkovává vždy J e n " vytvořený ob-raz či od-raz skutečnosti. Z toho
důvodu se stále musíme tázat po rozdílu mezi skutečností a jejím obrazem v jazyce.
Vlastně celý náš obraz světa je již předem bytostně ovlivněn jazykem. Aby bylo vůbec
možné vyslovit nějakou smysluplnou větu o skutečnosti, j e třeba nejen vnímat ji smysly,
ale zároveň i znát jazyk. Co to znamená? Jedná se o jistou kompetenci, která souvisí s
přijetím mnohých omezení, která na jedné straně zásadně brání libovůli a zásadně řeč
tvarují, na té druhé však zakládají prostor pro širokou volnost - v rámci pravidel.
Jednotlivou promluvu nelze vyjmout a oddělit od všeho ostatního. Řeč vždy vyrůstá
z nějakého pod-kladu, ze své pod-staty, která stojí pod ní. Touto podstatou je vše, co je
v promluvě nutně zahrnuto - její kontext v celé šíři situace, jazyk promluvy ve své totalitě
a zkušenosti mluvčího. Každá promluva v sobě již předem nese určité porozumění
vztahům mezi věcmi uvnitř světa a výpověď o setkání se světem. Každé setkání j e událostí.
Svět se děje lidské životy v něm probíhají a události se odehrávají. Je smysluplné říct, že
svět j e průběhem dějem. Nic v něm nezůstává stále stejné a strnulé. My však stále svět
redukujeme. Hledáme způsoby, jak ho v řeči před-stavit (za-stavit, na-stavit a vy-stavit)
sobě i druhým.
Vypovídáme-li o světě v jazyce, musíme k tomu celistvou skutečnost vlastně rozložit a
poté opět v jazyce spojit. Řeč vzniká smysluplným spojováním jednotlivých slov (slovních
druhů) do slovosledů. Jaký j e však vztah skutečnosti a slovosledu? Skládání jednotlivých
slovních druhů do vět, promluv a textů se děje různými způsoby. V nunc.i naší debaty o
slovosledu nás specificky zajímají vztahy mezi podmětem S) pnsudkem (V) a předmětem
(O). Některé jazyky mají poměrně stálý pořádek slov ve vetach. Jsou to ty, ktere nemohou
využívat pádových koncovek a skloňování k určeni funkce slova ve větě Naopak jazyky
které používají různé koncovky podstatných jmen a některých dalších slovních druhu si
mohou dovol t využití různých slovosledů. Tak například českou větu Adam
pomáhá
Petrovi. " lze bez významné změny významu změnit na „Petrovi pomaha Adam. , nicméně
anglickou větu J a m helps Peter. " nelze jednoduše změnit na „Peter helps Adam. , neboť
se tím obrací i role Petra a Adama.
Historicky se vedl spor o to, zdali některý slovosled přesně odpovídá zkušenosti člověka
s vnějším světem a sledu jeho myšlenek. V takovém případe by slo o pnrozeny
(ordo naturalis) slov ve větě. Tento spor je velmi starý.

74

pořádek

Pro Dionýsa z Halikarnassu (1. století př. n. 1.) musí být jméno, vyjadřující podstatu,
umístěno před slovesem, které označuje pouze nahodilý jev. Sloveso zase musí být před
příslovcem, neboť děj ze své povahy předchází okolnostem místa, času, způsobu atd.
Přídavné jméno musí dále být za podstatným jménem a věta v indikativu musí
předcházet větám, které jsou v jiných slovesných způsobech.
Hagège (1998:161-162)

Tento pohled byl dlouho chápán jako správný. Stal se proto základem pro onen přirozený
řád. Svou roli sehrálo, že se hodil na francouzštinu (ale i na italštinu, španělštinu anebo
angličtinu) s jejím slovosledem SVO. Proto byl nezřídka podporován místními učenci.
V souladu s karteziánským myšlením byly jazykové kategorie vnímány jako součást
vrozeného rozumu, který byl chápán jako nadřazený vášním. Zastánci teorie přirozeného
řádu měli zato, že mluvčí jazyků s jiným - tzv. inverzním - pořádkem slov mluví jinak než
myslí. To je vlastně i případ latiny - jazyka učenců!, ale i češtiny a všech dalších jazyků,
které se více či méně odchylují od striktního slovosledu SVO. Ona důvěra v přirozený řád
se často snoubila s nedůvěrou v obrazotvornost a vášně, kterými se podle zastánců ordo
naturalis řídí jazyky s odlišnými slovosledy. Když v polovině osmnáctého století Francouzi
Batteux a Diderot kritizovali slepou důvěru ve ztotožnění přirozeného řádu se slovosledem
SVO, první z nich poukazoval na hojné užívání inverzí v samotné francouzštině a druhý
vyjadřoval své pochybnosti nad tím, že by slovosled SVO reflektoval skutečnost lépe než
jakýkoliv jiný pořádek slov. Netrvalo dlouho, a dostalo se jim odpovědi od racionalistů. De
Marsais a Beauzée je kritizovali za to, že nevidí rozdíl mezi vášněmi, zájmem, rétorikou a
náhodnými hnutími srdce na jedné straně a pravdou, zřetelností, gramatikou a přesným
výkladem na straně druhé.41 Ke sporu se přidal i Condillac, který zkoumal znakový jazyk
hluchoněmých a zjistil, že gesta se často řadí do sekvence OVS, tedy přesně opačné oproti
SVO. Vyvodil z toho, že všechny slovosledy jsou přirozené. Záleží na tom, jak myslíme, že
probíhá autentické vnímání události. Prostorové vnímání sleduje typ OSV, pojmové
myšlení pak sekvence SOV a vypovídací hledisko nejlépe odráží slovosled SVO.
Ve známých jazycích jsou nejčastějšími jednosměrnými slovosledy SVO (románské,
slovanské, mon-khmerské jazyky) a SOV (např. turečtina, japonština, hindština, indiánské
a oceánské jazyky), zatímco slovosled VSO (mj. semitské a keltské) již tak častý není.
Sekvence OSV, OVS a VOS jsou pouze okrajové. 42
Pořádek slov je nesmírně zajímavou oblastí lingvistického bádání. Těžko bychom hledali
jazyk se zcela rigidním slovosledem. Značné rozdíly lze pozorovat například mezi
mluveným a psaným jazykem. Zatímco psaný jazyk vykazuje daleko pevnější slovosled,
v mluvené podobě je širší prostor pro různé (i gramaticky nepřípustné či alespoň
neobvyklé) variace. Stačí pozorovat či se zamyslet nad tím, jak probíhá rozhovor a hned
nám bude jasné, jak neortodoxní je autentický způsob spojování slov do vět. Svět je
reflektován v jazyce jinak než jak jest o sobě. Jazyk je lineární, kdežto svět je globální. Čas
jazyka je jiný než čas reálného světa. To, co se ve skutečnosti odehrává najednou, lze
v jazyce vyjádřit jen sekvencí několika různých slov poskládaných za sebou. Ať už je
slovosled jakýkoliv, daleko spíše je odrazem vnitřní logiky jazyka a autentické lidské
schopnosti vydávat svědectví o světě, než zrcadlením přirozeného řádu světa.

41
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Srovnej Hagége 1998, str. 161-194.
Srovnej Hagège 1998, str. 179.
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3.7

Pojmenování
Kam Španělé vkročili, museli pojmenovat všechno, nač padli. Taková je první
povinnost každého průzkumníka - povinnost i privilegium. Všechno pojmenovat, než to
zanesete do své ručně kreslené mapy. Byli to samozřejmě zbožní lidé, a muži, kteří
uměli číst a psát, vedli záznamy a kreslili mapy, byli houževnatí a neúnavní kněží
cestující s vojáky. A tak se jako první místní jména objevila jména svatých nebo názvy
církevních svátků slavených na jednotlivých zastávkách. Svatých je mnoho, ale jejich
počet není nevyčerpatelný, takže se ta první pojmenování leckdy opakují. San Miguel
San Michael, San Ardo, San Bernardo, San Benito, San Lorenzo, San Carlos, San
Francisquito. A pak svátky - Natividad nebo Nacimiente, Narození Páně; Soledàd P
Marie v Samotě. Ale místní jména ovlivnily i pocity výprav v určité době: Buena
Esperanza, dobrá naděje; Buena Vista, poněvadž přišli na krásnou vyhlídku; nebo
Chualar, protože tam bylo hezky. Potom přišla jména popisná: Paso de los Nobles,
protože tam rostly duby; Los Laureles kvůli vavřínům; Tularcitos kvůli rákosí
v močálech; a Salinas kvůli alkali, které se bělalo jako sůl.
Pak dávali jména podle zvířat a ptáků, které tam viděli - Gabilanes podle jestřábů
létajících nad těmi horami; Topo podle krtka; Los Gatos podle divokých koček. Někdy
vyplynulo jméno z povahy místa: Tassajara, šálek s podšálkem; Laguna Seca, suché
jezero; Corral do Tierra, ohrada z hlíny; Paraiso připomínalo ráj.
(...)

Američané měli větší sklon pojmenovávat místa po lidech nežli Španělé. Po osídlení
údolí připomínají místní jména spíše události, ke kterým tam došlo, a taková jména mě
fascinují nejvíc, poněvadž každé z nich naznačuje nějaký zapomenutý příběh. Myslím
jména jako Bolsa Nueva, nový měšec; Morocojo, chromý mouřenín (kdo to byl a jak se
tam dostal?); Kaňon divokých koní, Svah mustangů a Košilatý kaňon. Místní jména
obsahují nálož, kterou do nich vložili ti, kdo je vymysleli; uctivě či neuctivě, popisně,
poeticky nebo potupně. Jménem San Lorenzo můžete pokřtít všechno na světě, ale
Košilatý kaňon nebo Chromý mouřenín jsou jména docela jiného druhu.
John Steinbeck (1968:10-11)

Lidé musí věci kolem sebe pojmenovávat. Své pojmenování dostává vše, s čím se člověk
setká. Po celý život jsme obklopeni okolním světem - jednotlivými předměty, osobami,
živými organismy, jevy a událostmi. Vztah jazyka a okolního světa není jednoznačný,
přesto můžeme tvrdit, že svět, v němž žijeme, má vliv na jazyk, protože rozrůzněnost je
přímo ve světě. Je zřejmé, že to, čemu říkáme „kámen", není „kočka", a ani jedno není
„strom". Na druhou stranu, odlišné jazyky různě rozdělují například barevné spektrum a
jiná kontinua, která by měla být pro všechny stejná. Například český jazykový obraz světa
zná více barev než ten anglický; Eskymáci rozlišují více druhů sněhu než Portugalci.
V pojmenování jsou zastoupeny tři složky: slovní tvar (slovo samo), pojem (to, co je
slovem shrnuto v myšlení) a příslušná část světa.
Vztah mezi slovem a jednotlivou částí světa je problematický. Saussure jej chápe jako
arbitrární, tj. libovolný, bez logické spojitosti (až na onomatopoické výrazy jako kukačka,
chrchlat či syčet). Není to však tak jednoznačné. Vždyť v jazyce samotném je zakotvena
důvěra v motivovanost pojmenování, jak ji vyjadřuje otázka: Proč se (tomu) říká ... tak a
tak? Slova dělíme na základní (popisná, motivovaná) a odvozená (značková,
nemotivovaná) podle toho, jestli jsme schopni nalézt poukaz k lexikálnímu významu a
odvodit je od slov jiných. Základních slov je v jazyce vždy jen velice nízký počet, zatímco
odvozených je nesrovnatelně víc. Od jednoho základního slova totiž lze vytvořit velmi
mnoho odvozenin, složenin, víceslovných pojmenování a frazeologismů. Počet tvarů se
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dále zvyšuje gramatickými prostředky, tj. skloňováním, časováním a stupňováním. Jedno
základní slovo tak kolem sebe seskupuje hustě spletenou síť odvozených slov. Celým
skupinám slov vztahujících se k jednomu slovu základnímu, se říká hnízda. Jde jen o to,
naučit se rozpoznat tyto vztahy. Vaňková upozorňuje, že dítě zprvu chápe jako značková
prakticky všechna slova jazyka a teprve postupem času, když se mu daří rozpoznávat věcné
souvislosti a je schopno propojovat své zkušenosti se světem a s jazykem, začne chápat,
proč se věcem říká tak a tak. Slova každého jazyka jsou vnitřně významově propletena do
soudržného obrazu světa.43 Ten se odkrývá, jen když dítě - člověk rozumí konotacím slov
a jemným významovým rozdílům, jen když pronikne do vnitrojazyka.
S myšlenkou poukázat na vzájemné vztahy a poukazy slov přišel Čech - Jan Amos
Komenský. Měl v úmyslu vytvořit český Thesaurus, odvozovací slovník. Jeho dílo sice
shořelo v Lešně, ale ještě vtémže století další Čech, Václav Jan Rosa (1631-1689), jeho
myšlenku uskutečnil, když vytvořil slovník nazvaný Čechořečnost čili Gramatika jazyka
českého ve čtyřech částech (1672). 44 „Rosa, jakkoliv bezděky - žádná historická mluvnice
ho neznepokojovala, neboť ještě neexistovala - klade důraz na rodilého mluvčího, což je
přístup sice „ahistorický", ale ve skutečnosti primární, vnímáme-li rodilého mluvčího jako
součást jazyka, tj. jazykového prostředí." (Marvan 2004:272)
Jak však vznikají nová slova? Jen velice zřídka se stane, že by vznikl nový kořen. V drtivé
většině případů nové výrazy vznikají odvozováním (derivací) pomocí afíxů, tj. předpon a
přípon, skládáním (kompozicí), tj. spojováním dvou různých výrazů, změnou významu a
konečně výpůjčkami z jiných jazyků. Připusťme, že je přísně vzato náhoda, že slovo zní a
píše se právě tak a tak a ne jinak. Ale těžko si lze představit zcela libovolně vytvořené
slovo. Na následujících příkladech slova podkova v různých jazycích bude dobře patrné, že
pojmenování má vždy nějaký vztah k lidskému chápání dané části světa. Nicméně tento
vztah se může lišit jazyk od jazyka podle toho, co považovali ti, kteří věc pojmenovali, za
podstatné. Z tohoto důvodu se liší i horizonty, v nichž daná věc v různých jazycích věcní,
k čemu odkazuje. Je zřejmé, že cokoliv na světě mohlo být pojmenováno i jinak než je.
Stávající pojmenování se často opírají o pouhou náhodu, módu či ustálený způsob tvorby
slov vztahujících se k určité oblasti, ale je jasné, že možný výběr je vždy již zúžen nějakou
motivací, nějakých chápáním poukazů oné věci ke světu, jak se nám dává.
V učebnici kognitivní lingvistiky R. Dirvena a M. Verspoorové (R. Dirven - M.
Verspoor: Cognitive Exploration of Language and Linguistics, Amsterdam 1998, s. 15)
j e uveden příklad různé konstrukce pojmu, který se v kontextu několika jazyků vztahuje
k PODKOVĚ. Slovanský příklad ovšem chybí, ale my právě jím můžeme začít.
V ruštině i polštině je to stejné jako v češtině: v pojmu PODKOVA vstupuje jako
podstatný jednak způsob vytvoření oné věci (kování), jednak významový element
„zespoda, vespod" (pod-). Anglické HORSESHOE - „kůň-bota" - je utvořeno na
základě (antropologické) metafory: tak jako lidskou nohu chrání bota, je speciální
bota" též ochranou nohy koňské. Němčina v pojmu HUFEISEN - „kopyto-železo" akcentuje jednak materiál, z něhož je věc zhotovena, jednak přesně umístění na
koňském těle. Pro francouzštinu (FER À CHEVAL - „železo pro koně") je důležitý
materiál a určení (tak jako v angličtině je i zde v motivaci slova přítomen explicitně
kůň" jako celek). Latina, můžeme připojit, kombinuje v mot.vaci slova, resp.
dvouslovného pojmenování (adjektivum a substantivum), významové elementy:
železný" a bota", „střevíc" (SOLEA FERREA, CALCEUS FERREUS).
„zeiezny a „ D 0 t a , „
V a ň k o v á (Pešková - Průka - Vaňková 2004:395-396)
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Srovnej Pešková - Průka - Vaňková 2004:381 -384.
Srovnej Marvan 2004:266-274.
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Když jsem byl dítětem předškolního věku, často jsme s rodiči jezdili autobusem do
Lanžova na zahradu. V té době jezdily dva druhy autobusů - starší a novější - a já jsem si
pro ně vytvořil svá vlastní pojmenování v souvislosti se zvukem, který podle mého názoru
vydávaly: ten starší typ mi zněl „gllll...", proto jsem ho pojmenoval jako „g/-/ó&"; novější
typ vydával vyšší tón, který jsem slyšel jako „sníííí...", což mě vedlo k vytvoření slova
„snílálč'. V tomto případě se jednalo o vytvoření zcela nového kořene slova založeného na
onomatopoii (zvukomalbě), doplněného příponou -ák, která se v češtině hojně používá pro
vytvoření zvláště hovorových podstatných jmen rodu mužského (např. zabíjet - zabiják,
ulejvat se - ulejvák; ležet - ležák, magnetofonový přehrávač - magneťák, kazetový
přehrávač - kazeťák; auto - auťák; dojemný příběh - doják; panelový dům - panelák;
činžovní dům - činžák). Už malé děti tvoří svá vlastní slova s odkazem na něco, co
zakusily. I jimi vytvořená slova jsou motivovaná a jistě vždy chceme, aby námi vytvořené
nové slovo hezky znělo, aby vyjadřovalo nějakou námi vnímanou souvislost, aby se dobře
pamatovalo, aby... Nikdy to není jen nějaké zcela libovolné seskupení zvuků. Další příklad
mého života: V roce 1988 jsme s kamarády začali jezdit na turnaje v malé kopané. Museli
jsme proto vymyslet název pro naše mužstvo. Rozhodli jsme se pro Atalanta Orlefo. Proč?
Toho roku se v Poháru vítězů pohárů nesmírně dařilo italskému druholigovému týmu
Atalanta Bergamo, který postoupil až do semifinále, což bylo na druholigový tým
nevídané, navíc slovo Atalanta nám znělo nesmírně libě. Slovo Orlefo bylo výsledkem tzv.
abreviace (zkracování), kdy jsme zkrátili dlouhé české sousloví „organizace /egračních
fotbalistů" a jeho upravený tvar pro mezinárodní turnaje („organization of legendary
footballers"). Za těch dvacet let se zcela změnilo složení týmu (zbyli jsme dva poslední
pamětníci začátků Atalanty), dnes používaný název je Atalanta Dvůr Králové a zůstal jsem
dost možná jediný, kdo si pamatuje původní motivaci pro pojmenování našeho mužstva.
Příklad vybírání názvu pro nově vzniklé mužstvo je v souladu s lidskou potřebou
pojmenovávat vše nové: novorozence, nové vynálezy, vědní disciplíny a tak dále. Je-li tu
věc bez pojmenování, tato situace se nám jeví jako nenormální. Proto se snažíme tuto „nenormálnost" zrušit pojmenováním věci. Problém však nastává i tehdy, když známou věc
nerozeznáváme. V takové chvíli často znejistíme, snad i dostaneme strach, ale hlavně se
okamžitě začneme pídit po interpretaci vnímaného: „ Vidíš to? Co to tam je?", „ Co je to za
zvuky?", „Co to tady tak voní?" Někdy však stačí pouhé pojmenování a ... dost. Dál už se
nepídíme. Vše je totiž v pořádku. Lze to i obrátit - slovo jsme už slyšeli, ale nevíme, co
znamená: „Co to je ten „internet"?", „Ondatra? Jaká/jaký ondatra?" Opět nejistota často skrývaná - dokud se nepodaří spojit si slovo s označovanou částí světa. Slovo a
pojmenované předměty, osoby, živé organismy, jevy a události k sobě nějak patří.
Pojmenovávání je vhodným způsobem jak uspořádávat svět, což je stálá lidská snaha.
Slovo činí pojmenované nějak známým a umožňuje ho napříště již bez problémů
rozpoznat
Pojmenování poukazuje i k nevnímanému, totiž k jiným setkáním
s pojmenovaným, čímž se otvírají netušené možnosti nahlížet nad přítomnost - do
minulosti budoucnosti či prostorově vzdálené současnosti. Vše pojmenovávat je vlastně i
základem' porozumění mezi lidmi. Vždyť právě slovy se v řeči obracíme k druhým,
abychom jim něco sdělili a tím s nimi cosi sdíleli. Sdílená pojmenovaní přibližují lidi
k sobě - jsou pro vpravdě lidský život nezbytná.
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3.8 Vliv jazyka - angličtiny - na filosofii
Již několikrát jsme zopakovali, jak důležitý je jazyk z hlediska způsobů lidského
uchopování světa. Každý jazyk má své silné a slabé stránky. Tato myšlenka vedla například
Komenského snahy o překonání zmatení jazyků a ztráty mnoha dobrých hlav, jejichž
myšlenky zůstanou uzavřeny široké obci čtenářů v málo významných jazycích. O tom
čteme v Panglottii, páté knize jeho Všeobecné porady o nápravě věcí lidských. Význam
jazyka svým způsobem zdůrazňuje Heidegger, když vykládá pojem FILOSOFIA z řečtiny
s vědomím, že právě ona je tím pravým filosofickým jazykem, a že všechno naše tázání po
tom, co něco jest, se děje vždy řeckým způsobem, protože z řečtiny vychází. Rovněž
Wolfgang Schadewaldt, jehož myšlenky nás inspirovaly k následujícímu zamyšlení, se ve
své studii Ontologická adekvátnost řečtiny zabývá vhodností různých jazyků (zejména však
řečtiny) pro filosofování. Autor se snaží ukázat, jaké vhledy do ontologické struktury světa
otevírají jednotlivé slovní druhy a gramatika daného jazyka. Jeho myšlenky nám již v této
práci posloužily jako základ pro rozbor vlivů jednotlivých slovních druhů na naše vidění
světa.
Schadewaldt se zaměřil na indoevropské jazyky, zvláště pak na řečtinu. Tvrdí, že způsob
vyjadřování a myšlení v rámci těchto jazyků stojí uprostřed mezi abstrakcí a konkretizací.
Indoevropská věta tvoří vztahový systém, kde jednotlivé části musí na sebe navzájem brát
ohled. Rozlišování různých slovních druhů je významné, neboť otevírá přístup k různým
vlastnostem a způsobům bytí. V podstatných jménech se odráží tušení, že každá věc má
svou podstatu. K nim se váží přídavná jména zahrnující kvality i kvantity, které lze i
stupňovat. Přídavná jména jsou ve většině jazyků bezprostředně ovlivněna podstatnými
jmény a naopak. Dalším velmi důležitým slovním druhem jsou slovesa. Třídí nám druhy
dění, s nimiž se setkáváme tím, že postihují způsob, činnost či trpnost, jimiž jsou podstaty
(reprezentované podstatnými jmény) ve světě. Každé jsoucno má svou ENERGEIA, tj.
činnost, j e tedy vždy určitým způsobem činné. U sloves jsou zajímavé i časy. Původně šlo
o typy akcí a časový aspekt k nim přistoupil teprve později, když byl zprvu zcela mimo
pozornost. Původně byly důležité nuance způsobů provádění činnosti. Přítomný čas
(prézens) byl původně čistým pojmem slovesa. Šlo o čisté konání a ne o čas, kdy probíhalo
či proběhlo. Zájmena vymezují rámec, ve kterém se děje každý logos. Jedná se o
trojúhelník já-ty-ono, odkazující rovněž ke společenskému bytí člověka. Posledními
slovními druhy, které Schadewaldt výslovně zmiňuje, jsou předložky a spojky. Obě tyto
skupiny slov vyjadřují vztahy a zřetele. Od prostorových vztahů se jejich funkce rozšiřuje
Přes vztahy časové až po oblast modalit a abstraktních vztahů.
Je to právě díky různosti slovních druhů, že máme smysl pro substance, modality, procesy
a způsoby dění i pro uspořádanost lidského společenství a různé vztahy a zřetele. Logika j e
Podle Schadewaldta obsažena již v jazyce samotném a gramatika j e tak školou logiky.
Indoevropské jazyky podle autora mají i další významné rysy. Zajímavé j e dělení rodů na
mužský ženský a hlavně střední. Neutrum odhaluje oblast „ono", která není jyze
antropologická Existují jsoucna, která nelze včlenit do jednoduché polarity. Objevuje se
tak oblast věcí jako takových. Jinou charakteristickou vlastností indoevropských jazyků j e
časování sloves a skloňování, které se týká podstatných i přídavných jmen, členů a zájmen.
Skloňuje se většinou pomocí přípon, takže jsou ve slově elementy neměnné i proměnlivé a
Právě neměnnost a proměnlivost jsou základní perspektivy pro nazíraní bytí Většina
indoevropských jazyků rozlišuje pády. Ty ukazují, že jsoucna nejsou ve světě izolovaně a
jsou poukazem na vztahy věcí mezi sebou. Pády otevírají celou oblast zřetelu. U
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flektivních jazyků se setkáváme se shodou: přídavné jméno se řídí v čísle, rodu a pádu
podstatným jménem. Shoda se objevuje i mezi podmětem a přísudkem. Z existence
vzájemného vztahu mezi slovy ve světě plyne pochopení, že i v kosmu panuje shoda, jak to
chápala řecká kosmologie.
To je shrnutí hlavních bodů Schadewaldtova příspěvku. Co nás však zajímá zejména, je
jeden z autorových závěrů, že totiž syntetické jazyky (s mnoha vázanými morfémy, zvláště
pak jazyky flektivní, kde vázané morfémy nejsou neměnné) jsou ontologicky daleko
adekvátnější než jazyky analytické. Z tohoto pohledu je angličtina - jako analytický jazyk ve značné nevýhodě, protože prakticky nezná ohýbání a pády jsou vyjadřovány
předložkami. Jedná se o silně redukovaný a tím značně ochuzený jazyk, kde se značně
zvýšil význam předložek a pomocných sloves. Puro nás z toho plynou následující otázky:
Je angličtina skutečně tak nevhodná pro pochopení výše zmíněného? A je-li, byla taková
vždy? Pokusme se na ně odpovědět s ohledem na to, jak se angličtina vyvíjela a jaké
filosofické myšlení nesla.

