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Zpěv hvězd
Jsme hvězdy, které zpívají,
zpíváme svým světlem;
jsme ptáci ohně,
letíme nebem.
Naším světlem je hlas;
děláme cestu duchům,
duchům, aby po ní šli.
Mezi námi jsou tň lovci,
štvou medvěda;
nikdy nebyl čas,
aby nelovili.
Pod námi jsou hory,
hledíme na ně.
Toto je Zpěv Hvězd.

Algokini1

1

TOPOL, Jáchym. Trnová dívka. 1. vyd. Praha : Hynek, 1997, s. 7
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Úvod
Každý, kdo se v životě setkal alespoň letmo s filosofií, a chceme
doufat, že takových lidí stále přibývá:-), a konec konců každý, kdo
nechyběl ve škole při hodině dějepisu, v níž po vyčerpání látky
0 slavných bojích Řeků s Peršany a Řeků mezi sebou navzájem došlo
1 na zmínku o počátcích řeckého myšlení nebo o řecké mytologii, má
jakousi představu o tom, co je to mýtus. To slovo v poslední době
slýcháme čím dál častěji, dalo by se říct, že bychom stěží našli den,
v němž by se do žádného z denních periodik nevloudilo. Naše
současná společnost zachází se slovy zvláštním způsobem. Jakoby
nechtěla znát a uchovávat jejich význam. Některá slova se vytrácejí,
jiná jsou na vzestupu, aspoň co se týče frekvence jejich užití, ne tak
už v úctě a respektu k jejich skutečnému významu.

Nositelem těchto posunů jsou kupodivu především profesionální
uživatelé jazyka, zvláště publicisté, kteří mají velký vliv na jazykové
zvyklosti celé společnosti. V médiích se tak můžeme setkat třeba
s filosofií přístupu k zákazníkovi či filosofií prodeje masa. Jeden by
pohledal film, televizní seriál či komiks, který ještě není kultovní.
Lifestylové časopisy zase vyvracejí mýty, které panují v péči o pleť, a
v neposlední řadě se můžeme vydat na cesty mytickou krajinou
Nového Zélandu.

Průměrně vzdělaný člověk tuší, že náplní filosofie původně nebyla
tak úplně starost o to, co má řezník udělat, aby šly jitrničky lépe
na odbyt, právě tak zřejmě předpokládá, že žádnému televiznímu
seriálu jeho nadšení diváci pravděpodobně nestaví svatyně, aby měli
kde v rámci novodobého kultu svému oblíbenému doktoru Hruškovi
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obětovat čerstvě narozené jehně. Když však dojde na mýtus jistota
tohoto průměrného vzdělance možná nebude zdaleka tak vysoká.

Slova mýtus, kult a filosofie spolu souvisí, používají se však
ve zvulgarizováných, nepřesných významech. Jaký je jejich původní
význam? Jaké jsou vztahy mezi nimi? Pokud se nechceme spokojit
s jejich pokleslým užíváním, hledejme jejich skutečný význam.
Definovat slovo filosofie nebude nijak zvlášť obtížné, je samostatným
studijním oborem a její základy musí absolvovat přinejmenším každý
vysokoškolák. I se slovem kult bychom se mohli vypořádat bez
větších problémů, které spíš nastanou u souvisejícího pojmu mýtus.
Slovo mýtus bývá používáno ve smyslu smyšlenka, neověřené
mínění, legenda, jako opak faktu, pravdivého, rozumného, logického
myšlení. Když se však podíváme na etymologii českého slova myslet,
zjistíme, že jeho původ je právě v řeckém slově mythos. Jestliže
myšlení nějak úzce souvisí s mýtem, mýtus je jakási smyšlenka,
není slovní spojení logicky myslet oxymóron?

Tato práce se pokusí zodpovědět naznačené otázky. Zajímat nás
bude především, jak vůbec lze pojem mýtus chápat, jaký je vztah
mezi pojmy kult, filosofie a mýtus, jestli v mýtu je nějaká pravdivost,
jaký je jeho vztah k myšlení, zda a jak funguje mýtus v moderní
společnosti a v neposlední řadě, mimo jiné také proto, že tato práce
vzniká na půdě pedagogické fakulty, se pokusíme celou
problematiku vztáhnout k výchově.

Zabýváme-li se tématikou mýtu, nepochybně se budeme muset
dotknout hned několika vědních oborů. Jistě nebudeme moci
opominout antropologii, religionistiku, dojde i na témata lingvistická,
na sémantiku i na literární vědu, stejně jako na otázky týkající se
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lidské duše, na psychologii. Rámcem pro naše úvahy však bude
především filosofický diskurz. Naším cílem je podat pokud možno
ucelený obraz různých pojetí mýtu ve filosofii, především těch, která
jsou v současnosti stále produktivní, i když se pochopitelně také
dotkneme koncepcí historických.

Naším cílem je ukázat, že pojetí mýtu jen jako smyšlenky,
nesprávného mínění, je zjednodušující a nepřesné. Nechceme se
věnovat mýtu jako literárnímu žánru, zdroji náboženství nebo jako
sociologickému jevu, i když na tyto pohledy také částečně dojde, ale
jen do té míry, dokud nám budou sloužit k pochopení mýtu jako
svébytného fenoménu, který překračuje rámec pohledu jednotlivých
dílčích věd. Souhrn těchto pohledů nám umožní odhalit mýtus jako
bytnou charakteristiku člověka, jako zdroj lidství.

9

1

Pravda mýtu

„Mýtus je pravda v silném smyslu, o pravdě jedná a pravdu
obsahuje. "2
Jan Patočka

Na počátku rozvažování o mýtu z hlediska filosofie je nutno
zodpovědět základní otázky: Má smysl se vůbec mýtem zabývat jinak
než v rámci religionistiky, etnologie, popřípadě literární vědy a
historie? Je mýtus jen nevědecký způsob existence ve světě, který je
dnes živý pouze v kulturách takzvaných primitivních národů? Má
mýtus nějakou obecnou platnost, která nějakým způsobem ovlivňuje
moderního člověka, nebo je pro něj zcela mrtvý? Všechny tyto otázky
lze shrnout do dvou základních: Co mýtus je a jaká je jeho pravda?

1.1 Mýtus jako struktura

Mýtem jako filosofickým problémem se již zabývali mnozí autoři.
Například Claude Lévi-Strauss ve své knize Strukturální
antropologie analyzuje mýtus, jak už název knihy napovídá, jako
strukturu, v čemž vidí také jeho hlavní hodnotu: „Mýtus však svoji
vnitřní hodnotu čerpá z toho, že tyto dávné události, které se odehrály
v určitém daném čase, vytvářejí zároveň trvalou strukturu.

2

PATOČKA, Jan. Pravda mýtu v Sofoklových dramatech o

Labdakovcích.

http://userweb.pedf.cuni.cz/kov/download/patocka_sofokl.pdf [cit. 26. října
2006 11:41:00]
3

Lévi-Strauss, C. Strukturální antropologie.

218

10

1. vyd. Bratislava : Kalligram, 2000, s.

Přestože se celá jedna kapitola Lévi-Straussovy knihy zabývá
strukturou mýtu, a autor dokonce i naznačuje otázku, co je to
mýtus - „Jestliže chceme pochopit, co je mýtus, copak nemáme jinou
volbu než plytkost, anebo sofismus?"4 - na tuto otázku odpověď v
jeho práci nenajdeme. Autor jaksi předem předpokládá, aniž by to
vyslovil a doložil, že mýtus je příběh, báje. Tento příběh pak pokládá
za zcela oddělitelný od literárního zpracování, analyzuje jej v jeho
syžetové podobě a považuje jej za součást řeči: „Podstata mýtu se
nenachází ani ve stylu, ani ve způsobu vyprávění, ani v syntaxi, ale v
příběhu, který je vyprávěn. Mýtus je řečí - avšak řečí, která funguje na
velmi vysoké úrovni a ve které se smysl, je-li to možné takto říci,
odpoutává od lingvistického základu, po kterém se začal rozbíhat. "5

Klíč k tomu, jak Lévi-Strauss chápe mýtus, najdeme v již citovaném
spojení „trvalá struktura". Je to cosi, co v mysli člověka funguje ještě
před jeho myšlením, co je předpokladem, který myšlení vůbec
umožňuje, a jak Lévi-Strauss dokazuje, předchází tato struktura i
jazyk, od nějž je mýtus oddělitelný, aniž ztrácí svou hodnotu. Mýtus
je něco hlubšího, základnějšího než jazyk. Je to struktura, která
předchází struktuře jazykové. V tom se Lévi-Strauss diametrálně
odlišuje od pojetí Ferdinanda de Saussura, který za prvotní
strukturu lidského uchopování světa označuje právě jazyk.
Naopak se Lévi-Strauss potkává s Foucaultovým principem
epistémé. Foucault došel k tomu, že naše myšlení není schopno
uchopovat věci bez souvislostí. Za naším myšlením, které se
4

Lévi-Strauss, C. Strukturální antropologie.

1. vyd. Bratislava : Kalligram, 2000, s.
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5

Lévi-Strauss, C. Strukturální antropologie.
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1. vyd. Bratislava : Kalligram, 2000, s.

pohybuje vždy v rámci jazyka, je jakýsi kód, řád, který věci
usouvztažňuje, takže svět vždy vnímáme jako nějak uspořádaný.
„Před rozumem je však cosi, co je mu základem, tj. představa, kterou
si člověk, v daném případě řecký člověk, o pravdě, alétheii utváří. "6
K tomu lze uvést jako příklad zajímavou myšlenkovou konstrukci,
kterou Lévi-Strauss uvádí ve své Strukturální antropologii. Kdyby
podle něj nějací mimozemšťané získali hudební partituru a nevěděli
by nic o naší civilizaci, pravděpodobně by ji mohli považovat
za záznam jazyka. Samozřejmě by se jim nepodařilo jazyk rozluštit,
ale odhalili by vnitřní vztahy a schémata, kterými je skladba
provázána. Tato myšlenka je založena na tom, že jazyk i hudba mají
společný základ - strukturu, která je předchází a která je člověku
vlastní.

Taková struktura, jíž Foucault nazývá právě epistémé, je historicky
podmíněná, a především nevědomá. Je nevědomá, protože je
nereflektovatelná, je asubjektivním předpokladem každé reflexe.
Důvodem její „strukturální neviditelnosti" tedy není asubjektivnost,
ale právě ten fakt, že apriori stojí před každým náhledem a každou
naší výpovědí.

1.2 Mýtus jako sebezjevování bytí

Otázku, co mýtus je, a nikoli jaký je, si klade Walter F. Otto ve své

6

VÍDAL - NAQUET, Pierre. Předmluva. In. DETIENNE, Marcel. Mistři

pravdy archaickém

řecku, l.vyd. Praha : Oikoymeneh, 2000, s. 8
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stati Mýtus a slovo.7 V této práci nejprve vymezuje, co mýtus není.
Zavrhuje myšlenku, že mýtus je způsob myšlení prehistorického
lidstva. K této tezi totiž vede představa, že mýtus vznikl jako
vysvětlení toho, co člověka přesahuje, co člověk nemůže ovlivnit,
co ho omezuje v jeho jednání. Předhistorického člověka tak staví
do role bytosti jednající v souladu se svou vůlí, bytosti usilující a
konající, bytosti, která se musí neustále rozhodovat a která si toho je
vědoma. Jenže takový člověk by přece nebyl předhistorickým
jedincem, člověkem mytického období. Naopak, byl by člověkem
moderním. Člověku mýtu je usilování, snaha po změně, zcela cizí.8
Proto nazývat mýtus způsobem myšlení je přinejmenším pochybné.
Poněkud blíž je podle Otty pojetí mýtu jako básnictví, které podle něj
naznačuje správnou cestu k pochopení, co mýtus je, i když samotné
správné není. Na básnictví a umění vůbec oceňujeme krásu, která
však, aby nás přesvědčila, musí být současně pravdivá, musí být
pravdou. Tím nemáme na mysli pravdu ve smyslu logické správnosti
- tu bychom v uměleckém díle hledali těžko, a přeci je nesmyslné
tvrdit, že tuto pravdivost díla bychom mohli překonat pravdivostí
vyšší, logickou.
Další výklad Otto směřuje k vysvětlení původního významu slova
mýthos ve staré řečtině. V ní existují tři různá slova, která odpovídají
českému výrazu slovo - épos, lógos a mýthos. Épos znamená slovo ve
znění hlasu, lógos je rozumné, uvážené slovo, mýthos je
„bezprostřední svědectví toho, co bylo, jest a bude, sebezjevení bytí v
7

Otto, W. F. Mýtus a slovo. In Mýtus, epos a logos. 1. vyd. Praha : 1991

8

V tom se shoduje s Eliadeho názorem, že jsoucna jsou pro člověka mýtu realna

tehdy, jsou-li nápodobou božského archetypu. Takový člověk tedy nepřijme nic, co
už by nemělo svůj předobraz, nepřipustí tedy vůbec existenci čehokoli nového.
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onom starobylém smyslu, který nerozlišuje mezi slovem a bytím. "9
Tím se dostáváme k podstatě problému - mýtus je zjevením pravdy
bytí. Tato pravda opět nemá charakter správnosti, logičnosti, ale má
stejný charakter jako pravda uměleckého díla, o níž jsme se již
zmínili. Je to pravdivost, která teprve umožňuje myšlenkové
postupy, je to jakási základní koncepce, bez které není možno
rozhodovat o správnosti či nesprávnosti. Jestliže jsem schopen
formulovat otázku po čemkoli, nebo ještě lépe, jestliže jsem vůbec
schopen formulovat otázky, pak musím již předem světu nějak
rozumět. Tedy ještě před kladením otázek, před jakýmkoli poznáním,
musím být vybaven čímsi, co toto rozumové poznání umožňuje.

Co je mýtus? „...mýtus ve vlastním smyslu, t.j. jako mýtus, který není
skryt v podvědomí, není nic jiného než prazkušenost, která se stala
zjevnou a která též teprve umožňuje racionální myšlení. "w Ryzí mýtus
se vztahuje k celku světa, jeho bytí jako celku a tím se vždy
vyslovuje i k celku člověka a tím je pro něj i absolutně závazný. Ryzí
mýtus není způsob myšlení, ale sebezjevování bytí v tvaru.
Má vůbec smysl otázka, co je to mýtus? Lze vůbec na takovou
otázku odpovědět? Přijmeme-li Otteho tezi, že mýtus je cosi, co nám
teprve umožňuje myšlenkové postupy, rozhodování o správnosti
a nesprávnosti, zkrátka, myšlení vůbec, pak musíme nutně dojít
k tomu, že přemýšlet o něčem, resp. myslet něco, co myšlení samo
umožňuje, předchází, nelze. Karteziánské poznání založené
na distanci mezi subjektem poznávajícího a objektem jeho zkoumáni
zde naráží právě na nemožnost této distance.

