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Abstrakt 

 

Tato bakalářská práce se zabývá prvky „nevážnosti” (humor, teatralita a hravost) v 

díle a filosofii českého filosofa a vědce Zdeňka Neubauera. Teoretická část práce tyto 

prvky definuje z pohledu různých humanitných věd, zvláště pak filosofie, psychologie a 

kulturních studií. V empirické části je následně pracováno s primární literaturou (díla 

Zdeňka Neubauera). Z těchto zdrojů jsou vytvářeny závěry, které se nachází na konci 

empirické části.    

 

Klíčová slova: Zdeněk Neubauer, hra a filosofie,  nevážnost 
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Abstract  
 

This bachelor thesis is focused on so-called “non-serious” elements (humour, 

theatricality and playfulness) in the work and philosophy of a Czech philosopher and 

scientist Zdeněk Neubauer. Theoretical part of this thesis defines these elements from the 

perspective of liberal arts mainly through philosophy, psychology and cultural studies. 

Primary sources (written work of Zdeněk Neubauer) are being examined in the empiric 

part of this study. Final conclusions can be found at the end of the empiric part.    

 

Key words: Zdeněk Neubauer, play and philosophy, non-seriousness 
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1. Úvod 
 

Spojení toho, co by mohlo být nazváno „nevážnost”, zde konkrétně humor,           

teatralita a hra, s filosofií či nějakou „vyšší” moudrostí, může znít jako oxymoron.             

Teoretická část práce se snaží vyvrátit nemožnost tohoto spojení a ukázat tak na materiálu              

z české myšlenkové tradice jeho možnost. Ve světovém kontextu totiž existují nejrůznější            

snahy o definování humoru. V odborné literatuře se nejčastěji setkáváme se čtyřmi            

teoriemi: The Superiority Theory (teorie nadřazenosti), The Relief Theory (teorie          

uvolnění), The Incongruity Theory (teorie nesouladu) a Play Theories (teorie hry). Jelikož            

k popisu jednotlivých teorií bylo čerpáno z anglicky psaných textů, česká pojmenování            

jsou výtvorem autora této práce. Část věnovaná teatralitě se snaží pojem ukázat v novém              

světle pozitivního slova smyslu, odlišného od běžného významu. V práci je poukazováno            

na notoricky známou práci Susan Sontagové Notes on „camp”. Teatralita je zde            

popisována jako součást „campu”, druhu estetického cítění. Pojednání o hře čerpá           

především z práce nizozemského historika Johana Huizingy Homo ludens. Huizinga ve své            

práci popisuje hru jako tvořivý jev, který se podílí na mnoha lidských činnostech. V              

kontextu této práce je přiblížena část, která se věnuje filosofii a hře.  

Jádrem práce je empirická část, která se zaměřuje na zmiňované prvky           

„nevážnosti” v dílech českého filosofa a přírodovědce Zdeňka Neubauera. Zde je           

vycházeno z premisy, že Neubauer aktivně a vědomě pracuje s prvky „nevážnosti”.            

Závěry, které vycházejí ze zkoumané primární literatury, tedy knih Zdeňka Neubauera, a            

předkládají důkazy o projevech těchto prvků v jeho dílech. Dále se snaží ukázat na              

důležitost fyzična pro pojetí „nevážnosti” v textových i mimotextových projevech Zdeňka           

Neubauera. Výsledkem je tedy nová možnost čtení a interpretace Neubauerových děl, která            

je i jistou odpovědí na předchozí kritiku jeho údajné neserióznosti. Práce se rozhodně             

nesnaží fenomenologicky prozkoumávat obsah Neubauerových knih či vysvětlovat        

jednotlivé pojmy, se kterými autor pracuje. Pokud se v práci slovo fenomén objevuje, je to               

především v tom smyslu a kontextu, jak ho používá Zdeněk Neubauer. To samé platí i pro                

další pojmy Neubauerovy filosofie, které jsou v této práci případě použity.  
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2. Teoretická část 

2.1. Filosofie humoru a jeho teorie 

2.1.1. Problém definice 

 

„Co je to humor?“ - první otázka, která vyvstane při zkoumání humoru. Přestože se               

na první pohled jedná o velice jednoduchou otázku, odpovědět na ni jednoduše nelze. Jde              

především o subjektivní povahu humoru. Zvláště pak pohledem filosofie se humor může            

zdát jako něco podřadnějšího a v minulosti byl jako diskutované téma zmiňován pouze            

jako součást většího celku, kterého se týkal jen okrajově. Také samotné slovo humor             

nebylo až do osmnáctého století používáno v takovém smyslu, v jakém je používáno dnes.            

Zřejmě prvním filosofickým spisem, jehož je humor ústředním tématem, je Smích           

francouzského filosofa Henryho Bergsona, který vyšel až roku 1900. Dalším důvodem,           1

proč byl humor a smích „filosoficky“ zanedbáván je jeho možná negativní, posměšná            

forma, se kterou se můžeme v mnoha filosofických spisech setkat – jedná se především o              

kritiku této formy. Příkladem může být Platónova Ústava, kde o posměšném humoru píše             

autor takto(388,e): 

„… Ale ani smíšky nesmějí býti naši strážcové. Myslím totiž, že kdykoli se někdo poddává               

silnému smíchu, způsobuje takový výbuch také výbuch v opačném směru.“  2

Platónův negativní postoj k posměšné funkci humoru můžeme nalézt i v dalších jeho           

dílech. Ve svém popisu ideálního státu v Zákonech kupříkladu zmiňuje, že by komedie            

měla být kontrolovanou záležitostí. Na tento negativní pohled na humor dále navazuje            

Aristoteles a, samozřejmě, raní křesťanští myslitelé, kteří nadále ovlivnili celou evropskou           

kulturu. Je důležité podotknout, že tito křesťanští myslitelé svůj postoj nezaložili jen na             

antické tradici, ale také na většinou negativní, posměšné roli humoru v Bibli samotné.            

Kritiku humoru a smíchu můžeme dále nalézt v mnišských řeholích. Desátý stupeň pokory            

řehole svatého Benedikta před lehkomyslným smíchem varuje.  

1 MORREALL, John. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2016 Edition): "Philosophy of 
Humor" [online]. [cit. 2020-02-24]. Dostupné z: https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/humor/ 
2 PLATÓN. Ústava. Šesté, opravené vydání. Přeložil František NOVOTNÝ. Praha: OIKOYMENH, 2017. 
ISBN 978-80-7298-230-1. 
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Mnich by neměl uvažovat povrchně a lehkomyslně a proto by neměl být „náchylný a              

připravený k smíchu (facilis ac promptus in risu)“ Nejstriktnější opozicí humoru je pak            3

puritánské hnutí, zvláště spisy proti humoru a komedii Williama Prynneho. Ve svém            

pověstném spise Histrio Mastix: The Players Scourge, or, Actors tragoedie explicitně           

kritizuje a degraduje profesionální divadlo, se všemi jeho součástmi. Prynne byl kvůli            

spisu souzen, uvězněn, jeho uši mu byly uřezány a jeho tváře byly ocejchovány písmeny              

S.L. (seditious libeler). Kniha byla spálena. Čistě filosoficky negativní status humor získal            4

díky Hobbesově postoji, který je popsaný v následující předkládané teorii humoru.  

 

2.1.2. Teorie nadřazenosti (The Superiority Theory) 

 

Přestože humor nebyl až do začátku dvacátého století hlavním tématem jakéhokoliv           

odborného pojednání, v současné době se v literatuře setkáme se čtyřmi hlavními teoriemi           

humoru.  

První z nich, teorie nadřazenosti, navazuje na konec předešlého úvodu do problematiky           

filosofie humoru. Celá idea spočívá v potěšení, pobavení se nad neštěstím druhých a tím             

vzniká reflexe nadřazenosti. Tento humorotvorný proces nacházíme v dílech Thomase         

Hobbese, ale nejen zde. Již dříve se objevuje v dílech Platóna, Aristotela i Tomáše             5

Akvinského.  

S humorem jako formou negativního potěšení se explicitně setkáváme v Hobbesově spise          

Human nature: or the fundamental elements of policy being a discovery of the faculties,              

acts, and passions of the soul of man from their original causes, according to such               

philosophical principles as are not commonly known or asserted.  

3 HERWEGEN, Ildefons. SMYSL A DUCH BENEDIKTOVY ŘEHOLE. Vyšší Brod: Cisterciáckého opatství 
Vyšší Brod, 2008. 
4 The Editors of Encyclopaedia Britannica. William Prynne: Encyclopædia Britannica [online]. 
Encyclopædia Britannica [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: 
https://www.britannica.com/biography/William-Prynne 
5 MULDER, M.P. a A. NIJHOLT. Humour Research: State of the Art [online]. Twente, 2002 [cit. 
2020-02-24]. Dostupné z: https://wwwhome.ewi.utwente.nl/~anijholt/artikelen/ctit24_2002.pdf. University 
of Twente. 
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Spis nebyl přeložen do češtiny a také byl v Hobbesově době vydán bez autorova souhlasu.              