3.8.1 Historický vývoj angličtiny
Angličtina se, jako každý „živý" jazyk, neustále vyvíjela a měnila. Lingvisté ji řadí do
západní větve indoevropských jazyků, mezi germánské jazyky, přesněji do
západogermánské větve. Srovnáme-li starou, střední a moderní angličtinu, zjistíme, že v
minulosti syntetický jazyk se v průběhu druhého tisíciletí našeho letopočtu stával stále více
a více analytickým. Vývoj jazyků probíhá nerovnoměrně a v případě angličtiny tomu bylo
nejinak. K velkým změnám došlo zvláště ve dvanáctém a v patnáctém století. Díky tomu
lze s trochou shovívavosti historicky rozlišovat staroangličtinu (před rokem 1100 n. 1.),
střední angličtinu (1100 - 1500) a moderní angličtinu (po roce 1500). Angličtina z doby
před Vilémem Dobyvatelem, vévodou normandským, tj. před rokem 1066, byla dnešním
Angličanům prakticky cizím jazykem, zatímco ta z doby Johna Wycliffa (zemřel v roce
1384; přeložil Vulgátu do angličtiny) již srozumitelná je, byť s obtížemi. Angličtina doby
krále Jakuba I., kteiý vládl v letech 1603 - 1625 a inicioval vydání anglického překladu
bible z roku 1611, je dnešnímu Britovi poměrně blízká. V průběhu druhého tisíciletí se v
angličtině zcela změnila pravidla slovosledu, výslovnosti, morfologie, objevila se nová
slova, jiná se postupně přestala používat nebo změnila svůj význam - to se týká nejen
otevřených skupin slov (podstatná jména, přídavná jména, slovesa), ale i uzavřených (např.
zájmena), kde ke změnám prakticky nedochází.
p

řes všechny proměny a mnoho výpůjček zvláště z francouzštiny si angličtina zachovala
germánský charakter. Strukturální prvky a základní skupina slov, tj. gramatická slova a
lexikální slova pro rodinné příslušníky a části těla, jsou germánského původu. Navíc tam,
kde existují dvě slova pro totéž, jedno germánského a druhé latinského původu (např.
sweat -perspiration)
tam Angličané považují za přirozenější užít slovo germánské. Protogermánský jazyk z něhož se angličtina vyvinula, byl s nejméně osmi pády vysoce flektivní.
Nicméně dnešní' angličtina preferuje jiné gramatické prostředky. Pro genitiv (2. pád)
Používá předložku of, pro dativ (3. pád) to nebo for a pro instrumenté (7. pád) by nebo
W h . Nominativ (1 pád) a akuzativ (4. pád) jsou vyjádřeny prostřednictvím slovosledu.
Proto-germánština znala různé vzory skloňování podstatných jmen a rody nebyly, stejně
*
v dnešní češtině či v němčině, v souladu s pohlavím ci životnosti. Sklenovaní se
tykalo i přídavných jmen, zájmen a členů. U sloves vedle silných (se změnou v kmenové
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samohlásce) existovala i slabá, která se postupně stala dominantními. Pro budoucí vývoj
angličtiny měla význam tendence proto-germánštiny klást důraz na první slabiku, což
postupně vedlo k zeslabování či dokonce ztrátě nepřízvučných slabik, zvláště na konci
slov. Z mnoha dialektů germánských kmenů Anglů, Sasů a Jutů, které přišly na ostrovy ze
severu kontinentu, se v Anglii prosadil jako literární standard západosaský dialekt, kterým
se mluvilo na jihu. Nicméně přímým předkem moderní angličtiny je dialekt Anglů.
Ve fázi staroangličtiny již existovaly jen čtyři pády a oproti proto-germánštině se snížil i
počet vzorů skloňování na tři nebo čtyři. V důsledku přízvuku na první slabice se snižoval
počet významonosných koncovek podstatných jmen. Rozlišení pádů pak více záleželo na
skloňování přídavných jmen a určitého členu. Přesto je systém skloňování ještě poměrné
složitý a udržují se i gramatické rody. Staroangličtina převzala i proto-germánský
dvoučasový systém - znala čas přítomný a čas minulý, ale existovaly i různé indikativy a
subjunktivy. Nicméně se již začaly objevovat náznaky systému časů s pomocnými slovesy,
ale sloveso do ještě není pomocným slovesem ani v záporu, ani v otázce. Na druhou stranu
existuje díky skloňování daleko větší volnost ve slovosledu.
V době mezi roky 1100 a 1500 (střední angličtina) byl zásadně zredukován systém
skloňování. Vedle již zmíněné ztráty či zeslabení nepřízvučných slabik na konci slov se
zde projevila skutečnost, že na konci období staroangličtiny byly v Anglii početné skupiny
přistěhovalců ze severu Evropy, Vikingů, kteří útočili na Britské ostrovy již od přelomu
osmého a devátého století. Anglo-sasští obyvatelé Anglie mluvili jazykem, kterému
Vikingové patrně bez obtíží rozuměli. (Staronorština patří do severní větve germánských
jazyků, staroangličtina do západní.) Nicméně oba jazyky měly různé koncovky skloňování,
takže bylo třeba nalézt jiné prostředky.
Ve střední angličtině byl nahrazen gramatický rod přirozeným. (Dnes existuje několik
výjimek, např. she ship.) Zbyly dva vzory skloňování podstatných jmen a zredukoval se
počet tvarů podstatných jmen na dva (např. boy, boys), přičemž druhý vzor prakticky
vymizel do patnáctého století, i když zbytky existují dodnes (oxen, children, brethren oslovení členů organizací). Ke ztrátě pádových rozdílů došlo i u přídavných jmen a
ukazovacích zájmen. Významnou roli začal hrát pořádek slov ve větě. Podmět věty vždy
větu uvozoval následován slovesem. Místo pádových koncovek začala být k určení pádu
využívána samostatná slova, jmenovitě předložky. Velmi se komplikuje systém časů.
Vedle pomocných sloves be, have a později do a modálních sloves stall, should a will se
začíná používat budoucí čas s will a shall. Perfekta a trpné rody sice existovaly již ve
staroangličtině ale teprve ve střední angličtině se u perfekta prosadilo pomocné sloveso
have (be na rozdíl od němčiny, v tomto užití zmizelo) a u trpného rodu be. Postupně se
začaly objevovat i průběhové časy, ale ty se plně prosadily až v moderní angličtině.
Angličtina to však neměla jednoduché. Mohla snadno zaniknout Po roce 1066 totiž byla v
Anglii zastíněna francouzštinou, což byl jazyk tehdejší vládnoucí vrstvy, a latinou,
užívanou v náboženských i mezinárodních záležitostech. S ve drivejsi postaveni začala
znovu získávat až ve třináctém století, když Jan Bezzemek (vládl v letech 1199- 1216)
Přišel jak o Normandii (1204), tak o Anjou, Maine, Touraine a ťoitou (izuoj. ueiinitivne
znovu převážila ve čtrnáctém století, kdy začala vzn^at vyznamna hterami díla v
angličtině. Již zmíněný Wycliffův překlad Vulgáty a díla Geoffreye Chaucera (1340 1400).
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Přesto si latina udržovala vysokou vážnost ještě v raných dobách moderní angličtiny. Byl
to mezinárodní jazyk vzdělanců a tzv. grammar schools zakládaly svou výuku od začátku
šestnáctého století právě na klasické latině. Žáci studovali latinu, latinskou literaturu,
latinskou historii a rétoriku. Na univerzitách se v latině přednášelo. Není tedy náhodou, že
angličtí myslitelé psali svá díla latinsky. Francis Bacon sice napsal své dílo Advancement of
Learning v angličtině, ale Novum Organum (1620), které považoval za svůj hlavní
příspěvek k vytvoření nové vědecké metody, v latině. Jeho slavné idoly rodu, jeskyně,
tržiště a divadla jsou původně v latině: idola tribus, idola specus, idola fori, idola theatri. I
další významná vědecká díla publikovaná Angličany v 17. století byla napsána a vydána v
latině. Např. Gilbertova kniha o magnetismu (1600), Harveyova o krevním oběhu (1628) a
Newtonova o teorii gravitace a pohybových zákonech (1689).
Od začátku osmnáctého století se ovšem angličtina prosadila i na poli vědy. Pomalé
opouštění latiny bylo způsobeno: reformačním hnutím, které podporovalo široké masy
neznalé latiny, růstem národního mínění a vzestupem sociálních skupin, které se chtěly
učit, ale v angličtině. Nicméně v době, kdy angličtina začala pronikat na pole vědy (1580 1660), neměla svou vlastní terminologii, proto byla stále pod značným vlivem latiny.
Pravopis nebyl standardizován ještě v rané moderní angličtině. Anglická slova se většinou
jinak čtou než píší proto, že na konci 17. století byl standardizován již archaický pravopis,
reprezentující výslovnost před Velkým posunem samohlásek - Great Vowel Shift. Ten
začal na počátku patnáctého století a byl dokončen okolo roku 1700. V té době se již
používalo pomocné sloveso do a angličtina se mnoho nelišila od té dnešní. Přesto stále
pokračuje proces její proměny v analytický jazyk, což lze dobře vidět na velké oblibě
sloves frázových (např. call (her) up) a předložkových (např. call on (her)), ale i typicky
analytických konstrukcí (např. have a look = look; take a glance at = glance at).
Velmi se rozšířila i slovní zásoba angličtiny, což bylo způsobeno zvláště tím, že se v
devatenáctém století stala světovou lingua franca. Mocná Britská hše stála za rozšířením
angličtiny do vzdálených koutů světa, kde existovaly skutečnosti, pro které angličtina
neměla slova, takže si je půjčovala z tamních jazyků. V témže století se Británie stala
vedoucí průmyslovou i obchodní mocností. Vědci a vynálezci jako Mare Isambard Brunei,
William Siemens, Gugliemo Marconi a další se sjížděli do^ Anglie, kde měli lepší
podmínky pro výzkum. Nová vědecká t e r m i n o l o g i e byla vytvořena nejprve v angličtině
Navíc se postupně zvyšoval vliv USA. Mezi lety 1750 - 1900 byla polovina významných
vědeckých statí napsána v angličtině. Takřka všechny novinky ve vede echnice a
technologiích (noviny, rozhlas, televize, železnice atd.) zasahly nejprve anglicky mluvicí
země. Většina mezinárodních organizací používala a pouziva angličtinu jaKo jeanaci jazyk.
Angličtina tak získala zcela výsadní postavení po čelem svete.

3

-8.2 Filosofie anglicky mluvících zemí
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se již stává, spolu s Paříží, nej významnějším centrem středověké fdosofíe v Evropě. Byla
to doba střední angličtiny, kdy skloňování bylo již velmi zredukované, nicméně angličtí
myslitelé - v souladu s dobovými zvyklostmi - považovali za jazyk učenců latinu. Svá díla
vydávali v latině, kterou používali i na univerzitní půdě. Přesto je v jejich myšlenkách
znatelná jistá pokrokovost, kterou bychom jinde marně hledali. Například Roger Bacon
(1214 - 1294) kritizoval své soudobé kolegy - scholastiky - pro neznalost řečtiny, arabštiny
a matematiky, ve které viděl základ všech věd. Požadoval rovněž, aby byla akcentována
bezprostřední zkušenost, tedy pozorování přírody a experimenty. Zabýval se rovněž
fyzikou, úspěšný byl zejména v optice. Další, Jan Duns Scotus (1270 - 1308), nevěřil - na
rozdíl od Tomáše Akvinského - v možnost úplné shody filosofie s teologií, upřednostňoval
filosofii a obrátil pozornost k metodě a vědeckým důkazům. William z Ockhamu (1290 1349) byl pro zásadní oddělení duchovní a světské moci, víry a vědy, teologie a filosofie a
další významná osobnost, John Wycliff (\ 320 - 1384), byl velkým reformátorem a kritikem
katolické církve (a Husovým prostřednictvím i myšlenkovým vůdcem husitů).
Další významní myslitelé v Anglii doby rané moderní angličtiny po roce 1500. Angličtina
té doby se dnešní angličtině podobala již poměrně dost. Myšlenky té doby se dotýkaly dvou
stěžejních témat: problematiky lidského poznání a hledání co nej spravedlivějšího
společenského a politického systému. Samotný začátek tohoto období přinesl učence, který
přišel s myšlenkami týkajícími se ideálního státu. Thomas More (1479 - 1535) a jeho dílo
Utopia našli mnoho následovníků. Francis Bacon (1561 - 1626) otevřel empirickou linii v
anglickém myšlení. Uvědomoval si, že bez studia přírody samé nenabudeme nových
poznatků. Věda je mu užitečnou a potřebnou pro rozmnožení blahobytu i moci člověka,
protože, jak říkal, „vědění je moc". Prosazoval novou metodu myšlení - a sice indukci,
úsudek směřující od jednotlivého k obecnému. Jeho důraz na problematiku smyslového
vnímání ovlivnil další anglické myslitele. I on psal svá nej významnější díla latinsky
(tehdejší lingua franca), protože byla určena celému lidstvu. Thomas Hobbes (1588 - 1679)
byl významným politickým myslitelem. Zastával silnou centrální moc, monarchii.
Důvodem mu byl přirozený stav lidí, válka všech proti všem. (Citát „Bellum omnium
contra omneš" známe latinsky!) Je proto nutné, aby se lidé dobrovolně zřekli práva vlády
nad sebou samými. Velmi pokrokové jsou jeho myšlenky o svrchovanosti občana a
Přirozené rovnosti všech lidí. Filosofie se podle něj musí opírat o rozum Hobbes odmítl
vrozenost idejí, stejně jako John Locke (1632 - 1704) který chape idskou duši před
získáním jakýchkoliv zkušeností jako tabula rasa. (Opět známe latinsky!) Původ všech
idejí je podle něho ve smyslech, ale rozum, který prijate informace dale zpracovává, je
Přesnější a proto vyšší než pouhá empirická činnost. V oblasti politiky Locke odmítl
Hobbesovu koncepci absolutní monarchie a kladl důraz na rovnos mezi lidmi Ir George
Berkeley (1684 - 1753) navázal na Lockův senzualismus a dusledne ho zbavil všech
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Humův krajan Adam Smith (1723 - 1790). Hume správně postřehl, že rozhodující tendencí
v anglické společnosti se stával ekonomický zisk. Hume se zabýval i etikou. Tvrdil, že
samostatně myslící člověk nepotřebuje náboženské motivy k tomu, aby jednal mravně,
protože je k tomu veden vlastním rozumem. Navázal tak na hraběte
Shaftesburyho
(Anthony Ashley Cooper, 1671 - 1713), který zakládal etické principy v nich samých bez
závislosti na náboženství. V jeho pojetí je pro hodnocení lidského činu důležitější záměr
člověka než účinek jeho jednání.
V devatenáctém století byl v anglické filosofii nejvýraznější utilitarismus,
filosofie
užitečnosti. Zakladatel směru, Jeremy Bentham (1748 - 1832), viděl cíl v „co nej větším
štěstí pro co nejvíce lidí". John Stuart Mill (1806 - 1873) se snažil Benthamovy
utilitaristické myšlenky obhajovat. Zajímavé jsou i jeho názory na svobodu jednotlivce
uvnitř společnosti, která má proti svým členům zasahovat jedině tehdy, jde-li o svobodu
druhých lidí. Nej významnějším anglickým filosofem tohoto věku byl Herbert Spencer
(1820 - 1903), který v souladu s Comtovým pozitivismem tvrdil, že filosofie má utřídit
člověku dané jevy. Centrálním jevem byl pro Spencera vývoj. Myšlenku evoluce
uplatňoval na všechny oblasti jevů. V politické oblasti si Spencer, stejně jako Mill, vážil
individuální svobody, což u něho vedlo k odmítání socialismu.
Shrňme, že anglické filosofické myšlení vykazuje praktické zaměření. Britové vždy
prokazovali daleko střízlivější smysl pro fakta než kontinentální filosofové. Již v době, kdy
učený svět byl spíše kosmopolitní než národnostně rozdělený a jazykem filosofie byla
latina, se Angličané odlišovali od ostatních učenců svým dřívějším a zřetelně větším
zaměřením na empirické poznání přírody. Tato linie se později ještě prohloubila. Angličtí
myslitelé se zajímali o praktické problémy lidské společnosti a snažili se svým myšlením
přispět ke zlepšení života lidí, což vyvrcholilo v utilitaristické filosofii.
Podobně praktická filosofie se vyvinula i ve Spojených státech. Je příznačné, že tradiční
svobody občanů Spojených států za mnohé vděčí myšlenkám Angličana, byť Angličany
nenáviděného, Thomase Paina (1737 - 1809) a j e h o dílu Rights of Man. Spojené státy chtě
nechtě přijaly mnohé z anglického myšlení, vždyť velká většina prvních občanů nového
státu přišla z Anglie nebo byla potomky rodilých Angličanů. Nej významnějším směrem
amerického myšlení devetenáctého století byl pragmatismus. Za jeho zakladatele je
považován Charles Sanders Peirce (1839 - 1914), mimochodem rovněž zakladatel
sémiotiky jako samostatné vědní disciplíny. Právě nauka o znacích měla vliv na jeho
pragmatismus. Peirce totiž hledá význam pojmů v jejich vztahu k subjektu. Význam se tak
stává souhrnem praktických důsledků. Pragmatismus zpopularizoval William James (1842
- 1910). Motivem jeho filosofování není otázka, jaký je okolní svět sám o sobě, ale jak se v
něm co nejlépe zařídit. Proto je pro člověka lepší idealismus a víra v boha, než
materialismus a ateismus. Realita je podle Jamese vytvářena volním úsilím, přičemž
rozhodující jsou praktické zájmy subjektu. John Dewey (1859 - 1952) hovoří o
pragmatismu jako o kopernikovské revoluci ve filosofii, neboť odvrátil její pozornost od
Problémů filosofů a zaměřil ji na řešení lidských problémů. Jediným reálným světem,
světem skutečných hodnot, je svět bezprostřední lidské zkušenosti. Lidský život má
Praktický charakter ve kterém jsou základními kategoriemi úspěch a neúspěch. Člověka
Proto nezajímá, čím jsou věci samy o sobě, ale čím jsou a mohou být pro něho. Nežijeme
ve světě věcí nýbrž ve světě významů. Proto jsou ideje hodnoceny podle své efektivnosti.
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Hlavní proud americké filosofie se snažil přeměnit filosofii ve vědu o zlepšení života
založenou na praktické hodnotě. Centrálním je zde pojem užitek (užitečnost). To je zcela
jiný pohled než nám nabízí evropská kontinentální filosofie té doby, avšak vcelku zapadá
do trendů předchozího vývoje anglického filosofického myšlení.

3.8.3 Angličtina a filosofie
Konečně se obraťme zpět k naší původní otázce po vlivu jazyka na způsob, jakým se v
anglicky mluvících zemích filosofuje? V každém případě se tento jazyk v mnoha
hlediscích ze skupiny indoevropských jazyků vyděluje. Nemá skloňování a závisí hodně na
slovosledu. Různé slovní druhy mohou mít stejný tvar - např. podstatné jméno play a
sloveso to play či walk a to walk. Rozeznáme je jen podle slovosledu. Rody jsou přirozené,
což jasně vyděluje člověka - muže a ženu - od všeho ostatního. Celý systém časů je velmi
logický a pravidelný - u perfekta je vždy příslušný tvar slovesa have, u budoucího času je
vždy pomocné sloveso will (shall se již příliš nepoužívá), u trpného rodu je vždy pomocné
sloveso be, pro průběhové časy se používá opět sloveso be, ale významové sloveso vždy
přibírá koncovku -ing. Problémy přináší snad jedině výslovnost, která se z již výše
zmíněných důvodů neshoduje s pravopisem. Jistě, existuje řada nepravidelných sloves, ale
tím výčet těžkostí prakticky končí.
Angličtina se v průběhu doby stala jazykem velmi úsporným, logicky fungujícím a v praxi
velmi úspěšným - vždyť je to dnešní lingua franca. Příslušná filosofická tradice není tak
úspěšná jako jazyk, na kterém stojí, ale dobře odráží jeho strukturu. Jazyk samotný nemá
jednoznačně rozhodující vliv na způsob filosofování. T o , y a £ j e skutečnost uchopována a
interpretována, bytostně souvisí právě s jazykem a jeho prostředky. Jistě však hraje
významnou roli i to, a ; je jazykem uchopováno. Nikdo nežije ve vzduchoprázdnu. Všichni
filosofové vždy nějakým způsobem reagují na okolní skutečnosti. Filosofie - jako každá
jiná lidská aktivita - odráží svou dobu, kulturu a tradici. I proto lze filosofii dělit mimo jiné
na antickou, středověkou, novověkou, ale i na anglickou, německou, francouzskou atd. Na
každou filosofii má vliv zejména to, co je v určité době a v určitém prostředí vnímáno jako
problematické, co je tematizováno.
Filosofování souvisí s kladením otázek. Pro filosofii je důležité hlavně umění položit
správnou otázku, správným způsobem, ve správnou chvíli. Jen výjimečně se objeví
myslitel který je schopen otevřít zcela nové téma. Většinou se znovu promýšlí, prohlubuje,
rozšiřuje, brání, zpochybňuje či zcela odmítá to, s čím ten či onen titán ducha přišel. Ve
filosofii proto existují jistá stálá témata, která jsou však různými filosofy nahlížena odlišně.
To je možné pozorovat i na anglické filosofii a je to relevantní:. pro vztah angličtiny a
anglické filosofie. Vzhledem k tomu, že hlavní směr ji byl udan již v době, kdy angličtina
ještě byla fiektivním jazykem, angličtina chápaná jako analyticky jazyk nemohla
filosofování negativně ovlivňovat. Nelze opominout ani fakt, ze po dlouhou dobu bylo pro
filosofy nezbytně nutné dobře znát značně flektivm latinu. Jazyk je d a k významný z
hlediska problematiky filosofické terminologie. Pokud nejaky myslíte chce cosi sdělit,
musí mít k dispozici vhodný pojmový aparát. Tento problem byl na poli angličtiny resen
zejména vvDŮičkami z latiny. Ty pronikly do angličtiny v dobe, kdy oba jazyky staly na
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různých koncepcích používali stejné pojmy s jiným obsahem, terminologie se stala mnohdy
dosti zavádějící. Způsobují to i překlady do jiných jazyků, neboť přeložené slovo má často
jiné konotace než to v původním jazyce. Některé přeložené pojmy proto působí bez
„přispění" překladatelů až krko- či spíše jazyko-lomně. Ilustruje to problém překladu
dvojice Aristotelových termínů DYN AMIS - ENERGEIA, která byla do latiny přeložena
jako potentia - actus. Přes latinskou verzi se tato dvojice dostala do češtiny, kde se obvykle
používá překlad možnost - skutečnost. Nicméně Benyovzsky uvádí jako vhodnější překlad
síla - činnost?5
Z celého historického vývoje angličtiny se jeví jako filosoficky nej významnější změna
gramatického rodu na přirozený. Tato změna zcela vyděluje člověka z přírody a ten se
dokonce najednou nachází vymezen jako muž (he) nebo žena (she) vůči všemu ostatnímu
(it). Tak se mohlo přihodit, že Angličané, a posléze Američané, začali podporovat vědu
(jakožto prostředek pro zlepšení života člověka) více než ostatní národy - a dosáhli v ní i
větších úspěchů a velmocenského postavení. Snad proto je filosofie v angličtině
utilitaristická a pragmatická - pro člověka a jeho dobro.