9 Otto,
10 Otto,

W. F. Mýtus a slovo. In Mýtus, epos a logos. 1. vyd. Praha : 1991, s. 14 - 15
W. F. Mýtus a slovo. In Mýtus, epos a logos. 1. vyd. Praha : 1991, s. 15
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Na toto rozporné postavení člověka vůči mýtu upozorňuje ve své
velmi jazykově i myšlenkově originální První knížce esejista
a překladatel z francouzštiny Ladislav Šerý: „Mýtus je vždycky
založenej na tajemství a nedosažitelnosti, současně ale jakoby
tajemství odhaluje a přibližuje. Proto je taky každej mýtus ideální
útočiště, proto taky uzoulince souvisí s potřebou řádu a jeho
hledání.""

Při konfrontaci s mýtem je člověk ve zvláštním postavení z mnoha
důvodů. Je-li mýtus skutečně živým mýtem, pak si člověk
neuvědomuje, že je jeho součástí, nedokáže ho identifikovat. Zároveň
ale je mýtus nezbytnou odpovědí na základní otázky po smyslu bytí,
které si moderní člověk klade, a hledání řádu, jak o tom píše Šerý.
Mýtus se vymyká našemu běžnému chápání a zároveň je jeho
nezbytnou součástí. Došli jsme k tomu, že k poznání mýtu nelze
přistoupit běžnými metodami, což také vyjádřil O. A. Funda: „Mýtus
se vyznačuje tím, že není strukturován racionálně, chce být vnímán,
zakoušen, prožíván, nikoli racionálně analyzován. Mýtus nerozlišuje
fakta a význam. Mýtus vypráví a tím, jak vypráví, sděluje události i
jejich interpretaci zároveň.12" Pozdější výklad nám Fundovo tvrzení,
ze mýtus není strukturován racionálně, poněkud zproblematizuje,
pokusíme se totiž redefinovat sám pojem racionality.

11

ŠERÝ, Ladislav. První knížka o tom, že řád je chaos a že potřebujem

světlo a

nedovedem žít ve tmě a že každýmu obsahu se vnutí nějaká forma a že moc je
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Tento problém ponecháme zatím stranou a pokusíme se najít cesty,
kterými se k mýtu přiblížit, když běžný způsob vědeckého,
karteziánského uchopování objektu naráží na zmíněnou překážku
neschopnosti distance mezi zkoumaným a zkoumajícím. Tyto
možnosti jsou v zásadě dvě. Buď obrátit pozornost k mýtům
neživým, k mýtům minulosti, nebo se pokusit identifikova, jak se
v naší realitě mýtus projevuje, jakým způsobem do našeho bytí
zasahuje. V následujících kapitolách se pokusíme o oba postupy.
Když jsme došli k tomu, že mýtus je cosi, co se nás hluboce vnitřně
dotýká, co nás formuje, obrátíme svou pozornost nejprve právě
do našeho nitra. Mýtus je součástí našeho duševního života, ať už si
to připouštíme, nebo ne. V následující kapitole se pokusíme vztah
lidské duše a mýtu blíže popsat.

16

2

Mýtus a psýché

„Jednotlivý mýtus nebo určitá náboženská forma je vlastně jen
vnějším projevem čehosi, co se odehrává v hlubinách psychiky a co se
týká nevědomé, a tudíž skryté podoby bytí."13
Zdeněk Kratochvíl
V souvislosti se zpracovávanou tematikou mýtu nelze nezmínit teorii
Carla Gustava Junga o nevědomí a archetypech. Jung rozvinul teorii
svého předchůdce Sigmunda Freuda, který však předpokládal, že
nevědomí je v zásadě individuální, že je jakousi sběrnou
zapomenutých a vytěsněných obsahů vědomé mysli. Už Freud si
však uvědomoval archaicko-mytologické založení nevědomí. Jung
tuto myšlenku dále rozvinul a došel k rozlišení nevědomí na osobní,
které je jakousi povrchovou vrstvou, a hlubší kolektivní nevědomí.
Obsahy kolektivního nevědomí pak nazval archetypy. Tento výraz
si vypůjčil od Filóna Alexndrijského, který jej používá v souvislosti
s imago Dei - obrazem Božím v člověku.

Abychom se však přesvědčili o existenci nějakých obsahů
kolektivního nevědomí - archetypů, musíme tyto obsahy prokázat,
musíme najít způsob, jak si tyto obsahy uvědomit. Že takové prvotní
obsahy v našem nevědomí skutečně existují, lze doložit existencí
vzorců, tajných učení, která v jednotlivých primitivních kulturách
předávají zkušenost kontaktu s nevědomím. Právě opakující se
motivy těchto učení prokazují, že nejde jen o individuální poznatky,
například o historii dané kultury, ale že jde o učení, která vycházejí

13

KRATOCHVÍL, Zdeněk. Mýtus, filosofie, věda. 1. vyd. Praha : Hrnčířství a
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z čehosi hluboce lidského, co člověka determinuje, co je součástí
živočišného druhu homo sapiens. Tato učení samozřejmě nejsou
žitými obsahy nevědomí, ale jen vzorci, kterými jsou tyto kolektivní
představy předávány dál, a jsou tak součástí dané kultury.
Další formou projevu archetypů vedle tajných nauk je podle Junga
právě mýtus. I tato forma je předávána a vytvářena po dlouhé věky
a také se stává jakýmsi ustáleným vzorcem. Je ovlivněna vědomým
zpracováním, racionálním posuzováním a hodnocením, takže se
značně liší od bezprostřední podoby archetypu, jak se nám zjevuje
například ve snech. Archetyp je nevědomý obsah, který se projevuje
různými formami, které jeho podobu mění.
Jak chápe Jung mýtus? „Ve výzkumu mýtů jsme se dosud vždy
spokojovali se solárními, lunárními, meterologickými, z říše rostlinstva
odvozenými a jinými pomocnými představami. Že jsou mýty v první
řadě psychické manifestace, které zobrazují podstatu duše, jsme si
dosud téměř vůbec nepřipouštěli."14 Pro Junga jsou mýty obrazem
lidské podstaty. Nejsou to příběhy, které něco vysvětlují. Aby bylo
možno něco začít vysvětlovat, musela by na počátku stát ona otázka,
otázka po smyslu. Taková otázka je však záležitostí člověka
moderního, vědeckého, člověk mýtu šiji nikdy neklade. K tomu dále
Jung: „Na objektivním vysvětlení obecně známých věcí primitivovi
záleží zprvu málo, avšak má nevyhnutelnou potřebu, nebo lépe řečeno
jeho nevědomá duše má nepřekonatelné puzení asimilovat veškerou
vnější smyslovou zkušenost v duševní dění... Všechny mytizované
přírodní procesy jako léto a zima, změny Měsíce, období dešťů atd.

14

JUNG, Carl Gustav. Výbor z díla II. Archetypy a nevědomí. 1. vyd. Brno :
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nejsou rozhodně pouhé alegorie právě těchto objektivních zkušeností,
ale jsou spíše symbolické výrazy pro vnitřní a nevědomé drama duše,
které může lidské vědomí pochopit cestou projekce, tedy zrcadlené
v přírodních událostech. "15
Ve společné práci Carla G. Junga a Karla Kerényiho Věda
o mytologii16 najdeme definici mytologie jako základu, živné půdy,
počátku. Nejde opět o hledání nějakých příčin, které mají konkrétní
důsledky, nejde o vysvětlení jevů. Mytologie nevypovídá o příčinách
(AITIA), ale o počátcích (ARCHAI). Mytologické události tak jsou
přímo základy světa, které jsou nevyčerpatelné, nadčasové, obecné a
každé jednotlivé se k nim vrací.
Jung se dále zabývá jednotlivými archetypy a jejich rozborem, díky
čemuž se nám ukazuje blízkost Jungových archetypů a Otteho
pojmu ryzí mýtus. V obou případech jde o hlubokou podstatu lidské
duše, která je inspiračním zdrojem mýtů, ale i dalších struktur
(umění, tajných učení, snů...). Tato blízkost není náhodná, neboť
na Otteho práce Jung přímo odkazuje, jsou jeho inspiračním
zdrojem.

Klíčovým pojmem Jungovy teorie je archetyp, jev lidské psychiky,
který se vyjevuje jednak ve snech a jednak v mýtech, jejichž je
společnou podstatou. Na závěr této části našich úvah nechrne
o vztahu mýtu a snu promluvit dalšího autora, Jana Patočku, který
také spatřuje u obou jistou podobnost:
15

„Mýtus

je

polosen mysli...
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Neboť smyslem mýtu je právě, jak jsme viděli, vzdát se sebe sama,
své individuality, možnosti vědomě proniknout ke své nejvlastnější
bytosti; vzdát se do rukou minulosti, pravěku, který vládne ještě
doposud. Jako ve snu mlčí naše vědomá, vyšší složka, aby uvolnila
cestu potlačeným přáním a neurčitým tuchám hlubších vrstev celé
bytosti, jež se vtělují v symboly snové obraznosti, tak podobně je tomu
v mýtu. "í 7

17

PATOČKA, Jan. Vznik filosofie. In Mýtus, epos a logos. Praha : Oikoymeneh,
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3

Mýtus a kult

„Rituál a mýtus je třeba prožívat zde a teď, nikoli někde jinde
před dávnými časy."18
Joseph Cambell
Jestliže jsme u Otteho narazili na nemožnost distance mezi
subjektem a objektem v případě zkoumání ryzího mýtu, vyvstává
nám otázka, jakým jiným způsobem se k mýtu přiblížit? Zřejmě
nezbývá, než rezignovat na snahu jej vyložit, definovat, aleje třeba
se soustředit na hledání toho, kde a v čem se mýtus zjevuje v tvaru
a jak se nám jeví. S tím úzce souvisí otázka, jaká je ona pravda
mýtu. Už jsme naznačili, že nejde o pravdivost ve smyslu logických
operací. Je to pravda, která pouze chce zjevovat sama sebe v tvaru v obrazech nebo postojích, je to něco dynamického, co se musí samo
vyslovovat. Je-li mýtus takto pravdivý musí vždy také obsahovat
dynamický prvek, něco, v čem se bude zjevovat - kult. Kultem je
rozuměn specifický duchovní a tělesný postoj, jímž člověk
bezprostředně odpovídá mýtu, jímž se ztvárňuje mýtus sám.
V tomto výkladu se Otto shoduje s jiným autorem, který se zabývá
především religionistickou stránkou mýtu, Mircea Eliadem. Pro nej
je mýtus prototypem jednání člověka žijícího v „primitivní",
předhistorické společnosti, „...každý pozemský jev, ať už abstraktní
nebo konkrétní, odpovídá nebeskému, transcendentnímu,
neviditelnému výrazu, „ideji" v platónském slova smyslu."19

18

CAMBELL, Joseph. Proměny mýtu v čase. 1. vyd. Praha : Portál, 2000. s. 38
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Touto ideou je podle Eliadeho právě mýtus. Věci nabývají reality tím,
že jsou opakováním mytických archetypů. Eliade vyčlenil tři
způsoby, jak se mohou jsoucna takto na realitě podílet: jsou funkcí
nápodoby nebeského archetypu, nebo jim realitu uděluje tím, že se
účastní symboliky středu světa, nebo tím, že opakují určité akty.
Vše, co se nevztahuje k tomuto božskému předobrazu,
pro „primitiva" neexistuje, není reálné, nepodílí se na Bytí.

3.1 Mýtus a tvorba
Ve výše zmíněných pojetích mýtu jsme se setkali s některými
styčnými body. Na tomto místě je v centru naší pozornosti
především diference mezi mýtem a jeho zdrojem, ať již tento zdroj
nazýváme s Ottem ryzí mýtus, s Jungem archetyp nebo s LéviStraussem struktura, jakkoli si uvědomujeme, že tyto termíny
neoznačují přesně totéž. Tento zdroj, který konkrétní realizaci mýtu
jako příběhu předchází, se vyjevuje v tvaru. Další otázka je nasnadě:
Jak se mýtus - bytí - zjevuje v tvaru? Otto nalézá tři roviny tohoto
zjevování - v tělesnosti, prostřednictvím lidského konání a v nejvyšší
rovině se prapůvodní pravda stává slovem.

Kde najít toto zjevování? Dál nám pomůže sám jazyk. Zjevovat je
sloveso nedokonavé, jde o proces, neukončený děj. Už dříve jsme
uvedli, že mýtus je spojen s kultem, s dynamickým procesem, jímž je
zjevován. Kult je základem slova kultura, jež sice v nejširším slova
smyslu označujeme jakýkoli projev lidské civilizace, v užším a
běžnějším slova smyslu ale souvisí s uměním. Tvar zase
etymologicky souvisí se slovem tvořit, dávat něčemu tvar, ztvárňovat,

22

utvářet.

O jaké tvoření jde? Jakou tvorbou se zjevuje mýtus? Jak jsme dříve
ukázali, mýtus se vyznačuje pravdivostí a to pravdivostí nikoli
ve smyslu logických operací, ale pravdivostí uměleckého díla. Je
možno vyvodit, že právě tvorba ve smyslu uměleckém je tímto
sebezjevováním ryzího mýtu. Takto také chápe mýtus O. A. Funda:
„Z mýtu se rodí kult a kult je kolébkou umění. Kult umožňuje
spoluprožívání určitého děje myticky situovaného do minulosti
(archetyp) nebo do budoucnosti (eschatologie), jehož

historická

fakticita stojí mimo rámec dotazování. " 20

Jinými slovy, avšak s podobným významem, se vyjadřuje i Zdeněk
Kratochvíl: „Mýtus je svou povahou konzervativní. V mytické
minulosti je onen „zlatý věk", kdy bohové žili s lidmi. Přítomnost je
proti tomu vždy více či méně upadlým stavem. Cestou k obnově nebo
alespoň udržování je SEBAS „uctivost" a KATHARSIS

„očišťování".

Potřeba očišťování motivuje jak samotný náboženský obřad, tak
činnosti, které dnes chápeme jako umění: slavnostní tanec, hudbu,
zpěv, recitaci a skládání básní. "21
Který druh tvorby se ale dostává za hranice jazykové struktury?
Tam, kde zjevený mýtus není touto strukturou překryt? Nasnadě
se jeví být výtvarné umění. To samo ale nevytváří vlastní,
alternativní strukturu. Výtvarné projevy vždy nějakým způsobem
napodobují realitu. Dalo by se snad namítnout, že u abstraktního
20
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umění tomu tak není. Nicméně, i když to nemusí být autorův záměr,
i v abstraktním výtvarném díle lze vždy „něco vidět", lze jej považovat
za odraz skutečnosti.
Je nějaké umění, které takovou strukturu vytváří a není jen jakkoli
tvořivým a svébytným nicméně stále odrazem reality? Pokud chceme
splnit obě tyto podmínky, musíme zřejmě vyloučil literaturu včetně
divadla i výtvarné umění a zbude nám jediné čistě abstraktní umění
- hudba.