O humoru mluví v deváté kapitole takto: 

„I may therefore conclude, that the passion of laughter is nothing else but sudden glory               

arising from some sudden conception of some eminency in our selves, by comparison with              

the infirmity of others, or with our own formerly: for men laugh at the follies of themselves                 

past, when they come suddenly to remembrance, except they bring with them any present              

dishonour.“  6

Hobbes popisuje humor jako „pouhé vítězství“ které pochází z představy srovnání našeho           

vynikání se slabostmi druhých, či pošetilostí minulého já. S tímto fenoménem blízce           

souvisí pojem Schadenfreude. Oxford English Dictionary definuje Schadenfreude jako         

pocit radosti z nešťastných věcí, dějících se druhým. Samotné slovo je složeninou           

německých slov schaden, uškodit, a Freude, radost. S tímto pocitem se přímo můžeme            7

setkat v díle Summa theologiae Tomáše Akvinského. V doplňku (Supplementum) ke třetí          

části nacházíme otázku 94, která se zabývá způsobem, vztahem, svatých – tedy            

vykoupených, k zavrženým. Sama otázka se skládá ze tří článků. V prvním článku se             

rozebírá otázku, zda svatí (vykoupení) uzří utrpení těch, kteří jsou zavržení. Druhý článek             

odpovídá na otázku týkající se lítosti svatých nad utrpením zavržených. Pro kontext            

Schadenfreude je nejdůležitější článek třetí, který se zabývá radostí svatých v trestu            

zavržených. Zde Akvinský odpovídá takto: 

“Musí se říci, že něco může býti látkou radosti dvojmo. Jedním způsobem o sobě, pokud               

totiž je radost z něčeho jako takového; a tak svatí se nebudou radovati z trestů bezbožných.                

Jiným způsobem případkově, to jest pro něco připojeného; a tím způsobem svatí z trestů              

bezbožných se budou radovati, pozorujíce v nich řád božské spravedlnosti a své            

osvobození, z něhož se budou radovati. A tak božská spravedlnost a jejich osvobození             

budou o sobě příčinou radosti blažených; ale trest zavržených případkově”    8

 

6 HOBBES, Thomas. Human nature [online]. Early English Books Online Text Creation Partnership, 2011 
[cit. 2020-02-24]. Dostupné z: 
https://quod.lib.umich.edu/e/eebo/A43995.0001.001/1:12?rgn=div1;view=fulltext 
7 Oxford dictionary of English: Schadenfreude  
8 AKVINSKÝ, Tomáš a Prokop ŠVACH. Theologická summa: doplněk. Olomouc: Edice Krystal, 1940. 
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2.1.3. Teorie uvolnění (The Relief Theory) 

 

Při zkoumání teorie uvolnění narážíme především na dva autory: Herberta Spencera           

a Sigmunda Freuda. Samotná teorie pak není vysvětlením humoru jako fenoménu, spíše se             

zaměřuje na psychologické procesy vyvolávající smích. Setkáváme se dvěma verzemi          

teorie: první tvrdí, že smích je výsledkem uvolnění nahromaděné energie, druhá pak vnímá             

smích jako součást uvolnění nahromaděné energie. Spencer tvrdí, že nervová excitace má            

tendenci vždy vést k rozpohybování svalů, proto jako pohyb, smích může být jednou            

z expresivních drah různých forem nervové energie. Spencerova teorie tedy nedefinuje          

humor, jako takový, spíše představuje základní myšlenku, že smích je výsledkem uvolnění            

zadržené energie.  

Freud ve svém díle „Vtip a jeho vztah k nevědomí“ přímo navazuje na Spencerovu teorii a                

obohacuje jí o tři zdroje smíchu: vtip, komično a humor. Zdroj smíchu u vtipu dle Freuda                

pochází z potlačené sexuální a antagonistické energie, která je následně uvolněna skrze           

smích. Komično je pak smích vyvolaný nahromaděnou energií, která je potřebná           

k překonání nějaké intelektuální překážky. Zdrojem smíchu humoru je nahromaděná         

emoční energie, která by byla potřeba v, na první pohled emočně vypjatých chvílích, které             

ve výsledku však nejsou tak závažné. Freudova teorie čelila a čelí kritice a samotná               9 10

teorie uvolnění je spíše teorií smíchu, nežli vysvětlením původu humoru.  11

 

 

 

 

 

9 SMUTS, Aaron. The Internet Encyclopedia of Philosophy: Humor [online]. [cit. 2020-02-25]. ISSN 
2161-0002. Dostupné z: https://www.iep.utm.edu/humor/#SH2b 
10 FREUD, Sigmund. Vtip a jeho vztah k nevědomí. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 2005. ISBN 
80-86123-21-9. 
11 MULDER, M.P. a A. NIJHOLT 
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 2.1.4. Teorie nesouladu (The Incongruity Theory) 

 

S teorií nesouladu se v současné době v psychologických a filosofických           

pojednáních setkáváme pravděpodobně nejčastěji. Princip humoru zde spočívá ve vnímání          

čehosi nesourodého, něčeho, co porušuje běžné duševní vzorce a očekávání. Tento přístup            

k humoru zaujal Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer, James Beattie a mnoho dalších            

moderních filosofů a psychologů.  

Ačkoli byl Beattie první, kdo použil „nesoulad“ k popisu humoru, princip této           

teorie můžeme nalézt již u Aristotela. V Rétorice radí řečníkům, pokud chtějí pobavit            

posluchače, aby vytvořili ve své řeči očekávání, které následně přeruší. S tímto principem            

se běžně setkáváme u stand-up komiků. Kant zmiňuje ve své Kritice soudnosti smích a              12

humor takto: 

„Ve všem, co má vzbudit živý otřásající smích má být něco nesmyslného … Smích je afekt                

z náhlé proměny napjatého očekávání v nic. Právě tato proměna, která pro rozvažování           

jistě není potěšující, potěší přece nepřímo na okamžik velmi živě.“  13

 

Kant následně používá tento příběh k demonstraci: 

„Jestliže někdo vypráví, že Indián, který viděl u stolu jednoho Angličana v Surate otvírat              

láhev piva a jak všechno pivo, proměněné v pěnu, uniká, vyjadřoval mnoha zvoláními svůj              

velký údiv, a na otázku Angličana: čemu se tolik diví?, odpověděl: „Vždyť já se nedivím               

tomu, že to uniká, ale tomu, jak jste to tam mohli dostat,“  14

 

Podle Kanta, smích vyvolaný tímto příběhem, nepochází z toho, že by člověk byl chytřejší             

než zmíněný neznalý Ind, nýbrž z toho, že naše očekávání bylo napjaté a náhle se              

proměnilo v nic.  

12 MORREALL, John 
13 KANT, Immanuel, KOBLÍŽEK, Tomáš, ed. Kritika soudnosti. Druhé, upravené vydání. Přeložil Vladimír 
ŠPALEK, přeložil Walter HANSEL. Praha: OIKOYMENH, 2015. Knihovna novověké tradice a současnosti. 
ISBN 978-80-7298-500-5. 
14 13 KANT, Immanuel, str.143 
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Dále zdůrazňuje důležitost netransformace očekávání do pozitivního opaku očekávaného         

předmětu – očekávání se může transformovat pouze v nic. Demonstraci pak posloužily            

následující příklady: 

„…dědic bohatého příbuzného chce tomuto uspořádat slavný pohřeb, ale naříká, že se mu             

to nedaří, neboť (říká): čím víc peněz dávám mým plačkám na to, aby vypadaly sklíčeně,               

tím vypadají veseleji…“ 

„…nějaký jiný vtipálek velmi obšírně vypráví o žalu jednoho kupce, který, vraceje se z              

Indie s veškerým svým majetkem dosaženém ve zboží do Evropy, byl v těžké bouři donucen               

hodit vše přes palubu a tak se rmoutil, že mu přes noc zešedivěla paruka…“  15

Další možnou filosofickou verzi teorie nesouladu nabízí Arthur Schopenhauer.         

Schopenhauerova verze teorie nesouladu nachází humor v nesourodém rozdílu mezi         

lidským vnímáním věci a abstraktní racionální znalostí té samé věci. Humor (smích) tedy             

náhle vzniká, když člověk postřehne nesoulad mezi konceptem a vnímáním určité věci.            16

Ve své knize „Svět jako vůle a představa“, v první knize mluví o smíchu takto: 

„Právě ona neshodnost názorného a abstraktního poznání, pro něž se abstraktní           

názornému blíží jen jako mozaika malbě, je také příčinou prazvláštního jevu, který je právě              

tak významnou vlastností lidské přirozenosti jako rozum, avšak všechny opakované pokusy           

o jeho vysvětlení se znovu ukázaly nedostatečnými. Mám na mysli smích. Právě pro tento             

jeho původ se na tomto místě nemůžeme vyhnout úvaze o něm, ačkoli se tím opět zdržuje                

náš postup. Smích nevzniká z ničeho jiného než z náhlého zpozorování neshody mezi           

pojmem a reálnými objekty, které jim byly v nějakém vztahu myšleny; je právě výrazem té               

neshody.“  17

 

 

V kritických pojednáních o teorii nesouladu se setkáváme se třemi následujícími výtkami.            

Jedná se o širokost, která teorii ubírá na smysluplnosti. Dále pak nenacházíme dostatečné             

15 KANT, Immanuel, str.143 
16 MORREALL, John 
17 SCHOPENHAUER, Arthur. Svět jako vůle a představa. Pelhřimov: Nová tiskárna, 1997. ISBN 
8090191649. 
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rozlišení mezi humornou nesouladností věcí a běžnou nesouladností a tedy nevysvětluje,           

proč některé věci jsou vtipné a jiné ne. Třetí kritický pohled pak vytýká zaměňování              

humoru s reakcí na něj, tedy smíchem.  

V úvodu této kapitoly je zmíněna esej francouzského filosofa Henriho Bergsona, Smích.           