3.9 Porozumění cizím kulturám prostřednictvím studia jazyka
Cesty k porozumění cizím kulturám jsou různé. Na každé z nich se potkáváme s cizími
kulturami, ale abychom se s nimi pouze nemíjeli, musíme se zastavit. Z potkávání se musí
stát setkávání, při kterém si navzájem nabídneme své náruče, obejmeme se a „ohmatáme".
V náručí se jeden druhému s důvěrou vzájemně otevíráme. Setkávání je možné po mnoha
způsobech. Nejjednodušším modem je cestování, kdy cizí kulturu poznáváme zevnitř, na
jejím domovském místě, spolu s tamní krajinou, přírodou a lidmi. Alternativně poznáváme
cizí kultury zvnějšku, například četbou a studiem jazyka a reálií, či
nasloucháním
cizincům, s nimiž se vzájemně podivujeme nad danostmi našich různých kultur, krajin,
přírody a lidí. Rovněž závisí na vnímavosti a situovanosti člověka.
Nás zde zajímá porozumění prostřednictvím jazyka, jakkoli úzce či vzdáleně souvisí s
ostatními způsoby vzájemného setkávání se různých kultur. Lidé se navzájem dorozumívají
jazykem, který je pro člověka tou nej základnější - ne však jedinou - cestou ke sdílení
smyslu, k vytváření sféry společného a k vzájemnému porozumění. Mateřský jazyk je přitom
zcela výjimečný Skrze něj odmala poznáváme svět; zakládá naše poznání tím, že nás
vtahuje do určitých, již předem daných, vzorů vidění světa z lidské perspektivy. Cizím
jazykům se učíme teprve posléze a odlišným způsobem, který v drtivé většině případů
zahrnuje srovnávání s m a t e ř s k ý m jazykem. Naučíme-li se cizímu jazyku, usnadní nám to
běžný kontakt s cizinci. Jsme-li na cestách schopni domluvit se, vše se proměňuje.
Cizincem sice v jiné společnosti zůstáváme - a s nej větší pravděpodobností i navždy
zůstaneme, ať rozumíme sebevíc. Avšak znalost jazyka nesmírně usnadňuje naše případné
začlenění se do dané společnosti, neboť nám umožňuje sdílet vjejim rámci význam a
hlavně smysl, otevírá nám cestu do její sféry společného.
Co vlastně znamená, když řeknu: „učím se cizímu jazyku"? Je v ní obsaženo pochopení, že
to musí být k něčemu dobré. Učím-li se něco, je mým cílem se to naučit a tedy umět.
Umím-li něco, mohu to v příhodné situaci použít. Jak a k cemu, to odvisí od situace a
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potřeb jedince. V každém případě je mnoho různých rovin znalosti jazyka, což s sebou
nese další problém - o co má jít a o co jde ve výuce cizím jazykům? Cizí jazyk běžně
chápeme jako slovníkový seznam slovíček a souhrn gramatiky, které j e třeba správně
používat, což se v jazykové výuce učíme. Ovšem skutečné každodenní používání
(mateřského i cizího) jazyka obsahuje řadu prvků, které se vymaňují ze sevření slovníků a
gramatických příruček.
Těmito aspekty jazyka se jazykověda začala zabývat snad až kolem roku 1980, kdy byla
vydána dnes již klasická kniha amerických lingvistů Lakoffa a Johnsona Metaphors We
Live By - Metafory, kterými žijeme,46 Do té doby bylo toto pole téměř výhradně doménou
filosofie. Mezi jinými - již uvedenými - filosofy, se jazykem filosoficky zaobíral Paul
Ricoeur, který ve stati Struktura, slovo, událost47 upozorňuje na antinomii jazyka jako
struktury a jako události. Zjednodušeně řečeno, v mluvě se neustále konfrontují pravidla
jazyka s potřebou jejich přizpůsobení konkrétní prožívané situaci. Jazyk používáme vždy
se záměrem „říci něco o něčem" (Ricoeur 1993:207) a někomu. Slovo je oním místem
„mluvy, kde neustále probíhá výměna mezi strukturou a událostí" (Ricoeur 1993:204). Pro
proměnu jazyka při současném zachování jeho identity je zásadní jev polysémie (tj.
vícenásobného významu určitého slova), který by nebyl možný, kdyby jazyk nebyl „živý".
Žije v každodenním používání při lidském setkávání, kdy struktura slouží události. Událost
je tedy původní.
Jazyk používáme jednak k zachycení toho, co prožíváme a vnímáme, k vytváření
jazykového obrazu skutečnosti, ke sdělování a sdílení těchto obsahů, ale i k zachycování a
předávání imaginárního a hypotetického. Slova přitom skládáme jako kamínky do
mozaiky, kterou můžeme předkládat druhým. U mozaiky, podobně jako u jazyka je
důležitější celek než jednotlivé části, které ho tvoří. Celkem je v případě jazyka kontext, v
němž se jednotlivá slova objevují. Teprve v j e h o rámci nabývají patřičných významů a
smyslu. Kontext odkazuje ke sféře společného, k základu, jádru či podstatě společenství,
odkud vystupuje a obdarovává naši řeč smyslem. Co vše je součástí této sféry? Toho nelze
v úplnosti nikdy dohlédnout. Je do jisté míry sdílena všemi, kdo vstupují do vzájemného
rozhovoru v rámci společenství. Určité minimum sdíleného je nutné, ale přitom se toto
sdílené nikdy nikomu nedává ve své úplnosti a ani dva lidé z něj nikdy nemohou znát
přesně totéž Jak j e tedy vůbec možné rozumění? Jde vždy o autentické vyhmatávání toho,
co nám může umožnit sdělit a sdílet smysl. Někdy to je jednoduché, jindy přetěžké.
S někým si přesně porozumíme díky jedinému gestu, jindy nestačí ani dlouhé vzájemné
projasňování pozic účastníků rozhovoru. Zvláště, není-li přítomna vůle a opravdová snaha
porozumět, k níž je nutné otevřít se druhému v rozhovoru.
Ono sdílené není vázáno výhradně na určitou jazykovou komunitu Mnohé je sdíleno v
rámci daleko širších společenství, ať už máme na mysli všechny lidské bytosti nebo vše
živé vůbec Nás však zde zajímá sdílení v rámci jazykového společenství Lide mluví
určitým společným jazykem uvnitř dané společnosti Ta žije pospolu a spolecne prozívá
určité události. Jednotliví členové společnosti se bezne kazdodenne setkavaji a hovon
spolu o tom, co se kolem nich děje, co prožívají. Hovon spolu (většinou) svým materským
jazykem ktèrv se naučili již jako děti. Jazyk už je zde před nimi uvnitř společenství a pro
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mateřským jazykem člověk přijímá v jistém smyslu i skutečné a imaginární události a
skutky, které byly předky i současníky prohovořeny. Mateřský jazyk s sebou apriori nese
nezaměnitelný způsob vidění světa neboli specifické pozadí či kontext(y), odkud se bere
půda pro vzájemné porozumění.
Uvědomme si, že výše uvedené nepřipouští oddělování jazyka od kulturního a historického
dědictví příslušného jazykového společenství. To, co se událo, je již samo o sobě
uskutečněním jedné z možností, ale zároveň i jistým omezením, či lépe vymezením
určitého směru, kterým se společnost vydala a ubírá. Každé rozhodnutí se stává součástí
identity toho, kdo ho činí. To neplatí jen pro jednotlivce, ale i pro jazyková společenství a
národy. Každá společnost prožívá různé pozoru-hodné i všední události. Často právě
pozoruhodné události zakládají pozdější všední události jako odlišné od všedních událostí
v jiných společenstvích. Každý národ prožil významné chvíle, zaznamenání-hodné události
a pozoru-hodné činy svých zástupců, které výrazně vystupují z mnohosti těch ostatních. K
nim se společenství vztahuje jako k uzlovým bodům svých dějin, interpretuje š i j e po svém
a je na ně patřičně hrdé, protože právě významné události z něj tvarují to, čím je a zároveň
rozdělují nepřetržité plynutí času na snadněji uchopitelné a pochopitelné dějinné celky
s osobitou atmosférou.
Každá jazyková komunita má své tradice, folklór, slovesnost a umělecká díla, která „zná
každý" člen komunity. Jsou události, produkty tvůrčí lidské práce, kulturní a životní
vzorce, ale i určitý typ krajiny, které jsou pevnou součástí oné sféry společného, ze které se
rodí sdílený kontext - jediný správný klíč k otevření smyslu slov i činů členů společnosti.
Toto vše společně vytváří nej důležitější statek každé společnosti - její identitu. Každý
národ má své symboly, které vznikly na poli kultury. Pro Čechy jsou významné například
hymna Kde domov můj, socha sv. Václava na Václavském Náměstí nebo Příhody dobrého
vojáka Švejka od Jaroslava Haška. Jsou tak důležité proto, že se k nim Češi právě jakožto
Češi stále obracejí a naplňují je významem, kterému společně dobře rozumí. Identita se
dědí a předává z pokolení na pokolení. Slovo dědit přitom původně znamenalo ,jíti k
duhu". Příbuzná jsou například slova „prospívat" či „dařiti se" (Machek 1971:113).
Hovoříme-li o kulturním (a přírodním) bohatství zděděném po předcích které pouze
spravujeme pro budoucí, vykazujeme tím porozumění sobě a svému životu jakožto
součásti něčeho většího, co nás přesahuje.
Do sféry společného patří rovněž celé bohatství jazyka - nesčetné množství metafor,
metonymií, ustálených slovních spojení, lidových říkanek, písní a přísloví víceméně
nahodile vzniklých v reflexi každodenního života i výjimečných chvil. Pravě v nich se snad
nejvíce odhaluje skutečnost, že jazyk (možnosti jeho struktury, denotáty . konotace slov a
tak dále) je do značné míry určující v tom, jak jeho mluvci vnímají a utnd uji svět do
pochopitelných menších celků. Proto je nesmírně obtížné přeložit reálie a cele bohatství
daného jazyka. V překladu se vždy něco z původního významu ztra i. Cizinec muze jen
s těžkostmi a nepřesně rozumět například pořekadlům Uved tne několik pnk a d u . ^
jako sedláci u Chlumce; to je švejkovina; je to klukjakBrno.
Často a mnohdy bezdecne
používáme právě takovýchto úsloví. Odkazujeme se tím výslovné ke sfere spolecneho.
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uuvn* metaforv vzniklé na antických a křesťanských základech.
V celoevropském kontextu sdílíme hlavně metaioiy
Například: bylo to Pyrrhovo vítězství; boj Davida a Goliáše.
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Ukazuje se nám, že skutečný význam onoho „umím cizí jazyk'' je v našem běžném
porozumění chápán nepřesně. V žádném případě se nekryje k frází „rozumím jazykovému
společenství a jeho členům"\ Někteří lidé mají pocit, že umí cizí jazyk, když dokáží
správně vyřešit úkoly v jazykovém testu, jiní se takto hodnotí, dokáží-li se domluvit s
cizinci na ulici či s nimi sjednat obchod. Jinak „umí" cizí jazyk ten, kdo trvale žije v cizím
jazykovém společenství, jinak učitel cizího jazyka, ještě jinak jeho žáci. Na druhou stranu
všichni nějak víme, že cizí jazyk nikdy nebudeme umět jako rodilí mluvčí. Jak ošidné je
klišé: „Umím cizí jazyk."
Co z toho vyplývá pro výuku cizích jazyků jakožto cestu k porozumění cizím kulturám?
Předně je nutné říci, že pro studium cizího jazyka je zřejmě nezbytný určitý základ znalostí
gramatických struktur a slovní zásoby, ale tyto by měly být vyučovány ve smysluplných
souvislostech. Těmi nechť je postupné a podle schopností a věku odstupňované poznávání
sféry společného, na kterém lze cílovému jazykovému společenství porozumět. Takto
chápané jazykové vyučování je otevřeností ve smyslu upřímné snahy o hledání a
odhalování identity cizí společnosti jakožto toho, co se v jejím životě ukázalo a ukazuje
jako podstatné. Znalost reálií je významná. V jazykovém vyučování, které si klade za cíl
porozumění cizí kultuře, se nelze vyhnout tématům, která jsou pro dané jazykové
společenství typická. Je to hledání klíče k otevření brány porozumění jejím kontextům a
tím i lidem. Učitel ovšem nemůže jen tak předat studentovi klíč k odemknutí domu cizího
společenství. Může pouze vytvářet vhodné příležitosti a motivovat studenta k tomu, aby ten
klíč našel sám, aby si vybral cestu, vydal se po ní a s napětím vyhlížel vstříc setkáním
s cizími kulturami. V tom je výuka cizím jazykům podobná zprostředkovávání filosofie.
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4

Cesty a cestování

4.1 Cesta jakožto pohyb
Motto:
Cestování je pohybem ve vší jeho rozmanitosti - pohybem těla, duše i ducha.

Následující úvahy se budou dotýkat fenoménu cesty. Již v předchozích kapitolách jsme si
ukázali, jak důležitá jsou slova a řeč pro lidské vidění a chápání světa. Tím chceme
odůvodnit náš postup, v jehož rámci se pokusíme zodpovědět následující otázky. Jak se
cesta zjevuje našim smyslům? Čím je pro mě jakožto pro člověka? Jaké je místo cesty
vnáší reflexi světa? Kjakým horizontům slovo cesta poukazuje? Co může vyvolávat?
V našem přemýšlení se tedy necháme vést těmito otázkami a samotným českým slovem
cesta. Budeme hledat jeho významy, abychom se poté zaměřili na jeden z nich - na cestu
ve smyslu cestování - a snažili se zahlédnout jeho poukazy k lidskému bytí.

4.1.1 Co pro mě znamená slovo cesta
Čím je pro mě cesta? Když se řekne cesta, tak ji vidím, slyším, cítím. Cesta je prašná,
obyčejně dvoustopá (jednostopá je spíš cestička), uprostřed prorostlá travou, hrbolatá, po
dešti plná kaluží a blátivá. Je i není tichá: neslyším na ní žádný hluk (to slovo ve mně
vyvolává nepříjemné představy města), zato vnímám šum větru opírajícího se do vysoké
trávy a do obilí, do listí a větví stromů a keřů rostoucích podél cesty, aby se na nich mohli
slétávat švitořící ptáci, kteří mi zpívají do kroku. Na cestě voní květiny a hlína a vzduch a
slunce či déšť.
Jdu po ní a vím, že ona je tu pro mne, pro člověka. Je jí vidět až do dálky, ale ona neleží
jen tak na zemi, ona se vine, či spíš odvíjí, vlní se nahoru a dolů, doleva a doprava. My lidé
potřebujeme cestu a cesta potřebuje nás. Je tu pro nás, aby nám ukazovala směr, abychom
se nedostali na scestí a my ji naopak chráníme před trávou, která ji chce zarůst, ukrýt a
pohltit. Cesta v sobě zadržuje naše kroky a podává o nich zprávu: „Tudy šli lidé!". Ano,
cesta mluví! Volá mě, abych po ní šel nebo jel. Říká mi: „Pojď, nech se mnou vést, ukážu
ti svět!". A skutečně! Na cestě mohu pomalu jít, zastavit se a rozhlížet se po krajině. Vidím
tam bodláky a ohradu a krávy a pole a les a kopce a v dálce hory. Vidím tam svět. Cesta je
v přírodě, ne ve městě. Tam jsou ulice a chodníky; ty jsou jiné.
Cesta má moc. Spojuje lidi a místa. Poukazuje na význam míst. Pořekadlo „všechny cesty
vedou do Říma" naznačuje význam tohoto města, pupku světa. Podíváme-li se například na
historické mapy cest v českých zemích, nápadně se sbíhají do míst jako Praha, Brno, Plzeň,
Písek, Olomouc, Opava. Pokud někam vede cesta, znamená to, že se tam lidé chtějí nebo
potřebují dostat.' Cesta je důkazem důležitosti místa, ke kterému vede. Nevede-li někam
žádná cesta, je to, jakoby ono místo pro lidi vůbec neexistovalo. Jak těžké je dojít tam, kam
žádná cesta nevede! Vždy je potřeba někoho, kdo by cestu pro-čistil (slovo cesta
etymologicky souvisí se slovesem čistit) a tím vlastně vytvořil, nabídl a vybídl nás
k následování Každé následování cesty je vlastně díkůvzdáním, oceněním a poklonou těm,
kteří si dali tu práci a pro čistili nám ji. Avšak ani úloha následovníků není zanedbatelná,
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protože svými kroky udržují cestu čistou a tedy průchodnou pro další a další poutníky. Jen
oni jsou zárukou jejího užívání, bez něhož by cesta sešla a zašla.
Autentický prožitek cesty:
Dnes ráno, sedmého května 2005, jsem šel po cestě a bylo mi dobře. Všude, kam jsem
se podíval, bylo jaro. Tráva na pastvině byla krásně zelená, podobně jako stromy
shromážděné v nedaleký les. Ptáci mi zpívali do kroku, který jsem ani nemusel hlídat
očima, protože nohy šly samy a já měl dostatek času k naslouchání a pozorování
přírody kolem. Krávy na pastvině polehávaly a já jim trochu záviděl, jak dokáží žít. Ale
najednou jsem si uvědomil, že jsem se ocitl na májové slavnosti, v průvodu. Vítr mě
hladil po levé tváři a zároveň mě přátelsky cuchal vlasy, osika na mě mávala svými listy
jako mávátky, tráva a šípkový keř se mi opakovaně klaněly, jakoby mi říkaly „Vítáme
Vás, Vaše Veličenstvo!" Najednou jsem si uvědomil, že toho krále ze mě udělala cesta.
A j á nevděčník jsem na ni úplně zapomněl. „Promiň cesto - děkuji ti!"

4.1.2 Cesta jakožto chvála prostoru
Skutečné vzdálenosti míst neurčují nějaké abstraktní vzdušné (myšlené) čáry převzaté z
eukleidovské geometrie. Blízkost a vzdálenost určují lidmi prošlapané a používané cesty a
jejich stav. To ony určují dobu a námahu potřebnou k tomu, aby se člověk dostal tam, kam
míří. Cesty krajinu rozdělují a zároveň zpřístupňují tak, že nám umožňují do ní pronikat.
V době, kdy nás na přelomu tisíciletí stále více přitahují rekreační aktivity spojené
s pohybem a pobytem v přírodě (cyklistika, pěší turistika, běh na lyžích) si znovu
uvědomujeme důležitost cest a jejich výhody oproti silnicím a dálnicím. Milan Kundera
v Nesmrtelnosti o cestě píše:
Depuis huit moura, j'avais déchiré mes bottines
aux cailloux des chemins ...
Už osm dní jsem si rozdíral své boty o kamení cest...
píše Rimbaud.
Cesta: pruh země, po kterém se chodí pěšky. Silnice se liší od cesty nejenom tím,
že se po ní jezdí autem, ale že je jen čarou, která spojuje jeden bod s druhým. Silnice
nemá smysl v sobě samé; smysl mají jen dva body, které spojuje. Cesta je chvála
prostoru. Každý úsek cesty má smysl sám v sobě a zve nás k zastavení. Silnice je
vítězným znehodnocením prostoru, který její zásluhou není dnes než pouhou překážkou
lidského pohybu a ztrátou času.
Předtím než se cesty ztratily z krajiny, ztratily se z lidské duše: člověk přestal
toužit jít, jít po vlastních nohách a radovat se z toho. Ani svůj život už neviděl jako
cestu, nýbrž jako silnici: jako čáru, která vede od bodu k bodu, z hodnosti kapitána k
hodnosti generála, z funkce manželky do funkce vdovy. Čas života se mu stal pouhou
překážkou, kterou j e třeba zvládat čím dál většími rychlostmi.
Cesta a silnice, to jsou též dvě různá pojetí krásy. Když Paul řekne, že tam a tam
j e krásná krajina, znamená to: když tam zastavíš auto, uvidíš zámek ze sedmnáctého
století a u něho park; nebo: j e tam jezero, na jehož lesklé hladině, která se táhne do
dálky, plují labutě.
Ve světě silnic krásná krajina znamená: ostrov krásy spojený dlouhou čarou s
jinými ostrovy krásy.
Ve světě cest je krása nepřetržitá a stále proměnlivá; na každém kroku nám říká:
„Zastav se!"
Milan Kundera, Nesmrtelnost

91

Kundera v tomto úryvku staví do protikladu cestu a silnici. Cesta je pruhem země po
kterém se chodí pěšky. Souvisí s ní vnímání prostoru jakožto samo o sobě smysluplného,
nepřetržitě krásného ve svých stálých proměnách. Jeho nepřetržitá krása k nám po cestě
stále promlouvá. Jdeme-li pěšky po cestě, je pro nás důležitější být na cestě než samotné
dosažení jejího cíle. Jsme totiž uvnitř promlouvající krásy prostoru světa. Cesta posiluje
náš vztah ke světu jakožto našemu domovu. Na cestě nespěcháme, nýbrž se kocháme, silně
vnímáme a prožíváme radost ze života. Naopak silnice implikuje automobil a spěch,
s jakým se snažíme co nejrychleji dostat do cíle. Silnice je podobenstvím pro soudobou
technickou a konzumní společnost. Znehodnocuje prostor, chce ho stlačit a vytěsnit tak,
abychom nemuseli ve své honbě za penězi a konzumem ztrácet čas. Silnice vytlačuje cestu
i z pozice metafory života. I v něm se orientujeme na určité body, kdy dosáhneme nového
postavení a bez výčitek opomíjíme krásu okamžiku. Rozvoj vědotechniky zcela proměnil
naše vnímání prostoru a času. Čas potřebný k přesunu z místa na místo se neúměrně
zkrátil. Zvláště ve velkoměstech se přestáváme orientovat přirozenými směry a daleko
spíše spoléháme na dopravní spojení. Do cíle naší cesty se tak již nedostáváme „podél
řeky, přes most a klikatou ulicí do kopce", ale daleko častěji „čtyři stanice pětadvacítkou".
Většinou se pouze snažíme v našich každodenních obstarávkách někam kvůli něčemu
dostat a čas, který k tomu potřebujeme, je vlastně ztracený. Prostor je nám pouhou
překážkou, kterou je třeba překlenout a přetrpět.
Jaký je rozdíl mezi cestou a silnicí jakožto metaforami života? Nepřeklenutelný! Jde o dva
zcela odlišné přístupy k prožívání lidského života. Je-li život cestou, znamená to, že je
skutečně plně prožíván a žádná jeho chvíle není ztracená, je naopak darem. Stane-li se
naopak život silnicí, pak pouze vede k nějakým cílům, až posléze uplyne bez naplnění.
Ovšem zde je nutné dodat, že jsou silnice, na kterých je možné být na cestě a u věcí. Jde o
rychlost, s jakou se pohybujeme. Pohybujeme-li se pěšky, na koni či v současnosti lépe na
kole, je naše rychlost ještě stále přirozená a neznemožňuje nám vnímat okolní svět. Vyšší
rychlosti dopravních prostředků však již omezují přirozenou možnost být ve světě u věcí,
být v krajině, kterou cestujeme. Rychlost je únikem od lidského světa. Ne nadarmo píše
Kundera v Pomalosti o rychlosti jako lidské reakci na něco nepříjemného.
Novověk byl obdobím, které proměnilo cesty v silnice. Smyslem života se stal pokrok. Ten
umístil svůj cíl neomylně do budoucnosti. Současnost tak ztratila své zcela výsadní
postavení. Důležitější začal být zítřek. Teprve dnešek začíná současnému navracet jeho
důležitost. Stále více jsme nabádáni ke zpomalení zastavení se, prožití okamžiku či génia
loci. Takové myšlenky nechtějí prosazovat stagnaci. Jsou naopak příležitostí
kproměně,
k růstu. Stagnace je protiklad k novověkému pokroku, avšak zpomalení a zastavení se musí
být chápány mimo novověké schéma. Zastavení se umožňuje lidsky poznávat svět a chválit
prostor.