3.2 Mýtus a hudba

„Zpěvem Músje udržován řád světa, tedy kosmos."22
Zdeněk Neubauer

V hudbě nemůžeme cokoli „vidět", těžko ji lze vnímat jako umělcovu
nápodobu vnějšího světa. Vnímáme ji sluchem, nikoli zrakem, který
je dominantním zdrojem poznání světa, na zrakovém vnímaní je
založen odstup, objektivizace. Naslouchání oproti tomu souvisí
s příslušností, poslušností, sounáležitostí. Sluch v životě člověka
předchází zrak - narozený človíček nejprve slyší a pak se teprve
začíná „rozkoukávat". Přesněji řečeno: „Již první den po narozeni
je dítě schopno vidět a slyšet; jedná se ovšem o vágní dojmy. V 2.
a 3. měsíci reaguje na akustické podněty, později na barevné
dojmy. "23 zrak lze sklopit, lze před něčím zavírat oči, uhýbat
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pohledem, ale zvuku, slyšení se člověk vyhnout nemůže, coz
zdůrazňuje Lěvínas, který právě nad často používanou metaforu
vidění, staví právě sluch.

Hudba má také zvláštní vztah k času. Neexistuje v jednotlivém
okamžiku. Je plynutím, lze ji vnímat jen jako jednotu již slyšeného
s anticipací budoucího. „Hudba - melodie a rytmus -je oblastí
akustických tvarů, v čisté podobě se v ní zjevuje časový rozměr
světa."24 Právě tato časovost, plynutí, je cosi, co nejen zrcadlí
bytostnou charakteristiku světa, ale co ji spojuje s mýtem.
Když Neubauer ve své stati Mythus25 mluví o mythopoiésis, tedy
o literárních, umělých mýtech vytvořených anglickými autory,
filology J. R. R. Tolkienem a C. S. Lewisem, zdůrazňuje, že oba jejich
světy - Lewisova Narnie i Tolkienův svět - povstávají ze zpěvu.
Narnie ze zpěvu lva Aslana, Tolkienův svět Arda z hudby Ainur
(andělů) na motivy Ilúvátara, boha stvořitele. Motiv hudby, která
vytváří svět nebo o něm cosi podstatného vypovídá, se objevuje i
v dalších mytologiích, příkladem může být i indiánská báseň, kterou
jsme využili jako úvodní motto našich úvah. Taktéž Hesidos
v Theogonii naznačuje, že právě zpěvem Mús je udržován řád světa.
Právě těmto Músám naslouchá Homér na počátku svého eposu.
Neoznačuje se za autora, jen za pokorného posluchače, který
zaznamenává jejich zpěv. Nejde o žádnou falešnou skromnost, ale o
chápání tvůrčího talentu jako schopnosti naslouchat řádu světa, ne
jako schopnosti prezentovat sebe, tvořit ze sebe sama.
24
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O hudbě už jsme se v tomto textu zmínili dříve v jiné souvislosti.
Lévi-Strauss ji uvádí jako obdobu jazykové struktury. Rozvíjí
hypotézu, že záznam hudby - partitura, by mohl být nezasvěceným
považován za záznam jazyka. Jde o strukturu podobně
komplikovanou, vycházející z obdobného základu, ale na jazyce zcela
nezávislou. Neubauer zachází v úvahách o vztahu řeči a hudby ještě
dál. Tento vztah vidí zcela netradičně, původ řeči totiž nachází
ve zpěvu. I o mýtu říká, že „mythy se v mnohém podobají hudebním
motivům26" a podobně hudbu považuje za zdroj vzniku mýtů: „Jako
by mythy samy povstaly z melodie a rytmu tím, že do tohoto
hudebního prazákladu sounáležitosti postupně krystalizovala slova
spojující se v příběhy. Staré mythy měly skutečně povahu epických
zpěvů."27 Touto myšlenkou o povaze mýtů jako epických zpěvů nás
posouvá k dalšímu tématu, které se pokusíme uchopit dále ke vztahu mýtu a eposu.

Než však pozornost obrátíme k této problematice, pokusíme se
vyrovnat s jiným tématem, na něž jsme právě narazili, se vztahem
jazyka a mýtu. Na základě předchozího výkladu vidíme, že
podobnost mezi jazykem, hudbou a mytickými příběhy je dána tím,
že jejich zdroj je stejný. Tímto společným základem, který hudbu,
jazyk i mytické příběhy předchází a vlastně umožňuje jejich vznik, je
právě ryzí mýtus, jak jej chápe W. F. Otto.

Na závěr této části, v níž se nám mýtus vyjevil především jako zdroj
tvorby, dejme ještě jednou slovo O. A. Fundovi, jehož postoj k mýtu

26
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je racionalistický. Mýtus je podle něj třeba zakoušet, prožívat, nikoli
interpretovat: „ Umělec nepopisuje ve smyslu exaktního popisu faktů.
Když čtete román, neptáte se, která událost, který rozhovor se přesně
odehrály tak, jak jsou popsány, neptáte se vůbec, zda se odehrály.
Umělec nedefinuje, nevykládá, nepoučuje, nýbrž sděluje a to
s jednorázovou neopakovatelností. V tom tkví genialita umělce, že to,
co filosof poví v různých racionálně sdělitelných výpovědích, k nimž
se vrací, které opakuje, které upravuje, vysloví umělec s jednorázovou
neopakovatelností a s přídechem jemných nuancí. Všichni jsou
fascinováni tím, že je to prostě tak. Nikdo nebude chodit kolem
Michelangelova Davida a říkat: „ Tady pod kolenem to měl přitesat
o půl centimetru víc. "28
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4

Mýtus a epos

„Mýtus je třeba definovat jako soubor příběhů - někdy skutečných,
jindy smyšlených - které lidé z různých důvodů považují za projev
vnitřního smyslu světa a lidského života.29"
Alan W. Watts
Mýthos, épos, lógos. Tři řecké výrazy pro slovo, na něž jsme narazili
už ve výkladu o pravdě mýtu. V následujících částech se pokusíme
postihnout vztah mezi těmito pojmy. Epos je slovo ve znění hlasu,
slovo vyslovené. Je spojeno s určitým aktem, s činností. Dalším
významem slova epos je řeč, vypravování, to, co by literární věda
nazvala epikou.

4.1 Epika
Ačkoli má starověká epika řadu rysů shodných s mýtem, typické je
třeba opakování, které Eliade považuje za jednu ze základních
charakteristik mytického obrazu světa, mýtus a epos není totéž. Jak
uvádí Kessidi v práci Od mýtu k logu: „V eposu je mnoho mytologie,
která není vždy předmětem náboženské víry, ale je podmíněna
epickou tradicí."

Epos z mýtu čerpá témata a vychází z něj, ale mýtem ani mytologrr
není. Kessidi pojmenovává základní rozdíl mezi mýtickým a epickým
takto „Epos není mýtus, není bezprostředním

smyslovým

29 WATTS, Alan W. Mýtus a rituál v křesťanství. Praha : Nakladatelství Tomáše
Janečka, 1993. s. 14
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uchopováním světa, ale estetickým vztahem ke skutečnosti. Epos jako
druh umělecké tvorby by nebyl možný, kdyby se subjekt do jisté míry
nestavěl do protikladu k objektu, přesněji bez zavedení rozdílu mezi
nimi."30 Mýtus tento rozdíl nezná, vztahuje se cele ke skutečnosti
i člověku, aniž by mezi nimi činil rozdíl. V eposu naopak figuruje
vypravěč. Když člověk vypráví, není součástí vyprávěného, vzniká
jistá distance mezi vyprávějícím a vyprávěným. Už jsme však při
výkladu o vztahu mýtu a hudby ukázali, že vypravěč mýtu sám sebe
za autora nepovažuje, cítí se prostředníkem, který zprostředkovává
něco, co jej přesahuje, co stojí mimo něj, ať už to nazývá zpěvem
Mús nebo prazkušeností.

4.2 Skutečnost jako látka příběhu

„Při vyprávění povstává

svět."31
Zdeněk Neubauer

Úvodní citát této části z textu Zdeňka Neubauera Mythus32
by se mohl zdát poněkud nezvyklý, příliš poetický, jako by patřil
spíše do literatury, přesto je východiskem Neubauerovy úvahy, která
se úzce dotýká našeho tématu, vztahu mýtu a eposu, mýtu jako
příběhu. Pokusíme se podstoupit spolu s ním sestup po schodišti,
jímž vystoupila filosofie od mýtu k logu, abychom ukázali, jak se ma

30

KESSIDI, Feocharij Charlampijevič. Od mýtu k logu. 1. vyd. Bratislava : Pravda,
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vypravování, epika k mýtu, ale především jak se má ke světu jako
takovému. Neubauer nejprve osvětluje svou tezi o látkové povaze
bytí.

Milétští filosofové se snažili najít a pojmenovat pralátku, z níž vše
povstává. Voda, vzduch, oheň jim však nebyly konkrétními objekty,
jednotlivinami a také nechtěli říci, že by se každé jednotlivé jsoucno
skládalo z vody, či vzduchu v dnešním slova smyslu, šlo jim o to,
ze skutečnost, bytí je něco na způsob vody, ohně či vzduchu. „Živly
představovaly

bezprostřední, „živelnou" skutečnost bytí

samotného."33 Skutečnost není v tomto pojetí souhrnem jednotlivých
jsoucen, objektů reality. Bytí nemá povahu předmětnosti, výskytu,
ale látky, ve smyslu původu, kvality, složení. Tuto látku nechápe
Neubauer jako hmotu nebo živel, touto látkou, z níž je skutečnost,
je mu látka příběhů, její vztah k tvaruje vztahem narativním.

Člověk se na skutečnosti podílí tak, že spoluvytváří její příběh,
a vyprávění příběhů je mu prostředkem nalezení souladu se
skutečností, svého místa v ní, podstaty svého bytí. Nejde o to,
co se vypráví, o věcné obsahy vyprávěného, ale o sám proces
vyprávění. „Předvědecký člověk si svět vůbec nevykládal, nýbrž
sjednával si porozumění světu tím, že vyprávěl příběh světa společně
s příběhem svým a zároveň si sjednával sebeporozumění

vyprávěním

vlastních příběhů v souvislosti s příběhem světa. Tak uváděl svou
duši v soulad s vlastní povahou skutečnosti. Ne tím, co vyprávěl,
nýbrž vyprávěním samotným, narativním pohybem své mysli a své

33
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řeči. "34

Celá tato úvaha je však Neubauerovi přípravou pro vyvození hluboce
etického závěru: „Přirozený svět se zračí v mythu, jako základní
ontologické zkušenosti, zkušenost vyprávění je branou k povaze bytí
a smysl příběhu klíčem k otázce lidské existence. Smysl lidského
života spočívá v tom, aby byl dobrým příběhem. "35

4.3 Homér a bible

Přijmeme-li Neubauerovu myšlenku, že smysl lidského života je
v tom, aby byl dobrým příběhem, musíme se ptát po měřítku. Jaký
životní příběh je dobrý a jaký nedobrý? Pro Neubauera je měřítkem
zajímavost ve smyslu interes, inter-esse -bytí vprostřed. Zajímavý
příběh je takový, který se posluchačů týká, je pro ně významný, je
v centru jejich pozornosti. Opakem je příběh indiferentní, takový,
který je pro toho, komu je vyprávěn, kdo jej vnímá, bezvýznamný.

Posouzení toho, jak je příběh dobrý, zajímavý, významný závisí
především na kontextu, na tom, do jakých velkých příběhů se tento
náš příběh zapojuje, s jakými příběhy ho lze poměřovat. Náš
euroatlantický civilizační okruh má dva základní zdroje, jimiž jsou
antika a tradice křesťansko hebrejská. Každý z nich má svůj velký
příběh: antika Homéra a pro křesťansko hebrejskou tradici je jim
pochopitelně bible. Charakter těchto textů dosti příznačně ukazuje
34
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na charakter jejich národní kultury. „Každý národní epos jako druh
umělecké tvorby charakterizují některé stylové rysy. "36 Právě
srovnání těchto dvou základních textů evropské kultury se věnuje
Erich Auerbach v první části své Mimésis37.

Zásadní a hlavní rozdíl ve stylu obou textů autor vyjadřuje obrazně.
O Homérově světě mluví jako o jasně ozářeném, dopodrobna
vykresleném. Řada epizodních postav nebo předmětů, které se
v Homérově zpěvu objevují, má svou historii, která je jejich součástí,
bytnou charakteristikou, a i když se nijak přímo nevztahuje k dějové
linii, je tematizována a odvyprávěna. Auerbach jako příklad uvádí
příběh Odysseovy jizvy, podle níž jej po návratu domů stará
služebná Eurykleia pozná i přes jeho přestrojení. Homér se
nespokojí s konstatováním, že poznávacím znamením byla jizva, ale
vypoví celou historii, jak Odysseus ke zranění kdysi přišel. Podstatný
není ani tak vzhled věcí, ale jejich začleněnost do příběhu světa, do
historie. Vše získává bytí právě tímto zjevným vztahem k celku světa.
„•..homérské básně nic neskrývají, není v nich žádná nauka, žádný
tajemný druhý smysl."38 Řád světa se jeví jako poznatelný,
přehledný, neskrytý. Homérské eposy si nedělají nárok na
historickou pravdivost, nevyžadují od svých posluchačů závazek
víry, která je pro ně irelevantní. „Homérské mýty o bozích na rozdíl
od mýtů bible a jiných „svatých" knih, nevyžadovaly slepou víru,
nezavazovaly obětovat lidský rozum víře a pozemský život posmrtné
blaženosti. "39

30 KESSIDI, Feocharij Charlampijevič. Od mýtu k logu. 1. vyd. Bratislava : Pravda,
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Naproti tomu biblický svět je fragmentární, dovídáme se jen málo
podrobností, říká se jen to, co je třeba v danou chvíli vědět, co je
podstatné pro děj, pro vztahy postav mezi sebou, ale zvlaste
pro vztah postav k Bohu. Podstatný rozdíl je však především
ve vztahu k posluchači. Na něj biblický příběh klade naprosto
závazný požadavek víry.

Zdá se jako by se evropská civilizace pohybovala mezi dvěma poly.
Jeden z jejích pramenů, antické Homérovy eposy, ukazují svět jako
neskrytý, zjevný, poznatelný. Naproti tomu biblický obraz světa
předkládá svět jako tajemství, jehož poznání je možné jen skrze viru,
skrze křesťanské mystérium.

1976. s. 108
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5

Mýtus a logos

5.1 Co je lógos
„Takže milovník mýtů, které jsou plné divů, je ze stejného důvodu
milovníkem moudrosti. "40

Aristotelés

Než se pokusíme rozebrat vztah mýtu a logu, je třeba se zaměřit
na původ a význam pojmu lógos. Historici filosofie se obvykle
shodují na tom, že logos do filosofie uvedl Herakleitos z Efesu.
Temný filosof odmítal mytologicko náboženské představy současníků
a za jejich zobrazení kritizoval i Homéra, přesto však nebyl ateistou.
Existenci bohů nepopíral, odmítal však jejich úlohu jako stvořitelů,
původců světa. Svět pro něj byl kosmem, který vznikl z ohně - logu.

Logos není u Herakleita ani abstraktním pojmem, ale ani
konkrétním obrazem. Kessidi používá pro označení tohoto myšlení
na pomezí konkrétna a abstrakce zdvojený výraz obraz-pojem. Tento
obraz-pojem používá Herakleitos v několika významech. Objektivní,
společný logos pro něj je věčným, vše řídícím počátkem, objektivním
principem, který umožňuje jednotu všech věcí, světovým pořádkem,
měrou, úměrností, ale i řečí a moudrostí. Logos je hybnou silou
proměny věcí, projevuje se bojem, ale i harmonií, která bojující
protiklady vyvažuje.