Jeho prezentovaná teorie komična není lehce zařaditelná, jelikož v sobě nese prvky z teorie            

nadřazenosti a nesouladu. Dle Bergsona zdroj komična nacházíme v „z toho, že živé tělo              

ztuhlo na stroj“(Bergson, str. 32). První bod, na který Bergson upozorňuje je „komično             

neexistuje mimo oblast lidské sféry.“ (Bergson, str. 16) Hojný zdroj humoru se pak             18

nachází v uvědomění si lidské nadřazenosti. Smích, vyvolaný komedií slouží jako sociální           

náprava společenských neduh.  19

 

2.1.5. Teorie hry (Play Theories) 

 

Herní teorie se snaží klasifikovat humor jako druh hry. Teoretici této hypotézy            

v její obecné kategorizaci neuvádějí nezbytné podmínky, spíše se na humor snaží dívat            

jako na rozšíření zvířecí hry. Raná verze teorie hry byla popsána v minulém století Maxem              

Eastmanem, který viděl humor ve zvířecích hrách, zvláště pak ve smíchu šimpanzů při             

lechtání. Eastman tvrdí, že lidé na svět přichází s tendencí se smát a smích je také reakcí                20

na nepříjemnosti, které jsou prezentovány s hravostí. Zásadní spojitost mezi humorem a           

hrou je pak dle Eastmana, to že obojí vyžaduje nestranný přístup k tomu, co by mohlo být                

bráno vážně.  

Dalším spisem, který se zabývá vztahem humoru a hry, je dílo Johana Huizingy, Homo              

ludens. Zde Huizinga především zmiňuje dříve opomíjený fakt, že se při hře nebo humoru              

nemusí nutně vyskytovat dmích.  

18 BERGSON, Henri. Smích. Praha: Naše vojsko, 1993. ISBN 80-206-0404-9. 
19 SMUTS, Aaron 
20 MORREALL, John 
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Podle něj je smích výhradně lidská záležitost, hra na druhou stranu se vyskytuje i u jiných                

živočichů. Samotná identifikace humoru s hrou je dle Huizingy problematická, jelikož hra           

sama o sobě není komická ani pro hráče, ani pro diváka.   21

 

2.2. Teatrálnost a Camp 
 

Z etymologického hlediska se jedná o slovo řeckého původu a do českého jazyka se             

následně dostalo derivací z německého “Theatralität”. Význam označuje záležitosti         

vztahující se k divadlu, ale také způsob nepřiměřeného afektovaného, strojeného chování.          22

Zde však nastává problém. Použití slova pro označení chování je velice subjektivní a             

tradičně s sebou nese negativní podtón. Teatrální tedy vyjadřuje cosi předstíraného, co by            

nemělo být bráno vážně. Hlubší studie a definice teatrálnosti, mimo označení pro            

souvislosti s divadlem, nenacházíme. S použitím teatrálnosti, ve vážném slova smyslu, se          

však můžeme setkat u označení „camp“. Přestože bylo slovo „camp“ dříve definováno jako             

výraz nevkusu, druh homosexuálního slangu, který se vázal k zženštilému, teatrálnímu,          

přehnanému chování, z etymologického hlediska slovo pravděpodobně pochází       

z francouzského camper, které znamená „to posture boldly“ . S konceptem „campu“, jako          23

označením pro způsob chování a estetického cítění, se můžeme setkat v novele            

Christophera Isherwooda „The World in the Evening“ a v eseji Susan Sontagové „Notes            

on Camp“, která je snad nejznámějším popisem „campu“. Dialog, popisující „camp“,           

v Isherwoodově novele vypadá takto: 

 

 

 

21 SMUTS, Aaron 
22 LINHART, Jiří. Slovník cizích slov pro nové století: základní měnové jednotky, abecední seznam 
chemických prvků, jazykovědné pojmy: 30000 hesel. Litvínov: Dialog, 2007. ISBN 80-7382-005-6. 
23 HARPER, Douglas. Online Etymology Dictionary: camp [online]. 2020 [cit. 2020-04-10]. Dostupné z: 
https://www.etymonline.com/word/camp 
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CHARLES: “In any of your voyages au bout de la nuit, did you ever run across the word                  

camp?” STEPHEN: “I’ve heard people use it in bars. But I thought. . .” 

CHARLES: “You thought it meant a swishy little boy with peroxided hair, dressed in a               

picture hat and a feather boa, pretending to be Marlene Dietrich? Yes, in queer circles,               

they call that camping. It’s all very well in its place, but it’s an utterly debased form. . .                   

What I mean by camp is something much more fundamental. You can call the other Low                

Camp, if you like. . . what I’m talking about is High Camp. High Camp is the whole                  

emotional basis of the ballet, for example, and of course Baroque art.  24

 

2.2.1. Notes on „Camp“ 

 

Sontagová ve své eseji předešlý popis zmiňuje, nicméně jej více rozvíjí. Přestože            

„camp“ je spíše záležitost estetického cítění, Sontagová ve třetí poznámce píše:  

„Not only is there a Camp vision, a Camp way of looking at things. Camp is as well a                   

quality discoverable in objects and the behavior of persons. There are "campy" movies,             

clothes, furniture, popular songs, novels, people, buildings. . . . This distinction is             

important. True, the Camp eye has the power to transform experience. But not everything              

can be seen as Camp. It's not all in the eye of the beholder.“  25

Z historie campu Sontagová zmiňuje osmnácté století, kde camp nachází kupříkladu          

v „gotickém románu” či „chinoiseriích”. Počátek tohoto typu vkusu se však nachází           

mnohem dříve a to v období manýrismu, v malbách Georgesa de La Tour, Rossa             

Fiorentina, Jacopa da Pontormo nebo Caravaggia.   26

 

 

24 CASTAÑEDA, Thomas. Christopher Isherwood’s Camp. Theory and Practice in English Studies [online]. 
Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2019, 8(2) [cit. 2020-04-10]. ISSN 1805-0859. Dostupné 
z: 
https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/141863/2_THEPES_8-2019-2_5.pdf?sequence=1 
25 SONTAG, Susan. Notes on "camp". Penguin, 2018. ISBN 9780241339701. Pozn. 3 
26 SONTAG, Susan. Pozn. 13, 14 
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Návaznost campu na teatralitu, jako způsobu chování, nalézáme v poznámce 28, kde           

autorka mluví o campu jako o pokusu učinit něco pozoruhodného, ne ve smyslu úsilí              

(zmiňuje muže, co přešel „odtud“ do Číny), ale ve smyslu bytí zvláštní, okouzlující             

(zakřivená čára, extravagantní gesto).  

Camp je oslavou charakteru, osoba, která je camp, je vždy sama sebou. Dle Sontagové je               27

camp novodobou verzí dandysmu. Jak je zmíněno na začátku, označení osoby slovem            

teatrální, sebou nese negativní podtext a je bráno spíše jako negativní složka charakteru.             

Ani zde, dandy není výjimkou. V literatuře se setkáváme s mnoha popisy těchto mužů,            

většina z nich je popisuje ve velmi negativním světle, jako sebestředné, sobecké, arogantní             

muže se zženštilým vzhledem, kteří se „až moc“ starají o svůj vzhled.           28

Slovo samotné je zkráceninou z jack-a-dandy, které mělo význam „sebevědomý,          

domýšlivý společník“. Autorka o dandym mluví jako o člověku, který byl „oddaný            29

dobrému vkusu“. Zde zmiňuje Oscara Wilda, jako podstatnou osobu campu. Byl to právě             

Wilde, kdo zformuloval důležitý element zalíbení, které je typické pro camp –            

rovnocennost všech předmětů.  Poznámka 55 pak o camp vkusu říká: 30

„Camp taste is, above all, a mode of enjoyment, of appreciation - not judgment. Camp is                

generous. It wants to enjoy. It only seems like malice, cynicism. (Or, if it is cynicism, it's                 

not a ruthless but a sweet cynicism.) Camp taste doesn't propose that it is in bad taste to be                   

serious; it doesn't sneer at someone who succeeds in being seriously dramatic. What it              

does is to find the success in certain passionate failures.“  31

 

 

 

 

27 SONTAG, Susan. Pozn. 28, 32 
28 SCHOVÁNKOVÁ, Lada. Dandysmus [online]. Městská knihovna Beroun, 29. dubna 2015 [cit. 
2020-04-16]. Dostupné z: https://www.knihovnaberoun.cz/dandysmus/ 
29 Oxford dictionary of English: Dandy 
30 SONTAG, Susan. Pozn. 47 
31 SONTAG, Susan. Pozn. 55 
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2.3. Hravost, hra, filosofie a hra 

2.3.1. Důležitost hry 

 

Přestože se s hrou, jako důležitou součástí života, setkáváme především u dětí,           

důkaz její důležitosti pro lidský život jako takový je ústředním tématem mnohých            

psychologických a antropologických článků, esejí aj. Ve své knize „Why Normal Isn't            

Healthy: How to Find Heart, Meaning, Passion & Humor on the Road Most Traveled“              

autor Bowen F. White zmiňuje, že jedinou hru, kterou společnost od dospělých uznává, je              

ta, která je kompetitivní. Hra a hravost mají podle mnoha odborníků významnou roli také              

v adolescentní fázi života. Jedná se především o fakt, že hra přináší radost, podporuje             

kreativitu a zlepšuje schopnost řešení problémů. Americký psychiatr a zakladatel          

amerického The National Institute for Play, Stuart Brown ve své knize Play: How it              

Shapes the Brain, Opens the Imagination, and Invigorates the Soul přirovnává hru ke             

kyslíku, tedy něčemu co se nachází všude kolem, ale většinou to zůstává bez povšimnutí a               

ocenění až do té doby, dokud nezmizí. Dle Browna herní deprivace může mít na člověka               32

katastrofický dopad. Brown píše, že hlavním faktorem, který spojuje většinu masových           

vrahů, zvláště pak masakrů na školách v USA, je nedostatek pozitivní hry a kreativní             

hravosti, který je dále spojený se zkušeností s bezmocí, ponížením, touhou po pomstě a             33

praktickou znalostí zbraní.   34

V již výše zmiňovaném Homo ludens se setkáváme s Huizingovým popisem slov, které           

nějakým způsobem označují nebo souvisí s hrou. Autor využívá koncepci pojmu hry a jeho             

různého jazykového vyjádření ve vybraných jazycích.  