4.1.3 Významy českého slova cesta
Kjakým horizontům slovo cesta poukazuje? Zeptáme se různých slovníků, jak toto slovo
používáme v českém jazyce. Jazykové slovníky nabízejí souhrn (nebo jak říká Zdeněk
Neubauer „rozhrn") možných významů. Slovníková podoba slov nás může poučit a rozšířit
naše předchozí představy. Samozřejmě, že žádný výčet nemůže být vyčerpávající, nikdy
nezahrne vše, co slovo nabízí, ale přesto pomůže poodkrýt věcné souvislosti toho, čemu
říkáme cesta.
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Substantivum cesta je příbuzné s mnoha slovy. Jmenujme alespoň cestovat, cestování
cestovní
cestovné, cestující, cestovatel(ka),
cestovatelský,
cestář, scestný,
pocestný,
rozcestí a tak dále. Etymologickým pramenem je sloveso cěstiti, „čistit, klestit". Výchozí
praslovanské adjektivum cěsťh přesně odpovídá litevskému skáistas, ,jasný, čistý" z ie.
(s)kaíd-t- (viz Rejzek 2001:105). Je zde patrná spojitost s adjektivem čistý, které j e
odvozeno z praslovanského čisťh vzešlého z ie. (s)kld-to-, „ořezaný, oddělený" (viz Rejzek
2001:105). Blízká příbuznost slova cesta se slovesem čistit a přídavným jménem čistý nás
vede k původnímu významu - šlo o volný průchod v houští či v davu nepřátel. Cestu si
bylo třeba cěstiti - čistit si ji před sebou, odklízet překážky a tak si uvolňovat průchod, což
je patrné i na staročeských souslovích: mečem cěstu proklesti, cestu sobě vymejtiti, protřít
sobě cestu atd. (Machek 1971:84). Podívejme se nyní, jak je význam slova cesta vymezen
ve vybraných slovnících českého jazyka. Nebudeme zde níže zmíněné zdroje přesně
citovat, ale necháme se jimi vést při projasňování poukazů slova cesta k podstatným
skutečnostem v rámci českého jazykového obrazu světa. Nejprve nahlédneme do slovníku
staročeštiny, dále do výkladových slovníků a poté i do frazeologických, idiomatických a
synonymických.
V Gebauerově Slovníku staročeském
(Gebauer 1903:139) je hlavním heslem ke
zkoumanému slovu „cesta, někdy ciesta, dial, (mor.) těsta,-y, fem. cesta, Weg, Reise".
Gebauer uvádí různé tvary slova cesta. Staročeština znala celou řadu různých hláskování,
která zde uvádíme v prvním pádě: ciefta, cziezta, cziezzta, czyefta, czefta, czijefta, cziefta,
czefta, cefta, czijefta. Ve spojení se slovesy zde nalezneme spojení „cěstu znát i, vědě ti,
umě ti". Zajímavé je i dvouslovné pojmenování cěsta silná, které se postupně vyvinulo
v nové slovo silnice - „u cefty fylney, u czefty filne". Další odvozená slova od základního
tvaru cesta která Gebauer uvádí, jsou tato: cěstář, cěstné, cěstný, cěstník, cěstovati.
Příruční slovník jazyka českého (ČAVU 1935-1937:247-249) uvádí u hesla cesta
následující významy. Prvním je pruh země upravený pro chůzi nebo jízdu menšími povozy,
pěšina, stezka. Dále je zde uvedeno spojení křížová cesta - „řada čtrnácti obrazů
znázorňující jednotlivé výjevy z umučení Páně. Přen. Kráčeti křížovou cestou lásky." V
třetím významu se jedná o jakoukoliv dráhu pro chůzi nebo jízdu, průchod někam,
přechod nebo přístup. Jsou zde uvedeny některé příklady: řeky plynou po různých cestách,
voda si razí / klestí cestu, zamezit cestu ohni a tak podobně. Čtvrtý význam zdůrazňuje
pohyb - chůzi jízdu, plavbu aj., cestování. Právě tento významný odkaz k pohybu je
z našeho hlediska nejzajímavější, proto na tomto místě uvádíme vícero příkladů: „Lékař
doporučil cestu po moři. Cesta po Slovensku / Slovenskem. Památky z cest. Cesta zpáteční,
pěší svatební studijní, obchodní, dobrodružná. Šťastnou cestu! Dát, vydat se, strojit se,
chystat se vypravit se na cestu. Nastoupit zpáteční cestu. Podniknout vědeckou cestu.
Pokračovat v cestě Být na cestě / na cestách. Konat cestu po evropských zemích atd."
Konečně posledním, pátým, významem je směr, postup, metoda, způsob nebo prostředek
nějakého jednáni nebo usilování.
U hesla cesta najdeme mnoho odvozenin. V prvé řadě jsou tu zdrobněliny cestička, cestka.
Básnicky se čas od času používá tvaru cesií- „Mé srdce po ostnatém cesti zase pospíchalo
do bolestí." Adjektivum čestní pak označuje něco příslušejícího nebo pnlehleho k ceste
například kus země v jejím okolí. Početná je skupina slov spojených s cestováním. Patn
sem slovesa cestovat, méně používaná fonna cestu a tvar cestovava
Od prvního
jmenovaného slovesa jsou odvozena podstatná jména cestovatel a cestovatelka, cestuj ta,
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pocestný, cestovník a cestovnice a cestovatelství jako cestovatelova činnost, řadí se sem i
slovo cestoměr. Přídavné jméno cestovatelský je rovněž odvozeno od substantiva
cestovatel. S cestováním souvisí i přídavná jména cest ovací, cestovní (popř. v minulosti i
cestovný), snad i cestový (žel. cestová návěšť nebo návěst) a substantiva cestovné, popř.
čestné (výdaje) či cestník (sloup na rozcestí). Literární útvar vzniklý v průběhu cesty nebo
v reflexi na cestování označujeme substantivem cestopis nebo zdrobnělinou cestopisek.
Tvůrcem je cestopisec, což je další podstatné jméno. Používáme i přídavné jméno
cestopisný. Ke stavbě a údržbě cest a silnic se váží podstatná jména cestářství, cestář /
cestář, cestářka, ces ták (lidově cestář), cestmistr, přídavné jméno cestářský a sloveso
cestařit. V neposlední řadě obchodním cestujícím se říká cestáci či cesťáci.
Jmenujme ještě další tři odvozeniny slova cesta. Zdrobnělina cestička zaprvé odkazuje k
něčemu podobnému stezce - „Přiběhl do hospody tak promoklý, že nechával za sebou
cestičku; pěšinka ve vlasech." Rovněž se jedná o průchod, volné místo kprojití - „Strážník
mi rozhrnoval zástupem volnou cestičku." Zatřetí je cestička přeneseně prostředkem (k
čemu), východiskem (z čeho) a konečně lidově po cestičkám znamená oklikami. Dále je tu
podstatné jméno cestovatel, tedy ten, kdo koná delší cesty do cizích krajů za tím účelem,
aby je poznal a prozkoumal. Nakonec sloveso cestovat označuje aktivitu, tedy konat cesty
nebo cestu, být na cestách - „Mnoho cestoval, mnoho viděl a dovedl vypravovat. Ve dvou
se cestuje lépe. O, radostné cestování, jaké mají velcí páni! Cestování je nejlepší prostředek
proti všem útrapám ducha i srdce."
Autoři Slovníku jazyka českého, Váša a Trávníček (1946:140-141), heslo cesta rozdělují
do tří hlavních významových okruhů. Podle prvního z nich chápeme cestu jako svého
druhu fyzický objekt: místo, kudy se chodí nebo jezdí, vyšlapané, vyježděné nebo zvlášť
upravené. Taková cesta jde nebo vede tam a tam. My po ní míříme, můžeme ji někomu
ukázat, ale i sejít z pravé cesty, z(a)bloudit, uhnout. Do cesty nám může i něco přijít
(objevit se na ní). My si to pak musíme z cesty odklidit. Cesta je někdy i křížová nebo si ji
prodírá řeka. Druhý významový okruh vymezuje cestu jako činnost či aktivitu, což je
vlastně hlavní smysl cestování. Taková cesta je chůzí či jízdou někam, například do města,
do práce, do Hradce Králové, na hory, k moři, na prázdniny a na dovolenou. Z takové cesty
obvykle posíláme pozdrav a je nám příjemná, nicméně může se nám na ní i něco stát.
Mimoto jezdíváme na cesty soukromé, obchodní a jiné. Po návratu domů o svých cestách
můžeme vyprávět i přednášet. Třetí význam je metaforický, přenesený. Cesta je v jeho
rámci chápána jako postup, prostředek, metoda, způsob, jak dosáhnout nějakého cíle.
V takovém případě něco může být na dobré či špatné cestě. Dobrou cestu je často třeba
dlouho a trpělivě hledat, najít a posléze setrvat na ní. Ať už při podnikání, ve vědecké
práci nebo v jednání s lidmi. Správnou cestu nám čas od času ukáže nějaký dobrý člověk,
ale často si ji musíme razit, klestit a upravovat sami. Vždyť se před námi v našem životě i
v práci stále objevují mnohé překážky. Je-li toho na nás už moc a jsme velmi unavení,
občas mluvíme z cesty. Leckdy není možné řešit problémy krátkou cestou či se dorozumět
s druhými smírnou cestou, a přestože jsme něco zkoušeli všemi cestami, někdy je obvyklé,
vhodné a nutné postupovat zákonnou cestou, často s použitím písemné, úřední cesty.
Dlouhý seznam odvozených slov obsahuje převážně podstatná jména jako cestka (literární
termín), cestička, cesták / cesťák, cestář, ojedinělé výrazy cestka, cestmistr, čestné, čestní
(závora, tj. na závora na cestě), cestoměr, cestopis, cestovatel, přídavné jméno cest ovací
zběsilost (vášeň cestovat), a slovesa cestiti = cestovat, cestovat. Slovo cestovat znamená
konat cestu / cesty, být na cestě / na cestách. Cestujeme například po Čechách, světem,
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5 někým v jeho / její společnosti nebo sami, třeba jako obchodní cestující, kteří cestují se
zbožím (tj. aby prodali / udali výrobky své firmy). Slovo cestovat má četné odvozeniny.
Jak známo, mnozí lidé od-cestují a mnoho se na-cestují než pro-cestují nebo z-cestují celou
zem, aby je ostatní mohli obdivovat jako ohromně zcestovalé.
Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení (Svozilová - Prouzová
- Jirsová 2005:40-41) uvádí u substantiva cesta následující vazby a spojení. Zaprvé cesta
někam - úsek terénu upravený pro chůzi, jízdu apod.: „Cesta na vrchol hory. Cesta do
školy. Dále cesta někudy - směr pohybu, dráha: „Cesta lesem / po dálnici. Cesta oklikou".
Konečně cesta někam; někudy; něčím; za někým; za něčím - pohyb k cíli, cestování:
„cesta do ciziny / za hranice / na konec světa; cesty australskou divočinou / po vlasti; cesta
lůžkovým vozem; cesta za rodinou; cesta za prací; cesta ke slávě; cesta do finále; společná
cesta životem." U slovesa cestovat nacházíme vazby - cestovat někam; někudy; nějak;
něčím; na něčem; na někom (o zvířeti); něčím někam; za něčím; za někým; za něčím / za
někým někam - „Letos cestujeme do Francie / na jih / k protinožcům. Studenti cestovali po
Evropě. Dobrodruzi rádi cestují neprozkoumaným územím. Pan hrabě cestoval inkognito /
první třídou / v převlečení. Prezident cestoval opancéřovaným mercedesem. O prázdninách
cestujeme na kole. Středověcí rytíři cestovali na koni. Do Anglie cestovali lodí. V létě
mnozí z nás cestují za krásami přírody. Cestuju za manželkou. Někdo cestuje za výdělkem
až do tropické Afriky. Monika cestuje za příbuznými do Austrálie."
Slovo cesta má v češtině poměrně dost synonymních výrazů. Nejprve se podívejme na ty
spisovné. Slovník českých synonym (Pala - Všianský 1994:33) uvádí u hesla cesta
následující skupiny synonym. Za prvé vozovka, za druhé dráha, trasa, za třetí pouť,
putování, cestování a konečně za čtvrté způsob, směr, prostředek (jednání). Z hlediska
našeho tématu je nej podstatnější význam třetí. O slovech pouť a putování pojednáváme na
jiném místě, ale u hesla cestovat tvoří první skupinu právě slovo putovat, dále pak jezdit a
konat cesty. Další významy jsou z našeho hlediska méně zajímavé, totiž kolovat (o láhvi) a
konečně dělat cestáka. Slovo cestující je synonymní s výrazy pasažér, putující, a mimo to
se slovy agent, jednatel. Nespisovné synonymní výrazy nabízí Šmírbuch jazyka českého
(Ouředník 1992:37). Cesta je zde trajl, trejl: „Co na tom, kdy a jak zemřem, dokavaď
žijem a jsme na trejlu?" (Ouředník cituje Olgu Špilarovou - J. London: Cesta); dále rajza,
štreka: „A bác, máme to tady, Thruway, dálnici, legendu, tu vyhlášenou štreku." (Ouředník
cituje Václava Jamka - C. Jasmin: Ethel a terorista); a rovněž štráda a lajna.
Slovo cesta se uplatňuje - jak uvidíme na příkladech z knihy Aniž jest co nového pod
sluncem (Ouředník 1994) - i v několika užívaných pořekadlech s pramenem v bibli. Cesty
Páně jsou nevyzpytatelné (Ouředník 1994:38) poukazuje na to, že člověk nemůže pochopit
důvody Božího počínání. Nevládne totiž Boží prozřetelností a ve své pýše často zaměňuje
cíl s prostředky a podivuje se nad každou nevysvětlitelnou záhadou, hlavně je-li on (či jeho
blízcí) zraněn nečekanou ránou osudu. Svatý Pavel (NZ, Římanům 11,33) k tomu uvádí:
Ó hlubokosti bohatství i moudrosti i umění Božího! Jak jsou nevyzpytatelní soudové jeho,
a nevystižitelné cesty jeho". Křížová cesta (Ouředník 1994:38) původně odkazuje na
Ježíšovu cestu s křížem na Golgotu. Přeneseně se jedná o cestu provázenou nelidským
strádáním plnou utrpení, problémů a nesnází, tělesných i duševních útrap. Najit si svou
cestu do Damašku, popř. cesta do Damašku či Damašek (Ouředník 1994:47), je původně
biblickým příběhem proměny farizeje Saula v apoštola Pavla, provázené jeho dočasným
oslepnutím a prozřením (NZ, Skutky 9,1-20). V přeneseném smyslu tuto frázi používáme,
hovoříme-li o významném okamžiku v životě člověka, o události, kdy dojde k novému
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poznání, prohlédne, změní své přesvědčení a promění se. Najít svou cestu do Damašku
znamená nalézt pravý smysl života.
v

V několikasvazkovém Českém slovníku věcném a symbolickém (Haller, J. a kol.)
samostatné heslo cesta nenajdeme. Přesto nás rejstřík (viz Rejstřík ke svazkům I-III
1986:47) odkazuje k mnoha jiným heslům, která odkrývají různé významy tohoto slova
v odlišných kontextech. Cesta jako místo procházek, pěšina a jakožto pohyb, chůze.
Hovoříme například o cestě do školy (může znamenat místo i pohyb), která trvá 15 minut a
ubíhá rychle. Křížová cesta je pro nás nějakou trapnou, těžkou cestou, chůzí, pochůzkou
spojenou s nějakými problémy. Cestou je i pochůzka - mám cestu do města na úřad,
k soudu, po nákupech atd. Dalším významem je cesta ve smyslu metody - jsou různé cesty
k dosažení úspěchu; je třeba ukazovat / volit správnou cestu (při výchově dětí); dospět
k poznání lze deduktivní cestou-, člověk se může držet vyšlapaných cest (íček). Dále je cesta
v češtině chápána jako prostředek - hledáme / najdeme / ukazujeme cestu k úspěchu / jak
někoho uspokojit a někdy toho dosáhneme postranními cest(ičk)ami; snažíme se o to všemi
prostředky a cestami. Dále čas od času hovoříme o cestičce / pěšince ve vlasech, cestě /
pouti / tahu / tažení ptáků kjihu (za sluncem) a mimochodem Mléčné dráze se občas
říkávalo Mléčná cesta nebo Cesta do Říma.
Cesta významně odkazuje k předurčení člověka a k lidskému životu vůbec. Vždyť o ní
hovoříme i ve smyslu předurčení, osudu -předurčená cesta (cestička, pouť, dráha, směr,
běh) života / životem; životní / pozemská cesta (cestička, pouť, putování,
dráha).
V souvislosti se slovem cesta občas vypovídáme o důležitém období lidského života, kdy
se stáváme skutečně dospělými, o dospívání ve smyslu dozrávání v osobnost. Jedná se o
souvislosti spojené s příbuzným slovesem cestovat, které znamená ///, jet, být na cestě. Ono
dobře známé cesta (jít) do světa / světem na / za zkušenou odkazuje právě k cestování
jakožto dovršení zrání mladého člověka v dospělého. Cestování či putování mladého muže
(dnes i mladé ženy) - tovaryše, studenta, atd. - na / za zkušenou původně bylo cestou
mladého, právě vyučeného řemeslníka do světa k získání dalších odborných zkušeností. Na
základě frazeologického spojení slov cesta /jít a zkušená nacházíme v češtině pozoruhodné
spojení mezi cestováním a nabýváním znalostí, vědomostí a snad i moudrosti. Pobyt ve
světě - mimo domov, v cizině - člověka proměňuje. Cestování však nesmíme zaměňovat s
touláním, které je bezcílné, bludné, těkavé. Daleko spíše se jedná o putování, tj. cestování,
cesta kde / kudy (lesem, krajem, světem, po kraji, po světě) a návrat domů z cest, o cestu /
návrat zpátky, pokud si poutník vzpomene na / najde cestu zpátky domů. V podobném
duchu Jan Amos Komenský nabádá mladé muže, aby po ukončení univerzitních studií
vyrazili na cesty.
Slovník české frazeologie a idiomatiky. Výrazy slovesné (Čermák, Hronek a kolektiv)
uvádí u hesla cesta (1994A-P:88-95) poměrně velké množství frází a idiomů, což je
důkazem širokého frazeologického a idiomatického uplatnění tohoto slova v češtině.
Hlavní dva významové okruhy jsou cesta někam a cesta jak / k něčemu. V prvním
případě používáme spojení jako vydat se / vypravit se na cestu, nastoupit
/podniknout
cestu, být na cestě, tj. cestovat, mít někam cestu, jít cestou, vrátit se z cesty, urazit cestu,
hledat / najít / ztratit cestu, sejít z cesty, ukázat někomu cestu, přijít někomu do cesty, být
v cestě někomu, jít z cesty. K druhé skupině patří spojení hledat /znát / volit / nalézt / najít
/ ukázat / stanovit / ukazovat cestu.
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Užití slova cesta v různých idiomech a souslovích je široké. Zahrnuje samotné cestování,
prostorové a mezilidské vztahy (včetně pomoci druhým), vznikání či formování něčeho /
někoho, vývoj či postup určité činnosti, vyjádření úsilí nutného k dosažení jistých cílů a
hodnota člověka. K cestování se vztahují následující fráze: být na cestách, být na cestě
někam, dát se jinou cestou, jít / uhánět cestou necestou, vážit cestu někam, ale i šněrovat
cestu od zdi ke zdi (zde se samozřejmě nejedná o cestování v pravém smyslu). Prostorové
vztahy v češtině popisujeme mimo jiné takto: mít něco z cesty / být z cesty, tj. vzdálen
stranou od ní, mít něco při / na cestě. Používáme i několik frází, které přesahují z
prostorových do mezilidských vztahů: mít otevřenou cestu k někomu (i k něčemu / někam),
uzavřít / odříznout někomu cestu zpět / zpátky. Vztahy s druhými jsou tedy často vnímány
jako hledání cesty od jednoho člověka k druhému. V souladu s právě zmíněným si
například hledáme, chceme si najít a naštěstí leckdy i nacházíme cestu k někomu. Ovšem
mezilidské vztahy někdy vnímáme i jako omezování sebe či druhých v rozletu anebo
pohybu, který je často vnímán jako pohyb vpřed - samozřejmě po cestě: vstoupit /
vběhnout / vlézt / přijít / připlést se / stavět se někomu do cesty, stát / být někomu v cestě,
zastoupit / zkřížit / udělat někomu cestu, ale i fráze hrubšího zrna jako odstranit / odklidit
někoho z cesty. A ještě dále můžeme dát (popř. přidat) někomu (něco) od cesty, ale naopak
i dostat (něco /pěkných pár) od cesty. Pak je lepší nechat si (nějakou poznámku) od cesty a
raději jít / uhnout / ustoupit / ustupovat někomu z cesty nebo jít cestou nejmenšího odporu.
K životu patří i jeho konec. Své blízké, kteří odešli, chodíme doprovodit / vyprovodit na
jejich poslední cestě. Druhým však lze i účinně pomoci tím, že jim urovnáme / urovnáváme
/ vyšlapeme / vyšlapáváme cestu /cestičku. Další významová skupina sousloví obsahujících
slovo cesta implikuje úsilí, které je třeba vydat k dosažení nějakého žádoucího cíle. Tak si
mimo jiné razíme cestu něčím / někam či klestíme cestu (mezi) něčím / někudy. Slovo cesta
uplatňujeme i při hodnocení sebe a druhých. Lidé se mohou dát cestou něčeho / na
(špatnou) cestu / na scestí (tj. na šikmou plochu), ovšem poté se mohou dát cestou pokání,
(jít do sebe), dát se na dobrou cestu, dokonce je možné i uvést někoho (druhého) na pravou
cestu. Konečně posledním významovým okruhem je vznikání, formování nového života
či duševního výtvoru: např. dítě může být na cestě (tj. vyvíjet se v těle matky).

Zdrobnělina cestička v českých souslovích naznačuje buď nekalé úmysly nebo
nesamostatnost. Posuďte sami: hledat si postranní cestičky / uličky jak... naznačuje
obcházení něčeho víceméně závazného, snahu prosadit se, jednat nepřímo, za zády
druhých. Další slovní spojení - najít si cestičku jak... a znát cestičky jak... - vypovídají o
nemorálním jednání, schopnosti vyznat se v tlačenici a využívání různých fíglů. Další
slovní spojení: vyšlapat si cestičku / chodníček k někomu navozuje představu, že se někdo
snaží naklonit si druhé(ho) četnými službami, úsluhami a lichocením. Druhá varianta,
nesamostatnost jednajícího, je obsažena například ve spojení mít umetenou cestičku.
Člověk v takové pozici má všechny možnosti k dispozici bez námahy, díky práci a pomoci
druhých.
V podobně zaměřeném slovníku stejných autorů (Čermák, Hronek a kolektiv), nazvaném
Slovník české frazeologie a idiomatiky. Výrazy neslovesné (1988:44-46), nalezneme u
hesla cesta mnoho kolokací, které víceméně kopírují příklady, které jsme již uvedli
v předchozích odstavcích. V mnohých se jedná o průběh určitého děje - způsob,
metodu, postup. I život sám má svůj průběh. V souvislosti sním, popř. s jednou z jeho
hlavních náplní - povoláním, hovoříme o životní cestě / dráze /pouti nebo cestě / dráze
životem. V průběhu života jsme živí a činní. Při našich životních aktivitách samozřejmě
mohou nastat obtíže - křížová cesta je plná utrpení, neschůdná cesta implikuje obtížný
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postup vpřed a není nepodobná trnité cestě, plné překážek. Nepříliš odlišný je význam
kolokace cestou necestou / cesta necesta, který zdůrazňuje směřování bez ohledu na
okolnosti a překážky. Snad sem můžeme zařadit i poslední cestu, která však navozuje spíše
představu smutku než obtíží. Naopak relativně bezproblémový průběh děje zaručuje
schůdná cesta vedoucí bez překážek a obtíží k cíli nebo přirozená cesta, která je prosta
vnějších zásahů. Vyšlapaná cesta / cestička - vyjetá kolej - označuje navyklý, obvyklý a
vyzkoušený způsob, jak něco dělat. Nelze zapomenout ani na otevřenou cestu někam / k
něčemu silně navozující pocit volnosti. Cesta nejmenšího odporu je zpravidla nejsnadnější
postup. Blízko tomuto významu je umírněný postup, tzv. zlatá střední cesta / zlatá cesta
středu. Bezproblémový průběh naznačuje i kolokace vyjadřující, že někdo něco uskuteční
jednoduše, rychle, bez formalit, totiž krátkou / suchou cestou. Konečně můžeme hovořit o
dějích, do kterých určitým způsobem zasahuje nějaká autorita či vnější síla. Tak může být
někomu cestou milosti prominut či zmírněn trest, který byl uveden v platnost cestou práva,
právní / ústavní / legální cestou. Spíše k etice a morálce se vztahuje kolokace správná /
pravá cesta, tedy vhodný, náležitý způsob usilování o něco. Zcela proti stávajícímu
právnímu a společenskému pořádku jde revoluční cesta / cesta revoluce. Ta bourá
zaběhnuté, aby to nahradila novým, z jejího pohledu lepším.

4.1.4 Cesta v literatuře
Jazyk je významným médiem i na poli umění, zvláště to platí o literatuře. Proto pro nás
bude jistě zajímavý pohled na literární uplatnění fenoménu cesty (srovnej Hrbata, Z.:
Cesty. In: Na cestě ke smyslu 2005:440-472). I zde je cesta substancí, dráhou v prostoru,
vedoucí odněkud někam. Jako taková je nerozlučně spojena se vším a všemi, kteří se po ní
pohybují, neboť je jejich cestou, dráhou, poutí i údělem. I zde je aktivitou, činností a
způsobem pobytu cestovatele, poutníka, turisty, cestujícího, kočovníka, nomáda a dalších.
Cesta se v literatuře vždy hojně objevovala zvláště v metaforických přesazích k životům
lidí a jejich proměnám. Byla a je neodmyslitelně spjata s obemykající krajinou, kterou
spoluutváří a zpřístupňuje. Bez cesty by nebylo lidí po ní každodenně chodících i událostí
na ní se odehrávajících.
Cesta jako významný archetyp příběhu, syžetu literárního útvaru, se objevuje již od samých
počátků literatury v mytologických příbězích. Mýtický hrdina - Odysseus, Iásón, Aeneas koná strastiplnou cestu (svým životem i po neznámých krajích), nakonec dosáhne svého
cíle a přitom se v jejím průběhu proměňuje. Starozákonní Mojžíš nebo židovský Ahasver
jsou rovněž prototypy lidí na cestě. Podobně hrdinové pohádek musí projít proměnou na
cestě za štěstím, pročež se pohádky nezřídka odehrávají na cestě. Fenomén cesty literátům
otevírá nespočet možností pro zpracování jejich témat. Na cestě se nabízejí příležitosti
k setkání lidí kteří by se jinak setkat nemohli; je to příležitost dotknout se problémů
loučení odchodů, odloučení, vzájemného míjení se, hlubokého neporozumění i náhodného
nedorozumění, jinakosti a vydělenosti cizinců. V literárním zobrazení cesta souvisí
s volbou způsobu života a s životním údělem, s prostorem hledání smyslu a pravdy. Otevírá
se tu i otázka co znamená fakt, že v důsledku splývání cesty s životní poutí je jejím cílem
smrt Neukazuje snad, že samotná cesta je důležitější než její cíl, který je předem dán?
Proto je možné říci, že smysl života nespočívá v cíli, ale v jeho průběhu, v hledání, v touze.
Cesta odkazuje na běh času a na proměnu. Někdy však může jít o životni styl založený na
pouhém překonávání vzdáleností s pocitem volnosti a v opojném očekávám sebemenších
událostí (Kerouac, J.: Na cestě).
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V uměleckém ztvárnění je reflektována i rozrůzněnost cest, počínaje prašnými pěšinkami,
pokračuje silnicemi a železničními tratěmi, konče dráhami rychlovlaků a letadel. Například
v devatenáctém století se nový dopravní prostředek - vlak - stal symbolem pokroku,
rychlého pohybu vpřed, od minulosti do budoucna. V souvislosti s rozvojem dopravy se
objevuje velké téma rychlosti cest (např. Kundera, M.: Pomalost; Vaculík, L.: Cesta na
Praděd). Pomalá cesta vyzývá k zastavení, úvaze a meditaci, umožňuje hlubší vhled do
krajiny, rychlá jízda naopak v člověku rozněcuje rozkoš z rychlosti pohybu prostorem.
Rychlost a pohodlí současného cestování se odrážejí v závažných proměnách. Z tuláka,
poutníka, chodce a tradičního cestovatele-objevitele se stává turista a cestovatel pro
zábavu. Cestování je zúženo a proměněno na pouhý pobyt v destinaci. Bují cestovní
stereotypy přesouvání se z místa na místo, v nichž hraje hlavní roli dopravní prostředek
jako zprostředkovatel a vlastně náhrada cesty. Proměna cesty z místa na místo v přesun
však upozaďuje přirozené vnímání času a prostoru, což má vliv například na chápání
pojmů blízkého a vzdáleného, jak o něm píše Heidegger. Vše je jakoby blíže, snadno
přístupné a dostupné, avšak je to vnímáno povrchněji a chvilkově. V naší době jsou
knihkupectví zaplavena cestopisy a cestovními průvodci všeho druhu. Novodobé cesty na
rozdíl od tradičních nabízejí pohodlí a bezpečí, krajina turistických destinací se proměňuje,
včera životně důležité stavby se dnes stávají součástí světového kulturního dědictví. Kam
tato cesta vede?