Subjektivní logos je záležitostí individuální psýché a má předpoklady
40
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být v souladu s logem objektivním. Z toho plyne, že poznáváním sebe
sama, své psýché, lze dospět k poznání světového objektivního logu.
V těchto výrocích jistě můžeme slyšet výrok delfské věštírny,
k jejímuž mysticismu nemá daleko - poznej sebe sama. Jeden
z Herakleitových zlomků také zní „Zkoumal jsem sebe samého."
(B101)

Ani pozdější autoři nepoužívají logos v jediném významu, Aristoteles
uvádí čtyři významy - slovo, jazyk, řeč, myšlení, ale i to co je
myšleno, rozum, v matematickém kontextu pak ve smyslu proporce.
Dionýsos z Alexandrie pak popsal dokonce 23 různých užití tohoto
slova. Další odlišný význam získává logos mimo samotnou filosofii,
v prostředí křesťanském, kde nabývá významu božího slova evangelia, božího sdělení nebo zjevení. Mysterijní náboženství
používají také spojení heiros logos, svatý příběh, který vypráví o
božském dění. Později se užívá také význam božího rozumu nebo
přímo jako označení Ježíše. 41

Pro náš další výklad je však podstatné, že charakter logu byl
původně na pomezí pojmu a obrazu, postupně se jeho význam
měnil, posouval, získával nové konotace a tím se celkově znejasnil.
Jestliže je pak vznik filosofie vykládán jako přechod od mýtu k logu,
vidíme, že je nejen obtížné definovat, od čeho že se to přechází
(tomuto problému je koneckonců věnována celá tato práce), ale
podobné obtíže nastanou, když začneme hlouběji uvažovat o cíli
tohoto přechodu.

Když historikové filosofie popisují přechod od mýtu k logu dochází

4'
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ke zvláštnímu paradoxu, na nějž upozorňuje Kessidi:

„...badatelé,

kteří považují nábožensko mytologickou víru za něco negativního,
obvykle popírají vznik filosofie z mytologie a náboženství a
předpokládají, že filosofie vznikla z počátků vědeckých poznatků jako
protiváha nábožensko mytologické víry a v souboji s ní. Z toho
vyplývá, že filosofie ještě v kolébce „udusila" hydru mýtu a
náboženství. Ti badatelé, kteří považují nábožensko mytologickou víru
za kladný jev nebo alespoň za historicky zdůvodnitelnou
společenského vědomí, jsou toho názoru, že filosofie

formu

vznikla

z nábožensko mytologických obrazů a z citů a zážitků, které tyto
vyvolaly. Z toho vyplývá, že filosofie byla variantou mytologie a
náboženství. Jak vidno, základní „ ladění" badatele často předpovídá
odpověď na otázku, protože určuje výběr a výklad faktů, jejich
hodnocení a z nich vyplývající

závěry.42"

Tohoto paradoxu jsme si taktéž vědomi, ale na rozdíl od Kessidiho se
přikláníme spíše k druhé skupině badatelů. Domníváme se však, že
důvody, které nás k tomuto postoji vedou, nejsou dané tím, že
bychom měli nábožensko mytologickou víru za kladný jev nebo
historicky zdůvodnitelnou formu společenského vědomí, ale že tyto
důvody jsou racionální. Sám pojem racionality bude také předmětem
našeho výkladu, podobně jako vztah mýtu, filosofie a vědy.
Domníváme se totiž a také se to dále pokusíme zdůvodnit, že mezi
mytologií, filosofií a vědou není vztah opozice nebo postupného
nahrazování, kdy méně dokonalé je nahrazeno dokonalejším, ale že
jsou to navzájem propojené modality bytí člověka ve světě.

42
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5.2 Mýtus a symbol
„Řeč symbolů je řeč, která říká víc, než říká. Navíc ponechává
poměrně velký prostor našemu vlastnímu dotváření vnímaného
a sděleného.43"
Ladislav Šerý

Téma logu nás přivádí k otázce po charakteru myšlení, myšlení jako
symbolického, znakového systému. Co je to vlastně znak a co
symbol? Jaká je povaha jazykového znaku? Než se pokusíme najít
odpovědi na tyto otázky, vraťme se k již výše citovanému Jungovu
výroku, že mytizované přírodní procesy nejsou pouhými alegoriemi
objektivních zkušeností, ale spíše jsou symbolickými výrazy.

Podobně totiž o mýtu jako symbolickém jazyce mluví i Erich Fromm
v knize Mýtus, sen a rituál a jejich zapomenutý jazyk. Jak už tento
název českého překladu jeho statí napovídá, v souladu s Jungem
Fromm považuje mýtus za cosi velmi blízkého snu, za jevy jejichž
komunikační kód je společný. „.. .považuji symbolický jazyk za cizí
jazyk, který by se měl naučit každý z nás. Jestliže mu porozumíme,
vejdeme do styku s jedním z nejvýznamnějších zdrojů moudrosti,
s mýty, což nám umožní kontakt s hlubšími vrstvami naší vlastní
osobnosti. Fakticky nám pomůže porozumět rovině zkušeností, která
je specificky lidská, protože je co do obsahu a stylu společná celému

43
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lidstvu. Talmud (Berachot 55a) říká: „ Sny, které jsme nevyložili,
se rovnají dopisům, které jsem neotevřeli." Vskutku, jak sny, tak mýty
jsou důležitou komunikací člověka se sebou samým. Jestliže
nerozumíme jazyku, kterým jsou psány, ztrácíme značnou část toho,
co známe a co si říkáme v hodinách, kdy nejsme pohlceni zvládáním
vnějšího světa. "44

Porozumění symbolickému jazyku musí předcházet pochopení toho,
co je symbol jako takový. Ricoeur definuje symbol takto: „Symbol
budu proto napořád pojímat jako výraz o dvojím smyslu, kde smysl
doslovný, bezprostřední, fyzický, odkazuje na smysl skrytý, obrazný,
existenciální, ontologický atd. Symbol je všude tam, kde se musí
interpretovat zjevný smysl, aby se tak odhalil, demaskoval, dešifroval
smysl skrytý."45 0 mýtu potom Ricoeur soudí, že je nadstavbou
symbolické funkce, mýtus jako problém je tudíž pro něj záležitostí
druhotnou, jakousi podkategorií zkoumání symbolu. Nejdůležitějším
symbolickým systémem pro člověka je bezpochyby jazyk, jehož
prostřednictvím uchopujeme svět, myslíme jej. Tomuto
symbolickému systému, jazyku a jeho vztahu k myšlení věnujeme
následující část.
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5.3 Myšlení a jazyk

„Mýtus je něco jiného než filosofie, jež pracuje s abstraktními pojmy:
mýtus je vždy konkrétní a tvoří ho živé, smysly vnímatelné vyprávění,
obrazy, obřady a symboly,"46
Alan W. Watts

Již drive jsme se zmínili o tom, že jedna z prvních otázek, kterou se
zabývají dějiny filosofie, je vztah mýtu a logu. Vznik filosofie bývá
vykládán právě jako vymanění řeckého myšlení ze zajetí pověr mýtů. Řecká filosofie bývá od jiných myšlenkových systémů
odlišována tím, že se definuje jako myšlení pojmové, systém pojmů.
Aristotelský systém kategorií, nadřazenosti a podřazenosti, definice
pomocí druhového pojmenování pro celou skupinu entit, nesoucích
stejný znak, a přívlastku, který entitu od skupiny ostatních naopak
odlišuje, položil základ euroatlantickému myšlení a celé západní
vědě. Zdálo by se, že mýtus v tomto přísném, logickém, objektivním,
racionálním systému nemá místo. Racionalita pojmového myšlení,
která pracuje se jsoucny jako s popsatelnými a definovatelnými
fakty, na první pohled vytlačila myšlení mýtické, obrazné, vztahující
se ke světu jako celku. Co je však základem tohoto objektivistického
myšlení?

Svět vnímáme prostřednictvím smyslů, abychom však o něm mohli
uvažovat, mohli jej uchopovat, chápat a posléze také přetvářet,

46 WATTS, Alan W. Mýtus a rituál v křesťanství. Praha : Nakladatelství Tomáše
Janečka, 1993. s. 14
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potřebujeme nějaký výchozí základní nástroj. Tímto nástrojem je
jazyk. Jazyk můžeme definovat jako systém znaků, které slouží
k dorozumívání a myšlení.

5.3.1 Znakový systém jazyka

Jazyk je systém, který má znakový charakter. Na úrovni znaku se
jím budeme zabývat ještě dále v části věnované současným mýtům,
nyní se pokusíme vyrovnat s vyšší úrovní - se vztahy mezi znaky.
Motivovaností jazykových znaků se ve svém dialogu Kratylos zabýval
již Platón, kteiý však spor o to, jsou-li slova tvořena náhodně, nebo
jestli mají nějaký vztah k pojmenovávaným entitám, ponechal
bez jasného vítěze, na jehož stranu by se přiklonil. Ke konečnému,
v současné době všeobecně přijímanému, řešení došel až Ferdinad
de Saussure ve svém Kursu obecné lingvistiky a to ve prospěch
arbitrárnosti, nemotivovanosti jazykových jednotek.

Než přikročíme k dalšímu výkladu nahlédneme do oblasti sémiotiky,
vědy o znacích, abychom demonstrovali, jak je zmíněný jazykový
systém založen. Charles S. Pierce definuje znak takto: „Znak je
smyslově uchopitelnou entitou (a), zastupující entitu materiální nebo
ideální povahy (b) vzhledem ke společné dispozici (c) sdílené mluvčím
i adresátem. "47 Graficky lze Pierceovo pojetí znaku znázornit pomocí
takzvaného relačního trojúhelníku (viz. Tabulka 1.):

47

BUDIL, Ivo T. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha : Triton, 1992. s. 90
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Společná dispozice význam
(c)
Smyslově uchopitelná
entita - vehikulum -

Entita materiální
zastupuje

nebo ideální povahy -

označující

označované - objekt

(a,

(b)

Tabulka 1 - Znakový systém vyjádřený relačním trojúhelníkem

Znaky Pierce dále klasifikuje podle vztahu k označovanému objektu
jako ikony, indexy a symboly. Ikon je do jisté míry podobný objektu,
který označuje. Příkladem znakového systému ikonů může být
obrázkové písmo. Index naproti tomu má jakousi souvislost
s označovaným objektem, vztahuje se k němu - příkladem takové
souvislosti může být kouř jako index pro oheň. Třetím typem znaků
pro Pierce je právě symbol. Vztah znaku - symbolu vůči
označovanému objektu je čistě konvenční. Jazykový znak má
zpravidla právě symbolický charakter. Všimněme si, že Pierceova
definice symbolu se výrazně liší od koncepce Ricoeurovy,

s

níž jsme

pracovali v části o mýtu a symbolu.

5.3.2 Myslíme v obrazech

Těžko zpochybnitelná teze o symbolickém charakteru jazykového
znaku jakoby odpovídala představě o neobrazném, objektivním
pojmovém myšlení, jež exaktně zachází s náhodně vzniklými prvk
Vypovídá však pouze o jednotlivých znacích, nikoli o jazykovém
systému jako takovém. Ale přece právě to, jakým způsobem
strukturujeme realitu mnohem více vypovídá o našem myšlení, n<
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to, jaké znaky tuto strukturu tvoří.

Značně objevně se otázkou, na jakém principu vzniká struktura
našeho myšlení, jak se jednotlivé pojmy zasazují do naší myšlenkové
mapy, zabývá práce amerických autorů filosofa Marka Johnsona
a lingvisty George Lakoffa Metafory, kterými žijeme48. Jejich zájem
0 metaforu byl motivován přesvědčením, že v západní filosofii
a lingvistice převládající názory na to, co je význam, jsou
nedostatečné. Založení předpokladů filosofie a lingvistiky podle nich
už samo zabraňuje klást jistý druh otázek. Jak ve své práci posléze
odhalují, tímto předpokladem je i chápání jazyka jako čehosi
objektivního, exaktně založeného.

Jejich základní teze tkví v tom, že jevy skutečnosti naše mysl a tedy
1 jazyk strukturuje na základě metafory. Že metafora není
ozvláštňujícím jazykovým prostředkem, jevem, který patří především
do oblasti uměleckého vyjadřování, ale je základním principem,
pomocí kterého vzniká jazykový systém jako celek: „Primárně jsme
na základě jazykového materiálu zjistili, že větší část našeho běžného
pojmového systému je co do své povahy metaforická. A našli jsme
i způsob, jak začít podrobně identifikovat právě ony metafory, které
strukturují naše vnímání, myšlení a konání." ^

Jak taková metafora v běžném jazyce funguje? „Podstatou metafory
je chápání jednoho druhu věci z hlediska jiné věci. "so jakQ

příklad

48 LAKOFF, George a JOHNSON, Mark. Metafory, kterými žijeme. Brno : Host,
2002.
49 LAKOFF, George a JOHNSON, Mark. Metafory, kterými žijeme. Brno : Host,
2002. s. 16
50

LAKOFF, George a JOHNSON, Mark. Metafory, kterými žijeme. Brno : Host,
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vezměme velmi frekventovanou metaforu čas jsou peníze. V západní
kultuře je považován čas za něco vzácného, čeho se může
nedostávat, a proto se s ním také v běžné mluvě setkáme
v obrazných spojeních jako: plýtvat časem, naložit s časem, věnovat
někomu čas, promrhat čas. O čase komunikuje jako o penězích,
kterými se plýtvá,s nimiž se nakládá, mrhá a tak podobně na rozdíl
od času zcela konkrétně a neobrazně. K tomu můžeme podotknout,
že ve východním civilizačním okruhu, například v buddhismu, kde
čas povahu vzácného zboží nemá, by tato vyjádření neměla žádný
smysl.