Začíná slovy z řečtiny. Παιδιά, slovo označující především dětské hry, nicméně jeho           

užívání jí není omezené. Jedná se též o označení pro výchovu, vzdělání či sport. ἄθυρμα je                

pak spojené s ideou radosti, bezstarostnosti a veselosti. Posledním zmiňovaným řeckým          

slovem je ἀγών , které dominuje důležité starořecké oblasti závodů a zápasů.  

32 TARTAKOVSKY, Margarita. The Importance of Play for Adults. Psych Central [online]. April 15, 2020 
[cit. 2020-04-15]. Dostupné z: https://psychcentral.com/blog/the-importance-of-play-for-adults/ 
33 pozn. zkušenosti mohou být jak reálné, tak imaginativní 
34 BROWN, Stuart. Play Deprivation... A Leading Indicator for Mass Murder. In: The National Institute for 
Play [online]. [cit. 2020-04-15]. Dostupné z: 
http://www.nifplay.org/play-deprivation-a-leading-indicator-for-mass-murder/ 
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Krīdati – nejobecnější pojem pro hru v sanskrtu, který označuje hru zvířat, dětí i             

dospělých. Primárně slovo divyati vyjadřuje hru s kostkami, ale také obecné hraní a             

žertování. Kromě paprsků, rozezvučení, pohybu sem a tam, vilāsa vyjadřuje náhlé objevení            

čehosi, či provozování něčeho. Līlayati vyjadřuje lehkost, houpání, radost a          

nevýznamovost hry. Z čínštiny Huizinga zmiňuje wan, slovo, které převážně označuje          

dětské hry, nicméně má i další významy (dovádět, žertovat, předvádět bláznivé kousky), a             

slova čeng a sai označující soutěžení. Sai přímo znamená organizované soutěžení o ceny.             

Z řeči indiánského kmene Černonožců jsou zmíněna slova koani, označení dětských her,           

které se rovněž používá v erotickém významu, hlavně pro neschválené vztahy dospělých, a            

kaytsi, označení her zručnosti a síly. Japonské „asobu“ se pak vztahuje ke všemu, co má               

funkci hry. V sémických jazycích pak nacházíme kupříkladu tyto slova, která běžně           

označují hru, smích a posměšek: arabské la´iba, jidiš-aramejské la´ab a hebrejské saha.            

La’ab je pak významový kořen slov, který nese zmiňovaný smysl. V latině se setkáváme             

s jediným označením, které zastřešuje celou oblast hraní – substantivum ludus, sloveso           

ludere. Následně pak Huizinga zmiňuje německé spielen a anglické play. Zde se ukazuje             

rozmanitý smysl a význam hry, jako takové, proto jí přesně definovat nelze.   35

 

2.3.2. Hra, jako možný předmět filosofie 

 

Při zkoumání hry, jako možného vážného tématu filosofického pojednání narážíme          

především na dílo německého filosofa Eugena Finka. Jedná se o spis „Hra jako symbol              

světa“, kde se Fink snaží zachytit hru jako ušlechtilé filosofické téma. Fink zmiňuje, že hra               

se v lidském životě, který je především tvořen vážnými fenomény, jeví jako okrajový            

fenomén. Je to díky nevážné povaze hry, která stojí proti životní vážnosti, starostem a              

práci. Stejně jak je zmíněno výše i Finka upozorňuje na terapeutický účinek hry v životě              

dospělého jedince - zotavení z pracovní přepjatosti, vážnosti a starosti.  

 

35 HUIZINGA, Johan. Homo Ludens: o původu kultury ve hře. Praha: Mladá fronta, 1971. Str.33 - 42 
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Autor toto udává jako jeden z důvodů, proč je hra přehlížena jako vážný fenomén života,              

jedná se o nástroj uvolnění, přesto má fundamentální hodnotu při vývoji dítěte. Přímou             36

odpověď, zda hra může být legitimním námětem filosofického pojednání můžeme ve           

Finkově díle najít zde: 

„Co je důstojným předmětem tázání a myšlení co je hodno tázání a myšlení, to není pro                

filozofii předem definitivně rozhodnuto, nýbrž jakožto takové se vykazuje nejprve v myšlení.           

Žádná věc v širém univerzu není tak nepatrná, aby nemohla podnítit údiv, žádné jsoucno              

není tak vysoko, aby bylo nedostupné lidskému úžasu a s ním spojené proměně.“  37

 

2.3.3. Filosofické hry 

 

Huizinga se ve svém díle zabývá hrou, jako kulturním jevem, který se podílel a              

podílí na vytváření mnoha, ne-li všech, lidských činností. Autor zde popisuje souvislosti            

mezi hrou a válkou, právem a právě i filosofií. Toto dílo tak navazuje a rozvíjí předešlou                

teorii hry, která je popsána v kapitole „Filosofie humoru“ této práce. V kapitole věnované            

herní formě filosofie se Huizinga především zaměřuje na filosofii antického Řecka. Začíná            

Sofisty. Výstupy sofistů, jsou charakterizovány jako hry, souboje kdy se jeden řečníků            

snaží chytrými, záludnými otázkami předčit druhého. Sami sofisté si tento herní charakter            

uvědomovali.  

Přestože se v dějinách myšlení sofisté vyskytují spíš jako negativní obraz, karikatura, jak ji             

vytvořil Platón, byli to právě oni, kdo vytvářeli vhodné prostředí pro formování helénských             

idejí kultury a vzdělávání. Od sofistů se pak autor přenáší k tradičním filosofickým            

dialogům, ve které však předešlá forma sofistických hříček volně přechází. U klasických            

filosofů za zmínku stojí především již několikrát zmiňovaný Platón. Platónovy dialogy          

jsou psány hravou, lehkou, uměleckou formou a sám byl zařazen mezi šprýmaře - označení              

typické pro sofisty. Platón tak vědomě s prvkem hry a humorem samotným pracuje.  

36 FINK, Eugen. Hra jako symbol světa. Praha: Český spisovatel, 1993. Orientace (Český spisovatel). ISBN 
80-202-0410-5. Str. 19 - 25 
37 Fink, Eugen. Str. 26 
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Ať už se jedná o spíše žertovný způsob výkladu mýtu o Epimétheovi a Prométheovi              

v dialogu Protagoras, či „nevážnost“ pohřební řeči v Menexenovi. Samy osoby         

Platónových dialogů polemizují o filosofii jako takové a mluví o tom, že se jedná o               

příjemné trávení volného času. Z Řecka se dostáváme na dvůr Karla Velikého, na kterém             

byla okázale pěstována učenost, zbožnost a básnictví a tak tedy celá dvorská kultura působí              

a je otevřená hře. Samotná Karlova Akademie působí při obeznámení s kontextem           

ironicky. Následuje popis škol dvanáctého století, který poukazuje na „sofistický“          

charakter života na univerzitě. Neustálé vytváření lstí a nástrah, rozdělování se na            

jednotlivé soupeřivé teamy, ceremoniály – vše to v oblasti více nebo méně herních a             

soutěžních pravidel. Tyto hry pak můžeme vypozorovat také v následujících stoletích          

vývoje filosofie, zvlášť pak v konfrontaci víry a vědy.  38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 HUIZINGA, Johan. Str. 135 - 144 
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3. Empirická část  

3.1. Zdeněk Neubauer a Kampademie 
 

Zdeněk Neubauer zajisté patřil a stále patří mezi mysteriózní osoby současného           

českého myšlení. Jedná se především o zprvu nevšední spojení přírodních a humanitních            

oborů v jedné osobě. Jeho otec, Zdeněk Neubauer, byl profesorem státního práva na             

brněnské univerzitě, matka Štěpánka, rozená von Makowski, rovněž právnička. Na          39

přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity nejdříve vystudoval biologii. Jeho zaměřením         

byla mikrobiologie, přestože byl původně fascinován světem hub. Tento bizarní svět ho již             

jako malého velmi zajímal, ve své stati O houbách je nazývá svou první intelektuální              

láskou. Na konci šedesátých let minulého století působil v neapolské mezinárodní          40

laboratoři pro genetiku a biofyziku. V roce 1971 graduoval na filosofické fakultě UK            

z oboru filosofie. Začíná publikovat vlastní filosofické a přírodovědné texty, které leží na            

pomezí těchto dvou rozdílných disciplín, často pod pseudonymem Sidonius. Pro své           

dobově nekonformní postoje musel v roce 1982 opustit univerzitní půdu a začal pracovat            

jako programátor v podniku ČDK, kde skončilo mnoho dalších disidentů té doby. V roce            

1990 zakládá katedru filosofie a dějin přírodních věd pod přírodovědnou fakultou UK,            

kterou řadu let vedl. Ve svých knihách se především zabýval filosofickými problémy            

fyziky a biologie, rolí symbolů v poznání, hermeneutikou, kulturou, hlubinnou         

psychologií. Za svou literární činnost získal několik ocenění. V roce 2001 cenu nadace            

Vize, v roce 2008 cenu Toma Stopparda za esejistiku. Forma eseje byla díky své svobodné               

povaze Zdeňku Neubauerovi nejbližší. Důležitým faktem a důvodem pro tuto práci je            41

Neubauerovo neustálé střídání vážnosti a hry, se kterým se téměř všude setkáme v jeho             

dílech.   42

 

39 KOMÁREK, Stanislav. Zemřel přední český filosof a biolog Zdeněk Neubauer. Bylo mu 74 
let. Lidovky.cz [online]. [cit. 2020-04-29]. Dostupné z: 
https://www.lidovky.cz/lide/zemrel-predni-cesky-filosof-a-biolog-zdenek-neubauer-bylo-mu-74-let.A
160706_142902_lide_gib 
40 PUTNA, Martin C. Česká katolická literatura v kontextech 1945-1989. Praha: Torst, 2017. ISBN 
978-80-7215-554-5. Str. 879  
41 KOMÁREK, Stanislav 
42 PUTNA, Martin C. Str. 880 
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Zdeněk Neubauer byl také členem spolku Kampademie. Jednalo se o filosofické           

společenství z počátku sedmdesátých let, které bylo inspirováno platónskou Akademií.         