4.2 Etymologie výrazů souvisejících s cestováním
Cestování bývá spojováno s opouštěním domova a poznáváním světa, přírody a kultury.
Domov je naše rodina, to co je nám blízké a známé, je to místo, které nám poskytuje
útočiště a ze kterého vyrážíme do cizích krajů a vzdálených končin. Na našich poutích po
světě se pohybujeme po cestách, silnicích, ulicích, stezkách a pěšinách, ale i po drahách,
tratích a vytýčených trasách. Na našich cestách se nám ukazuje mnohé dříve neznámé,
čemuž se snažíme porozumět v jeho překvapující jinakosti. Cesty v nás zanechávají stopy
tak jako my zanecháváme své stopy na nich. Podívejme se na to, jaké stopy vystopujeme
v tom, jak byla slova, která se často k cestování pojí, patrně vnímána našimi předky.
Budeme vycházet z etymologie těchto dnes používaných slov. Začneme těmi, která se
týkají míst a lidskému vztahu k nim, dále se budeme zabývat slovy označujícími druhy
lidmi používaných spojnic mezi místy - cestami, po nichž se ubíráme.
Podstatné jméno domov je vlastně zpodstatnělé přídavné jméno domový, které bylo
pravděpodobně odvozeno od slova dům. Základem slova byl kořen dem-, který znamenal
stavět budovat" V latině existovalo slovo domus. v řečtině ôopoç (Machek 1971:134).
Na původu slova je patrné, že dům i domov musí být nejprve vybudovány. Nejsou již
samozřejmě zde. Je potřeba vynakládat velkého úsilí, aby se starousedlíci i nově příchozí
(cizinci i narozené děti) cítili dobře - jako doma. Budovat domov je úkol, který nikdy
nekončí.
Výraz svět není rovněž výhradně český. Vychází z praslovanského výrazu svěťh, který
původně znamenal světlo. Podstatná souvislost mezi světem a světlem je v tom, že svět lze
vidět jen ve světle - staročeské „před světem" znamenalo „před úsvitem". Již u Homéra i
dříve byl svět mrtvých světem bez slunce. Naopak tento náš svět živých jest naopak světlý.
„Přijít na svět" znamenalo „přijít na světlo mezi lidi a zdejší věci". (Machek 1971:595)
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Sounáležitost světa a světla v tomto smyslu je poukazem k nehostinnosti noci i k vysoké
hodnotě zraku. Svět poznáváme snadněji ve dne. Noc je chápána a využívána jako doba
spánku, který je nezřídka spojován se smrtí, neboť nás vytrhuje z bezprostředního
zaobírání se světem. Ne náhodou Řekové věřili, že Hypnos (Sen) a Thanatos (Smrt) jsou
blíženci (Trencsényi-Waldapfel 1967:208). Jakkoliv je etymologická souvislost českých
slov svět a světlo ve vztahu k jiným jazykům ojedinělá, napovídá mnohé o souvislostech
lidského poznávání světa. Jejich neoddělitelnost se zdá z tohoto hlediska podstatná.
Slovo příroda existovalo již ve staročeštině vedle slova přirozenie v obou dnes rozdílných
významech. Výraz byl vytvořen od přiroditi se ve významu „rodit se, rozmnožovat se".
Původně tedy slovo poukazovalo na to, „co se přirodilo", to znamená pravidelný přírůstek
mláďat a všeho co vzniká bez zásahu člověka, vlastnost takových věcí i jejich souhrn.
Původně tedy tímto slovem byla míněna výhradně živá příroda. (Machek 1971:494; Rejzek
2001:514) Palouš v souvislosti se slovem příroda upozorňuje, že „adjektivum živá vytváří
se substantivem příroda pleonasmus, oprávněný jen dobově, protože slovo příroda ztratilo
především v novověku svou bytostnou živost, totiž procesualitu přirozování a stalo se
denaturovanou objektivní realitou. Neživá příroda je vlastně nepřírodou, pouhým
nástrojem k manipulaci." (Palouš 1997:15) Příroda má být spíše chápána jako proces
přirozování, kde je zdůrazňována nikdy neustávající proměna, neustálý přechod z „právě
takto teď jsem k novému právě takto v zápětí jsem...u (Palouš 1997:16). Slovo příroda
v uvedeném smyslu již obsahuje rozlišení přirozeného a umělého. Je v něm ukryto řecké
rozlišování NOMO (toho, co vzniklo lidskou domluvou, společným ustanovením na půdě
POLIS - obce) a FYSEI (od přírody, včetně OIKOS - rodiny).
V dnešním chápání stavíme do protikladu k přírodě slovo kultura, jehož původ hledejme
v latinském cultura - „pěstování, vzdělávání, zušlechťování". Příbuzná jsou slova kult (z
lat. příčestí trpného cultus - pěstování, péče, uctívání - od colere) a kultivovat (z lat.
cultivare). Všechna tři slova (tj. kultura - cultúra, kult - cultus, kultivovat - cultivare) mají
původ v latinském colere, tj. „vzdělávat (půdu), pěstovat, ctít". Nicméně dnešnímu
základnímu významu dala vzniknout německá filosofie konce osmnáctého století. (Rejzek
2001:321)
Přídavné jméno známé je odvozeno od slovesa znát, které je příbuzné mimo jiné s
německým kennen, anglickým know či latinským nóscere. Kořenem společným všem jsou
indoevropské gen-, gnó „poznat, znát". (Machek 1971:717; Rejzek 2001:740) Známé
nebylo známým vždy. Aby se člověku něco stalo známým, musí se setkávat s neznámým či
cizím, které si teprve osvojuje poznáváním a tím proměňuje ve známé. Slovo cizí svým
původem negativně vymezuje právě to, co je člověku nejvlastnější a nejznámější.
Staročeské cuzí, staroslovanské štuždh a slova příbuzná totiž vychází patrně z pratvaru
ťuďb, který se vyvinul z indoevropského slova pro „obec", buď tautá nebo teutá. Lidé obec
vnímali siřeji než rodinu a proto se významy obou slov staly v jistém smyslu
protikladnými. Obec zahrnovala cizí lidi, byla cizinou. Původní význam slova obec byl to,
co je okolo. Slovo cizí tak může být vnímáno jako nepatřící k mé rodině. (Machek
1971:88) I Řekové rozlišovali OIKOS (rodinu) a POLIS (obec). Rodina patří do sféry
FYSIS, kdežto obec (veřejný prostor) do sféry NOMO. Etymologicky souvisí slovo rodina
s výrazem rod. Praslovanské rod-h znamenalo potomstvo původní velkorodiny, kdežto
slovo rodina znamenalo patrně užší rodinu. Praslovanské rod- souvisí se slovesem růst a s
latinským slovem orior, vznikám. Příbuzná jsou i slova jako rodit, narodit se, národ,
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odroda a další. Rod byl pro pohanské Slovany božstvem dávajícím hojnost a úrodu.
(Machek 1971:514-515) I proto rodlna patří jednoznačně do sféry FYSIS, do přírody.
Slovo blízký má nejasný původ. (Machek 1971:57) Protikladem jsou mu přídavná jména
daleký, vzdálený. Ani jejich původ není jasný, předpokládané výchozí indoevropské del-,
„dlouhý; roztahovat se", nelze prokázat. (Rejzek 2001:121)
Slova kraj a krajina mají svůj původ v praslovanském krajb odvozeném od krojiti, krajati.
Původní význam byl „to, co se okrajuje, konec ukrojeného", z toho pak „hranice, lem" a
„(vzdálená) země, území". (Rejzek 2001:309) Jednalo se patrně o něčím odlišný okrsek,
charakterizovaný z nějakého důvodu jako celek vůči němuž mluvčí vymezoval celek jiný,
jemu patrně bližší. Pro městské lidi to mohl být venkov, pro horaly rovinatá země a tak
dále. Byl to jakýsi okraj světa, vždyť ještě dnes se používá slovní spojení, jiti kraj světa".
(Machek 1971:288) Blízké svým významem je slovo končina. Je odvozeno ze slova konec.
Původně mělo význam „konec něčeho". Příbuzné slovo končetina vzniklo ze sousloví
„končina těla". Později se prosadil význam „(odlehlá) krajina" (Rejzek 2001:292).

Konečně se dostáváme k pohybu po světě, tedy k cestování po cestách. Prvním slovem,
které si přiblížíme, je pouť, poutní poutník ze staročeského pút, proto putovat, putovní a
praslovanského potb. Je příbuzné například s latinským pons - „most" (původně asi s
významem hať, tj. cesta ze silných větví nebo ze svazků proutí přes močálovitou půdu
(Machek 1971:162)), s řeckým PÁTOS „stezka", PÓNTOS „moře" (původně asi „mořská
cesta"). (Machek 1971:476; Rejzek 2001:493) Halík píše o svých cestách po světě jako o
poutích a slovo pouť pro něj má význam spojený s duchovní tradicí: jde o „odvahu vyjít z
navyklého, vzít na sebe všechna rizika znejistění a posunů dosavadních horizontů,
trpělivost k vnímání a naslouchání věcem zprvu cizím a málo srozumitelným, pokoru k
učení a nakonec údiv ne tak ze „světa", jako z domova, který člověk po návratu vidí jinýma
očima, v širším kontextu." (Halík 2002:10-11)
Samotným slovem cesta se zabýváme velmi podrobně na jiném místě. Proto jen v krátkosti
uvedeme, že cesta je úzce příbuzná se slovesem čistit, z čehož možno usuzovat, že
původně slovo cesta bylo chápáno jinak než slovo dráha. Spíše šlo o volný průchod, o
pročištění si místa (cesty) před sebou, o odklízení překážek a uvolňování průchodu.
(Machek 1971:84). Od tohoto slova vzešel v češtině výraz silnice. Vznikl spojením
dvouslovného staročeského pojmenování silná cesta, které se vztahovalo ke zpevněné
cestě v protikladu k polní či lesní cestě (Rejzek 2001:572). Přívlastek silná je odvozen od
slova síla, které je vychází ie. kořene sě(i)-, „napínat, vrhat, vysílat, z něhož jsou mimo jiné
odvozena i staroislandské slovo seilask, „natahovat se" a řecké Tthýs, „přímý směr, úsilí"
(Rejzek 2001:572). Dnešním světem nám vnucované významy slov cesta a silnice
poodkryl Milan Kundera ve své Nesmrtelnosti.49 Dalším slovem s blízkým významem je
ulice. Vychází z indoevropského aulo-, „podlouhlá dutina, trubice". Ve slovanských
jazycích šlo původně o úzkou, sevřenou cestu, například mezi domy. Příbuzné je slovo úl
ze stejného ie. kořene. (Rejzek 2001:690)
Výraz stezka pochází od ie. steigh-, „stoupat, kráčet, jít". Je tu i souvislost s českým
slovesem stihnout, případně stíhat v jeho prvotním významu ,jít, kráčet". (Machek
49

Zmíněnou pasáž citujeme na jiném místě.
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1971:577) Dalším slovem s podobným významem je pěšin(k)a, který nahradil starší pěší
stezka. Jedná se o odvozeninu od slova pěší, příbuznou s výrazy pěšky, pěšec, pěšák.
Základem je praslovanské pěšb, které by se rovnalo prajazykovému výrazu pěd-su-,
vytvořenému jako protiklad k pojmu s významem „na nohách, po nohách (jiti)"
v protikladu k „na koni, na voze, na lodi (se) dopravovati". (Machek 1971:446)
Slovo dráha vychází z praslovanského výrazu dorga. Souvisí se slovesem drhnout i
substantivem drát. Původně se jednalo o cestu mezi poli, kudy se vyváděl dobytek, byla
tedy vydrhnutá dobytkem. (Rejzek 2001:142) V plurálu drahý i draha byl široký pruh
země, kudy byl dobytek hnán na pastvu či samotné volné pastviště. Pokud skutečně
existuje spojitost se slovesem drhnout, šlo by původně o stopu po něčem vlečeném lodích či kmenech. Taková stopa je neupravená a snad proto byla dráha chápána jako něco
horšího než cesta. Machek v této souvislosti cituje Sebrané povídky Fr. Pravdy: „chodí a
jezdí se skrze něj (les) po pěšinkách a špatných drahách". (Machek 1971:125)

Dalším slovem s podobným významem je trať, která označovala pruh polností náležejících
k jednomu statku či osadě. Původně znamenala pravděpodobně i to, co draha, tedy cestu
pro dobytek ze vsi na pastvinu. (Machek 1971:649) Je zde i spojitost se
středohornoněmeckým trat, „pastvina", které vzniklo ze starohornoněmeckého trata,
„pastvina, (dobytčí) stezka, vydupané místo" souvisejícího s německým slovesem treten,
„šlapat".
Do této skupiny výrazů lze přiřadit i pojem trasa, hojně užívaný v cestovním ruchu. Do
češtiny se dostal prostřednictvím německého Trasse z francouzského tracé, zpodstatnělého
příčestí trpného od tracer, „nakreslit, vyznačit, vytyčit", které má svůj původ v latinském
tractus, „tah, pohyb, protažení, prostor" od slovesa trahere, „táhnout". (Rejzek 2001:671)
To jsou tedy etymologické poznámky ke slovům, která chápeme ve spojitosti s cestováním.
Ukazuje se, že slova mají svou historii, díky níž někam patří. Jejich historie není zdaleka
bezvýznamná, protože poodkrývá způsoby, jakými lidé dříve nahlíželi souvislosti „svého"
světa Můžeme v ní hledat i zdůvodnění pro některá zásadní rozlišení jsoucen, jak jsme
viděli na příkladu pojmů NOMO a FYSEI. Zároveň nám etymologie může zprostředkovat i
nové" zásadně jiné rozumění znění důvěrně (?) známých slov. To si však každý z nás
"
'
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musí prožít a uvědomit sam.

4.3 Cestovní ruch
České pojmenování cestovní ruch zdůrazňuje podstatné: jméno ruch, které vyvolává
představu hlučného místa plného hlasů a křiku nervózních lidi ve spěchu a shonu, aby něco
stihli. Tímto místem může být rušná (jaká jiná?) dopravní tepna (napr. nadrazi) kde se
sbíhají a zase rozbíhají cesty, dráhy, linky a trasy, kde to tepe životem. Dalsi představou

^ o

příklad uveďme s í ^ ^ ů ž e m e ho dobře znát a často ho pít, ale nemusíme si uvědomit, že jde

právě o pivo, tedy pi(-ti-)vo, to, co se pije.
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může být nějaká známá a významná turistická aktraktivita obležená spoustou lidí. I zde j e
hlučno a velmi živo, snad až příliš. Představa cestovního ruchu v českém jazykovém
obrazu světa není při vší dobré vůli v souladu s představou dovolené či prázdnin jakožto
odpočinku (od-počinutí, s-počinutí). Ovšem ani anglická slova travel, travelling nenavozují
představu pohody. Obě etymologicky souvisejí 51 se slovy travail a trepaliare, která
znamenají těžkou práci, dřinu, porod (travail) a dokonce mučení (trepaliare). A co se
skrývá za dalšími slovy spojenými s cestováním? V angličtině j e slovo holiday(s)52
společné jak pro volno z práce pro dospělé (česky dovolená), tak pro volno ze školy pro
děti (česky práz-dniny, kde zaznívají slova prázdný a dny), nicméně zároveň označuje i
výjimečné dny (česky svátky), kdy platí jiný režim než ve dnech vše-dních, kdy řešíme
každo-den-ní problémy. Všechny tyto významy spojuje společný poukaz k náboženské
(holy - vztah ke svatosti) výjimečnosti dne (day). V češtině slovo dovolená poukazuje k
pozici (dospělého) pracovníka - zaměstnance, který musí získat svolení / dovolení svého
zaměstnavatele, že nemusí v předem dohodnutých dnech pracovat. Nejedná se zde o
spojitost s představou, že když mám dovolenou, tak si mohu ledacos „dovolit". Děti mají
prázdniny (prázdné dny), ovšem zajímavý je Machkův poukaz na následující souvislosti:
„Všeslovanské: stsl. prazdbnt
prázdný, nezaměstnaný, prazdbnikl
svátek ..." (Machek
1971:482). Samotné slovo svátek však souvisí se slovem svatý, což je slovo, které klade
důraz na jinou charakteristiku takového dne. Místo poukazu k odpočinku od práce a volnu
v průběhu takového dne zde zaznívá spojitost s náboženskou oslavou svatosti světce,
jemuž byl volný den zasvěcen.
Cestovní ruch je z odborného hlediska pojmem pro souhrn aktivit, které jsou spojeny s tím,
čemu jsme zvyklí říkat cestování. Jiří Štýrský, který na Univerzitě Hradec Králové přednáší
geografii cestovního ruchu, o cestování říká:
Cestování pro mne znamená využití možnosti k poznání lidí, krajin, kultur, psychologie,
ekosystémů a to na základě předchozí cílené představy. Výsledkem mého cestování je
hluboký zážitek, který je transformován předchozím poznáním do příslušné hloubky.
Jedná se o prožívání poznávaného a potom vnitřní zpracování do příběhů z jiných
kultur, biologických a geografických podmínek.

Oblast cestovního ruchu je příležitostí k vy-vádění ze samozřejmosti každodenního života.
Cestování nás nenásilně odpoutává a vyvádí z , j e s k y n ě " našeho všedního pracovního
shonu a vystavuje nás nezvyklému a zvláštnímu v nevšedním prostředí. Když cestujeme,
jsme nastaveni jinak než doma. Naše jednání není tak zautomatizované jako v důvěrně
známém prostředí Na cestě se otevíráme okolí více než jindy, jsme ostražití. Vědomé
zaujetí samozřejmě stojí více úsilí než navyklé mnohokrát opakované jednání, avšak
zároveň může otevřít nové náhledy na svět a život. Jiří Štýrský píše:

slovo travel etvmoloeickv~söüvisi se slovem „travail, (...) (arch.) labour, toil; labour of childbirth. XIII. ( ( S S X K Ä ü S l e , work" (The Oxford Dictionary of English Etymology 1969:938), které
dále souvisí s 'trepaliare f medL. trepalium instrument of torture, presumably f. L. très,
triaTHREE+palus
mie souvisí s třepat are, r. me
y
•
f t h e v b . w a s < p u t to torture', whence, through the refl.
stake (so called from its shape). The etymoL mcanmg o
f
^
vb ^
became
use ('put oneself to pain') the sense to 1, ^ " r j h i c h s u ^ s
& ^ e v o l v e d in p «
restricted to the sense 'journey', with the sp. travel (...)
travel * ,,
w
(The Oxford Dictionary of English
0 f cessation from work, day of
V angličtině slovo
recreation. OE haligdaeg, late M u k ^ J ^ o ^ ^
Tato citace j e převzata ze zprávy, kterou Jiří btyrsKy pus
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of English Etymology 1969:445)
e-mailem.

a u t orovi

V současných poměrech, kdy nabídka zájezdů vysoce přesahuje poptávku, j e asi nutné
přehodnotit obsah zájezdů ve prospěch prožitků, zážitků, kdy se snažíme uspokojovat
potřeby, které se díky těmto okolnostem orientují na naplnění touhy po změně, naplnění
představ, snění, fantazie, využití příležitosti vyzkoušet si nové role a naplnění touhy po
dobrodružství a poznávání.
Moderně pojatý cestovní ruch (turismus) j e spíše příležitostí:
•
•
•
•
•

konfrontovat sebe sama s jinou kulturou
k zvládání fyzických a prožitkových výzev
zažít něco neobyčejného, nepředvídatelného
ke změněnému vnímání času a prostoru
k získávání a sdělování zážitků.
(Štýrský 2005:173-174)

Všimneme si, jakým způsobem se zde rozumí cestovnímu ruchu. Klíčová jsou slova
naplnění (touhy) a příležitost (k něčemu). Z tohoto pohledu se nám cestování jeví jako
něco, co člověku má být nápomocno při jeho snaze udělat něco se svým životem.
Člověku je vlastní být v napětí mezi srozumitelnou zajištěností opakujícího se nutného
obstarávání a touhou po překvapujícím poznávání neznámého. S oblibou si hledá a vytváří
jistoty v nutném zajišťování vlastního života. Zároveň však touží po výzvách a prožitcích,
které leží v oblasti nejistého a v nezajištěnosti. Souvisí to snad s lidskou schopností
představovat si, co by bylo kdyby - se schopností myslet to, co jazyk vyjadřuje
v podmiňovacím způsobu. Člověku, aby neustrnul, je vlastní vždy a všudypřítomná
nespokojenost s aktuálním stavem jeho života a věcí, které ho obklopují. Lidská
nespokojenost, prýštící zvědomí plynutí času a nutnosti tento čas naplňovat, člověka
pohání dopředu, do budoucna, k tvorbě krátkodobého i dlouhodobého rozvrhu vlastního
života. Součástí vlastního rozvrhování je vyhledávání výzev, které spolu s nutným
obstaráváním a udržováním vlastního těla a života tvoří základní opěrné body pro tvorbu
rozvrhu. Výzvy před nás staví - mimo ostatních lidí a vnějších okolností - naše
představivost. Ta pohání naši touhu, (někdy) následovanou aktivitou směrovanou k jejímu
naplnění. Cestování představuje vhodnou příležitost k naplňování výzev, které před nás
staví naše představivost při tvorbě rozvrhu. Vždyť se člověku cestováním otvírá příležitost
k prolomení horizontu známého, kde není otázek, do neznámého, v němž se to otázkami
jen hemží. Snad proto je touha cestovat v lidech tak silně zakořeněna.