Jako další příklad běžně užívaných metaforických vyjádření můžeme
uvést metafory orientační. V našem kulturním prostředí obecně
platí, že kladné, pozitivní je spojeno s výškou, je nahoře, naopak
negativní se obrací dolů. Nálada nám může klesnout nebo stoupnout,
sebevědomí nám může vzrůst nebo poklesnout, můžeme vstát
z mrtvých, nebo to s námi může jít s kopce až klesneme do mravního
bahna, které samo o sobě je také velmi pěknou metaforou, byť
z jiného okruhu než jsou metafory orientační.
Autoři dále metafory třídí a ukazují na řadě příkladů, jakým
způsobem metaforicky strukturujeme naše poznání. Pro nás je ale
klíčová myšlenka, že jazyk a tím i myšlení je konstruováno na jiných
základech než obvykle předpokládáme: „Pojmy, kterými se řídí naše
myšlení, nejsou pouze věcí intelektu. Řídí i náš každodenní provoz až
do těch nejmenších detailů. Pojmy nám strukturují všechno,
co vnímáme, jak se pohybujeme ve světě a jaké vztahy si vytváříme
k ostatním lidem. Je-li pravdivý předpoklad, že náš pojmový systém je

2002. s. 17
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do značné míry metaforický, potom bude způsob, jak myslíme,
co prožíváme a co každý den děláme, co značné míry záležitostí
metafory. "51

5.3.3 Mýtus a metafora

Vraťme se nyní zpět přímo k mýtu, a zkusme vysvětlit jeho vztah
k metafoře. Na to, že se sjedná o velmi blízké pojmy, upozorňují sami
autoři: „Mýty ukazují lidem cesty, jak pochopit zkušenost, dávají
našemu životu řád. Stejně jako metafory i mýty jsou nezbytné
pro nalezení smyslu toho, co se děje kolem nás. Všechny kultury mají
mýty a lidé se v životě neobejdou bez mýtu o nic méně než bez
metafory. A stejně jako metafory své vlastní kultury považujeme za
pravdy, tak často i mýty své vlastní kultury považujeme za pravdy. "52
Jaké jsou některé mýty, které dnes formují naši kulturu, se budeme
věnovat dále v kapitole o novodobých mýtech.

Zajímavé je, že úzkou vazbu mezi mýtem a myšlením prozrazuje,
alespoň v češtině, už sám jazyk: „Čeština s tímto kořenem (inde.
MEN) zachází buďjako s něčím důležitým („pomni"), nebo jako
s něčím zpochybnitelným („domněnka"), ale neodvozuje od něj výrazy
„mysl" nebo „myšlení". Tato česká slova mají souvislost s řeckým
mythos ve významu slovo. "53

si LAKOFF, George a JOHNSON, Mark. Metafory, kterými žijeme. Brno : Host,
2002. s. 15
52 LAKOFF, George a JOHNSON, Mark. Metafory, kterými žijeme. Brno : Host,
2002. s. 203
53 KRATOCHVÍL, Zdeněk. Výchova, zřejmost, vědomí. 1. vyd. Praha : Herrmann,
1995.
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Jak vidíme, evropské chápání racionálního jako protikladu
k obraznému tady dostává vážné trhliny. Racionalita, rozum, logika,
pojmové myšlení není v protikladu k obraznému, metaforickému
uchopování reality, ale naopak z takového uchopování vychází, toto
uchopování je jeho předpokladem.
Zdeněk Neubauer k tomu říká: „K osvobození vědění skrze logos
od mythů a mythologií už nenávratně došlo; zkušenost emancipace
zůstává zachována. Odmítám však představu „překonání mythu. "54
Důležité je slovo emancipace. Toto slovo znamená osvobození,
vymanění, zrovnoprávnění, ale v původním slova smyslu mělo
význam právního aktu, kterým otec propouštěl dítě z moci otcovské.
Nejde o nějaké překonání, zavržení, ale o získání samostatnosti.
Zůstaneme-li u tohoto příměru, otec - mýtus zplodil dítě - logos,
které od něj získalo „genetickou výbavu" a bylo propouštěno, aby
žilo vlastním životem. Tímto „právním aktem" se ale dědičné výbavy
nezbavilo, to ani není možné. Základní charakteristiky myšlení jsou
dány, logos jen určil jistá pravidla, která lze v jeho rámci - v rámci
vědeckého, logického myšlení používat.

5.3.4 Racionalita jako kategorie obrazného myšlení

„Mýtus má blíže k racionalitě než si myslíme, je to racionalita v divoké
podobě. "5S
Paul Ricoeur

54

NEUBAUER, Zdeněk. Mythus. In: Člověk a náboženství.

1. vyd. Praha :

Křesťanská akademie, 1991. s. 42
55 RICOEUR, Paul. Život, pravda, symbol. Praha : Oikoymeneh, 1993. s. 167
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Na tomto místě se můžeme vrátit k Fundovu výroku z kapitoly 1.2
o mýtu jako sebezjevování bytí, že mýtus není strukturován
racionálně. Vidíme, že je tomu spíše naopak. Racionalita pojmového
myšlení je strukturována metaforou, obrazem, mýtus je ukryt přímo
v základu racionální struktury.

Jinak řečeno definujeme-li racionální ve smyslu vědecké myšlení
jako myšlení pojmové, pojmy tvoříme na základě metafor, které
se stávají konvencí, musíme vyvodit, že vědecké, pojmové myšlení
je jednou z variant, podkategorií, myšlení obrazného. Pojem
racionality se kryje s pojmem obraznosti. Racionální myšlení je
v základu obrazné a pojmové myšlení je jednou z možných realizací
obrazného.

„Slova a v nich zafixované pojmy, označujíce jevy skutečnosti,
rozčleňují věci a jevy, představují je jako stálé a neměnné, v důsledku
čeho se jednotný a živý celek rozpadá na množství osobitých prvků.
Starověký filosof se snažil vyjádňt něco protikladného:

životnost

a aktivitu bytí, jeho celistvost a protikladnou povahu. "56 Kessidi nám
tímto výrokem ukazuje rozdíl mezi obrazným a pojmovým myšlením.
Zatímco vědecké myšlení tvoří na základě obrazného pojmy, aby
popsalo

jednotlivá jsoucna reality a vztahy mezi nimi, obrazné

myšlení se může tak jako myšlení předsókratiků vztahovat cele ke
skutečnosti, může říci cosi podstatného nikoli o jednotlivých
jsoucnech, jevech, ale o bytí jako takovém.

56 KESSIDI, Feocharij Charlampijevič. Od mýtu k logu. 1. vyd. Bratislava : Pravda,
1976. s. 192
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6

Mýtus a čas

Jak už jsme výše uvedli, podle Eliadeho jsoucna pro člověka mýtu
nabývají reality tím, že jsou opakováním mytických archetypů,
přičemž existují tři způsoby, jak se mohou jsoucna takto na realitě
podílet: jsou funkcí nápodoby nebeského archetypu, nebo jim realitu
uděluje tím, že se účastní symboliky středu světa, nebo tím, že
opakují určité akty. Poslední způsob odkazuje ke kategorii času,
kterou se budeme zabývat v následující části. Zenónovy aporie nám
ukazují, že již řecký svět si uvědomil odlišnost času a prostoru
od ostatních jsoucen. Mnohem později pak Kant upozornil na to,
že právě čas je rámcem lidského porozumění sobě i čemukoli
jinému.

Kategorie času má tak hluboký význam i pro mýtus. Již bylo řečeno,
že mýtus je úzce spjat s ritem. Rituál je pak prostředkem, jak
zpřítomnit děje minulé, překonat hráz času. Rituál není jen
nápodobou, opakováním určitých mytických událostí, je jejich
oživením. Událost zpřítoměná rituálem je znovu teď a tady. Patočka
to charakterizuje slovy: „K časovosti mýtu poukazuje však sám
bytostný charakter mýtu, že vypráví událost, která se odbyla, ovšem
nikoli tak, že je jednou provždy pryč, že ji pohltilo nenávratno, nýbrž
tak, že „vysvětluje", osvětluje i to, co právě jest. Minulé však osvětluje
to, co jest, jestliže přítomné j e s t minulé. "57

57 PATOČKA, Jan. Pravda mýtu v Sofoklových

dramatech

o

Labdakovcích.

http://userweb.pedf.cuni.cz/kov/download/patocka_sofokl.pdf [cit. 26. října
2006 11:41:00] s . l
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6.1

Mythus

a

mýtus

Než přikročíme k dalšímu výkladu o časovostí mýtu, musíme si
ujasnit dvojí význam tohoto pojmu, jeho dvojí odlišné pojetí. Zdeněk
Neubauer ve své zde již dříve citované studii Mythus58 k jejich
rozlišení používá dvojí podobu - mythus a mýtus. Mythy v užším
slova smyslu jsou pro něj mýty kosmogonické, heroické či
ethiologické, které vytvářejí mythologie a současnému člověku jsou
dostupné pouze v literárních zpracováních. Od těchto starých,
původních mythů odlišuje mýty ve smyslu představ a myšlenkových
schémat. Tyto mýty řadí do oblasti symbolů či archetypů, jsou mu
především sociologickým jevem. Jejich pojmenování jako mýtů
vzniklo na základě metonymie z pojetí mythů jako nepravdivých,
nepodložených domněnek.

Dosud se náš výklad zaměřoval především na první variantu,
v Neubauerové názvosloví na pojetí mýtu jako mythu. V dalších
kapitolách se těžiště našich úvah bude přesouvat spíše k druhému
pojetí, od úvah o obecných charakteristikách mýtů jako takových
k jednotlivým živým mýtům.

6.2 Mytizace všedního dne

„Je sice pravda, že starý mýty jsou v západní civilizaci postupem
času zbavený svýho posvátnýho charakteru a že tahle desakralizace
se v jistým smyslu stává charakteristickou pro naši kulturu, jak na to

58

NEUBAUER, Zdeněk. Mythus. In: Člověk a náboženství.

Křesťanská akademie, 1991
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1. vyd. Praha :

upozorňuje Mircea Eliade, ten akademickej moula, ale na druhý
straně se vytváří zase nová posvátnost, spjatá s novým pojetím
sakrálního času. "59
Ladislav Šerý
Ladislav Šerý nás v úvodním citátu této kapitoly svým svérázným
způsobem upozornil na to, že by bylo chybou se domnívat, že naše
přítomnost nevytváří své vlastní mýty. Tuto myšlenku pak spojuje
s kategorií času, které se budeme v následující části blíže věnovat.

Co Šerý touto novou posvátností myslí? „Eliade tvrdí, že globální
mýtus v moderní (západní) společnosti neexistuje. Zdá se mi, že pěkně
kecá: takovým globálním mýtem je právě neustálá sebemýtizace
a sebeospravedlňování naší civilizace, což je proces, kterej probíhá
čím dál intenzívnějc, i když je postupně odhalovanej
a zpochybňovanej. "60 Jak ovšem tato sebemýtizace souvisí s časem?

Šerý vidí mytizaci současné civilizace ve dvou rovinách - jednak
v rovině ideové, tam mluví o mytizaci mocenské, k níž se vrátíme
později, a potom v rovině praktické a materiální rozpoznává mytizaci
všedního dne. Tento jev pojmenovává Eliade, který poukazuje na to,
59 ŠERÝ Ladislav. První knížka o tom, že řád je chaos a že potřebujem

světlo a

nedovedem žít ve tmě a že každýmu obsahu se vnutí nějaká forma a že moc je
všude a nikde a že i ta blbá svoboda je jenom jako a že ještě nenastala ta pravá
dekolonizace

a že i to umění je jeden velkej mýtus. 1. vyd. Praha : DharmaGaia,

1997. s. 181.
eo ŠERÝ Ladislav. První knížka o tom, že řád je chaos a že potřebujem

světlo a

nedovedem žít ve tmě a že každýmu obsahu se vnutí nějaká forma a že moc je
všude a nikde a že i ta blbá svoboda je jenom jako a že ještě nenastala ta pravá
dekolonizace

a že i to umění je jeden velkej mýtus. 1. vyd. Praha : DharmaGaia,

1997. s. 182
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že v současné společnosti došlo k desakralizaci práce, lidé proto
hledají sepjetí s časem posvátným mimo ni. Tato potřeba vychází
z úzkosti moderního člověka před dějinným časem. Proto člověk
snaží svůj čas naplnit něčím, co by jej vytrhlo z trvání, z homogenity
času. Touto náplní je zábava, která však v posledku není ničím
jiným než snahou o únik. Protože však zábava, která tvoří v životě
moderního člověka kategorii posvátna, není spojena s žádným
univerzálním náboženským mýtem, nemůže zcela naplnit účel
obrany proti toku času, zdá se, že musí vzniknout nějaký nový
nenáboženský typ univerzálního mýtu.

Co uskutečňuje tu novou mytizaci, kde hledat původce nových
mýtů? Jak vznikají? Šerý nachází jednouchou odpověď. Prostředkem
mytizace světa je pro něj jazyk. Odkazuje se při tom na sémiologa
Rolanda Barthese a jeho Mytologie61. Barthes v první části Mytologií
odhaluje prostřednictvím postřehů o více či méně všedních jevech
běžné reality, jako jsou biftek a hranolky, tvář Grety Garbo, hračky
nebo striptýz, jak se tyto jevy získávají hodnotu čehosi jiného, čímž
naplňují definici znaku, jak ho chápe sémiologie, a čímž se také
zároveň stávají součástí soudobé mytologie. Ve druhé části se pak
snaží tento proces popsat a systematizovat.

Barthes mýtus nechápe jako nějaký objekt, koncept, či ideu, ale jako
formu, jako systém komunikace. V mýtu identifikuje dva systémy lingvistický, jazyk, a meta-jazyk, vlastní mýtus, který na základě
jazyka buduje svůj vlastní systém. „Mýtus je ... čtenej jako systém
faktů, zatímco ve skutečnosti je to systém sémiologickej, systém

BARTHES, Roland: Mytologie. Praha : Dokořán, 2004
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znaků."62 Primární jazykový systém vytváří pomocí znaku vztah mezi
označujícím a označovaným, jak jsme ukázali v části o myšlení a
jazyku.

Nyní si můžeme ukázat, jak na základě původního jazykového
systému vzniká systém sekundární, mytologický. Původní jazykový
znak se mění v označující tím, že se mu sekundárně přidá další
význam, další označované, a tak vzniká metaznak nového
systému, (viz. Tabulka 2).
Jazyk

1.

2.

označující

označované

3. znak =
I. OZNAČUJÍCÍ
Mýtus

II. OZNAČOVANÉ

III. ZNAK
Tabulka 263 - Mýtus jako druhotný znakový systém

Opět se nám objevuje myšlenka úzkého vztahu mýtu a jazyka, k níž
jsme se jinými cestami dostali v kapitole věnované vztahu mýtu a
logu. Jazyk je v tomto případě ale ve zcela jiné pozici vůči mýtu.
Zatímco v předchozí části byl jazyk systémem vytvářeným na základě
mýtu, toto pojetí je tradičnější, jazyk je matérií, z níž se mýtus tvoří.
I zde ale vidíme, že metasystém mýtu se na utváření jazyka zpětně
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podílí. Přetváří jej tím, že znakům primárního systému dává nové
významy a tyto znaky nadále fungují v rámci systému původního. A
právě v tomto přetváření, přesunu jazykového znaku do jiného,
mytologického systému znaků vidí Barthes podstatu vytváření
moderních mýtů všednodennosti.

6.3 Chronós a kairós

Stará řečtina má dva výrazy, které vyjadřují pojem času. Chronós je
v řecké mytologii jedním z prabohů kosmu, který se objevil
z původního chaosu, jeho dcerami jsou Den, Noc, Právo a Pravda,
a je personifikací plynoucího času. Řečtina má však ještě jeden výraz
pro čas - kairós. Kairós je označením příhodného okamžiku. Mýtický
čas není homogenní. Z plynutí, trvání vystupují rozhodující
okamžiky, které umožňují změnu.