Svůj název dostalo podle pražské Kampy, kde bylo ustanoveno. Důvodem pro založení            

byla fascinace platónovou filosofií. Kromě Zdeňka Neubauera byly členy Kampademie i           

Tomáš Halík, Zdeněk Kratochvíl, Pavel Bratinka, Ivan Havel – později po propuštění            

z vězení i jeho bratr Václav, Helena Webrová a Daniel Kroupa. Příležitostně se            

Kampademie zúčastňovali také příležitostní hosté. V edici sešity knihovny Václava Havla          

vyšel text Dějiny Kampademie Daniela Kroupy, ze kterého tento odstavec také čerpá. Zde             

Kroupa zmiňuje příhodu z první schůzky Kampademie, která poukazuje na hravou povahu           

Zdeňka Neubauera. Dle Neubauera tekla pod okny Všehrdova mlýna na Kampě řeka Styx             

plná přízraků, přestože se jednalo o Čertovku, na které pluli kanoisté.  43

 

3.2. Přístup k teorii, literatuře a výzkumné zaměření  
 

Na začátek je nejdůležitější zdůraznit, že se ve své práci nehodlám zabývat knihami             

Zdeňka Neubauera z pohledu fenomenologie nebo literární teorie. Přestože slovo fenomén          

jsem již několikrát zmínil, a pravděpodobně i později v práci zmíním, používám ho čistě             

v jeho empirickém smyslu, tedy jako označení pro určitý pozorovaný jev. Co se týče             

návaznosti na teoretickou část této práce, mnou zkoumaný autor je v rámci české            

filosofické literatury možná jediný, který vědomě pracuje s prvky nevážnosti. V kontextu          

této práce se tedy jedná o humor, teatralitu a hru. Co se týče samotných zkoumaných               

fenoménů, přistupuji k nim velmi povrchně a s určitým odstupem. Jak je psáno již výše             

v teoretické části práce, definovat humor, teatralitu a hru je těžké a samotná definice se              

vždy odvíjí od toho, kdo jí vytváří a jeho pohledu na danou problematiku. Ve své práci                

chápu humor především, tak jak je popsán v teorii nesouladu. Výhodou této teorie, tedy             

alespoň v její povrchní verzi je fakt, že v sobě může skloubit i ostatní teorie humoru. Ve               

svém chápání humoru se také neopírám o nutnost přítomnosti smíchu, jak je výše zmíněno              

i v Homo ludens.   Fenomén teatrality vychází z díla Susan Sontagové o campu.  

43 KROUPA, Daniel. Dějiny Kampademie. Praha: Knihovna Václava Havla, 2010. Sešity (Knihovna 
Václava Havla). ISBN 978-80-87490-00-6. 
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Teatralita v mé práci není chápána jako něco špatného, příliš dramatického, spíše jako            

extravagantní vyjádření se, jakési hraní na vážnost. Hru pojímám jako umbrella term.            

V česky psaných pracích se s tímto pojmem příliš nesetkávám. Běžně se však používá            

termín deštníkový druh. S tímto termínem se setkáváme v přírodních vědách, zvláště          

v ekologii. Termínem je myšlen druh rostliny či živočicha, jehož ochrana zastřešuje soubor            

dalších druhů. V mé práci hra spojuje a zastřešuje humor i teatralitu. Jde především o              

smysl a chuť „si hrát“, který musí jedinec mít, aby vytvořil něco humorného a teatrálního.               

Hra není synonymem humoru ani teatrality, jedná se o prostor, na kterém se zmiňované              

fenomény mohou uskutečňovat. Tento způsob uvažování v rámci své práce považuji za           

správný, jelikož mnou zkoumaná literatura byla sepsána člověkem, který byl znám pro            

svou hravou povahu a ve všech pojednáních o osobě Zdeňka Neubauera jsem se vždy              

setkal se zmínkou o hře či humoru. Kromě v teoretické části popsaného Huizingova díla,             

klíčem pro pochopení a interpretaci Neubauerových děl bude pasáž ze starozákonní Knihy            

Přísloví (8; 30-31): 

„Zůstávám jeho rozkoší den za dnem, svým hrám se před ním stále oddávám. Na jeho zemi,                

na světě si hraji, lidští synové jsou mou rozkoší!“  44

Tato pasáž mluví o hravé vlastnosti Moudrosti. Hra, jako činnost myšlení, může být tedy              

způsobem, jak se dají pochopit a vysvětlit mnohé hluboké a skryté věci. Zde je vidět přímá                

návaznost na myšlení Zdeňka Neubauera, který, jak ostatně bylo již zmíněno, s hrou jako             

vlastností moudrosti vědomě pracuje. Definice a vlastnost hry v kontextu této práce           

vycházejí z Huizingova díla, přitom hlavními atributy hry pro pochopení Neubauerových          

knih jsou následující: uvnitř hracího prostoru neplatí zvyklosti a zákony běžného světa, hra             

má vlastní pravidla a je vážnou záležitostí. Toto je hlavní premisa, ze které ve své práci                

vycházím – Zdeněk Neubauer využívá hravou vlastnost moudrosti k pochopení a popsání           

určitých jevů v našem světě.  

 

 

44 Bible: překlad 21. století. Praha: Biblion, 2009. ISBN 978-80-87282-02-1. Str. 791 
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Ve své práci se zaměřuji na tři díla Zdeňka Neubauera. Jedná se o Deus et natura,                

Svatojánský výlet a Do světa na zkušenou čili O cestách tam a zase zpátky. Přestože jich                

autor napsal mnohem více, výsledný rozsah by ve výsledku překročil meze bakalářské            

práce a mohu se domnívat, že mnou vyzkoumané závěry budou aplikovatelné i na ostatní              

Neubauerovi knihy. Důležité podotknout, že mnoho Neubauerových knih jsou vlastně          

seskládané editory. Jak je psáno v nekrologu, který napsal Stanislav Komárek, autor byl            

především esejista. Vybraná díla zajisté budou dobrou prezentací autorova myšlení.          

Vypovídají o záležitostech Neubauerovi velmi blízkých. Jedná se o přírodu, která autora            

fascinovala a inspirovala a díla J. R. R. Tolkiena, který patřil mezi Neubauerovi oblíbené              

autory.  

Závěrem této práce není udělat seznam, kde je autor „vtipný“, teatrální nebo si             

s něčím pohrává, hlavním cílem je najít jakousi esenci humoru, teatrality a hry v myšlení             

Zdeňka Neubauera, přičemž největší důraz bude kladen na hru a způsob, jak s určitými             

motivy autor zachází a operuje a jak tyto motivy procházejí autorovými díly. Hledám             

obecné fenomény, které se dají nalézt v menší či větší míře ve všech zmiňovaných             

autorových spisech. Závěr této práce by měl odpovědět na následující: pokud plní humor,             

teatralita a hra v dílech Zdeňka Neubauera funkci alternativního poznaní, jak se tyto            

fenomény projevují?  
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3.3. Primární literatura 
 

Cílem této části, která pojednává o literárních zdrojích myšlení Zdeňka Neubauera,           

je stručné přiblížení obsahů knih v návaznosti na téma této práce. Rozhodně se zde              

nesnažím o empirické zachycení témat (př. nesnažím se přesně vymezit ontologii           

subjektivity, jelikož pro téma této práce, tedy prvků humoru, teatrality a hry v             

neubauerovském myšlení, přesné definice a vymezení těchto fenoménů nepovažuji za          

podstatné). Z vybraných literárních pramenů následně utvářím výsledky zkoumání, které          

jsou zařazeny po následujících popisech Neubauerových knih. Jak již bylo řečeno, k            

vytváření závěrů posloužily knihy Deus et natura, Svatojánský výlet a Do světa na             

zkušenou čili O cestách tam a zase zpátky. 

 

3.3.1. Deus et natura 

 

Mnou čtená verze knihy byla vydána roku 1999 vydavatelstvím Sus Liberans, která            

je přetiskem z vydání Edice Expedice. Kromě samotného textu spisu Deus et natura je toto               

vydání obohacené o původě zařazeným textem Slavnost-hra-subjektivita (Pocta k výročí          

úmrtí Ladislava Klímy). Tento doplňující text je v kontextu knihy i mé práce důležitý,              

jelikož v něm autor hlouběji popisuje svůj vztah ke hře. Kniha je také obohacena o ručně                

tištěné linoryty, které zhotovili Lucie Marešová a Michael Svoboda.  

Neubauer svou knihu začíná úvodem, ze kterého se čtenář dozvídá hned několik            

podstatných informací pro pochopení celého spisu a zároveň neubauerovského myšlení          

samotného. Jedná se především o krizi objektivního poznání, která byla inspirací pro            

napsání knihy Deus et natura, nejen této, a rozvinutí oné ontologie subjektivity, která             

slouží jako zkušenost přirozeného světa a na které jsou vybudované následující teologické            

eseje. Důležité je poznamenat, že samotný autor eseje nepovažuje za určitý druh teologie.             

