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1. Úvod
„Když chodíš po cestách tohoto světa, potkáváš lidi, kteří
mluví mnoho slov,
mnoho slov naprázdno,
mnoho slov, která nemají nic trvalého v sobě
a přesto je v tobě cit, který pěstuj,
cit, který ti řekne, toho poslouchej.“
Jiří Salamanczuk

Tématem této práce je pravda v pojetí filosofa Ladislava Hejdánka.
Abychom byli schopni adekvátně se zabývat Hejdánkovým pojetím pravdy,
musíme podniknout delší pouť po filosofické krajině jeho tezí, programů a
myšlenkových pozic, jež pak budeme buď obhajovat, nebo kriticky zkoumat.
K samotnému problému pravdy nemůžeme přistoupit bez širších znalostí
Hejdánkovy
filosofie
a
obeznámenosti
se
souvislostmi,
které
nás
k problému pravdy samy přivedou. Tak budeme postupovat od problematiky
možnosti nové interpretace víry, které Hejdánek věnuje velkou pozornost,
k Hejdánkově
koncepci
nepředmětnosti,
a
teprve
takto
připraveni
přistoupíme k pojmu pravda. V rámci interpretace Hejdánkova pokusu o
filosofickou reflexi víry více prozkoumáme pojmy teologie, víra, pojem
filosofie a odlišnost filosofie od ostatních věd. Zaměříme se také na
východiska evropského stylu myšlení a pokusíme se zhodnotit Hejdánkův
projekt křesťanské filosofie.
Do problematiky zpředmětňujícího myšlení a nepředmětnosti se
ponoříme prostřednictvím světa mýtu a počátků filosofie. Prozkoumáme, co
rozumí Hejdánek intencionálním předmětem, jsoucnem a nejsoucnem a
vysvětlíme základy jím navrhované nové disciplíny meontologie. V poslední
části budeme pravdu charakterizovat jako ryzí nepředmětnost a pokusíme se
vysvětlit, jak Hejdánek chápe pojem Bůh a pojem Pravda.
Cílem práce bude snaha o přiblížení Hejdánkovy filosofie a zároveň
podrobnější prozkoumání toho, co Hejdánek rozumí pod pojmem pravda a jaké
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jsou předpoklady takového pojetí. Zdůvodnění těchto snah bude prosté:
česká filosofie má vůči Ladislavu Hejdánkovi velký dluh, jeho filosofická
práce nebyla dlouhou dobu nijak oceněna a „proto bude muset česká
filosofie Ladislava Hejdánka rehabilitovat sama – tím, že zhodnotí jeho
dílo; ovšem musí nejprve vystřízlivět z opojení sama sebou, opojení,
kterému v poslední době propadá.“1 I když cílem této studie není
rehabilitovat Ladislava Hejdánka, nýbrž jen přiblížit jeho filosofii,
myslím, že smysl má, neboť výsledky jeho filosofického úsilí stojí za
pozornost a promýšlení ve větší míře, než se tomu zatím děje.