Erich Auerbach ve své zde již citované Mimésis64 v části o nejstarší
epice píše o příběhu obětování Izáka ze Starého zákona. Bůh vydá
rozkaz, Abrahám se vydává na cestu časně zrána, cesta trvá tři dny
a třetího dne pozvedne Abrahám oči a spatří cíl. O okolnostech cesty
se nepraví nic, neznáme místo, odkud Abrahám vyšel, známe jen
jméno cíle a dobu, po kterou putování trvalo. Podstatný je okamžik
začátku - Abrahám vychází časně z rána. Toto určení však není
v prvé řadě časové, ale mravní. Jde o to, že Abrahám reaguje
pohotově, okamžitě, je připraven bezpodmínečně poslechnout. Ctí
kairós, příhodný okamžik, který zvolil Bůh. Trvání cesty není nijak
podstatné, putování samo není tematizováno až do dalšího
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okamžiku zvratu, kdy Abrahám dosáhne určeného cíle. Kairós hraje
důležitou roli taktéž v Novém zákoně. Ježíš, když očekává naplnění
svého pozemského údělu, říká, že jeho čas je blízko (Mt 26, 18), nebo
že přišla jeho hodina (J 12, 23).

To, že právě v bibli můžeme najít tolik příkladů ilustrujících kairos,
okamžik zvratu, je dáno novým, zcela odlišným chápáním času,
který bible přináší oproti chápání antickému. Tomuto rozdílu se
budeme věnovat v následující části věnované cyklickému a
lineárnímu pojetí času.

6.4 Čas cyklický a lineární

Eliade za jednu ze základních charakteristik mýtu považuje
opakování určitých aktů. Právě opakováním mytických událostí,
daných archetypů se znovu získává podíl na Bytí. To by svádělo
k závěru, že mýtický čas je pouze čas cyklický, takový, který se stále
vrací k počátku, řídí se přírodním cyklem, neuznává vývoj, jakákoli
změna, která ze zavedeného cyklu vybočuje, porušuje jej, je vnímána
buď jako zcela nepodstatná, nehodná pozornosti, nebo přímo jako
nežádoucí.

Západní civilizační okruh po staletí formuje křesťanská víra. A právě
křesťanství přináší nový pohled na vnímání času. Vedle času
cyklického, představovaného přesně v duchu Eliadeho myšlenek
církevním rokem s jeho slavnostmi, se dostává do popředí čas
lineární. Kromě obřadů, které přímo opakují mýtické události především křest, jenž je klíčovou událostí v životě každého věřícího,
nebo večeře Páně, jež je součástí každé mše, klade křesťanství důraz
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na eschatologický čas. Očekávání konce sebe samého, vědomí
vlastní smrtelnosti a především vize posledního soudu a konce světa
dávají křesťanskému vnímání času dimenzi lineární. Kromě počátku,
který je společný pro všechny mytologické soustavy, se velmi silně
objevuje motiv konečného zúčtování.

Augustinovské chápání dějin jako zápasu civitas dei a civitas diaboli
tak do křesťanského obrazu světa (je na místě připomenout,
že mýtus se vždy obrací právě k celku světa a je pro člověka mýtu,
v tomto případě věřícího křesťana, absolutně závazný) vnáší linii
od stvoření přes dějinnou bitvu až po konečný cíl - apokalypsu
s druhým sestoupením Krista na zem a posledním soudem. Vize
posledního soudu, či bitvy se objevuje i v dalších mytologických
systémech, tam však bývá zase součástí jakéhosi dějinného cyklu.

Spolu s cílovým bodem dějin, jehož okamžik neznáme, se vrací motiv
tajemství, skrytosti, na nějž jsme narazili při srovnání biblického
obrazu světa s obrazností, jíž o světě vypovídá Homér. Tento motiv
má ještě jeden rozměr, na který jsme dosud nepoukázali. Biblický
čas totiž přináší představu stvoření. Claude Tresmontant ve svém
eseji o hebrejském myšlení Bible a křesťanská tradice65 upozorňuje
na rozdíl v pojetí času mezi tradiční metafyzikou a biblí. Tradiční
metafyzika vycházející z Platóna a směřující třeba až k Descartovi
chápe bytí jako jednou pro vždy dané ve světě idejí. Reálný svět,
v němž žijeme, je jen nedokonalou kopií tohoto ideálu, jeho odleskem
vrženým do času. Čas je chápán jako něco negativního, úpadkového.
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Ve shodě s Bergsonem Tresmontant ukazuje, že biblické stvoření
přináší pojetí naprosto odlišné. Nejen, že lineární čas je rázem
součástí božího záměru, a jako takový je ryze pozitivní, ale navíc je
přímo nositelem stvoření, neustále se děje. „Stvoření není něco
vzdáleného,

co je odkázáno

do nepřístupné

minulosti.

dnes jako na počátku - či přesněji: i dnes je počátek.

Děje se dále,

Geneze

neskončila, pokračuje, jsme v genezi. "66 Tato představa tak říká, že
skutečnost se neustále děje, tvoří, je s časem bytostně spojena.
Tento fakt má také rozměr etický: „Bůh stvoňl svět, ale stvoření same
se vynalézá dál. Zejména člověk je tvůrcem svého života, svého údělu.
Člověk je časová bytost, protože není uzavřen a protože má moc
spolupracovat na svém údělu, vynalézat jej. "67

6.5 Mýtus pokroku

Lineární pojetí dějin pak v sobě nese zárodek další myšlenky, která
je pro

evropské

myšlení klíčová, jakkoli si její tvůrci v době jejího

vzniku těsnou spjatost s křesťanstvím nejen nepřipouštěli, dokonce
ji stavěli jako přímý protiklad náboženskému pojetí světa.
Připustíme-li, že dějiny spějí odněkud někam, že mají onen zmíněný
lineární

charakter,

jsme již jen krůček od osvícenecké teze pokroku.

Těžko lze hledat jinou jednotící myšlenku, která by lépe
charakterizovala období od francouzské revoluce po současnost. Vize
sociálních utopistů, Hegelova dějinná dialektika, Nietzscheho
hlásání nadčlověka, Marxova revoluce proletariátu, to vše jsou
66 TRESMONTANT, Claude: Bible a křesťanská

tradice.
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teorie, jejichž základem je představa pokroku.

I když si současná filosofie již dávno uvědomuje problematičnost této
představy, v běžném životě stále tak nějak a priori předpokládáme,
že dějiny někam směřují, že zítra přece má být lépe než dnes,
a pokud tomu tak není, kdosi tam nahoře dělá něco špatně, že je
samozřejmé, že zítra budeme mít lepší domy, auta, domácí
spotřebiče a jiné vymoženosti, které nám přinesou čím dál více štěstí
a spokojenosti. Neklademe otázku, zda skutečně vše směřuje
k lepšímu, zda nás opravdu právě toto učiní lepšími a šťastnějšími,
a především se vůbec zapomínáme tázat, jaké je měřítko toho, co je
lepší a kde je vlastně to vpřed, kam náš takzvaný pokrok míří.

Je zvláštní, jak silně tato myšlenka dosud působí a formuje
současné myšlení mnohých, ačkoli by se dalo očekávat, že se dávno
rozptýlila v dýmu osvětimských pecí, které v jejím jménu byly
postaveny, ztratila se za ostnatými dráty souostroví Gulag, kam byli
deportováni odpůrci toho, co někteří nazývali pokrokem, zmizela
před hrozbou globálních ekologických problémů, na nichž má lví
podíl.

Mýtus pokroku se nám ukazuje jako jeden z charakteristických
mýtů západní civilizace, který ji prostřednictvím různých
myšlenkových, ideologických proudů v posledních staletích výrazně
formoval. Právě to, jakým způsobem byla myšlenka pokroku
prosazována a využívána, nás přivádí k dalšímu tématu, kterým se
budeme zabývat podrobněji v následující části věnované novodobým
mýtům, ke vztahu mýtu a moci.
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7

Novodobé mýty

Nowodobé kulty okupují pulty,
ó kupují je tucty mladých.
Nowodobé modly do žíly si bodly,
tvá dcera se k nim modlí, matko...
Nowodobé mýty odhalují kýty,
já chci být líná, válet se a grilovat.68.
Xavier Baumaxa
Citát z textu písně současného českého písničkáře Xaviera Baumaxy
nás přivedl zpět k tomu, co jsme řekli v úvodu. Slova jako mýtus,
kult se stala v poslední době běžnou součástí slovní zásoby
a v publicistickém stylu je můžeme označit za typický příklad
novinářského klišé. Jaký je pravý význam těchto slov jsme se už
pokusili rozebrat výše, pohybovali jsme se však v rovině teoretické,
zkoumali jsme mýtus jako cosi vzdáleného, od naší běžné životní
zkušenosti poněkud odtrženého.

Kdybychom u toho zůstali, popírali bychom své vlastní závěry, totiž
že mýtus je něco, co je velice životné, z čeho se nelze vymanit, co je
zcela neoddělitelnou součástí našich životů. Proto nám zbývá
pokusit se odhalit některé z mýtů, jež jsou součástí našich životů,
aniž si to běžně uvědomujeme. Jakkoli jsme již uvedli, že mýtus je
pro člověka, který v něm žije, absolutně závazný a stěží může být
jako mýtus rozpoznán, pokusme se od naší kultury poodstoupit a
odhalit některé „nowodobé mýty". Zkusíme se spolu s Ladislavem
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Šerým zeptat: „Alejakejje

teda ten novej univerzální mýtus, čeho je

to nový náboženství? Peněz? Pokroku? Individuální svobody?
Kolektivizovanýho štěstí? He?"69

Hledáme způsob, jak západní společnost vytváří nové mýty, které jí
slouží k sebeospravedlnění. Abychom mohli mluvit o mytizaci, musí
být naplněny základní charakteristiky mýtu jako takového. Těmito
principy jsou především všeobecná platnost, univerzalita, dělení
času na sakrální a profánní, opakování určitých posvátných aktů,
archetypů, účast na symbolice středu. Vedle toho je důležitou
charakteristikou nových mýtů to, že často do sebe začleňují prvky
mýtů starých: „Současně se může prvkem nový mýtizace stát i
přetrvávající starej mýtus, kterejje nově využitej a začleněnej do nově
vytvářenýho mýtickýho systému. "70 Právě tato vlastnost nových mýtů
nám je pomůže identifikovat. V následujících kapitolách se nyní
pokusíme některé charakteristické mýty nové doby popsat.

7.1 Mýtus a moc
„...každý z obrazů mluví bezprostředně, ale věrně, bez výkladu, beze
slov, a kdo mýtus vykládá a vysvětluje, stojí již mimo něj. Z těchto
všech důvodů má mýtus tak hluboký životní význam. Žít v mýtu
znamená mít životní otázky rozřešeny a to dříve než se vůbec člověku
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kladou.
Jan Patočka
Jan Patočka v citátu, který tuto kapitolu uvedl, pojmenovává
nesmírně důležitý aspekt bytí v mýtu. Živý mýtus zodpovídá otázky,
ještě než šije člověk klade, předchází tázání, pochybnostem, tomu,
co by moderní člověk nazval kritickým myšlením. Živý mýtus je, jak
už jsme uvedli výše, absolutně závazný, totální, cele člověka ovládá,
aniž by si toho byl člověk vědom.

Právě díky tomuto aspektu s mýtem pracují, ať již záměrně či nikoli
tvůrci totalitních ideologií. Totalitní režimy všeho druhu mají
společný charakteristický rys, kterým je snaha o absolutní ovládnutí
člověka. K tomuto účelu pak kromě mocenské mašinérie přispívá
i záměrně vytvářená ideologie, která nahrazuje původní představy,
které má člověk o světě a svém místě v něm, a jejímž cílem je
legitimizace moci. Je pozoruhodné, že oba velké totalitní systémy
dvacátého století, komunismus a fašismus, se tvářily jako přísně
vědecké, naproti tomu však úzce navazovaly na starší náboženské
systémy.

7.1.1 Mýtus vyvoleného národa

Jedním z pilířů německého fašismu byl z dnešního pohledu
absurdní systém třídění ras z hlediska jejich vyspělosti, teoreticky
založený již v roce 1854 Gobienauovým Esejem o nerovnosti ras,
který byl považován za čistě vědecký. Ačkoli byla tato teorie dále

7i PATOČKA, Jan. Vznik filosofie. In Mýtus, epos a logos. Praha : Oikoymeneh,
1991, s. 112
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rozpracovávána například Chamberlainem (Základy 19. století,
1899), přes nějž se dostala k Hitlerovi, základní rysy si zachovala.
V jeho pojetí a praktické realizaci byla za nejvyšší považována
árijská rasa, která byla považována za nejtvořivější a nejvyspělejší,
zatímco Židé byli označováni za zcela netvořivé bytosti.

Dnes si nemůžeme nepovšimnout podobnosti této „vědecké teorie"
s náboženstvím oné netvořivé, vyhubení hodné židovské rasy. Je
však třeba zdůraznit jeden podstatný rozdíl. Bůh vyvolil Izraelity ne
proto, že by byli jiným národům nadřazeni po stránce fyzické nebo
mentální, na čemž je založena rasová teorie, ale jako národ, který je
vy-volený, je schopen odpovědět na volání. Národ, který je schopen
naslouchat božímu slovu, Logu v náboženském smyslu slova.
Podobně jako u individuálních mýtických hrdinů to ale neznamená
apriori zvýhodnění. Naopak. Je to sudba, povinnost, odpovědnost.

Mytičtí hrdinové jsou svým osudem pronásledováni, trpí jím.
Odysseus předstírá šílenství, aby nemusel do války, snaží se
vyhnout sudbě hrdinského života. Jejich vyvolení není nepodobné
sudbě Oidipově, který je zavržencem bez viny, na základě sudby.
V tomto zavržení je však cosi posvátného, jak podotýká Patočka:
„Jako přestupník je tabu v dvojsmyslném smyslu slova: proklatec i
posvátná bytost."72 Tak nějak podobně je to i s vyvoleností Izraelitů.
Nacistický mýtus o rasové nadřazenosti je pokřivenou obdobou
obdobných mýtů, které si o sobě vytváří národy od počátku dějin.
Právě na tomto příkladu lze jasně demonstrovat rozdíl mezi
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skutečným mythem a mýtem, jak o něm píše Neubauer.