Jedná se o svědectví věřícího člověka, který se snaží zachytit ontologii subjektivity v             

dynamice sebeuchopení, sebe prohlubující se vlastní zkušenosti.  
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Neubauer tuto svou snahu definuje jako úsilí člověka, který žije v současném, moderním             

světě myšlení, skutků a řeči ovládaných vědou a scientismem, který zároveň vědcem je a              

který se navrací zpět do přirozeného světa. V tomto přirozeném světě se snaží najít útěchu               

od moderní ztracenosti. Výpovědi o onom přirozeném světě jsou zpovědí, která je založená             

na osobní zkušenosti. Bytostnou povahou tohoto přirozeného světa je vyslovování se.           

Nelze jej tedy zevně popsat. Úvod, který zde plní pojednání o ontologii subjektivity jako              

zkušenosti přirozeného světa, následují tři eseje: víra a zázraky, pouť na Turzovku (Studie             

mariologická) a tractatus de peccato originali. V druhé eseji, víra a zázraky, by bylo možné               

najít silnou návaznost na předešlý úvod. Autor se zde, jak ostatně název eseje napovídá,              

zamýšlí nad moderním věřícím člověkem a jeho vztahu k zázrakům. Jedná se o problém,              

zda i v dnešní vědecké době může člověk na zázraky věřit a jak k nim máme přistupovat.                 

Inspirací zde byl přístup některých věřících, jejich snaha o objektivní vysvětlení biblických            

zázraků. Ztotožnění ran egyptských s přírodními jevy, se kterými by se bylo možné v              

antickém Egyptě setkat - jako příklad je uvedeno přemnožení kobylek. Mariánská stude,            

která byla podnícena poutí na Turzovku, se kromě výpovědi („meditace”) o onom místě             

zjevení Panny Marie zabývá významem a smyslem Bohorodičky samotné. Maria je zde            

nazvána moudrostí a jako symbol zjevuje, že posledním tajemstvím bytí není nicota            

(chaos, zlo, tíže atd.) ale hrající si Moudrost. Zde explicitně vidíme návaznost na téma této               

práce. Neubauer byl horlivý mariánský ctitel a samotnou ideu ztotožnění Marie jako            

moudrosti, od věků ustanovené zkušenosti, postavené mimo chaos a zmatek stvoření, je            

možné nalézt i dříve. Jedná se o dlouhou tradici moudrosti od 16. století německého              

filosofa a mystika Jakoba Böhme. Zamyšlením nad Böhmovým dílem je kniha Kořeny            

teosofického myšlení poetická metafyzika Jakuba Böhma autora Martina Žemly. Následuje          

meditativní pojednání o zjevení na Turzovce. Tématem poslední eseje je dědičný hřích.            

Zajímavá je ona okolnost vzniku eseje. Na dovolené byl Neubauer osloven místním            

farářem, který byl neuspokojen nad odpověďmi, které dostával v otázce o dědičném            

hříchu. Představený onomu knězi poskytl knihu Karla Rahnera Základy křesťanské víry.           

Na tomto místě je důležité podotknout, že Neubauer při zmínění knihy používá originální             

německý název „Grundkurs des Glaubens”, který doslova znamená základní kurs víry,           

nicméně spojení grundkurs (základní kurz) jistě humorně vědomě mění na grundriss           

(základní/stěžejní rozkol/prasklina). K této knize se i na konci eseje vyjadřuje.  
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V otázce dědičného hříchu dochází k závěru, že se nás tato událost týká, jelikož se jedná o                 

událost dějinnou. Posledním textem knihy je pojednání slavnost-hra-subjektivita, který         

vznikl k výročí úmrtí českého prozaika, filosofa a dramatika Ladislava Klímy. Zde k             

rozklíčování jeho filosofie, stejně jako já k jeho myšlení, používá hru. Jde o ony zjevující,               

hodnoty převracející, smysl a význam bez ohledu na skutečnost udělující vlastnosti hry.            

Opět se zde objevuje již zmiňovaná hrající si Boží moudrost, která pomocí hry zjevuje a je                

zjevována. Je to právě hra, která dovoluje upustit od předsudků objektivity a plně tak              

umožňuje prožít vlastní subjektivitu. Jádrem subjektivity je pak radost z prožívání           

svobodného života, jehož prožívání je zintenzivňováno hrou a hravými stránkami našeho           

prožívání (v kontextu této práce to může být humor a teatralita).  

 

3.3.2. Svatojánský výlet 

 

Kniha byla vydána roku 1999 nakladatelstvím Malvern. Původně byl text          

zpracován již v roce 1984 v samizdatové Edici Expedice, k příležitosti šedesátého výročí             

narození Radima Palouše, jednoho z autorů této knihy. Druhé vydání bylo publikováno o             

deset let později, k sedmdesátému výročí narození téhož oslavence. Toto druhé vydání            

bylo rozšířené o několik dalších textů. Verze vydaná nakladatelstvím Malvern je tedy třetí             

v pořadí. Toto vydání je obohacené o doslov, který byl sepsán Zdeňkem Neubauerem a              

pojednává o základních reflexních inspiračních zdrojích Svatojánského výletu.   45

Kniha svým názvem samozřejmě odkazuje na Svatojánskou noc, starý lidový          

evropský svátek. Přestože nese jméno katolického světce (Jan Křtitel), svátek samotný           

navazuje na pohanské oslavy letního slunovratu. Oslavy jsou spojené s mystickými a            46

magickými obřady a významy, které doprovází a podtrhují obsah Svatojánského výletu.           

45 HAVEL, Ivan M., Zdeněk NEUBAUER a Martin PALOUŠ. Svatojánský výlet. Praha: Malvern, 1999. 
Malvern. ISBN 80-902628-1-3. Str. 5 

46 LANGHAMMEROVÁ, Jiřina. Lidové zvyky: výroční obyčeje z Čech a Moravy. Praha: Lidové noviny, 
2004. ISBN 80-7106-525-0. 
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Kniha je dílem tří autorů. Kromě samozřejmého Zdeňka Neubauera na knize pracovali            

Ivan M. Havel a Martin Palouš.  

Samotná premisa příběhu tkví ve výletu tří přátel kamsi a v uvažování, přemýšlení a              

přisuzování určitého významu jevům, které se během tohoto výletu vyjeví. V kontextu mé             

práce nepovažuji za důležité přesně vysvětlit a zabývat se do detailu filosofií, která z              

tohoto putování vzešla. Vytyčit její hlavní pojmy atd. Jelikož se jedná o dílo více autorů,               

každý do této filosofie přispěl svým vlastním originálním dílem a pojal reflexi putování po              

svém. Příspěvky Ivana M. Havla a Martina Palouše jsou si v mnohém podobné. Na pozadí               

vyprávění o průběhu výletu samotného (kam se šlo, popisy prostředí atd.) rozvádějí své             

myšlenky o diskutovaných tématech. Tyto příspěvky jsou v knize řazeny jako první a             

dodávají celému dílu určitý cestopisný dojem. Třetí část, jejímž autorem je Zdeněk            

Neubauer, se ubírá trochu jiným směrem. Je jakýmsi filosofickým jádrem celé knihy.            

Neubauer zde dopodrobna rozvádí ony jevy, se kterými se poutníci na své cestě setkali.              

Hlavními tématy, kterými se ve své knize autoři zabývají, jsou smysl, TAO, řeč a různé její                

fenomény. Přestože je má práce soustředěna na Zdeňka Neubauera, důležitou roli zde hrají             

i zbylí dva autoři, jelikož ve svých příspěvcích popisují Neubauerovu osobu a jeho způsob              

myšlení a jednání.  

Na mysli zde samozřejmě mám onu již zmiňovanou hravost a nevážnost v pozitivním             

slova smyslu, se kterou se u Neubauera setkáváme. Neubauer se zdá být hlavním             

„filosofickým iniciátorem” knihy. Jemu jsou kladeny otázky, on na ně odpovídá a v části,              

kterou vytvořil, jsou jeho myšlenky zpracovány často meditativně.  
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3.3.3. Do světa na zkušenou čili O cestách tam a zase zpátky 

 

Neubauerova nenápadná malá rukověť k trilogii J. R. R. Tolkiena byla vydána roku             

1990 Nakladatelstvím Doporučená četba při hrnčířství Michal Jůza & Eva Jůzová. Knížka            

je doplněna rozsáhlou a důkladně zpracovanou mapou Středozemě.  

Neubauer toto pojednání začíná přiblížením reálií trilogie. Jde především         

komplikované zařazení trilogie do literárních žánrů. Čtenářovi je zde předkládáno pozadí           

vzniku knih. Je zde hovořeno o Tolkienově zaujetí pro filologii a klasické severské mýty,              

na kterých je svět Středozemě vystaven. Co se týká samotného zařazení do literárních             

žánrů, Neubauer zde komentuje původní zařazování Hobita (první vydané knihy, přestože           

v reálném čase nejdříve začal vznikat Silmarillion, který obsahuje fragmenty dějin a mýtů             

Středozemě - spis, ve své původní podobě byl nejdříve vydavateli odmítnut) do žánru             

pohádky. To je zde komentované jako nesprávné, jelikož pohádky mají svůj počátek a             

konec (zde Neubauer pojednává o Tolkienově přednášce o pohádkách “On fairy stories”,            

Tolkien zmiňuje nucený konec pohádek, který slouží k tomu, aby se děti nadále             

nevyptávaly, co se dělo dále - příkladem je „zazvonil konec a pohádky je konec” či „… a                 

byla tam papírová zem a my jsme se propadli až sem”, přesto však pohádky v oné „Faerii”                 

pokračují dále), to se však o díle Tolkiena říct nedá. Tolkien si dal obrovskou práci s                

vytvořením, jak Neubauer píše, celistvého naratologického universa. Toto “universum”         

bylo obdařeno vším, co ke každému přirozenému světu patří. Najdeme zde mýty, smrtelné             

i nesmrtelné bytosti, mocnosti zla a dobra, bohy a především obzor a tajemství - jádro,               

které činí každý svět opravdovým světem. Svět Středozemě je tedy mytickým světem.            