1.1. Život Ladislava Hejdánka
Ladislav
Hejdánek
se
narodil
10.5. 1927
v Praze.
Vyrůstal
v evangelické rodině a ještě před maturitou se stal členem akademické
YMKA. Původní záměr studovat matematickou logiku opustil a díky vlivu
J. B. Kozáka a J. Patočky se začal věnovat filosofii - na FF UK
vystudoval filosofii a sociologii. Studium zakončil v roce 1952 u prof.
J. B. Kozáka disertační prací „O některých ontologických předpokladech
pojetí pravdy“. Poté se živil jako přidavač, kopáč a betonář, celých
dvanáct let pak pracoval jako dokumentátor v Ústavu epidemiologie a
mikrobiologie. V roce 1968 byl přijat na filosofický ústav Akademie věd,
odkud však musel počátkem r. 1971 odejít. Koncem roku 1971 byl zatčen a
odsouzen k 9 měsícům vězení; po propuštění pracoval jako noční hlídač,
topič, skladník. V letech 1985-87 získal stipendijní pobyt na universitě
v Amsterodamu. V průběhu 70. a 80. let organizoval filosofické bytové
semináře; dokonce se stal (v době od 21.9. 1977 do 8.2. 1979 a znovu od
5.6. 1979 do 1.1. 1980) mluvčím Charty 77. Od roku 1990 přednáší
filosofii na Evangelické teologické fakultě UK a na FF UK, od roku 1997
též na AVU. Roku 1990 získal docenturu, od roku 1992 je řádným profesorem
UK. Mezi jeho nejvýznamnější díla patří Dopisy příteli, Nepředmětnost
v myšlení a ve skutečnosti, Filosofie a víra. K nejvýznamnějším oceněním,
která získal, patří Palachova cena (1985), dr. phil. h. c. Amsterdam
(1987), Rytíř francouzského řádu umění a literatury, medaile Akademie věd
ČR.
1.2. Hejdánkovi učitelé
Hejdánek již od dětství vyrůstal pod silným vlivem českobratrských
rodinných tradic. Tento vliv byl ještě umocněn jeho členstvím ve
vinohradském sboru Českobratrské církve evangelické, kde na Hejdánka
nejvíce zapůsobil farář Bedřich Jerie. Během studií na vysoké škole
Hejdánka inspiroval a uchvátil J. B. Kozák, i když - jak sám říká Kozákův odvrat od teologie ho nijak nepřesvědčoval. Mnohem více pak
Hejdánka ovlivnil Jan Patočka, díky němuž se cítil být osloven filosofií
natolik, že ji nakonec přijal jako své doživotní poslání. K Patočkovi byl
však vždy ostražitý, zvláště tam, kde Patočka hovořil o křesťanství, víře
a teologii. Z filosofických a teologických textů, které Hejdánka výrazně
zasáhly, je nutné jmenovat především studii J. B. Součka „Theologie a
filosofie“ a knihu „Křesťanství v myšlení a životě“ od J. L. Hromádky.
Hromádka ho zaujal zvláště svou myšlenkou o potřebě reformace teologie i
filosofie, a přesto, že sám nemohl stanovený úkol, tj. výstavbu
reformační filosofie, nikdy zcela uskutečnit, stal se pro Hejdánka
v mnohém inspirací. Hejdánek tento úkol přejal pro sebe a v průběhu času
ho v mnohém významně poopravil. V názorech na vztah filosofie a víry byl
Hejdánkovi inspiračním zdrojem J. B. Souček, který nahlížel na vzájemný
vztah mezi vírou a filosofií jako na značně volný a prostupný: žádnou
z filosofií nevyloučil jako tu, od níž by se mohla teologie učit a
1