7.1.2 Mýtus ráje

V další části se vrátíme do historie jen nedávno minulé, abychom
na ní ukázali další způsob, jak sebemýtizace totalitních společností
funguje v jejich běžném každodenním životě. Vladimír Macura
ve svých sémiotických esejích, které shrnul pod názvem Šťastný
věk73, tyto mýty ukazuje na československé společnosti v letech
1948 - 1989, tedy na době, kdy naše společnost procházela
bolestnou zkušeností s totalitním režimem.
Socialistická koncepce už ve svém základu má vizi šťastné
budoucnosti, do níž směřují dějiny. Tou šťastnou budoucností je
pochopitelně nastolení komunismu jako světového řádu. Tímto se
reálný socialismus, tak jak byl mimo jiné aplikován v našich zemích,
nijak nevymykal konceptům utopických socialistů. „Opíral se sice
o zřetelnou racionální osnovu, pracoval s logicistními systémy
ekonomických výkladů, s průhlednou a jednoduchou filosofií, neustále
dával najevo svou okázalou praktičnost a vědeckost, ale budoucnost,
pootevíraná racionální konstrukcí, zůstává přese vše mytologickou vizí
o ráji s nápadnými rysy sakrálními a ve své podstatě
chiliastickými. "74

Vidíme, že se nám zjevuje ve své celistvosti již zmíněný mýtus
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pokroku, kterému jsme se věnovali výše. Ráj, jako pravý cíl, k němuž
každý pokrok nakonec směřuje, ať už se to přiznává veřejně nebo
mlčky, předpokládá, že se tato biblická, ryze náboženská představa
se stává součástí „vědecké" materialistické koncepce. V případě
socialistické ideologie však získal ráj zvláštní dvojakou podobu. Není
jen cílem veškerého pokroku, snažení lidstva, ale ve světě reálného
socialismu je zároveň žitou přítomností. Je pozoruhodné, že
v podvojnosti této ideologie nebyl shledáván rozpor. Ráj byl cílem,
k němuž vše směřovalo, a zároveň byl žitou přítomností, ať už
oddělený geografickou vzdáleností v „ráji pracujících", v Sovětském
svazu, nebo přímo u nás.

Tato vize ráje na zemi, který je tak trochu teď a tady a zároveň
k němu vše směřuje jako ke konečnému vyústění dějin, má hluboce
tradiční kořeny. „ Skutečně až zaráží, jak hluboce vize harmonické
společnosti, která byla povýšena na oficiální ideál v zemích
socialistického společenství, kořenila v dávné minulosti mytologických
představ. Byla formována na pozadí antické tradice, čerpala
ze symboliky starozákonní, ale i novozákonní. "7S Toto tvrzení Macura
dokládá řadou citací z dobové literatury.
Myto logická inspirace jde v případě této socialistické ideologie tak
daleko, že jak opět dokládá Macura, naplňuje přímo doslovný
význam slova paradeios, ohraničený. Vždyť to, že za hranicemi
socialistického ráje se nachází ne-ráj, svět zkaženého, militantního
Západu, bylo v dobovém vědomí velmi silně podporováno a voják pohraničník byl archetypálním hrdinou, bojovníkem střežícím
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hranici ne nepodobným andělu s hořícím mečem.
Charakteristickým rysem socialistického ráje je radostný
kolektivismus, v němž je každý projev individuality považován
za negativní. „Jedinci se tak v ráji dostává výsady ztotožnění s ostatními, ale na nejvyšším stupni také s postavami vůdců,
s Leninem, Stalinem nebo Gottwaldem... Iv tomto ohledu se
představa socialistického šťastného věku sbližuje s tradičními
mytologickými představami ráje, v nichž mezi základní
charakteristiky patří soužití s Bohem. "7Ó

7.1.3 Mocenská sebemytizace

Bylo by chybou domnívat se, že mýty, na které jsme poukázali
v totalitních systémech a na kterých jsou tyto systémy do značné
míry založeny, nefungují v nějaké podobě i v jiných moderních
společnostech. Tak třeba neustále se vracející mýtus pokroku v naší
společnosti po roce 1989 pouze změnil směr, kam kráčí. Ze zářných
zítřků v komunistické budoucnosti se rázem stala cesta zpět
do Evropy.

Způsoby, jakými jsou mýty využívány k legitimizaci moci, jsme si
ukázali na příkladech fašistické a komunistické ideologie.
Je nasnadě, že podobným způsobem mýty ospravedlňují existenci
jakéhokoli společenství. Tím se dostáváme k mocenské mytizaci
zmíněné v úvodu. Šerý vedle Eliadeho mytizace všedního dne takto
pojmenovává druhý způsob, jak naše civilizace sama sebe mytizuje.
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„Mýtizace mocenská sleduje vytvoření podmínek pro ovládání, trpnou
podřízenost, případně spolupráci jednotlivejch členů kolektivu."

Je třeba nyní podotknout, že Šerý vidí v mýtu především prostředek
manipulace, jako tlak, který společnost vytváří na jednotlivce, a jako
takový jej hodnotí velmi negativně: „Mýtus je podle mě špatnej
kdykoli a kdekoli, protože je samou svojí podstatou kolektivní. "77 Náš
pohled je v tomto místě odlišný, už vzhledem k tomu, že jsme si
v předchozích částech ukázali mýtus jako bytnou charakteristikou
člověka jako takového. Mýtus je nezbytnou součástí lidství, proto si
také nemyslíme, že se dá hodnotit, ať už kladně, či záporně.

7.2 Mýtus objektivismu, mýtus subjektivismu
V tuto chvíli se opět vrátíme k práci Lakoffa a Johnsona Metafory,
kterými žijeme. Autoři v ní upozorňují na dva mýty, jejichž existenci
si většinou neuvědomujeme a zvláště první z nich považujeme
za „pravdu". Tím prvním mýtem je mýtus objektivismu. Co si
pod tímto pojmem představit?
V západním myšlení už od antiky převládá představa, že svět je
poznatelný takový jaký je, že předměty existují a mají jisté fyzikální
vlastnosti nezávislé na pozorovateli.78 Tento svět pak poznáváme
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prostřednictvím zkušenosti, kterou chápeme na základě kategorií
a pojmů. Otázka správnosti poznání je otázka správné metody,
kterou je věda. Věda pracuje s pojmy, které mají přesně dané,
definovatelné významy, a jsou v souladu se skutečností. Takové
vědecké poznání, formulované exaktním jazykem a přesnými pojmy,
je objektivní a správné, umožňuje povznést se nad individuální
předsudky a umožňuje nepředpojatý pohled na svět. Být objektivní
je totéž co být racionální, subjektivita je iracionální, emotivní.
K subjektivitě patří všechny druhy obrazného myšlení, fantazie,
protože obrazný jazyk neoplývá přesně definovanými významy a není
tak v souladu s objektivní realitou.

Tento objektivistický model naplňuje hned několik charakteristik
mýtu. Především je univerzálně platný a závazný, věda se vyslovuje
prakticky ke všem aspektům života a světa. Je těžko rozpoznatelný,
protože sám sebe vydává za univerzální pravdu. Proč o něm ale
mluvíme jako o mýtu? Problém je právě v jeho založení. Je postaven
na mylném předpokladu, že pojmy, jazyk, jsou utvářeny v jeho
rámci, s jakousi objektivní racionalitou. Touto racionalitou je
především míněna neobraznost, přesnost tohoto utváření. Jak jsme
však viděli v části věnované vztahu mýtu a logu, tento předpoklad je
mylný.

Jazyk a pojmy jsou samozřejmě založeny racionálně, rozumově, ale
povaha této racionality je, založená obrazně, metaforicky, zcela jinak,
než jak nám ji představuje mýtus objektivismu. Na tomto místě

lidskému poznání nepřístupné. Mezi objektivisty podle nich patří, protože tvrdí, že
můžeme prostřednictvím smyslového vnímání dosáhnout univerzálního poznání,
které j e zajištěno univerzálním rozumem.
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bychom se mohli vrátit k výše citovanému výroku O. A. Fundy, že
mýtus není založený racionálně. Mýtus založený racionálně je, jen
musíme racionalitu začít chápat jinak. Z mýtu, metafory, obrazného
myšlení racionalita vychází, jsou jejím zdrojem.

Opačný pól k objektivistickému mýtu vidí autoři Metafor v mýtu
subjektivismu, jenž je vlastně jeho inverzí. Mýtus subjektivismu tak
říká, že veškerá zkušenost je nesdělitelná, každé poznání je
subjektivní, význam je soukromý, objektivita je nehumánní a může
být nebezpečná, protože pomíjí to, co je pro jednotlivce nejdůležitější.
Tato představa je založena na chybném předpokladu, že naše
zkušenost není nijak strukturována. Sami autoři pokusili překonat
nedostatky obou těchto mýtů metodou, kterou nazvali
experiencialismus.

7.3 Městské mýty
Každý z nás jistě slyšel nějakou zaručeně pravdivou historku, kterou
prožil kamarád kamaráda, popřípadě strýc kamarádova známého
nebo bývalá spolubydlící kolegyně z fakulty a v níž se objevují děti
záhadně ztracené v obchodním domě, nebezpečně nastražené
použité injekční stříkačky nakažené virem HIV, zavražděné
spolubydlící z koleje a podobně. Vypravěč je vždy podává
s naprostou jistotou autentičnosti, ačkoli je zná z doslechu.
Příhodná doba pro šíření těchto hrůzostrašných zaručeně
pravdivých příběhů je večer, kdy se společnost patřičně připravena
pozdní hodinou a výšenou hladinou stává vnímavější ke všemu, co
její členy přesahuje.
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Tyto historky jsou zvláštním žánrem soudobé lidové slovesnosti
a v různých variantách kolují po světě. Jejich nepravdivost
ve smyslu objektivní reality je nasnadě už proto, že se v jen
nepatrných obměnách vyskytují v lokalitách od sebe velmi
vzdálených. Taktéž kdybyste se pokusili dopátrat toho kamarádova
kamaráda, byli byste bezesporu neúspěšní, neboť kamarádův
kamarád by vás nepochybně poslal k známému kolegova bratrance
a ten zase k strýčkovi bratrovy bývalé manželky.

Soubor těchto příběhů sesbíraných v našem prostředí vydal nedávno
Petr Janeček pod názvem Černá sanitka a jiné děsivé
pňběhy: současné pověsti a fámy v České republice79. Proč se ale
0 těchto lidových vyprávěnkách, městských legendách zmiňujeme
v souvislosti s tematikou mýtu? V anglosaském prostředí se jim totiž
říká urban myth, městské mýty. Jistě to nejsou mýty ve smyslu
Neubauerových mythů, ale můžeme o nich mluvit jako o mýtech?

První, co tyto legendy spojuje s mýtem, je jejich rituální charakter.
Hned na úvod jsme přeci popsali klasický rituál jejich šíření, jen
posvátným místem není obětiště, ale restaurace, čas není vymezen
astronomickými

jevy, pohyby měsíce, slunce a hvězd, ale koncem

pracovní doby a zavírací hodinou příslušného podniku.
Podstatným rysem těchto mýtů je ale zejména jejich iniciační
funkce. Každá společnost má podobných historek nemalou zásobu.
Můžeme je najít mezi studenty na kolejích, v jednotlivých profesích
1 zájmových organizacích. Podobně jako si každá taková skupina
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: současné pověsti

a fámy

vytváří vlastní jazykové variety - slangy, profesní mluvu, sdílí také
mezi sebou své mýty, jejichž sdílení skupinu integruje.
Podobnou spojující funkci měly i původní, skutečné mýty.
Umísťovaly člověka ve světě, dávaly jej do souladu s celkem světa,
s bytím. Sdílela je však celá společnost a mýty byly mimo jiné tím, co
ji stmelovalo, integrovalo. Naše současná společnost takový jednotící
prvek, společný mýtus, velký příběh nemá. Z velkých příběhů,
mythů, které se vztahovaly ke skutečnosti jako celku, se staly malé
částečné mýty na úrovni pověr a legend, které společnost spíše
rozdělují. Dělí ji na ty, kteří vědí, znají, sdílejí každý jednotlivý
mýtus, a na ty ostatní.

Městské mýty jsou současně novodobou odpovědí na potřebu
posvátna. Věda tuto potřebu v současné postmoderní době naplnit
nedokáže. Není ani schopna zodpovědět základní otázky lidské
existence - co mám dělat, jak mám žít, jak se má můj život k celku
světa. Původní mýtus na tyto otázky samozřejmě neodpovídal, ale
nikoli proto, že by v něm odpověď neexistovala, ale proto, že taková
otázka vůbec nebyla možná. Mýtus nic nevykládá. Člověk mýtu tyto
otázky neznal, ale díky mýtu, díky sdíleným příběhům si sjednával
porozumění světu.

Před moderním člověkem, jenž o své velké příběhy a tím
i o sebeporozumění přišel, vyvstávají otázky, které před ztrátou,
odumřením velkých mýtů neexistovaly. Takový člověk pak hledá
jednoduché odpovědi, náhradní porozumění, soulad, a tak utíká
k iracionalitě novodobých mýtů. Těchto odpovědí se mu dostává
nejen prostřednictvím často neškodných městských mýtů, které
nám posloužily jako výrazný příklad, ale i od nejrůznějších ideologů,
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sektářů a pavědců. V tomto smyslu jsou pak skutečně mýty
nedostatkem logu, neschopností mu dostát. A jako takové jsou také
nebezpečím. Nebezpečím, kterému však lze předcházet. Jak jinak
než vzděláním a výchovou.
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8

Mýtus a výchova

V učebnici dějepisu pro šestý ročník základní školy, kde se mladý
člověk většinou poprvé setká s vymezením pojmu filosofie, se o jejím
vzniku praví toto: „Zatímco většina starověkých národů
se v základních otázkách života a smrti spokojovala s mýtickým
výkladem, Řekové chtěli všemu přijít na kloub vlastním rozumem. "80
Dále výklad pokračuje definováním filosofa jako milovníka moudrosti
a výčtem některých velkých jmen řecké filosofie s krátkými
poznámkami o charakteru myšlení nebo činnosti zmiňovaných
filosofů.
Žáček už patřičně zpracovaný naším školským systémem si několik
jmen zapamatuje a tím je pro něj záležitost vyřízena. Bystřejší žák si
povšimne i první části věty a informaci o „mýtickém výkladu" si spojí
se starší látkou o egyptském a indickém náboženství a řekne si, že
ostatní starověké národy věřily svým pohádkám o vzniku světa a
jiných důležitých, avšak těžko ověřitelných jevech. Velmi bystrý žák
(a doufáme, že takoví ještě jsou:-) si však začne klást otázky: Copak
Řekové neměli své vlastní mýty? Nebo jim nevěřili? Proč je měli? A
ostatní starověké národy nepoužívaly rozum, jak implikuje daná
věta?

Člověk, který už se setkal s filosofií, si pravděpodobně v této
souvislosti vybaví definici mýtu jako způsobu myšlení. To je ovšem
v rozporu s tvrzením, že se ostatní starověké národy nesnažily přijít
všemu na kloub vlastním rozumem. K myšlení, byť aplikovanému
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jiným způsobem, lze totiž jen těžko nepoužívat rozum.

8.1 Tři roviny bytí člověka ve světě
Ze současných českých autorů se tematice mýtu věnuje Zdeněk
Kratochvíl a to především v souvislosti s tematikou výchovy
a vzdělávání. Ve své práci Mýtus, filosofie, věda81 podává výklad
dějin a filosofie na základě střetu tří rovin bytí člověka ve světě.
V tomto dělení vychází ze zákona tří stádií Augusta Comta. Nej hlubší
rovinu tak nazývá mytickou, další filosofickou a třetí rovinou vědy.
Zásadní posun oproti Comtovu chápání je v tom, že tyto roviny
nejsou rovinami lidského myšlení, které se vyvíjí podle
osvíceneckých představ o pokroku tak, že jedna rovina je nahrazena
vyšší, komplexnější a dokonalejší rovinou. Tyto roviny jsou
modalitami bytí člověka ve světě, kdy rovina vědy je rovinou
zřetelného, přesného vědomí, rovina filosofická je spjata s reflexí
a rovina mytická se přímo vztahuje k celku světa. Tyto roviny
nenahrazují jedna druhou, ale fungují vedle sebe a navzájem se
inspirují. Filosofická rovina má kontakt s oběma ostatními, takže
má integrující funkci. Sama inspirována mýtem inspiruje vědu. Věda
je svou podstatou určena ke zpřesňování, a tím k redukci reality.
Mytická rovina se naopak vždy vztahuje k celku světa. Zásadní však
je, že tyto roviny nelze izolovat. Fungují jako celek.