4.4 Co jest cestování
Vyřkneme-li se nějaké slovo, vyvoláváme v sobě i v posluchačích mnoho nevyslovených
souvislostí, které se začínají odkrývat teprve při bližším zkoumání toho, co pro nás
vyslovené slovo znamená. Za slovem samotným se skrývá množství možných rozumění
míněnému jevu. Jedno jediné slovo může mít mnoho různých konotací, závislých na
mnoha okolnostech, včetně místa, času a zainteresovaných osob. Jaká možná porozumění
se otevírají ve vyřknutém slovu cestování? K jakým rozličným souvislostem poukazuje?
Cestování je výsostně lidským způsobem pohybu z místa na místo. Žádné jiné jsoucno
necestuje, „pouze" se pohybuje, potuluje, stěhuje či putuje kvůli shánění potravy a udržení
se při životě.
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Cestování, jakožto výhradně lidská aktivita, je něčím jiným než pohyb jiných jsoucen
z místa na místo. Vždy se odehrává v určitém rozvrhu, který mu dodává řád. Lidská
nevázanost na jediné místo jistě není výjimečná, byť například rostliny, mnohé organismy a
neživá jsoucna jako například kameny se bez vnějšího zásahu znatelně z místa na místo
nepřemisťují. Člověk-cestovatel jest však jinak než jak jsou jiná „pohyblivá" jsoucna.
Výjimečnost lidského pohybu ve smyslu cestování souvisí s abstraktně logickým
myšlením. Člověk využívá svého důmyslu, aby si svůj pohyb z místa na místo (cestování)
urychlil a ulehčil. Dospělo to dokonce tak daleko, že vědotechnika naprosto proměnila
lidské pojímání prostoru a času, blízkosti a dálky. Dnes j e již možné dopravit se fyzicky
víceméně odkudkoliv kamkoliv na světě do čtyřiadvaceti hodin. Do nevídaných rozměrů se
rozvinulo zprostředkované neboli pasivní cestování. Zdaleka se již neomezuje na pouhé
mluvené vyprávění o vlastních zkušenostech a literární zpracování cest. Dnešní stupeň
rozvoje informačních médií (rozhlas, televize, fotoaparát, videotechnika, počítače, internet
atd.) člověku umožňuje „cestovat" po celém světě prakticky bez fyzického pohybu.
Cestování j e souhrnnou lidskou činností bezprostředně závislou na existenci cest.
Cestování má co dělat s cestou ve všech významech tohoto slova. Je pohybem ve vší jeho
rozmanitosti, tedy pohybem těla, duše i ducha, j e únikem před tíhou všednodennosti, je
sebepoznáváním i sebevzděláváním, je přitakáním onomu tajemnému ,jinde" oproti
známému „zde", j e hledáním nových odpovědí na otázku: ,Jak žít?", j e mnohým dalším.
Cestování hledá (a nachází) cesty, bytostně zahrnuje rozhodování, kterou cestou se vydat a
následování té nakonec zvolené. Zvolená cesta je výsledkem výběru, který proměňuje
možnost (potencialitu) ve skutečnost (aktualitu). Je tak přijetím zodpovědnosti za právě
učiněný krok.
Skutečné cestování však není pasivní. Je to tvůrčí afa-ivita, jejíž nedílnou součástí jsou
hluboké prožitky a silně působící psychické stavy. Touha po nich se proměňuje ve výzvy
spojené s očekáváními, předběžnými znalostmi, minulými zkušenostmi a podobně.
Cestování znamená využití možnosti k poznávání krajin, ekosystémů, kultur, lidí a jejich
psychologie na základě předchozí cílené představy. Poznávané je prožíváno, zvnitměno a
stává se součástí našich příběhů o jiných krajinách a kulturách. Cestování nás proměňuje,
odkazuje k proměně, je opakem strnulosti. Proměnu lze přiblížit slovesy. Cestování nás
obohacuje, rozšiřuje naše horizonty, učí nás, osamostatňuje, probouzí a osvobozuje ze
závislosti na známém a blízkém, známých a blízkých... mění nás a my se stáváme jinými,
bohatšími. Je však nutné spojovat proměnu s cestováním? Není, nicméně cestování j e
vhodnou příležitostí k proměně, neboť nám poskytuje vše potřebné. Proměna přichází
skrze aktivitu ale aktivní jsme nějak stále. Slovesa máme i pro činnosti, kdy jsme zdánlivě
strnulí Vždyť existují slovesa spát, lenošit, odpočívat a další. Navíc některé všednodenní
činnosti jsou stálým opakováním zautomatizované a přímo se příčí jakýmkoliv změnám.
Cestování bývá spojováno s něčím «^-zvyklým - s očekáváním nových « - ř á d n ý c h a
^ - v š e d n í c h prožitků. Bezpochyby patří mezi nej významnější možnosti otevírání nových
pohledů na nezvyklé a podivu-hodné. Dovoluje v ú-divu zahlédat po-^vw-hodné v
obyčejném Přináší s sebou nová přátelství, nové zkušenosti, nové poznatky, nové náhledy.
Na cestách prožíváme «.-očekávané. Je příznačné, že na cestách se drvme - často a
mnohému. Nemusí se p ř i t o m jednat jen o nej viditelnejsi odchylky od navyklého a běžného,
jako je pro Čecha trhání zralého a lahodného pomeranče primo ze stromu na zacatku února.
Na cestách vždy již nějak očekáváme neočekávane - ba primo ono neocekavane
vyhledáváme Cestování nás skutečně vystavuje mnohému zvláštnímu, avšak my se
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zároveň onomu zvláštnímu sami otevíráme. Všímáme si mnohem více detailů, které v
obvyklém prostředí domova přecházíme bez povšimnutí. Na cestách jsme ostražitější a
otevřenější světu. Cestování takto prolamuje každodenní a navyklé zvláštním a nezvyklým.
Ani na cestách však nejsme bez domova. Domovu nelze uniknout. Stále ho srovnáváme
s cizím a naopak. Nezvyklé se stává nezvyklým právě ve srovnání s obvyklým. Cestování
je stálým přehodnocováním vztahu ělověka k domovu. Domov je hodnocen jinakostí ciziny
a cizina normálností domova. V cizím prostředí je člověk vystaven různorodosti možností
lidské existence na světě. Nechráněn jistotami domova stojí tváří v tvář alternativám. Co je
doma samozřejmé, to může být v cizině nepochopitelné. Samozřejmost není založena na
pravdě, ale na zvyku. Domov patří k cestování i v tom smyslu, že každá cesta tam začíná i
končí. Jakkoliv je cestování nejsilněji prožíváno ve chvílích, kdy se vytrženi ze svého
domova setkáváme s novým, neznámým, cizím, nepochopitelným, zvláštním a
neočekávaným, naše aktivity s ním spojené jsou širší. Cestování je velkou aktivitou a ty se
vyjadřují slovesy, kterých cestování zahrnuje mnoho. Již první myšlenka na cestu je
doprovázena pokušením až nutkáním zažít nová dobrodružství, prozkoumávat neznámé,
seznamovat se snovými lidmi. Ale jsou tu mnohá další slovesa: vždyť předtím (tj. před
cestou) se bojíme, jsme vzrušeni, sháníme, dozvídáme se, rozhodujeme, plánujeme,
připravujeme se, představujeme si, očekáváme, předpokládáme, těšíme se, toužíme a
sníme...; potom (po návratu) vzpomínáme, vyprávíme, dělíme se s druhými o zážitky,
spojujeme jednotlivé do celků...; přitom (na cestě) však bezprostředně vnímáme, vidíme,
slyšíme, cítíme i pociťujeme, ochutnáváme, pozorujeme, vstupujeme do nových kontaktů,
vztahujeme se k něčemu či někomu, potkáváme a setkáváme se, navštěvujeme, těšíme se z
něčeho, rozumíme, radujeme se a otevíráme, získáváme, ale i ztrácíme, užíváme si i
trpíme, zkrátka prožíváme nebezpečí, vzrušení, zvědavost, radost, štěstí, krásu,
dobrodružství, zábavu. Největším nebezpečím cestování je nuda, jak o tom píše Martha
Gellhorn ve svém krátkém příspěvku do Fraserovi antologie Bad Trips, nazvaném What
Bores Whom? Autorka však dodává, že hranice nudy se v každém z nás liší, podobně jako
hranice bolesti.
My definition of what makes a journey wholly or partially horrible is boredom. Add
discomfort, fatigue, strain in large amounts to get the purest-quality horror, but the
kernel is boredom. I offer that as a universal test of travel; boredom, called by any other
name is why you yearn for the first available transport out. But what bores whom? (...)
Yes indeed, what bores whom? The threshold of boredom must be like the threshold of
pain, different in all of us.
K
(Fraser 1991:35;38)

Odhlédněme nyní od sloves, ale podržme v mysli ono rozdělení na předtím, přitom a
potom Stejně jako cesta (kterou putujeme, kráčíme, chodíme, procházíme se a tak dál a
dál) existuje před námi i za námi, a to časově i prostorově, závisle i nezávisle na nás,
podobně ani aktivitu cestování nelze zužovat na pouhé lidské nacházení se mimo obvyklé
prostředí mimo domov. Jistě ho můžeme chápat jako pohyb ven, pryč z navyklého, venku,
mimo něj a zase zpět do navyklého a známého prostředí, kdy se pohybujeme v prostoru
světa po cestách, stezkách, dráhách, silnicích a všech dalších spojnicích. Je pravda, že
cestování běžně chápeme jako trávení času mimo domov. Avšak kdo z nas muže s čistým
svědomím říci, že cestování je nám pouze časem mezi zamčením a odemcením dveří
našeho domu, dobou vyplněnou pohybováním se mezi různými místy ve světě, mimo
domov? Cestování není pouhou prodlevou mimo domov. Znamena mnohem víc!
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Co je tedy cestování? Vše, co s ním spojujeme. Každá cesta potřebuje nějakou myšlenku,
uvědomění si, že vůbec někam chceme (popř. musíme) vyrazit. Pokud v nás převáží vůle
(nutnost) cestu uskutečnit, následuje přemýšlení a vymýšlení kam?, jak?, kdy?, na jak
dlouho?, s kým?, co s sebou?, do čeho? co tam? atd. Období příprav je prosyceno emocemi
- touhou, nervozitou, očekáváními, strachem, těšením se, představami toho, jaké to tam asi
bude, co tam budeme dělat, koho tam potkáme ... a mnoha dalšími. V samotném průběhu
cesty jsme obvykle cele zaujati dojmy a prožitky, neboť na nás doslova útočí vše, čím
procházíme. Z naší přirozenosti vyplývá nutnost vnímat ostřeji nové, jiné, odlišné a tudíž
zvláštní, nezvyklé či neobvyklé. Na cestě nejsme tak zabydleni jako doma, kde jsme se již
naučili pohybovat takřka bezmyšlenkovitě, kde již téměř nic nevnímáme s plnou
pozorností. Jsme-li však u-pro-střed či ve středu neznámého pro-středí, jsme obklopeni a
obstoupeni spoustou neznámých a potenciálně důležitých - případně dokonce
nebezpečných - věcí. Protože nevíme, co od nich můžeme očekávat, musíme je zkoumat a
být přitom stále ve střehu. Tím, že na cestách zpravidla dáváme větší pozor než doma a
více si všímáme, daří se nám mnohé zahlédat, vidět a odhalit. Jinými slovy, cestování nám
může otevřít oči pro viditelné, ale ze zvyku neviděné. Do jaké míry to však platí i o
pobytech v destinacích, kde se snažíme co nejdříve zabydlet, abychom se cítili jako doma?
Ani návratem domů cesta nekončí! Vždyť nejméně v prvních chvílích po návratu jsme
doma jinak než obvykle. Cítíme radost a úlevu, avšak zároveň smutek a stesk. Jsme rádi, že
už jsme doma, ale přitom je nám domov nějak prázdný, nehybný až nudný. Tyto pocity
postupně odezní, nicméně teprve doma se nám s odstupem vyjevují některé zážitky a
prožitky z cesty jako důležitější než ostatní a zároveň je vidíme z odstupu v jiném světle
než v oné chvíli, kdy jsme je bezprostředně prožívali. Cesta pak ještě dlouho doznívá v
našich myslích a možná nikdy plně nedozní. Snad se to s ní má jako s tónem, který vzniká
rozhodnutím a pohybem hudebníkovým, jenž rozezní strunu, která se pak ještě dlouho
chvěje libým zvukem. Co se vlastně děje se zvukem, který pro naše uši dozní? Existuje
někde a nějak dál? A jak je tomu s cestou? Ta existuje dál v našich vzpomínkách na
prožitky z cest.

4.5 Studenti cestovního ruchu o cestování
Čím je cestování podle studentů cestovního ruchu na FIM UHK? Jejich motivace cestovat
je jiná než u ostatních lidí. Souvisí to s hlavní náplní jejich studia, jíž jsou zvláště cizí
jazyky, geografie a management. Následující řádky shrnují nej zajímavější myšlenky
z jejich anglicky psaných esejů a z rozpravy na téma What is travelling to me? Studenti
přišli s mnoha různými pohledy, které se jeden od druhého leckdy velmi lišily. Přesto se
některé myšlenky často opakovaly. Slovo cestování v nich vzbuzuje v první řadě potřebu
hledat důvody pro tuto aktivitu. V této souvislosti se nabízí připomenout, že mnozí
významní myslitelé i spisovatelé, mezi jinými John Steinbeck, si povšimli, že každému
z nás je vlastní touha opustit zaběhnutý způsob života a poznávat nové kraje a lidi. Avšak
v mnoha případech zůstane pouze u touhy, přičemž strach z neznámého, (mylná) představa
naší nenahraditelnosti či pohodlnost nám brání v rozletu.
Důležité je pro cestování jeho zdůvodnění. Každá cesta je výsledkem volby, nejedná se o
nahodilou aktivitu - ani v případě tuláctví. Zásadní otázka, kterou si mnoho studentů
položilo, tedy zněla: Proč vlastně cestujeme? Proč se trmácíme a překonáváme nepohodlí
cest, když můžeme klidně zůstat v bezpečí domova a rodiny? Vždyť cestování je
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nebezpečné. Skrývá mnohá nezřídka smrtelná nebezpečí spojená s neznalostí místních
poměrů, přírody a kultury. Na cestě se člověk chtě nechtě vydává napospas neznámému
prostředí a místním lidem. Jeho tělo není zvyklé na to, s čím přichází nutně do styku s neobvyklými potravinami, hmyzem, klimatickými podmínkami a tak dále. Všude může
číhat těžko rozpoznatelné nebezpečí. Navíc řada lidí cítí stesk po domově a osamělost bez
svých blízkých, kteří zůstali doma. Mnoho dalších trpí v dopravních prostředcích, kterými
cestují. Přesuny z místa na místo navíc vnímají jako nudné, zdlouhavé, nepohodlné,
nehygienické a všestranně vyčerpávající. Proč tedy lidé vůbec někam cestují? Cestování
pro nás musí znamenat přínosy, které překonají všechny nezanedbatelné problémy.
Jaké jsou přínosy cestování z hlediska studentů cestovního ruchu? Vedle poznávání je
cestování studnicí tužeb, snění, dojmů, napětí, nervozity, strachu, zmatku, dobrodružství,
údivu, milostných vzplanutí, vzpomínek a mnohého dalšího. Cenný je hlavně osobnostní
růst, jenž z prožívání těchto pocitů pramení. Jde tu zejména o získávání životních
zkušeností. Mladí lidé se na cestách stávají skutečně dospělými. Musí se sami o sebe umět
postarat a skutečně se postavit na vlastní nohy, což je podstatné z hlediska jejich dalšího
života. Dalším podstatným důvodem pro cestování je možnost naučit se cizímu jazyku a
vydělat si peníze. Lákavé je rovněž jít studovat na zahraniční univerzity a další vzdělávací
instituce a zúročit tak dosavadní studijní úsilí k zisku dalších vědomostí. Studenti
zdůrazňovali i rozličné další důvody, například hledání nového domova, náboženské poutě,
dobrodružství, obchod, vzdělávání, získávání nových zkušeností, vyhledávání nových
zážitků, krás přírody a lidských výtvorů, zábavu, vzrušení, odpočinek, ale i pro někoho
příjemné pocity nebezpečí a strachu. Je zřejmé, že studenti si jsou dobře vědomi existence
mnoha různých zdůvodnění toho, proč cestovat. Upozorňují i na významnou funkci
dovolených jako psychického oddechu, úniku ze stereotypu, relaxace a získávání nových
sil do další práce.
Různá zdůvodnění cestování otevírají některé zajímavé otázky, kterým se studenti věnovali.
Například hledání nového domova může otevřít problém migrace. V této souvislosti se lze
tázat po problémech domova, lidských potřeb, hodnot, závislosti na prostředí, střetávání se
různých kultur, asimilace, identity a mnohých dalších. Podobně je tomu i v ostatních
případech. Nechybí tu poukaz k žádné podstatné lidské otázce. Tak náboženství tematizuje
problém transcendence, odpočinek odkazuje k problému lidské práce, pocity nebezpečí, či
stesku k vnitřnímu životu člověka, vzrušení pak k lidské sexualitě. Studenti si dokázali
implicitně a často i explicitně položit mnoho velmi zajímavých a podnětných otázek
souvisejících s cestováním. Mezi jinými uveďme následující: Proč je cestování spojováno
s nevšedním? Tato otázka byla spojena s častým používáním hodnotících přídavných jmen
jako new, strange, unusual, unexpected, special, extraordinary, different54. Další otázka
zněla: Co je dobrého a co špatného na hranicích mezi jednotlivými státy? Diskutována
byla problematika polistopadové změny poměrů a možnosti cestování stejně jako naše
členství v EU, dále nebezpečí šíření epidemií a problematika obchodu s drogami a lidmi.
Studenti se rovněž tázali Jaký věk je vhodný pro cestování? Mnoho z nich se shodlo, že
jako děti z cestování mnoho neměli a dokonce je spíš nudilo. Z cest zhruba do věku šesti
let si prakticky nic nepamatují a poté až asi do věku patnácti let je nezajímalo ani tak
poznávání jako spíše běžné aktivity na vyplnění volného času. Teprve poté se v nich začalo
probouzet vědomí touhy po poznání neznámého a dnes jim je cestování jednou z
nej atraktivnějších poznávacích aktivit. Jiným zajímavým problémem pro ně bylo, co se
54

Své eseje studenti psali v angličtině.
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stane s našimi kořeny, s našim češstvím a mateřským jazykem, když budeme dlouhodobě žít
v zahraničí? Cestování je významnou aktivitou dnešní mladé generace a mnoho mladých
českých žen i mužů si buduje své nové domovy v zahraničí. Co nám to může přinést do
budoucna? A další otázka: Kdy, jak a proč se něco nového a vzrušujícího stane běžným?
Jedná se zejména o způsoby, jak se seznamujeme a sžíváme s cizím prostředím. Konečně
poslední problém: Proč vlastně lidé touží opouštět svá rodná místa a vydávat se na cesty?
Není naopak usedlý způsob života pro člověka nepřirozený? Usedlý zemědělský způsob
života vystřídal původnější kočovný. To může být podstatné z hlediska vysvětlení původu
neklidu mnohých lidí žijících na jednom místě a toužících po změně. Toto jsou některé
z otázek, které byly řešeny v esejích studentů.
V neposlední řadě je tu jazyk, kterým studenti o cestování píší. Bylo zajímavé sledovat,
jakou roli mají v jejich textech jednotlivé slovní druhy. Výsadní postavení mají zvláště
slovesa a přídavná jména. Cestování je pojednáváno jako aktivita (slovesa), která podléhá
neustálému hodnocení (adjektiva). Tento fakt se odráží na výjimečném postavení
následujících sloves: meet, get acquainted (with sth), visit, take (pleasure), taste, practise,
save (memories), open (your mind), understand, enjoy, acquire, suffer, enrich, plan, feel,
explore, observe, widen (one's horizons), teach (tolerance and understanding) a
hodnotících přídavných jmen: dangerous, beautiful, calm, outstanding, demanding, new a
tak dále.
Shrneme-li, cestování je nedílnou součástí života dnešních lidí, zvláště mladých dospělých.
Otevírá nezměrné možnosti, jak smysluplně naplnit život. Cestovat se vyplácí i přes mnohé
problémy s ním spojené. Přínosy jsou různé, stejně jako otázky, které se zde otvírají.
Cestování je z hlediska studentů cestovního ruchu vysoce hodnocenou aktivitou.

4.6 Upadlé cestování a uvolněná zvědavost
Martin Heidegger píše ve svém spise Bytí a čas o zvědavosti:
Základní strukturu pohledu ukazuje specifická bytostná tendence každodennosti k
„vidění". Označujeme ji zvědavost, pro niž je charakteristické, že není omezena na
vidění a vyjadřuje tendenci setkávat se se světem v určitém specificky vstřícném postoji.
Heidegger (1996:198-199)
Uvolněná zvědavost nechce však vidět proto, aby viděnému rozuměla, tzn. aby se stala
bytím k tomuto viděnému, nýbrž pouze proto, aby viděla. Pídí se po novém jen proto,
aby je pro další novinku opustila. (Zvýraznil J.K.) Starosti tohoto vidění nejde o to,
aby chápala a vědouc byla v pravdě, nýbrž o možnost oddat se světu. Proto je zvědavost
charakterizována zvláštní těkavostí, která nedovolí prodlévat u nejbližšího. Proto také
nehledá klid soustředěného pozorování, nýbrž vyhledává neklid a vzrušení ve stále
nových a nových proměnách toho, s čím se setkává. Ve své těkavosti obstarává si
zvědavost trvalou možnost rozptýlení. Zvědavost nemá nic společného s obdivným
pozorováním jsoucna (zvýraznil J.K.), s u a u n a Ç e t u (divit se - pozn. překl.), nejde jí o
to, aby se skrze údiv dostala až tam, kde nerozumí, nýbrž obstarává si vědění - ale
jenom proto, aby věděla. Oba konstitutivní momenty zvědavosti, totiž těkavost v
obstarávaném světě našeho okolí a rozptýlení do nových možností, fundují třetí bytostný
charakter tohoto fenoménu, který nazýváme nezabydlenost (pozn. vše zvýraznil J.K.).
Zvědavost j e všude a nikde. Tento modus 'bytí ve světě' odhaluje nový způsob bytí
každodenního pobytu, ve kterém se pobyt stále vykořeňuje.
Heidegger (1996:200-201)
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Cestování ve své upadlé formě, kterou zde rozumíme pouhá krátká zastavení na mnoha
různých místech, se může zvrhnout v pohyb bez ladu (tj. naladěnosti - viz rozumění
prožitku jakožto naladěnosti) a skladu (slyšíme zde zaznívat slovo skladba jako jisté
seskupení následných kroků tak, aby poukazovaly k jistému směru a dávaly pohybu určitý
tvar). Takové poznávání nových míst ve skutečnosti není žádným poznáváním, nýbrž
podrobením se roztěkanosti hrnoucí se za rozptýlením a tím vlastně zapomenutím a ztrátou
sebe samého. Jsem-li totiž rozptýlen, pak nejsem v celku, rozpadám se na kousky, protože
chci být všude a přitom nejsem nikde a zůstávám nezabydlen.
Nemá-li být cestování pouhým nasycováním uvolněné zvědavosti, musí mít tvar. Tvar však
není neměnný a předem jasně vymezený. Cestování se tvaruje cestou. Nastávají okamžiky,
které jsou podkladem pro hodnocení cesty jako celku. Příkladem může být chvíle, kdy
cestovatel v klidu spočine tam, kde mu je příjemně. Nemusí se přitom jednat o nějaké
„atraktivní" 55 místo. Tak či onak, v takové chvíli může člověk plněji vidět 56 (celkově
vnímat) okolní svět, otevřít se mu a vstoupit s ním v dialog. Říká se: „Všechno má svůj
čas. Nic nelze uspěchat." Platí to i o cestování. Jak jiné je místem „pouze" pro-cházet či
ještě hůře pro-jíždět oproti tomu, když tam spočineme či nějakou dobu pobýváme. Jsou
místa, která jsou něčím jedinečná, nepopsatelná, zvláštní. Můžeme tam prožít setkání s tím,
čemu se říká génius loci. Je k tomu třeba soustředění (opak roztěkanosti), ale i štěstí a
souhry náhod. Poznání nezaměnitelného ducha místa a rozmluva s ním přesahují ono
upadlé cestování, zredukované na pouhý výčet míst, kde „cestovatel" sice byl (nebo spíše,
kde se nacházel), avšak kde nepobyl, nepobýval, nespočinul a nerozpoznal jejich ducha
jako něco podstatného. Těkavá rozptýlenost si sama zakrývá neskrytost ducha místa. Není
pak „zvědavé objíždění" pamětihodností, turistických zajímavostí či módně atraktivit,
pouze smyslu-prázdným trmácením se? Nemá cestování vycházet ze zájmu o skutečné
poznání místa samotného? Musí být cestování spojováno s „atraktivitami", jak jistá místa
prezentují cestovní kanceláře? Jak se z místa stává atraktivita? Jaké cestování v nás může
zanechat ryzí dojmy, spojené s duchem místa?
Každé lidské úsilí včetně cestování potřebuje směrodatné vyústění. Cesta zvláštním
způsobem potřebuje najít svůj cíl, avšak ten ji zároveň často svým významem zastírá. Cíl
má smysl, protože nám nedovoluje rozmělnit naši cestu v bezcílné potloukání či
potulování. Tulák na místě nikdy nespočine. To je vyhrazeno poutníkovi. V čem je mezi
nimi rozdíl? V důvodech, proč se vydali na cestu. Tulák nemá cíle. Je vlastně stále ztracen,
protože není ukotven v místech - ve výchozím bodu a v cíli cesty. Nemá se tedy k čemu
vztahovat. Nevztahuje se k nějakému místu jako svému domovu. Žádné místo mu není
výjimečné, protože k němu necítí žádný závazek. Tím je mu odepřena schopnost nacházet
souvislosti mezi místy. Tulák není nikde vítán, všude je cizincem, což je často mezi našinci
synonymem nedůvěry, strachu a podezíravosti. Není náhodou, že vznikla přísloví jako:
„Tulák nikde místa nezahřeje." (Bittnerová - Schindler 1997:92; číslo 2604) či „Tulák
"mnoho světa zrejdí, a bratra nikde nenajde." (Bittnerová - Schindler 1997:151, číslo
4745). První poukazuje k faktu, že tulák je roztěkaný, nenajde si čas k důkladnému poznání
místa a spěchá dál a dál. Stává se tak obětí svého vnitřního nepokojného, neuspokojeného a
neukojitelného puzení a touhy po stále novém a novém bez stálosti, a tím ztrácí či vůbec
55

Jedná se o odvozeninu slova atraktivita - odkaz k terminologii v oblasti cestovního ruchu.
Heidegger v pojednání o zvědavosti upozorňuje na užívání slov spojených s viděním i v souvislosti s jinými
smvslv
neříkáme tedy pouze: hle, jak to svítí, což jedině oči mohou vnímat,... Říkáme také: hle, jak to
zní, hle, jak to voní, hle, jak to chutná, hle, jak j e to tvrdé" (Heidegger 1996:199-200).
36
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nenachází svou identitu, která je právě tím stálým v nestálém. Stálá touha po novém a ještě
novějším je rovněž znakem konzumu, základu dnešní ekonomiky. Snad se jeho následkem
nestaneme tuláky mezi výrobky, které se v našich rukách ani neohřejí a už je vyměňujeme
za novější, lepší, výkonnější, pohodlnější, kvalitnější, - nější, -nější, -nější.
Poutník se od tuláka liší, protože jeho pouť někam směřuje, i když sama cesta je mu
důležitější než její cíl. Obvykle se jedná o posvátné místo, jiné než ta ostatní, nějak
významné. Význam je tomuto místu přisuzován v rámci nějakého příběhu spojeného
s výjimečnou či pozoru-hodnou událostí, která měla a má vliv na další běh života lidí.
Poutě jsou zhusta spojeny s duchovní (není to však všeobecným pravidlem) tradicí, pro
kterou podle Tomáše Halíka znamenají „odvahu vyjít z navyklého, vzít na sebe rizika
znejistění a posunů dosavadních horizontů, trpělivost k vnímání a naslouchání věcem
zprvu cizím a málo srozumitelným, pokoru k učení a nakonec údiv ne tak ze „světa", jako
z domova, který člověk po návratu vidí jinýma očima, v širším kontextu." (Halík 2002:1011) Pravý poutník se vydává na cestu, vydává se (napospas nebezpečím) cestování, ale
vždy něco získává, vnitřně se obohacuje. Tulák naopak přes svou roztěkanost jakoby
zůstával ve stále stejné situaci. Podobně turista, který cestuje, aby se tím mohl chlubit,
pouze těká po světě a svůj obzor nijak nerozšíří.