Nejedná se o svět vybájený, nýbrž o svět kultur, pro které jsou mýty živou zkušeností. Zde                

leží důležitá návaznost na Neubauerovo myšlení. Jedná se o onu svobodu mýtického            

člověka v jeho představách o světě kolem. Jde opět o ono subjektivní, individuální vtažení              

do světa, který si svou skutečnost vypráví. Mýtus tak slouží k formování mysli vypravěče i               

posluchače, kterou rozpohybovává k sounáležitosti se světem. Dává možnost porozumět,          

ne přesně jistotně vědět.  
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Zde se dostáváme k funkci samotných knih J. R. R. Tolkiena. Neubauer popisuje             

výchovnou funkci těchto knih. Autor v Tolkienových knihách vidí cestu k dospělosti, která             

nepřerušuje dětství. Dává možnost pohybu ve světě svobodné fantasie, vede čtenáře do            

světa na zkušenou a přivádí je coby dospělé (Neubauer zde naráží na to, že právě většina                

čtenářů Tolkienových knih je v před adolescentním věku a svět Středozemě je pro ně              

vhodnou alternativní cestou k dospělosti mimoškolní, světské vzdělávání). 

 

3.4. Fyzická zkušenost 
 

Prvním závěrem, který můžeme při studiu Neubauerovi filosofie udělat je          

důležitost fyzické zkušenosti s nějakým fenoménem, který následně v myšlení Zdeňka           

Neubauera spustí onen herní proces. V bi(bli)ografické poznámce ke knize Deus et natura             

je psáno, že celá neubauerovská filosofie povstává z údivu (thauma). Je to právě onen údiv,               

který je vyvolaný fyzickým zážitkem s „něčím”. Toto můžeme vidět ve všech            

zmiňovaných textech. V první zmiňované knize, Deus et natura, je to primárně rozpor a              

krize objektivity, se kterou autor měl přímou zkušenost a která posloužila jako prvotní             

impuls k sepsání esejí s teologickou tématikou na pozadí ontologie subjektivity. Neubauer            

by pravděpodobně svojí mariánskou studii nenapsal, pokud by nepodnikl pouť na           

Turzovku. Údiv nad tímto místem je z textu silně poznatelný. Nepřeberné množství            

nejrůznějších poutníků, kteří i přes mnohé zákazy a rušení tohoto poutního místa prostor             

již několikrát postavili a konají k němu poutě. To samé platí i o zbytku esejí. Kněz ptající                 

se po smyslu prvotního hříchu, moderní věřící člověk, který se snaží zázraky ukázat ve              

světle vědecké objektivity a víru staví na úroveň mimo, putování do neznáma, kdy každá              

skutečnost je vlastně zjevující se alegorie. Zde všude můžeme vidět důležitost fyzické            

zkušenosti a přítomnosti, která udivovala autora a následně podnítila onu hrající si            

moudrost. Zdeněk Neubauer je tedy filosofem, který aby mohl tvořit, musí se mu moudrost              

zjevit, a být zjevována, skrze osobní fyzickou zkušenost.  
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Neubauer tedy není sedícím filosofem, který mezi čtyřmi stěnami své pracovny rozvádí            

hluboké úvahy o smyslu bytí či metafyzice, je aktivním činitelem uvnitř svého přirozeného             

světa, který je oproštěn od metody a objektivního vědeckého poznání. Ke svému            

filosofování pak využívá hru, jednu z hlavních vlastností oné Božské moudrosti, kterou            

skrze hraní poznává.  

  

3.5. Fyzično filosofovo 
 

S návaznosti na předešlý závěr, týkající se důležitosti fyzické zkušenosti a úžasu v             

hravé filosofii Zdeňka Neubauera, je zde předkládaná neodmyslitelná spojitost mezi          

filosofovým myšlením a jeho fyzičnem. Jedná se o performativní, humorný, teatrální a            

hravý charakter Neubauerovy osoby. Mohlo by se dokonce říci, že své tělo využívá jako              

nástroj demonstrace svého myšlení. Následující fotografie pochází ze dvou zdrojů. Již           

zmiňované a popisované knihy Svatojánský výlet, kde fotografie pomáhají dokreslit          

představu o třech výletnících, druhou knihou je Hledání společného světa: úvahy o filosofii             

a proměnách vědění , konkrétně obrazová příloha této knihy.  47

 

47 NEUBAUER, Zdeněk, NOVÁKOVÁ, Lucie, Tomáš HERMANN a Jakub HLAVÁČEK, ed. Hledání 
společného světa: úvahy o filosofii a proměnách vědění. Praha: Malvern, 2017. ISBN 
978-80-7530-071-3. 
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Na první pohled by se mohlo zdát, že Zdeněk Neubauer si zde hraje na jakéhosi               

tuleně. Avšak s touto pozicí se můžeme setkat v jogínské praxi. Jedná se o pozici sfingy                

(Salamba Bhujangasana), jednoho ze základních druhů záklonů. Jde zde o charakter oné            

mýtické bytosti. S postavou sfingy se setkáváme po celém antickém světě. Známé jsou pak              

především dva druhy sfingy, řecká sfinga ze Sofoklovy hry král Oidipús a egyptský strážce              

hrobek a chrámů. V Sofoklově hře jsou Théby sužovány přítomností této nestvůry (je             

popisována jako bytost s ženskou hlavou a poprsím, tělem lva, křídly ptáka, nejčastěji je              

zde uváděn orel, s hadím ocasem) a jediným možným způsobem osvobození je uhodnutí             

její hádanky. Oidipús hádanku uhodne a tím ukončí krutovládu sfingy nad Thébami.            48

Zatímco řecká sfinga vystupuje, jako bytost působící ženským dojmem ve Starém Egyptě            

se jednalo o bytosti s mužskou tváří. Mnoho sfing mělo tváře faraonů, kteří se tak snažili                

ukázat svůj blízký vztah k bohyni Sachmet.   49

48 SIEGEL, Janice. DR. J'S ILLUSTRATED GUIDE TO THE CLASSICAL WORLD: The Sphinx and Oedipus 
Rex [online]. [cit. 2020-07-20]. Dostupné z: 
http://people.hsc.edu/drjclassics/texts/Oedipus/sphinx.shtm 
49 REGIER, Willis Goth. Book of the Sphinx. Bison Books, 2007. ISBN 978-0803215979. 
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Zde si dovoluji udělat závěr, že Zdeněk Neubauer je svým způsobem mytickým člověkem,             

kterého popisuje ve zmiňované knížce věnované trilogii J. R. R. Tolkiena.  

 

Na této fotografii můžeme vidět návaznost na Tolkienovo dílo. Neubauer rád chodil            

bos, což může ukazovat na hobity, které ve svém popisu k Tolkienovým dílům přirovnal k               

nám, k lidem našeho světa. Neubauer přirovnává lidstvo k hobitům proto, že stejně jako              

oni, neradi překračujeme práh každodenní pohodlnosti (u hobitů to byla hranice jejich            

Kraje a kde vše ostatní bylo vzdálené a tedy pro hobity a jejich povahu nezajímavé,               

nedůležité). Zde pohodlností myslím neustálé lpění na objektivismu a objektivním poznání,           

o kterém se Neubauer neustále zmiňuje a o kterém bude řeč i později.  

Druhým rozměrem této fotografie může být mystické spojení se zemí, které popisuje v             

Deus et natura v mariologické studii, která povstala z pouti na slovenské místo Turzovka.              
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Zde mluví o poutnících, kteří často na Turzovku přicházejí bosi a pomocí tohoto             

mystického spojení se ukotvují ke konkrétnímu „zde a nyní”, tedy k prostoru poutního             

místa. Dle Neubauera jsou to právě tito lidé, kteří stojí pevně na této zemi, doslova v ní, ve                  

smyslu jako se říká “stát v pravdě”.  

 

S touto fotografií se setkáváme v knize Svatojánský výlet. Popisek zní: Ze všech             

stran vykukovali trpaslíci, na všech pařezech seděli pohádkoví dědečci…, popisek          

pokračuje dále u následující fotografie: … rád na sebe bere podobu takového východního             

potulného mnicha. Fotografie přímo korelují s vyprávěním Martina Palouše. Poutníci se           

dostávají do lesa, který působí pohádkovým dojmem a znenadání se zde začnou objevovat             

mýtické bytosti, se kterými se za běžných okolností člověk nesetká. Opět se jedná o hru a                

jak se zdá Zdeněk Neubauer byl hlavním činitelem této hry. Je zde vidět zmiňovaný              

performativní charakter jeho osobnosti.  
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Nebojí se převtělit do bytosti trpaslíka, ba naopak se zdá, že se jednalo o záležitost zcela                

normální a spontánní. Opět je zde důraz na fyzickou zkušenost. V tomto případě se jedná o                

magicky působící les, který v Neubauerově myšlení evokoval prostředí „Faerie”, místa           

dění pohádek. Návaznost je i k „chuti si hrát”, kterou zmiňuji v úvodních kapitolách              

empirické části, kterou Neubauer oplývá a je schopen teatrální humorné transformace,           

která nepůsobí jako něco negativního, ba naopak dokonale dokresluje onu zkušenost, v            

tomto případě výlet o svatém Janu.  