Filosofie a filosofové si často zakládají na tom, že nejsou a nechtějí
být praktičtí. Ačkoli jsme se snažili problematiku mýtu v této práci
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nahlédnout právě především v rámci filosofického diskurzu, přesto si
položme otázku, zda tato hloubání mají nějaký vztah k praktickému
životu.
Často se v poslední době mluví o krizi vzdělávání a výchovy. Je čím
dál více poznatků a dovedností, které by měli mladí lidé při své cestě
vzdělávací soustavou absorbovat. Vzdělávání je pojímáno jako
přenos informací a dovedností, které mají jedince připravit
k praktickému životu. K tomu píše Zdeněk Kratochvíl: „Metodické
pojetí výchovy otevírá cestu k záměně vzdělávání za kvalifikaci a to
ještě za určitou, specificky pozdně novověkou podobu kvalifikace,
která je pak pochopena jako „příprava pro život. "82

Tento způsob vzdělávání má ve svém základu zakotvenou snahu
o praktické využití nabytých znalostí a dovedností. I v tomto ohledu
však selhává. Při současném tempu vývoje lidských poznatků
a měnících se potřeb společnosti se zdá příliš odvážné takový nárok
na vzdělávací systém vůbec klást. Tím se stává nikoli systémem
vzdělávání, ale systémem udělování kvalifikace pro výkon určitého
zaměstnání. Zdůrazňujeme udělování, protože de facto nejde
o získání dovednosti, ale obdržení souhlasu s provozováním dané
činnosti.

K tomu ještě jednou Zdeněk Kratochvíl: „Od soudobého školství
se už dávno neočekává jenom vzdělání (nebo dokonce: neočekává se
od něj vzdělání v původním smyslu slova), ale především udílení
takové kvalifikace, která je potřebná pro technickou a byrokratickou
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stránku chodu společnosti - a která se navíc dá testovat a ověřovat.
Takový proces však není „pňpravou na život", ale pouze přípravou
pro určitou stránku života, která je momentálně potřebná, avšak
nepříliš životná. Původní pojetí vzdělání není míněno jenom „pro život"
- navíc i vzdělání pro život by mělo vypadat jinak, mělo by být
otevřeno něčemu skutečně živému. "83

Na počátku této kapitoly jsme uvedli, že mýtus, filosofie a věda jsou
třemi rovinami bytí člověka ve světě. Současné školství klade důraz
především na rovinu vědy, ale my víme, že všechny tři tyto roviny
jsou provázané, navzájem se inspirují. Pokud je těžiště vzdělávání
kladeno především na rozvíjení jedné z nich, musí být nutně
nedostatečné. Například věda sama přece není schopna uspokojivě
zodpovědět ani otázku, proč by se jí člověk měl zabývat. Takovou
otázku si ani neklade. Ptá se, proč se zabývat jednotlivým
problémem, jaké problémy může řešit daný obor a podobně. Otázka
proč by se měl člověk stát vědcem však stojí mimo vědu. Je to otázka
bytostně etická, spadá do oblasti filosofie. Věda, vědecký přístup
ke světu nejen není jediný možný, ačkoli se na to často zapomíná,
ale především sám o sobě ani neobstojí.

8.2 Tvorba, tvořivost jako těžiště výchovy

Zdá se, že vzdělávání by mělo získat nové důrazy. Jenže kam toto
těžiště klást? Kde a CO je to skutečně Živé, o němž mluví Kratochvíl?
N e p o c h y b n é j e , že vzdělávací systém by měl rezignovat na s n a h u
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předat co nejvíc informací a dovedností. Daleko důležitější se zdá
rozvíjet schopnost tyto informace a dovednosti získávat
a zpracovávat. Tedy správně myslet. A účinně rozvíjet myšlení nelze,
pokud si nebudeme vědomi toho, že vědecké myšlení není prvotní,
neexistuje samostatně. Je tomu právě naopak. Celý předchozí
výklad směřoval k tomu, že před jazykem, a tudíž i před myšlením
je něco hlubšího, prvotnějšího, co vůbec samotnou možnost myšlení
zakládá. Struktura, bez níž myšlení není možné. Touto strukturou
je právě mýtus.
Už jsme výše uvedli, že zkoumání mýtu ve smyslu Otteho ryzího
mýtu naráží na nemožnost distance mezi ním a subjektem
zkoumajícího. Nelze předpokládat, že důraz vzdělávání by měl být
ve zkoumání mýtu. Nicméně víme, že ryzí mýtus je sebezjevováním
bytí v tvaru, v tvorbě. Víme, že mýtus umožňuje myšlení. Rozvoj
myšlení, respektive jeho základů je úzce spojen s tvorbou.

Nemůžeme sice zkoumat mýtus samotný, ale rozhodně je možné
zkoumat tvorbu a podporovat tvořivost, přiblížit se znovu k tomu, co
je v nás hluboké a zakořeněné. K mýtu. A právě v tom by mělo být
nové těžiště vzdělávání. Vedle nezpochybnitelného vědeckého
poznání obnovit důraz na tvořivost a estetiku, filosofii a etiku. Vedle
roviny vědecké, rozvíjet schopnost filosofického tázání a
prostřednictvím tvorby, rozvíjení tvořivosti a fantazie se přiblížit
k nejhlubší rovině bytí člověka ve světě - k mýtu. Vždyť jen umění
má schopnost zpřítomnit prazáklad člověka - mýtus.

Není cílem této práce rozšiřovat kurikulum o další teoretické
poznatky s představou, že žák základní nebo střední školy nemůže
žít bez schopnosti diferencovat mezi ryzím mýtem a jeho konkrétní
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realizací nebo dokázat rozlišit strukturalistický, psychoanalytický či
pozitivistický pohled na problematiku mýtu. To bychom si vlastně
protiřečili. Cílem je znovu si uvědomit, že racionalistický, čistě
vědecký pohled na realitu není jediný možný, že nestojí samostatně
kdesi na piedestalu s patentem na pravdu, ale že naopak sám
vyrůstá z něčeho hlubšího, že před ním jsme nuceni zaujmout jakýsi
předpostoj vůči realitě a ten nám teprve umožňuje racionální, přísně
logický pohled. Neustále pohybujeme na rozhraní mezi mýtem a
logem, přičemž je nelze zcela oddělit, i když se o to budeme snažit
sebevíc. A právě uvědomění si různých modalit bytí člověka ve světě,
různých rovin, jimiž se člověk ke světu vztahuje, může předejít růstu
iracionality, nebezpečí falešných mýtů.

Každý učitel základní školy se jistě mnohokrát setkal s žáky, kteří se
ptali, proč se mají učit to či ono, co není přímo použitelné k výkonu
profese, k čemu jim to bude. V přísně věcném, praktickém pohledu
na svět pravděpodobně k ničemu. Nedá se asi naneštěstí očekávat,
že by kadeřnice konverzovala o Carlu Orffovi nebo že by
automechanik někdy po skončení základní školní docházky vzal do
ruky kreslicí uhel, ale o to přece nejde. Je pravda, že člověk, jehož
představivost nedokáže ani připustit, že by mohl v životě dělat i jiné
věci, než ty, které jej budou alespoň podle jeho pubertálních plánů
živit, pravděpodobně skutečně nic jiného dělat nebude, ale otázkou
je, jestli je to tak dobře.

Postoj žáka, který se ptá jen k čemu mi to bude a myslí tím, kolik mi
tahle dovednost vydělá peněz, přesně odpovídá zmíněnému stavu,
kdy společnost chápe školu především jako instituci, jejímž cílem je
udělovat kvalifikaci k výkonu určitého povolání. My však tento
postoj nesdílíme. Podle nás jde ve škole a vzdělávání především
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0 možnost rozvíjet se, být komplexnějším člověkem. Otázka, k čemu
mi to či ono bude, kolik za to dostanu, poukazuje na moc, možnost
s věcmi manipulovat, mít nad něčím převahu. Ta otázka vlastně
přímo poukazuje k nesvobodě, ke snaze ovládnout, nikoli
porozumět. Proto je důležité kromě čistě profesní orientace
vzdělávání klást důrazy i na kultivaci, kulturu, tvořivost.
V záhlaví této práce je indiánský Zpěv hvězd. Píše se v něm, že jsme
hvězdy, které zpívají. Vnímavý člověk vychovaný v našem prostředí
by řekl, že je to krásný poetický obraz, zdařilá metafora. V kulturním
kontextu, z nějž text pochází, by však nikdo nepochyboval, že tento
obraz vypovídá cosi podstatného o našem bytí. Nemluvil by o krásné
metafoře, nesnažil by se báseň interpretovat, jen by se jí otevřel
a zakoušel by ji. Slyšel by v ní skutečný Zpěv Hvězd.

Bylo by krásné, kdyby tato práce přispěla k tomu, aby i naše
společnost rozvíjela vzdělání nejen jako interpretaci, výklad,
zkoumání, ale také jako skutečné prožívání, zakoušení, naslouchání
bytí. Aby se člověk dokázal pohybovat nejen v rovině vědecké, ale
1 v rovině filosofie a v kontaktu s rovinou mýtu.
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Závěr
Cílem této práee bylo ukázat mýtus v různých úhlech pohledu,
v souvislostech. Snažili jsme se především překonat zjednodušující,
zvulgarizované užití pojmu mýtus a odkrýt jeho skutečný význam.
Došli jsme k tomu, že dříve, než začneme o mýtu uvažovat, musíme
si uvědomit dva základní významy tohoto slova, které je vlastně
označením dvou odlišných jevů. V kapitole Mythus a mýtus nám
pomohl tyto dva významy rozlišit Zdeněk Neubauer, který mýtus
v původním smyslu slova označuje jako mythus, na rozdíl od mýtu
v přeneseném smyslu, kdy má toto slovo význam představy nebo
myšlenkového schématu.

Mýtům v původním, hlubokém smyslu jsou věnovány kapitoly
v první polovině práce. V kapitole Pravda mýtu jsme ukázali jeho
strukturální charakter v pojetí Lévi-Strausse a definovali jsme
Otteho pojem ryzí mýtus jako zdroj, předpoklad myšlení. Viděli jsme,
že pravda mýtu není pravda ve smyslu vědeckého myšlení, ale že
je to pravda v hlubokém prvotním smyslu, vztahuje se k celku světa.
Mýtus vychází z podstaty bytí člověka a zpřítomňuje ji. Následující
kapitola Mýtus a psýché je věnována vztahu mýtu k lidské psychice,
k nevědomí, Jungovým archetypům. V návaznosti na předchozí část
se nám zde ukázalo, že sny, archetypy a mytické příběhy mají jeden
společný zdroj v kolektivním nevědomí, společné prazkušenosti
lidstva.

Další část jsme věnovali v úvodu naznačené otázce vztahu mýtu
a kultu. Živý mýtus provází vždy proces, aktivita, dynamický prvek,
kult jako specifický duchovní a tělesný postoj, jímž člověk mýtu
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odpovídá, v němž se mýtus zpřítomňuje. Dynamický prvek, jímž lze
mýtus v současnosti zpřítomnit, jsme odhalili v tvořivosti, tvorbě
zejména v uměleckém smyslu. Mýtu nejbližší je pak podle nás
hudba především proto, že se jedná na rozdíl od literatury nebo
divadla o strukturu nezávislou na struktuře jazykové. Hudba rovněž
nemůže být přímým odrazem reality jako výtvarné umění, je proto ze
všech druhů umělecké tvorby nej svébytnější, a tudíž svému zdroji,
mýtu, nej blíže.

Následující dvě kapitoly tematizují vztah mýtu ke dvěma dalším
výrazům, které ve staré řečtině stejně jako výraz mythos znamenala
slovo, vztah mýtus - epos a mýtus - logos. Pro epos je mýtus
zdrojem, podobně jako pro hudbu nebo sny. V této části jsme
prezentovali Neubauerovu představu světa povstávajícího
vyprávěním, světa jako velkého příběhu s důrazem na etický rozměr
tohoto pojetí. Jako kontext našich životních příběhů jsme ukázali
a srovnali dva velké příběhy, které stojí v základech euroatlantické
civilizace - homérské eposy a bibli.

V kapitole Mýtus a logos jsme psali o symbolické rovině mýtu
a v souvislosti s ní o znakové povaze jazyka. Ukázali jsme obraznou
povahu jazyka jako prostředku uchopování světa a tím i obraznou
povahu myšlení jako takového. Vztah mýtu a logu pro nás není
vztahem rozporným nebo vztahem, kdy jedno překonává druhé.
Racionalita logu je pro nás naopak podkategorií obrazného mýtu.
Další část Mýtus a čas již přechází od mýtu v prvotním slova smyslu
k mýtu jako myšlenkovému schématu či představě. Ukázali jsme si
na Barthesově modelu, jak taková myšlenková schémata vznikají
jako druhotný znakový systém, který překrývá původní systém
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jazykový. Takovým typickým myšlenkovým schématem je pro nás
představa pokroku, která vychází z biblického pojetí lineárnosti
času.

Představa pokroku je pro nás jedním z typických novodobých mýtů,
kterým je věnovaná následující část. Představa pokroku nás přivedla
ke vztahu mýtu a moci, k využívání myšlenkových schémat totalitní
mocí. Jako příklad současných živých malých mýtů jsme uvedli
takzvané městské mýty, s nimiž se setkáváme velmi často v běžném
životě.

Poslední část práce je pak věnována vztahu naší tematiky k výchově
a vzdělání. Podstatná je pro nás Kratochvílova myšlenka tří
provázaných rovin bytí člověka ve světě - roviny vědy, filosofie
a mýtu. Naším cílem bylo upozornit na to, že současné vzdělávání
se odehrává především v rovině vědy zatímco ostatní dvě roviny
zůstávají stranou. Tento stav považujeme za nedobrý, a proto
bychom rádi vedle nezbytného rozvíjení mladých lidí v rovině
vědecké, vyzdvihli i rovinu filosofie a rovinu mýtu. Rovina filosofie
by se do vzdělávání měla promítnout především v otázkách etických,
rovina mýtu pak prostřednictvím rozvoje tvořivosti a fantazie.
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Summary
The theme of graduation theses is a myth in view of philosophy. It is
concerned with species interaction myth, epos and logos; myth,
philosophy and science; myth and education. There are two
meanings of myth: an incorrect scheme and a deep structure, preexisting before thinking, which is manifested by mythology or arts.
There are three modalities of human being - science, philosophy and
myth. Our education system is concentrating on science, but we are
thinking, that philosophy and myth represented by creativity and
arts are as important as well, so the education system would be
brought into line with it.
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