Rezek, P.: Filosofie a politika kýče, Oikúmené, Praha 1991, s. 92
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spolupracovat s ní. Také používání, ohýbání a deformování filosofie
teologií se mu zdálo do jisté míry možné.2
Mezi další Hejdánkovy učitele lze zahrnout i Boženu Komárkovou a
nakonec i F. Nietzscheho a S. Kierkegaarda. Všichni jmenovaní patří
k filosofům, se kterými se Hejdánek vždy nějak filosoficky potýkal a
vyrovnával.
Filosofem, který Hejdánka oslovil nejvíce a jehož pojetí pravdy se
mu stalo zásadním, byl Emanuel Rádl. Ladislav Hejdánek se na cestu po
filosofické krajině vydal vybaven kompasem „Rádlem“ s jasným cílem pravda.3 Podívejme se tedy na to, podle jaké mapy se orientoval. Hejdánek
se pokusil o revizi svého rádlovství ve spise „Rádlovo pojetí pravdy“.
Snažil se zde nejen rozebrat svůj poměr k Rádlově filosofii a ukázat,
nakolik se může Rádla dovolávat, ale sledoval i další cíl: vyzvat
všechny, kteří se aktivně podílejí na české filosofii, k souboji
o pravdivou interpretaci Rádla.
Podívejme se nyní na to, jak pravdu viděl Rádl a které aspekty jeho
pojetí jsou shodné s pojetím Hejdánkovým. Rádl tvrdil, že pravda není
žádnou věcí, předmětem a že je výhradně obyvatelkou říše ducha. „Rádl od
počátku očišťuje pojem pravdy od každého příznaku věcnosti: pravda není
věc.“4 Podle Rádla pravda přesto není něčím, co by s realitou nemělo nic
společného. Všechny věci, fakta, události existují samostatně, nezávisle
na pravdě (pravdivost je jen jejich součástí, a nikoli podstatou), jsou
věcné, neosobní a pravdy se bytostně dovolávat nemusejí. Naopak to však
neplatí: pravda je k věcem zaměřena, míří na realitu, skrze věci se nám
ukazuje. Proto pravdu nenalezneme, odvrátíme-li se od skutečnosti, od
každodenního života. Tímto pojetím pravdy aktuální, pochopitelné jen
v určité situaci a za určitých okolností, pravdy, kterou nemůžeme myslet
samu o sobě, se Rádl podle Hejdánka staví proti Kantovi a jeho čisté
absolutní pravdě, jež stojí mimo všechen čas a prostor a platí vždy a
všude bez ohledu na okolnosti.5 Čistou absolutní pravdu nelze uchopit,
můžeme se jí však určitým způsobem dotknout právě díky tomu, že míří
k věcem, k realitě. Pravda má být praktická a v životě upotřebitelná, a
ne pouze plnit listy knih.
Rádl kladl velký důraz na osobní až intimní vztah k pravdě, která má
individuální, subjektivní charakter a podle níž máme žít. Je to naše
nejhlubší přesvědčení, které nás vede celým životem a dává mu smysl.
Podle tohoto přesvědčení máme žít a jednat - neděje-li se tak,
prohřešujeme se proti pravdě. Jen jí se máme řídit, a ona platí jen
prostřednictvím člověka. Tuto pravdu, toto přesvědčení nám však nemůže
nikdo vnutit, protože vnucená pravda by se stala lží. Pravda je jakýsi
elementární souhlas, akt vůle. Přesto všechno ale pravda stojí někde nad
člověkem, je zdrojem všech změn, hybatelem, stojí za vším a nad vším a my
nejsme těmi, kdo ji mají, ona je tou, kdo má nás.
Podle Rádla je pravda základem veškeré skutečnosti a zůstane jím, i
když tento svět zmizí.6 To, co zůstává a co je výzvou k tomu, co máme
dělat a co má být, je pravda. Zde Rádl používá pojmu Bůh ve stejném
významu jako pojem pravda!
2

„…i nejbližší a nejsympatičtější filosofie může theolog theologicky
legitimně použít jen tak, že ji na důležitých bodech obmění, jaksi
zdeformuje, ale na druhé straně s jistou někdy větší jindy menší mírou
takových deformací může použít aspoň prvků každé filosofie.“ In: Souček,
J. B.: Theologie a filosofie, Praha 1994, s. 25
3
Srovnej Hejdánek, L.: Rádlovo pojetí pravdy, 1952, s. 3
4
Tamtéž, s. 4
5
Srovnej tamtéž, s. 7
6
„Konec světa: zbývá jen to, co je metafyzickou podstatou tohoto pojetí
života: zůstává jen absolutní jádro všeho, zůstává jen to, co má být:
nastává poslední soud.“ In: Hejdánek, L.: Rádlovo pojetí pravdy, 1952, s.
26
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Dalším důležitým prvkem Rádlova pojetí pravdy, shodného s pojetím
Hejdánkovým, je důraz na nevěcnost, nepředmětnost pravdy. Pravda je vždy
nová, nelze ji uhodnout dopředu, není předmětem, který stojí před námi.
Míří sice k věcem, ale nikdy nemůže být sama pojímána jako věc, nelze ji
zobjektivizovat, zpředmětnit. Toto je jeden z nejdůležitějších momentů
při sledování Rádlových vlivů na Hejdánka.