4.7 Touha po jinde
Bytí není základ nebo princip, nýbrž (s odkazem na Heideggera, pozn. J.K.) „Geschick", poslání, dění, anebo - podle mé terminologie - bloudění.
Maffesoli (2002:185-186)

Francouzský sociolog Michel Maffesoli chápe lidské bytí jako bloudění. Ve své knize O
nomádství se snaží „nastolit jakousi sociologickou metafyziku', která oproti evidencím
vědeckého mínění umožňuje ukázat, že bloudění a nomádství se ve svých rozličných
odstínech stávají čím dál víc evidentnějším
faktem" (Maffesoli 2002:16). Pracuje
s dialektikou pohybu mezi zakořeněnosíi v domově (ve známém prostředí, v obci) a
nezávislostí. Domov vyjadřuje jistotu lidského života, je místem, které zásadním způsobem
člověka formuje. Nicméně přes nespornou přitažlivost domova je v člověku bytostně
přítomna neutuchající touha po jiném - po změně, po úniku z pravidelnosti a uzavřenosti
přítomné v každodennosti domova. Vedle zakořeněnosti a nezávislosti autor hojně používá
ještě jednu dvojici pojmů - prométheovský mýtus a dionýskou revoltu.
Prométheovský
mýtus se dobře hodí na moderní dobu, která člověka staví do role
dobyvatele a podrobitele „poznatelné" přírody a zřetelně upřednostňuje racionalitu a z ní
plynoucí vědeckotechnický pokrok. Dionýská revolta je naopak reakcí na vyčerpanost
moderní doby a zdůrazňuje spíše emocionální a afektivní stránku lidského bytí. Dionýsos
j e součástí podobné dvojice pojmů. Kratochvíl staví do opozice „apollónský jas a
dionýsovské opojení" (Bouzek - Kratochvíl 1994:76an.). Dionýsos byl staiým Řekům
vládcem vína, životní síly a plodivosti, patronem dramatického umění. Dionýský kult
souvisí s individualizací člověka, s jeho vyvázáním z pokrevního svazku rodiny buď k
samostatnému nebo ke společnému působení s lidmi pokrevně nepříbuznými - s těmi na
základě sdílení dionýsovského obřadu vína. Dionýsovské prostředí je prostředím změny
společenské struktury. Dionýsův kult se v Kratochvílově textu objevuje ve spojení s
„extází, mánií orgiastického vytržení, prožitkem vyvření plodivé síly i otevřením vztahu
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k podsvětí, prožitku možnosti nebýt a s tím spojeného paradoxního obnovení" (Bouzek Kratochvíl 1994:78). To jsou přesně ty prvky, které Maffesoli zdůrazňuje, protože je
považuje za nezbytné pro prolomení zakořeněnosti a získání nezávislosti. Ovšem
Kratochvíl pokračuje: „Moderní probuzení některých prvků těchto rysů dionýsovství lze
chápat opět jako rudiment, který někdy obnovuje rovnováhu jednostranně racionální
společnosti, ale v zásadě vede k retardaci na nižší a starší úroveň lidství (to již není
v souladu sMaffesoliho názorem, pozn. J.K.)" (Bouzek - Kratochvíl 1994:78). Ani
Kratochvílova Apollóna nelze chápat jako paralelu Maffesoliho Prométhea. Apollón je
prostředníkem mezi bohy a lidmi, principem zjevnosti a harmonie a jako takový má ve své
kompetenci věštírny, vybízí k poznání, zejména k poznání sebe sama a souvisí se vznikem
řecké filosofie. Poznání, k němuž vybízí, však není totožné s druhem poznání jednostranně
racionalistického novověku. Maffesoliho prométheovský mýtus reprezentuje druhý typ
poznání, který se však již vyčerpal a musí být na základě logiky celých dějin lidstva nyní
vystřídán dionýskou revoltou.
Uzavřenost moderní doby se podle Maffesoliho nezadržitelně rozpadá, před očima nám
padají dříve nepřekročitelné bariéry a my jsme vyzýváni je překračovat. Následkem toho,
namísto jistot a daností dob nedávno minulých, bloudíme bez dříve jasně viditelných
orientačních bodů. Toto vše je charakteristické pro přelom druhého a třetího tisíciletí, kdy
se zvyšuje rovněž ekologická citlivost lidstva k přírodě, ještě nedávno považované za
pouhý zdroj pro naši výrobu. Zvýrazněn je však i tulácký rozměr života, jenž je sám o sobě
nesmírně plodný, nestálý a mocný. Život v jeho rámci je stálým přesouváním mezi zde a
jinde. Člověk a lidská společnost se stále pohybují mezi extrémními polohami
zakořeněnosti - touhy po domově a začlenění se do společenství - a nezávislosti - vedené
pudem bloudění a touhou po jinde, po poznávání nového, jak se ukazuje v nomádství a
cestování. Maffesoli překonává dialektiku zakořeněnosti a nezávislosti svým pojetím
principu dynamické zakořeněnosti. Příkladem je podle autora postava proroka sice
žijícího ve společenství, v obci, ale zároveň neustále zpochybňujícího toto společenství a
připomínajícího jeho nestálost. Pro proroka stejně jako kohokoliv jiného je nenahraditelný
nejen domov, rodný dům, obec, kraj, mateřský jazyk, ale i místa mimo ně, vně a jiné,
odlišné jazyky. Středem našich životů v tomto smyslu již není identita, nýbrž samotná
existence. Život totiž může být a je prožíván a pociťován mnohými způsoby.
Podle Maffesoliho terminologie se v současnosti ve stálém pohybu lidské civilizace sem a
tam odkláníme od Prométhea k Dionýsovi. Dnešní lidský svět opět zdůrazňuje dříve
(alespoň v Evropě a Severní Americe) opomíjené či upozaděné dionýské hodnoty. Pud
bloudění je všudypřítomný, stejně jako nové vědomí nestálosti všech věcí. Dokonce i znak
stálosti moderní doby - trvalé bydliště - pozvolna ztrácí svou důležitost a ke slovu se
dostává, jak píše Maffesoli, Durkheimova „žízeň po nekonečnu". Současná společnost je
již přesycena moderním mýtem o nekonečném pokroku. Jeho zaměření na budoucnost je
stále častěji nahrazováno potřebou prožitku přítomné chvíle. Cestování přitom hraje
nesmírně podstatnou roli, neboť „putování je citlivé zejména k tomu, co se přímo
předkládá, co nastává..." (Maffesoli 2002:156).
Touha po jinde může být chápána jako touha po poznávání nového či touha po dění.
Dnešní člověk je poháněn touhou po něčem (čemkoliv) novém a jiném. To již-známé
nestačí, je třeba stále nových a nových zážitků. Živoucím uskutečněním této touhy je mimo
jiné právě cestování jakožto soudobý modus pohybu z místa na místo. Touha po jinde,
projevující se v bloudění, nomádství, toulkách, dovolených, rekreacích, výletech a
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podobných jevech, se v současném světě opět stává stěžejní součástí života lidí i celých
společností. Jinde však nesmíme chápat výhradně místně (topologicky). Jinde není topos místo, ani cíl. Dnešek je svědkem bloudění všeho druhu: náboženského, mystického,
sexuálního, profesního a mnohých dalších. Snad by bylo proto přesnější hovořit o
toužebném hledání jinakosti či jiného než o hledání jiného místa.
Ptáme-li se, co je pramenem lidské touhy po jinde, jednou zmožných odpovědí je
schopnost, které říkáme představivost. Lidé nejsou omezeni na stávající podmínky a
průběh svých životů, neboť si dovedou představit život jiný. Platí to dvojnásob, mají-li
možnost setkat se i s jinými přístupy k životu. Proto zastánci zaběhnutých zvyklostí v obci
či totalitním státě neradi vidí a nevítají cizince a zamezují místním, aby se vydávali na
cesty. Ti, kteří přišli nebo se vrátili odjinud, totiž s sebou vždy nezbytně přinášejí
potenciální nebezpečí zpochybnění či dokonce úplné proměny místních poměrů. Místa, kde
docházelo a dochází k setkávání příslušníků rozmanitých kultur a společností, vždy byla a
jsou tou nej lepší živnou půdou pro společenské změny a proměny. Jako příklad mohou
sloužit Středozemí anebo nověji Spojené státy americké, jmenovitě New York, který se
spolu se svým Ellis Island stal symbolem setkávání a prolínání různých kultur. Poněkud se
však mění náhled na soužití těchto různých kultur. Dřívější představa tzv. „melting pot" je
vědomě nahrazována novou, tzv. „salad bowl". Jinými slovy, americká kultura není
jednolitým amalgámem kultur všech přišedších, nýbrž rozmanitou a pestrou směsicí
lidských zkušeností ze všech koutů světa.
Pokud dovedeme být jen trochu citliví, můžeme ve všem obvyklém zaslechnout více či
méně tlumenou ozvěnu určité hodnoty, určitého způsobu bytí nebo myšlení, které přišly
odjinud.
Maffesoli (2002:129-130)

Po moderní důvěře v jednotu a jistotu se lidstvo vrací k uctívání mnohosti a nejistoty, které
jsou jakýmsi skrytým uznáním relativismu, různorodosti a plurality hodnot a možností.
Svět prožíváme na mnoho způsobů v rámci bytostné polysémie mnohočetných identit.
Každý z nás se pohybuje uvnitř mnohosti svých vlastních potencialit a naše životy jsou
spíše změtí menších potůčků našich různorodých snah a činností než jediným proudem
plynoucím v jednom daném směru k určitému cíli. Vůbec cíl sám ustupuje cestě jakožto
cestě životem i cestování. Cestování jakožto opouštění známého prostředí umožňuje
vyvázat se ze stereotypního vnímání okolí a odkrýt blízkost ostatních věcí, jsoucen. Na
cestě nepochybně vykazujeme daleko větší vnímavost k věcem, které bezprostředně
nepoužíváme k našim všedním činnostem. Oproštěni od břemene všednodenních
povinností bystřeji vnímáme existenci světa a věcí v něm. Na cestě se ke světu obracíme,
otevíráme se mu a necháváme se jím oslovovat. Zatímco opakující se všednodennost
otupuje naše smysly v rutině, cestování nám dovoluje vnímat věci, které nás obklopují,
v jejich blízkosti a plnosti. Na cestě se nám často stává, že se kocháme krásou světa. V
takových chvílích se cítíme daleko šťastnější a volnější, než kdy jindy. Jsou to momenty,
kdy věci blízké nejsou samozřejmé. Samozřejmost totiž zakrývá blízkost. Je mezi nimi
podstatný rozdíl Na něčem / někom blízkém nám záleží, jsme si vědomi jeho ceny pro nás.
Samozřejmé nás naopak ponechává jaksi chladnými až otupělými. Vyjdeme-li však
z každodennosti, otupělost mizí a citlivost se navrací, což platí i ve vztazích s druhými
lidmi a ve vztahu k věcem.
V souvislosti se zvýšenou citlivostí a vnímavostí cestování poukazuje na pomíjivost - věcí,
lidí i vztahů. Cestování člověka vyvádí ze strnulosti. Místní poměry dlouhodobě

113

nahlížené z místa samého vykazují stálost. Život vždy tíhne k rutině a opakovanosti, jimiž
se snaží zakrýt a zjednodušit proměnlivost všeho. Proměny probíhají stále. Právě jejich
existence je tím nejstálejším. Dobře si toho všiml americký spisovatel Washington Irwing,
který ve své povídce Rip Van Winkle píše o muži, který zaklet, prospal dvacet let v lese a
pak se vrátil do rodné obce, která se mezitím stala zcela jiným, neznámým světem, kterému
pramálo rozuměl a byl ostatním pro smích. Podobně je to s každým, kdo vykoná nějakou
cestu zobce a po čase se vrací zpět, do proměněného prostředí, sám proměněn. Cesta
v každém smyslu tohoto slova je bytostně proměnlivá. Každý metr i každá chvíle
poukazují k novým pohledům, možnostem a prožitkům. Na cestě potkáváme stále nové
věci a lidi, abychom je po různě dlouhé době opustili. Cesta je plná setkání a loučení.
Některá setkání se prodlouží ve společné putování různé délky a trvání, jiná jsou
okamžikem, pouhým míjením spojeným s alespoň letmým projevem našeho povědomí o
tomto setkání. Věci, lidé a vztahy přicházejí, chvíli jsou s námi a poté odcházejí. Cesta tak
poukazuje k pomíjivosti všeho, co jest. Život sám je cesta.
Cesta je sama o sobě proměnlivá, ale také proměňující. Prvotní pohyb vychází od poutníka,
který se vydává na cestu. Povšimněme si, že se „vydává" - jakoby se vydával něčemu
silnějšímu! Na cestě poutník není tak docela svým pánem, tím je cesta. A on je cestou
proměňován. Jeho proměna se stává ještě výraznější, jestliže se aktivně otvírá novému,
zatím nepoznanému, ovšem nikoli ve smyslu zvědavosti, nýbrž ve smyslu obdivného
pozorování jsoucna, jak o něm píše Heidegger. Rovněž Maffesoli přiznává cestování
významnou úlohu při tvorbě a sebe-tvorbě člověka, když často opakuje svou tezi o
putování jakožto iniciaci - „Mezi cestou, iniciací a cizincem existuje úzký vztah."
(Maffesoli 2002:236); „,Podstoupení cesty' v jejích různých modulacích ve skutečnosti
patří do oblasti iniciace..." (Maffesoli 2002:243). V jakém smyslu máme chápat onu
iniciaci? Slovník cizích slov nabízí tato česká slova s podobným významem: „vyvolání,
podnět; zasvěcení do tajemství" (Slovník cizích slov 1993:105). Maffesoli má na mysli
poslední význam. Iniciace je zasvěcením do tajemství - cestování je zasvěcováním do
tajemství světa.
Cestování, putování, poutě a toulky skutečně bytostně souvisejí s odkrýváním původně
skrytého, s obohacováním vnitřního života člověka prostřednictvím rozšiřování jeho
horizontu rozumění světu. Cesta zprostředkovává možnost poznávání světa. Už samo
cestování je projevem touhy po poznání, projevem hledání a snahy po odkrývání tajemství,
která si pro nás svět připravil. Jak úzce tato tajemství souvisejí s lidským rozuměním světu
vypluje na povrch ve chvíli, když si uvědomíme, že tajemství je spojeno s otázkou. To, po
čem se netážeme, co nás ani nenapadne, to není tajemstvím stejně jako to, čemu (podle
nás) rozumíme. Není tajemství bez údivu nad tím, o čem víme, že nám uniká. Lidé již
dlouho věří, že cestování umožňuje poznávání světa a lidí. Cesta je podnětem k hledání
tajemství, ba co víc, vyvolává možnost zasvěcení do tajemství.

4.8 Zakřivený prostor světa - cesta si cestou cestu najde
Cestování nemůže být bez prostoru, ať už skutečného anebo myšleného, který se
rozprostírá v našich představách před cestou i v jejím průběhu a ve vzpomínkách po
návratu. Prostor cestování však ani v jednom případě není totožný s prostorem
eukleidovským. Eukleidovský prostor je ideální. Vztahy uvnitř něj jsou pro vždy jasně
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dané a neměnné. Prostor cestování však není ideální, je zakřivený světem i člověkem lidským rozuměním světu.
Představme si například cestu z Hradce Králové - označme si ho jako bod A - do ruského
Rževa - bod B. V ideálním eukleidovském prostoru je nejkratší cestou mezi body A a B
úsečka AB. Ve skutečném světě je tomu jinak. Paradoxně, naše nejkratší cesta z A do B
začíná úplně jiným směrem než by předpokládal eukleidovský prostor. Ržev se nachází
(relativně) nedaleko Moskvy, zhruba severovýchodním směrem od Hradce Králové. Přesto
bychom se nejprve vydali na západ - autem či hromadnou dopravou do Prahy na ruzyňské
letiště. Letěli bychom do Moskvy, odkud bychom se vydali nějakým dalším dopravním
prostředkem zpět na západ do Rževa. Tento nástin cesty nemůže a nechce být zcela přesný,
ale navozuje určitou představu našeho pohybu po Zemi.
Cestování z místa na místo naznačuje, že prostor našeho světa je zakřiven významem sídel.
Tento význam není sídlu nijak imanentní, přikládá mu jej samotné lidská společenství. Tak
v České republice je „magnetickým" středobodem významu hlavní město Praha. To, že se
v j e j í blízkosti nachází nej významnější české mezinárodní letiště je již jen pouhým
důsledkem dlouhotrvajícího stavu věcí. K Praze se sbíhají a od ní rozbíhají cesty, silnice,
dálnice, které k sobě české hlavní město přitahuje svým významem. Čím větší je význam
sídla, tím silnější je jeho přitažlivost, tím více a (svým významem a šířkou) silnějších
k n ě m u vede silnic (etymologicky silných cest). Proto většinou cestujeme například
z Hradce Králové do Ústí nad Labem (alespoň hromadnou dopravou) přes Prahu, přestože
„nejkratší" cesta by v ideálním prostoru rozhodně vedla někudy severně od Prahy. A další
příklad. Chceme-li jet na kole / autem / autobusem / vlakem z Hradce Králové do Dvora
Králové, čeká nás zhruba 35km dlouhá cesta. Podobně, když se nás někdo zeptá, jak je
daleko z HK do DK, odpovíme, že asi 35km. Ovšem v ideálním eukleidovském prostoru
by vzdálenost mezi těmito dvěma městy byla nepochybně o dost kratší. V běžné mluvě se
porozumění ideálnímu prostoru blíží používané slovní spojení „vzdušnou čarou je to JC
kilometrů". Vzdušná čáraje však pouze myšlená, vzdušnou čarou ve smyslu přímky nikdy
nikam necestujeme (ani letadlem).
Prostor našeho světa je zakřiven i krajinou, všemi jsoucny ji tvořícími a v ní dlícími.
Eukleidovsky chápaná krátká vzdálenost - blízkost - se může ukázat nepřekonatelnou
vzdáleností, stojí-li dva lidé na různých stranách rozvodněné řeky se strženými mosty.
Člověk stavějící (čistící) cestu musí brát ohled na krajinu a jsoucna v ní. Snad jedině
megalomanské stavby, za jiné jmenujme Panamský průplav či transkontinentální železnice
v USA a Rusku (SSSR) jakoby nebraly krajinu v úvahu. Není náhodou, že byly zbudované
kolem přelomu devatenáctého a dvacátého století. V té době vrcholilo nadšení z „moci"
člověka přemoci a pokořit přírodu chápanou jako nepřítele či v lepším případě prostředek
k dalšímu zvětšení moci a panování člověka. Dnešek slyší stále sílící hlas volající
k poznávání přírody ve snaze porozumět jí a žít s ní v sou-ladu.
Cesty v přirozeném světě nejsou přímkami. Vedou nahoru a dolů, stáčejí se doleva a
doprava tu jsou silnější a lepší, tu zase užší a horší. Některé z nich jsou důležitější a
využívanější jiné skoro až zbytečné a prázdné bez lidí. Nejkratší cesty jsou většinou
předlouhé a vedou do dálky jako správné dálnice, zatímco vinoucí se cesty a různé okliky
jsou zpravidla cesty nejkratší, z vesnice do vesnice. Cesty se vinou krajinou, která si je
sama vede, kudy chce, respektive jim nabízí možnosti, kudy se skrze ni mohou ubírat
k cíli. Prostě: cesta si cestou cestu najde.
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4.9 Orientace ve světě
Člověk žije ve světě, kde musí být zakotven v pevném bodě, aby se podle něho mohl
orientovat. Lidská schopnost orientace ve světě a jeho mapování je založena v lidském
způsobu bytí, jehož úhelnými kameny jsou domov (míněn i jako společenství), mateřský
jazyk (odkazující i k myšlení) a pohyb. Člověk se rodí a přichází do již existujícího světa
v určitou chvíli na jistém místě. Hned od počátku k němu z tohoto světa vystupují a
přistupují různá jsoucna, která se učí rozlišovat a přikládá jim nějaký význam. Od počátku
života vnímáme určitou hierarchii jsoucen, která nás obklopují. Na počátku stojí nejvýše ve
většině případů matka - první pevný bod a jistota ve světě. Postupem času se struktura
našeho rozumění světu propracovává, prohlubuje a proměňuje. Přistupují rozmanité
možnosti orientace jako pohyb a řeč. Nadto člověk získává nové a nové zkušenosti.
Nejprve pojednejme o pohybu. Člověk nežije po celý život na jednom místě jako stromy a
rostliny. Je podobně jako ostatní živočichové obdařen schopností pohybovat se ve světě.
Nemusí čekat až jiné jsoucno přijde k němu, může se za ním vydat sám. Pohyb přitom
člověk vykonává různými způsoby a využívá k němu - mimo vlastní schopnosti pohybu své vlastní výtvory, například cesty a dráhy všeho druhu a dopravní prostředky. Pohyb do
značné míry podmiňuje a určuje lidské vnímání struktury světa. Implikuje vyplněný
časoprostor světa, který je jevištěm dějů a vztahů odehrávajících se mezi jednotlivými
jsoucny. S pohybem souvisí i konkrétní výchozí místo, cesta a její cíl. To, jakou cestou v původním i přeneseném smyslu - se vydáme, souvisí s naší situací. Jistou roli hraje vše,
co zásadním způsobem člověka v konkrétním okamžiku ovlivňuje - například věk,
pohlaví, zdravotní stav, společenské postavení, zaměstnání, ale i klima, počasí, roční
období, denní doba atd. Vždy se však člověk vydává na cestu, aby ... (tedy za něčím). I
tulák bloudí bez cíle, aby ... třeba J e n o m " žil.
Vedle pohybu jsme jmenovali mateřský jazyk. Spontánní učení se mluvit a schopnost řeči
vůbec otevírají lidskému rozumění světu netušené možnosti. Člověk používá řeči
k předávání a propracovávání lidského porozumění světu i k sdílení společného. Díky
jazyku je člověku umožněna i „účast" na událostech, u nichž nebyl přítomen. Problém
přímé (autentické, osobní) a nepřímé (zprostředkované) účasti při události souvisí s
jazykem. Účastí zde chápejme zainteresovanost, uvědomění si vlastní přítomnosti a
porozumění - je tedy nutné být přítomen tělem i duchem. Přímá účast otevírá možnost - ba
nutnost - vlastní interpretace prožitého. Vztah skutečnosti, názoru a jazyka není dobré
chápat zjednodušeně. Již v názoru se mnohé z „objektivní" skutečnosti vůbec neobjevuje.
Máme-li navíc svůj názor vyjádřit slovy a představit ho sobě i druhým, dostáváme se často
do velkých nesnází. Skutečnost, náš názor na ni a to, co o ní říkáme, nejsou totéž. O co
těžší je naše situace v případě naší nepřímé účasti, kdy chtě nechtě musíme spoléhat na
druhého (druhé). Druzí - stejně jako my - událost nějak interpretují a navíc interpretujeme
jejich svědectví, uložené v jazyce. Je na nás, abychom jejich názor a potažmo skutečnou
událost v jejich svědectví objevili, uhodli a rozpoznali. 57 Je přitom jasné, že každým dalším
převodem a předáním se představa proměňuje, což je základem mnoha společenských her,
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Globalizace s sebou přináší stále větší díl zprostředkovaného účastenství na dění. Dnešní člověk se stále
více dostává do situace, kdy musí někomu důvěřovat, a interpretovat jeho svědectví bez dostatečné znalosti
zázemí události.
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například tiché pošty. Schopnost mluvit jako taková tvoří a formuje naše porozumění
světu, je pro člověka nenahraditelná, protože bez ní by byl jiným tvorem. Řeč napájí
myšlení a dovoluje vystoupit nad přítomné dění a získat tak nad-hled a možnost přesahovat
dané. Navíc toto dané uspořádává prostřednictvím vzájemných poukazů.
Přese všechny možnosti pohybu a jazyka nesmíme zapomínat na domov, hlavní orientační
bod ve světě. Domovem zde nemíníme pouze „obydlí". Je to celé společenství, které známe
nejlépe. Domov je dům, rodina, přátelé, známí, škola či práce, město nebo vesnice s jejich
okolím a tak dále. V prostředí domova člověk navazuje mnoho vztahů s ostatními lidmi a
jsoucny, je zde zainteresován v jedinečných vztazích založených v minulosti, stojících
v přítomném životě a upínajících se s nadějí v budoucí pokračování. Prostor domova je
vyplněn jinými jsoucny. Člověk jim přiděluje různé významy v závislosti na své situaci. Ta
zahrnuje mnohem více než přítomnou chvíli. Každý okamžik j e vlastně jistým způsobem
obsahuje celý život - není jen pomíjivou chvílí. Je v něm přítomen přetrvávající tvar identita. Svůj autentický tvar mají všechna jsoucna, ale v určitém okamžiku se nám
nabízejí „pouze" určitým způsobem. Svět j e velkou hrou vzájemnosti jsoucen, která
nevyhnutelně vstupují do vzájemných vztahů.
Prostor má co do činění i s cestováním, které j e na něj vázáno, děje se díky němu a v něm ostatně jako celý život. Cestování nadto poskytuje možnost vycházet ze zaběhnutých
stereotypů všedního dne, poznávat nové, divit se a porovnávat známé s neznámým. Nutně
zakládá snahu zorientovat se v neznámém prostředí, které je třeba učinit srozumitelným.
Jakým způsobem to děláme? Jak si tvoříme vnitřní (kognitivní) mapy jednotlivých míst i
světa? Co všechno hraje roli při tvorbě vnitřních map roli? K čemu jsou nám dobré?
Cestování implikuje pohyb časoprostorem světa. Často nás přivádí do dříve neznámých
míst, kde to neznáme a můžeme se ztratit. Ono ztratit se znamená nebýt si vědom své
pozice ve vztahu k něčemu, jehož pozici známe. Ztracenost znamená nezakotvenost
v prostoru, neexistenci spolehlivého vodítka. K porozumění své vlastní pozice nezbytně
potřebujeme nějaké vztažné body jako kotvy zamezující bloudění. V některým případech je
cestování proti bloudění „zabezpečeno". Máme s sebou průvodce, člověka znalého poměrů
či místního, tedy někoho, kdo se o nás postará. V ostatních případech nám nezbývá než se
postarat sami. V takové situaci je první potřebou a starostí cestovatele vědět, kde se
nachází ve vztahu ke známému a bezpečnému místu - k hotelu, zastávce hromadné
dopravy, cíli cesty. Při nalézání své pozice můžeme používat lidmi vytvořené pomůcky
(například mapy, směrové tabule, linky hromadné dopravy a jízdní řády atd.) a výrazné
útvary v krajině - přirozené (řeky, kopce, skály, lesy, jednotlivé stromy) nebo vytvořené
lidmi (chrámy, kostely, železniční tratě, mosty, hrady, zámky a jiné charakteristické
budovy, hlavní'ulice, náměstí a další). Čím více orientačních bodů ve své kognitivní mapě
máme, tím snáze se v daném prostoru orientujeme a můžeme pokračovat v detailnějším
prozkoumávání krajiny.
Lidská schopnost porozumění prostoru nachází stálé uplatnění. Orientovat se potřebujeme
vždy a všude. V místech již známých nám to téměř nepůsobí problémy. Nezřídka se
dokonce pohybujeme zcela bezděčně. Můžeme si povídat s druhými nebo si jen tak
přemýšlet a nemusíme se vůbec strachovat, že bychom přitom zabloudili. Známé prostředí
máme dobře kognitivně zmapováno, víme, kudy kam. Při hlubším zamyšlení nad tím, jak
vlastně známý prostor známe, si uvědomíme, že naše mapa prostoru má zcela jinou
strukturu než mapy klasické, které se důsledně snaží o přesné převedení reálné krajiny
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světa na uměle vykonstruovanou plochu. Zde se však nechceme zabývat problematickým
převáděním trojrozměrného prostoru na dvourozměrnou plochu.
Prostor známe zvláštní zkušenosti s pohybem vněm, ze slovního popisu či z map.
Přirozený způsob členění prostoru není objektivní konstrukcí. Využívá sice mnohých
sdílených dominant krajiny, avšak ty jsou jedinečným způsobem zasazeny do vzájemných
vztahů. Vyzkoušíme si to snadno, pokusíme-li se z paměti načrtnout mapu místa, které
dobře známe a pak výsledek porovnáme s klasickou mapou. Při kreslení plánu obvykle
začneme nějakou dominantou krajiny, kterou umístíme víceméně libovolně na plochu. Poté
přidáváme ve vztahu k hlavní dominantě další důležitá místa. Záhy nastanou těžkosti. Při
pokusu o propojení těchto míst ulicemi si povšimneme, že nám jednotlivá místa a jejich
spojnice nějak nezapadají do sebe a tím do celkové struktury. Směry se zdají být zvláštně
pokřivené, vzdálenosti neodpovídají. V běžném životě nevnímáme vzdálenosti mezi místy
jako přímky ve smyslu vzdušných čar, nýbrž jako možné cesty z místa na místo. Žádná
cesta (ani nejkratší, ani přímá) není přímka. Zato je vždy součástí krajiny. Vyvstává z ní a
podléhá jejím nárokům. Krajina cesty tvaruje.
Člověk nedokáže přehlédnout celou kraj inu najednou. Proto si vybírá dominanty, které mu
ji pomáhají srozumitelně rozčlenit. Jsou krajiny, které dominantami oplývají, což orientaci
velmi usnadňuje. Naopak v jednotvárné krajině je snadné zabloudit. Samo slovo
jednotvárné naznačuje, že dominanta má jiný tvar než vše v její blízkosti. Dominanta je
vždy nezaměnitelně jedinečná a většina dominant je lidmi vnímána jako osobitá. Bude-li
skupina lidí, kteří znají Paříž, požádána o načrtnutí plánu francouzské metropole, málokdo
opomine Eiffelovu věž, řeku Seinu, katedrálu Notre Dame, královské sídlo Louvre, vítězný
oblouk či Elysejská pole. Jsou to totiž všem známé a snadno viditelné dominanty Paříže.
Další naznačená místa a stupeň propracovanosti určitých částí náčrtku se již budou lišit
v závislosti na individuálních zkušenostech, prožitcích a vnímavosti autorů. Každý náčrtek,
který má reprezentovat vnitřní kognitivní mapu krajiny, obsahuje na jedné straně prvky
obecně sdíleného povědomí o dominantách místa a na druhé straně zcela osobní reflexi
vlastních zkušeností a prožitků souvisejících se znázorňovanou krajinou.
Orientace ve světě stojí na znalosti domova, schopnosti používat jazyk, možnosti pohybu a
stálém vytváření představ o prostoru. Autentické kognitivní mapy jsou výsledkem souhry
všeho zmíněného. Jsou v různých částech spojité, ale celkově nespojité a útržkovité, místy
jsou podrobnější, jinde jen základní nebo vůbec neexistují. Nemohou pokrývat celý svět,
spíše jen ostrůvky v něm. Jsou nutně výběrové, avšak jsou tím, co lze nazývat lidskou
znalostí světa.