 

Druhá fotka dokreslující průchod poutníků „pohádkovým” lesem. Jak je zmíněno          

výše, fotografie ukazuje Zdeňka Neubauera jako pohádkového mužíka, který na sebe často            

bere podobu východního mnicha. Na fotografii je Neubauer zachycen v meditativním sedu,            

opět na boso, v prostředí jemu blízké přírody. Samotná meditace je pro Neubauera typická.              

Setkáváme se s ní v Deus et natura i ve Svatojánském výletě.  
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Jeho meditace mají formu eseje, jak víme, jeho oblíbeného stylu, který mu díky své              

volnosti nejvíce vyhovoval. Dalším důvodem, proč je pro autora meditace specifickou           

záležitostí, je onen prvek individuální zkušenosti a osobního svědectví, které meditace           

poskytují.  

 

Zde Zdeněk Neubauer předvádí další jogínskou pozici, jedná se svíčku. Tato asana svým             

svým vzhledem může poukazovat na Neubauerův popis Faerie, místa ve kterém se            

odehrávají pohádky. Ve Faerii může být vše obráceně, šašek se jednoduše může stát             

králem.  
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S tímto konceptem světa obráceného naruby se můžeme setkat i v karnevalovém pojetí             

světa, které Michail Michajlovič Bachtin předkládá ve své studii o Francois Rabelaisovi.  

Uzavřu tedy to, na co se závěr týkající se fyzična Zdeňka Neubauera snaží ukázat.                

Neubauerova filosofie je neodmyslitelná od svého autora. Autor svojí, na hře založenou,            

filosofii a své myšlení často fyzicky pomocí svého těla, které je i postižené, performuje.              

Jedná se na první pohled o teatrální, komická gesta, která však mají hlubší význam a               

spojitost. Neubauerova filosofie je tedy i jeho vlastní filosofií života. Odmítání konformity,            

vytržení ze „zajetých kolejí” jsou typické projevy neubauerovského myšlení, které jsou           

vědomě filosofem předváděny a stávají se tak nedílnou součástí k pochopení filosofie            

Zdeňka Neubauera.  

 

3.6. Motiv cesty jako projev hry 
 

V úvodu do empirické části se snažím definovat výzkumné zaměření této práce. Jak             

je výše psáno, vycházím z předpokladu, že filosofie a myšlení Zdeňka Neubauera je silně              

ovlivňováno prvky nevážnosti. Teoretická část mojí práce předkládá ony prvky          

„nevážnosti” ve světle filosofie (i jiných humanitních oborů) a poukazuje na možnou            

vážnost a význam těchto prvků. Na konci kapitoly „přístup k teorii, literatuře a výzkumné              

zaměření” pokládám otázku, na kterou tato část odpovídá. Jedná se o projevování            

zmiňovaných prvků „nevážnosti”, které prostupují celým Neubauerovým dílem, přičemž         

hra je brána jako zastřešující pojem.  

Jedním z možných projevů hry v díle Zdeňka Neubauera je motiv cesty. S tímto              

motivem se setkáme ve všech primárních zdrojích (Deus et natura, Svatojánský výlet, Do             

světa na zkušenou čili O cestě tam a zase zpátky). Cesta v Neubauerově myšlení má               

transformativní charakter a je projevem zmiňované „chuti si hrát” a to především na             

bytosti mýtických světů a pohádek. Zde se opět dostáváme k Tolkienovi a Neubauerově             

knížce k Tolkienově trilogii (Do světa na zkušenou čili O cestě tam a zase zpátky).               

Neubauer v příručce tento motiv cesty popisuje. Navazuje na obraz hobitů a postavu             

Honzy, se kterým se běžně setkáváme ve světě pohádek. Samotný název na podobnost             

39 
 



postav Honzů a hobitů (Bilbo Pytlík a Frodo Pytlík) poukazuje. Honza se v pohádkách na               

zkušenou vydává a vždy se z cesty navrací pozměněn, obohacen. To samé můžeme vidět i               

v případě hobitů. Ti opouštějí svůj rodný Kraj a vydávají se daleko na cestu, která je                

transformuje a vytrhává z běžného způsobu „hobitího” žití. Spojení Zdeňka Neubauera a            

hobitů není nahodilé, jak je zmíněno v popisu, který je výše věnovaný pojednání o              

Tolkienově díle. Neubauer člověka našeho světa připodobňuje k hobitům.  

Spojení je zachycené právě na motivu cesty, která transformuje a ze které se poutník              

navrací obohacen a pozměněný. Tento motiv má v kontextu Neubauerova díla i další             

vlastnosti. Je zde kladen opět důraz na výše zmiňovanou fyzickou, osobní zkušenost.            

Autorova díla jsou svým způsobem cestopisy. Nejedná se o myšlenkové teoretické           

cestování, ale opravdu o fyzické zkušenosti s cestou někam. Jako příklad mohu opět uvést              

souvislost s obsahem Svatojánského výletu. Nejedná se o teoretický výlet tří přátel do             

neznáma, ale o skutečnou událost, která se stala a má vlastnosti poznávací filosofické             

cesty. Dalším příkladem je pouť na Turzovku, ze které se Neubauer vrací pozměněný             

zkušeností s mystickým zážitkem tohoto místa. Motiv cesty jako projev prvků           

„nevážnosti”, především hry, přímo souvisí s předešlými závěry o myšlení a filosofii            

Zdeňka Neubauera.  

Návaznost na fyzickou zkušenost jsem již zmínil. Cestu za poznáním, na zkušenou,            

k neobjeveným fenoménům, světa podniká autor fyzicky, přímo a osobně. Nejedná se o             

cestu, která byla vytvořena v pracovně autora, teoretizováním „co by, kdy by…“, ale             

reálnou zkušeností. Během těchto cest se pak přirozeně objevuje zmiňovaný performativní           

charakter osoby Zdeňka Neubauera. Tato teatrální performativita následně prohlubuje         

prožívání a poznání z těchto cest.  
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4. Závěr 
 

Má práce se snaží předložit těsnou spojitost filosofie Zdeňka Neubauera s prvky            

nevážnosti, zvláště pak hry. Přesně a objektivně definovat funkci hry v myšlení Zdeňka             

Neubauera je nemožné a je na místě se domnívat, že samotná idea snahy o konkretizování               

hry by se Neubauerovi nelíbila. Jak je již několikrát zmíněno výše, autor nebyl zastáncem              

metod, objektivního poznávání a scientismu a to z důvodu krize a nedostatečnosti (viz.             

Empirická část). Alespoň částečné pochopení funkce hry ve filosofii Zdeňka Neubauera           

nám, ironicky, umožňuje metoda negace. Hra rozhodně není v neubauerovském myšlení           

esencí či metafyzikou. Hra právě naopak autorovi umožňuje se od těchto fenoménů            

oprostit. Zde je návaznost na Huizingovo dílo, kde píše o hře a jejích atributech (ostatně               

jak je zmíněno v této práci v kapitole o přístupu k teorii, literatuře a výzkumnému               

zaměření), že uvnitř hracího prostoru neplatí zvyklosti a zákony běžného světa, hra má             

vlastní pravidla a je vážnou záležitostí. Hra tedy v kontextu Neubauerova díla umožňuje             

volné asociace, cesty do světa mýtů a umožňuje zjevování fenoménů, nad kterými se             

následně autor udivuje a z tohoto údivu pak pochází neubauerovská filosofie. Údivu            

předchází fyzická zkušenost a proto je absolutně neodmyslitelné spojení autorova fyzična,           

tedy jeho osoby, s výsledným dílem.  

Opomíjené prvky hravosti objasňují kolikrát složitou síť autorových myšlenek, se          

kterými se v dílech setkáváme. Domnívám se, že je to právě herní nevážný faktor              

Neubauerovi filosofie, který byl mnoha kritiky přehlížen a který je právě klíčem k             

pochopení. Narážím především na kritiku ze strany Českého klubu skeptiků Sisyfos.           

Neubauer je v článku Postmodernismus a exaktní vědy kritizován za svoje postmoderní            

názory a negativní postoje k vědeckému pokroku. Zde je důležité zmínit část o tzv. fifi z                50

příspěvku Ivana M. Havla v knize Svatojánský výlet. Autor zmiňuje nový literární žánr, pro              

který se Zdeňkem Neubauerem vymysleli termín fifi. Jedná se o filosofickou „fiction”. 

50 JELÍNEK, Otakar. Postmodernismus a exaktní vědy [online].Dostupné z: 
https://www.sisyfos.cz/clanek/251-postmodernismus-a-exaktni-vedy 
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Havel tento nový žánr popisuje jako literaturu, která svým esejistickým až beletristickým            

stylem klestí cestu nové vědy přímo k jejich filosofickým důsledkům a tím zpětně             

proměňuje i metodu vědy samotné.  

Má se jednat o legitimní nástroj poznání. Novou vědou je myšlena vnitřně přeměněná stará              

věda s novým způsobem upotřebení vědeckých objevů - ne v praxi, ale v intelektuální              

sféře. Domnívám se, že dílo Zdeňka Neubauera je právě pokusem o filosofickou „fiction”             51

a prvky humoru, teatrality a hry jsou pak možným způsobem, jak tento literární žánr psát -                

nebo i „psát” fyzickými projevy.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 HAVEL, Ivan M., Zdeněk NEUBAUER a Martin PALOUŠ. Svatojánský výlet. Praha: Malvern, 1999. 
Malvern. ISBN 80-902628-1-3. Str. 17 
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