4.10 Zážitek a prožitek
V českém jazyce běžně používáme slov prožitek a zážitek. Obě vypadají skoro stejně a
používáme je jako synonyma, ale přece v nich nalezneme určitý rozdíl. Zkusme se
zamyslet nad jejich smyslem. Slovo zá-žitek vzbuzuje představu, že jsem se stal svědkem a
do jisté míry i součástí čehosi odehrávajícího se v mém okolí, o čem mohu hovořit - podat
svou výpověď. Mohu onu událost do jisté míry „objektivně" hodnotit, protože od ní mám
jako pouhý pozorovatel odstup. Necítím se být plně její součástí. Kdybychom to měli
vyjádřit z lingvistického pohledu, hovořili bychom o trpném rodě. Ve směru k zážitku jsme
trpní, pasivní. Události se nám stávají, dějí se kolem nás a my je zažíváme. Naše
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přítomnost u takové události je distancovaná, pociťujeme mezi sebou samými a onou
událostí jakýsi předěl, který nám sice umožňuje při-stoupit k ději, avšak nikoliv vstoupit
do něj. Předpona při- odkazuje k přiblížení se k... či postavení (zabrání místa) «..., zatímco
ono v- vyjadřuje naše splynutí s... událostí, kdy se vlastně sami stáváme jejím jevištěm a
naše účast je přímá.
Slovo pro-žitek s sebou nese silný vnitřní pocit sou-náležitosti s událostí. Co se ve mně
odehrává? V prožitku se mi svět dává jinak, palčivěji. Abych něco mohl pro-žít, musím se
plně otevřít tomu, co na mě působí. Jedině tak mě může působení události pro-stoupit a vstoupit do mě jako prožitek. Být otevřen - otevřít se - je akt, při kterém jsem činný (nikoli
trpný, pasivní!). K pro-žívání, k pro-žitku je nutný můj aktivní pohyb směrem ven ze sebe
k věci a její přijetí tak, jak se mi dává, ale prožitek pro-žívám uvnitř. Prožiji-li něco, byl
jsem sou-částí dění, byl jsem jím přijat a sám jsem je přijal pro daný okamžik za své svou
aktivní otevřeností. Otevřenost, aktivní pohyb ven ze sebe k věci, přijetí jí tak, jak je, vstup
v dia-logos s ní, to vše bytostně souvisí s dorozuměním a porozuměním, se schopností
domluvit se a být spolu - s vcházením do společenství. Prožitek nelze navodit vždy, neboť
k němu nestačí „pouze" má vlastní otevřenost. Je k němu rovněž nezbytné, aby vše v dané
situaci sou-znělo. Sou-lad nesmí být ničím rušen, protože prožitek je vlastně výsledkem
sou-hry všech okolností události.
Souhra zakládá sdílení události, v níž došlo k se-tkání a vzájemnému pro-tkání se
zúčastněných jsoucen. Jedná se o pevný a harmonický vztah. Předpokladem prožitku je
proto určitá nálada. Harmonie, jakýsi sou-hlas, sou-znění, s-laděnost, nalezení společného
akordu. Harmonie souvisí s ná-ladou, s naladěností. Nelze být stále dobře na-laděn, vždyť
jsme čas od času i roz-laděni. Čím je ona ná-lada (,naladěnost)? Není na-laďování se
vyhmatáváním společného, hledáním harmonie, sou-ladu, skrze nějž se lze setkat
s ostatními jsoucny v dění? Ná-lada je na-laděním se do sou-ladu tak, aby vznikla
harmonie.
Pro-žitek má oproti zá-žitku v rámci naší interpretace ještě jednu nezanedbatelnou
vlastnost. Není spoután časovou sou-přítomností. To bude třeba blíže vysvětlit. O zážitku
mohu hovořit jedině tehdy, když událost za-žiji, tj. jsem živ (nemusím však být
zainteresován), když se odehrává. Například mohu říci, že jsem zažil dobu, kdy se to a to
přihodilo. Avšak tím to pro mě končí. Ta doba již uplynula a mně z ní mnoho nezbylo. Prožitek je jiný. Když něco pro-žívám, ocitám se jakoby uvnitř víru, který si se mnou dělá, co
chce. Dění se stává mnou a já děním - jsme jedno. Takový pro-žitek ve mně zůstává i
nadále, navždy. Dokonce lze pro-žít i to, co jsme sami nezažili. Jako příklad bych uvedl
svůj pro-žitek událostí z roku 1968, který se ve mně odehrál až třicet let poté - 21.8. 1998,
když jsem v rozhlase poslouchal autentickou nahrávku bezprostředních ohlasů lidí v
pražských ulicích z 21.8. 1968. Toho dne jsem se třásl pod přívaly vln mrazení
postupujících v dvou vertikálních sloupcích po každé straně páteře od pasu směrem nahoru
k ramenům. Plakal jsem smutkem i vzteky a „viděl" jsem zástupce generace mých rodičů,
jak jsou mladí a bezmocní. (Identifikoval jsem se věkově - tj. přenesl jsem se v mysli o 30
let zpět, ale zůstal jsem stejně starý). Stáhlo se mi hrdlo, cítil jsem ve spáncích tlukot svého
srdce, tvář se mi křivila v křečích tichého pláče. Když příval odešel, stále jsem se třásl a
počal jsem se probouzet do současné reality a tu mě přepadl stud za můj pláč a jal jsem se
utírat oči a uvolňovat hrdlo a nos od nánosů žalu. Nemohl jsem připustit, aby mě někdo
takto našel, protože by mě nemohl pochopit. Byl bych směšný. Nebyli bychom totiž stejně
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naladěni... Rok 1968 jsem nezažil, ale jeho atmosféru jsem, byť jen na několik minut,
prožil a zůstává to ve mně.
V opravdovém prožitku se setkávají „dva" světy, vnější s vnitřním. Uvozovky uzavírající
slovo dva mají vyjádřit nejistotu, do jaké míry lze svět a člověka skutečně oddělit. Jsou
totiž vždy nějak spolu, i když jsme se naučili ostře vnímat naši „vydělenost" ze světa.
Ovšem člověk je fyzicky i psychicky vždy již uvnitř světa - přijímá potravu, vzduch i
podněty a oplácí svými reakcemi, prací - tvorbou, vydechováním i vylučováním. V
každodenní lidské zkušenosti je setkávání se světem základní. Život se odehrává ve světě,
v němž se dostáváme a vstupujeme do autentických vztahů ke konkrétním jsoucnům, která
nás obklopují (k lidem, živočichům, rostlinám, věcem, místům jako celkům) i k sobě
samým. Naše vztahy s ostatními jsoucny se dějí v čase v různých událostech. Každý
konkrétní život je příběhem jedinečného člověka.
Jsoucno anebo událost odehrávající se v toku časoprostoru nabývají významu tím, že je
autenticky vnímáme a hodnotíme jako výjimečné, ne-obvyklé. Významné je vše, co jasně
vystupuje z pozadí kontinuálního dění světa, podstatným způsobem vyniká a zároveň uniká
z pouhého plynutí a stává se snadno rozpoznatelným. Takto vynikající jsoucna a události
nabývají v lidském životě význam. Jsou ostrovem v moři, místem spočinutí, dodávají
kontinuálnímu plynutí pochopitelnost, jsou orientačními body v námi zakoušeném světě.
Hraje zde roli mnoho proměnných, které ve své jedinečné konstelaci vylučují nejen
identičnost prožitků dvou lidí na stejném místě ve stejnou dobu, ale i stejného člověka na
stejném místě v jiném čase. Prožitek prolínání světa a člověka je jaksi stále se odehrávající
a zároveň neopakovatelný! Hrají v něm spolu symfonii světlo, zvuky, věci, čas, teplota,
ostatní přítomní, má pozice a já sám - se vším, co s já souvisí, tedy s věkem, původem,
mateřským jazykem, minulou zkušeností, očekáváním, vnitřním rozpoložením a tak dále.
Setkání se světem v události prožitku je tvůrčím aktem, který zvýznamňuje danou chvíli i
místo, kde se nacházíme. Takové chvíle prožitku poznáme, protože jsou pro nás hodnotné.
Znamenají zisky, obohacení, protože nás oslovují a nenechávají chladnými. Hodnota je
proto vyjádřením vztahu k něčemu pro nás významnému, smysluplnému. Dosáhneme-li
něčeho, co pro nás má určitou hodnotu, jedná se o zisk. Výsledkem je obohacení našeho
života. Zisk i obohacení jsou přijatým hodnotným darem ze světa. Tento dar však lze
přijmout jen prostřednictvím našeho vztahování se ke světu a příjímáním světa v jeho bytí.
Jsme-li se světem, obdarovává nás. Uzavíráme-li se mu, nevidíme, co nám nabízí.

4.11 Génius loci
Hovořili jsme o výjimečných chvílích, kdy dochází k setkání člověka se světem v prožitku.
V cestovním ruchu existuje pojem, který tuto zkušenost označuje. Jedná se o tzv. génius
loci. Lze ho definovat jako lidmi prožívanou atmosféru či ducha místa. Je v něm patrná
souhra (všech) zúčastněných - člověka, případně lidí, místa a okolností setkání, včetně
počasí, denní a roční doby, situace a rozpoložení člověka. Génius loci souvisí z našeho
pohledu s klíčovými fenomény, kterými jsou: cestování, údiv, prožitek, přesah, příběh,
setkání (nikoli „pouhé" navštívení), otevřenost, naladěnost, dialog. Každá lidská
společnost uctívá určitá místa pro jejich pozoru-hodnost, výjimečnost a význam. V čem
tkví tento pozoruhodný fenomén úcty-hodnosti? Již v dávné minulosti lidé pochopili, že
určitá místa mohou na člověka působit očišťujícím a obnovujícím způsobem. Cítili, že jsou
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nabita energií, kterou lze přijmout, podaří-li se člověku na-ladit na jejich rytmus a prožít
vztah k něčemu nad - k přesahu. Na těchto místech si člověk palčivě uvědomuje svou sounáležitost s něčím vyšším, což j e jedna ze základních potřeb bytosti vědomé si své
konečnosti a omezenosti.
Uctívaná místa mají svůj charakteristický výraz a nezaměnitelný ráz. Jsou rozpoznatelná
mezi všemi ostatními, vystupují z okolí. Všeobecně se o nich ví a lidé k nim putují, protože
je přitahuje vnitřní síla místa. Jistě by tak nečinili, kdyby nepociťovali víru a důvěru, že je
jejich pouť obohatí. Zisky jsou různé, ale prožitek génia loci j e celkově povznášející.
Významná místa jsou spojována s něčím, co přesahuje pomíjivou přítomnost a směřuje ke
stálosti, k přesahu, k podstatě. Je v nich vyjádřena identitu toho, co symbolizují. Na
uctívaném místě se lze naladit na setkání s něčím vyšším a identifikovat se s tím. Člověk
často již přichází pln očekávání, aby pak byl in loco (na místě) vtažen dovnitř bezčasého
prostoru, v němž prožívá nepopsatelné pocity neopakovatelnosti, vznešenosti, záhadnosti,
údivu a sou-náležitosti s tím, co ho přesahuje. Setkává se s duchem místa, který ho
oslovuje a rozeznívá niterné hloubky člověka do harmonie vzájemného souznění.
Génius loci je možné prožít i jinde než v přírodě. Mnoho lidských a kulturních výtvorů lze
vnímat podobně jako pozoruhodné přírodní úkazy. Téměř všechna lidská sídla mají svou
agoru, svůj kostel, své společné prostranství, kde se lidé scházejí v pracovních shonu i ve
volném čase a při různých společenských událostech. Taková místa „mají atmosféru", „žije
to tam". Lidé se zde cítí být součástí společenství a mají radost ze své přítomnosti teď a
tady, mohou se zde setkat s přáteli, známými či s někým či něčím úctyhodným. Mohou zde
praktikovat svou víru v boha, prokazovat obdiv k jinému člověku či oslavovat významnou
společenskou událost vztahující se k tradicím místa a společenství. Génius loci však není
vázán výhradně na obecně uznávaná místa. Spojujeme ho rovněž s individuálním a
skupinovým cestováním. Cestování je nej přirozenějším způsobem poznávání světa a
zdrojem dojmů a prožitků odkrývajících jedinečnost okamžiku a uvědomění si své pozice
ve světě. Člověk na svých cestách v údivu prožívá mnoho překvapivých až
nepochopitelných setkání s neznámým. Různá místa mají svou charakteristickou povahu
působící na emoce člověka in loco (na místě). Udivený cestovatel vstupuje s místem
v dialog. Je osloven jedinečností. Takové setkání staví místo a chvíli mimo všednodenní
život.
Prožitek ducha místa zajisté není všudypřítomný. Je nutný sou-lad a sou-znění místa a
člověka v harmonii vzájemného setkání. Jsou místa nedosažitelná, nebezpečná, nehostinná,
která se brání a nechtějí člověka přijmout, třebaže po nich touží. Podaří-li se mu však
dostat se tam, génius loci se objeví a člověka uchvátí. Prožitek génia loci však musí zůstat
něčím výjimečným, aby nezevšedněl a nevytratil se ze života. Proto člověk mnohá krásná
místa zcela míjí. Jednoduše je nevidí a nevnímá - třeba pro svou zaneprázdněnost.
K mnoha z nich necítí nic než lhostejnost, protože ho zrovna neoslovují. „Vybíravost" však
umožňuje schopnost vztahovat se k něčemu vybranému jakožto úcty-hodnému.
Z hlediska významu cestování je zajímavé, jak málokdy si uvědomujeme duch místa
v navyklém prostředí, kde se běžně pohybujeme. Všední každodennost činí naše oči
slepými pro detail a naše počínání mění v zaběhnutou bezmyšlenkovitou opakovanost
životní obstarávky. Cestování však probouzí ostražitost. Najednou vidíme spoustu
drobností, které doma necháváme zcela bez povšimnutí. Z ničeho nic se divíme nad řadou
věcí, které jsme zvyklí vídat jinak. Leckdy se přistihneme při přemýšlení o tom, jak je to a
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to vlastně u nás doma. Vytržení z navyklého prostředí nám poskytuje klíč k vlastnímu
domovu, který si znenadání více a palčivěji uvědomujeme a poznáváme. Zároveň
poznáváme svět. Objevujeme jinakost dříve nepoznaného a neznámého. Ke skutečnému
cestování patří odkrývání neznámého spolu se strachem, nejistotou a napětím. Proto je
k cestování třeba odvahy - pokud se neuchýlíme pod ochranná křídla celosvětově
uniformních rekreačních zařízení, kde jsme před strachem z neznámého dobře ochráněni.
Cestovní ruch známých a nevšedních míst nejen využívá, nýbrž je i vytváří. Číhá zde
nebezpečí, že onen ruch vyruší či přímo zruší výjimečnost místa a zabrání skutečnému
prožitku. Vždy jde hlavně o to, najít správnou míru ruchu na určitém místě. Někdy duch
místa vystoupí teprve ve sdílení s mnohými - jako na londýnském Speaker's Corner či na
fotbalovém stadionu při významném utkání. Jindy je třeba samoty, případně přítomnosti
pouze těch nejbližších. Další nástrahou je čas, protože jak známo: všechno má svůj čas.
Prožitek může přijít jako blesk, který zazáří a zmizí, avšak jeho pravý význam tkví
v přetrvání chvíle, v jejím vytržení z plynutí času. Někdy prožitek přichází sám, nikým
nezván. Jindy si člověk musí najít chvilku a nechat ho přijít.
Génius loci lze prožít zčistajasna a prakticky kdekoliv. Důvody, proč některá místa pro nás
mají větší význam než jiná, leží uvnitř člověka, v jeho sounáležitosti s určitou komunitou,
dřívějších zkušenostech a naladěnosti. Místo a chvíle nabývá výjimečnosti skrze prožitek
jeho významu, který místu přikládá člověk sám, byť třeba ovlivněn druhými lidmi. Prožitý
význam však zůstává. Neprožitý význam není autentický - ani pravdivý, ani pravý.
Význam se prožívá v prožitku setkání člověka, místa a události. Prožitek se může stát
součástí odehrávajícího se příběhu, který označuje místo a čas významem a může být
znovu vyprávěn a tak zůstává v paměti - je paměti-hodný. Každým novým převyprávěním
je příběh místa znovu-tvořen a posílen v paměti společenství, které ho jasně rozpozná mezi
jinými a nemine bez povšimnutí. Podobně je to i s místy významnými pro člověkajednotlivce: na místě, kde jsem něco prožil, si na to vždy vzpomenu a mám radost, že jsem
nezapomněl na něco krásného, co tak přetrvává a nemizí.
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Závěr

Na začátku cesty, kterou jsem musel při tvorbě této práce projít, nebylo možno dohlédnout
jejího cíle. Ten byl skryt někde daleko za horizontem. Přítomné bylo jen tušení, že někde
snad je a nakonec se ukáže. Byla to dlouhá cesta, sem tam se mi šlo dobře, jinde jsem
musel odpočívat a nabírat nové síly. Krajina, kterou jsem procházel, byla nová a neznámá.
Mé předchozí představy o ní byly jiné, než jakou jsem ji našel. Cesta, po níž jsem putoval,
se místy zdála jasná a pevná, hned však zase potemnělá a blátivá. Potkal jsem na ní mnoho
lidí, kteří tudy procházeli, a byly to zajímavé rozhovory a setkání. Některá jejich slova byla
nejen zaznamenání-hodná, ale stala se mi i ukazatelem směru dalšího putování.
Rozhodovat o směru a kráčet však musí každý sám, jinak se sice najednou někde objeví,
ale vlastně ani neví, kde se tam vzal a jak se odtud dostane. K pohybu vpřed se musí
vynakládat úsilí a být odvážný. Přešlapovaní na místě je sice pohodlné, ale nikam nevede.
I kolem mé cesty - nejen na ní samotné - se ukazovaly mnohé další zajímavé věci a volali
na mě i mnozí lidé. Na ty jsem však jen pohlédl a do řeči se s nimi nedal. Cíl mé cesty mi
totiž do jisté míry vnutil určitý rozvrh, který jsem musel dodržovat. Ale kdoví, třeba
alespoň některé z nich ještě někde potkám a blíže poznám, protože skutečná cesta v cíli
nekončí. Ten se vždy ukazuje jen jako dílčí. Horizont se totiž mezitím sice posunul, ale
stále t u j e , a s ním i tušení neznámých krajin, kam mě láká stále přítomná touha poznávat.
Myslím, že je to příběh každého z nás...
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Seznam použitých zkratek:

arch. - archaic, archaický
dial. - dialekt (= nářečí)
Eng. - English, anglický
f. - formed on; vytvořený z
F. - French, francouzský
FIM - Fakulta informatiky a managementu
ie. - indoevropský
L. - Latin; latinský
MCR - studijní obor management cestovního ruchu
med. - medieval, středověký
mor. - moravský
NZ - Nový zákon
O - předmět (gramaticky)
OE. - Old English, stará angličtina, staroanglicky
(O)F. - old and modern French, stará a moderní francouzština, starofrancouzsky a
francouzsky
refl. - reflexive, zvratné (zájmeno, sloveso)
S - podmět
Sc. - Scottish, skotský
sp. - spelling, spelt, psáno
stč. - staročeský
stsl. - staroslověnský
UHK - Univerzita Hradec Králové
ult. - ultimate(ly), nakonec
V - přísudek
vb. - verb, sloveso
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