2. Filosofická reflexe víry vedle reflexe teologické
2.1. Položení otázek
Hejdánek říká, že jazyk teologie se postupně stal nedostatečným pro
vyjádření zásadních teologických témat a problémů. Kde tento problém
vznikl, kde vidí jeho řešení a proč nabízí jako alternativu teologické
reflexe víry reflexi filosofickou, o tom bude další část práce.
2.2. Ujasnění pojmů
Uvažování o problému filosofické reflexe víry jako alternativy k
reflexi teologické začněme ujasněním pojmů víra, teologie, filosofie.
Pojem víra Hejdánek vysvětluje – a my mu tak budeme nadále rozumět –
jako pohyb, který přesahuje vše dané a vykračuje dopředu, vymyká se všemu
trvalému a neměnnému; víra je dar, naděje a síla, je zaměřena do
budoucnosti, je nachýleností k činu; teprve skrze víru prorůstá pravá
skutečnost.7 „Víra je jakýmsi útokem na člověka, vedeným zevnitř a nikoli
zvenčí; je oslovením člověka, které jej současně uvádí do pohybu… víra je
lidským aktem, jejž však člověk sám nedělá… víra je založena hloub než
v lidské existenci, je v jistém smyslu dříve než člověk, víra se
uplatňuje v celém životě…“8 Zásadním požadavkem na víru člověka pak je,
aby se co nejvíce podobala víře Ježíše Krista.
Teologie je reflexí víry. „Reflexí víry tedy rozumíme (jejíž
vědeckou formou je např. teologie) tu zvláštní schopnost, jíž se víra
obrací k sobě samé, hledíc sama sobě porozumět v rámci celkového
pochopení světa, ale současně v odstupu od bezprostřední praxe, tj. na
svět zaměřené aktivity.“9
Nyní se dostáváme k tázání „co je to filosofie?“: zdánlivá
jednoduchost takřka prosté otázky zahaluje neobyčejnou spletitost a
problematičnost, ze které toto tázání vyrůstá. Je však velmi důležité a
v jistém smyslu zcela nezbytné – pro pochopení spjatosti filosofie
s teologií – pokusit se uchopit jemné pletivo, z něhož se dotazování po
filosofii skládá. Zkoumání více zaměříme na otázku po filosofii, která se
stane prostředkem reflexe víry a nástrojem či pomocnicí teologie, a
ujasníme si, v čem spočívá odlišnost filosofie od ostatních věd.
2.3. Kdo se táže po filosofii? (Filosofie versus věda)

7

Srovnej Ježíš-víra-christologie in: Hejdánek, L.: Filosofie a víra,
Oikúmené, Praha 1999
8
Srovnej Hejdánek, L.: Filosofie a víra, Oikúmené, Praha 1999, s. 37
9
Tamtéž, s. 15
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Při bližším ohledání otázky „co to je filosofie“ Hejdánek zjišťuje,
že je důležité nejprve prozkoumat, kdo se vlastně táže 10: konkrétně, která
disciplína – neboť Hejdánkovi nejde o konkrétní tázající se osobu, obecné
mínění či zdravý „selský“ rozum – je kompetentní, aby se touto otázkou
zabývala a zároveň byla schopna kriticky prověřit výsledky svého
zkoumání, a která disponuje takovým myšlenkovým a pojmovým aparátem, jež
jí to umožní. Zřejmě nepůjde o žádnou z věd přírodních, neboť chemie,
fyzika ani biologie nedokáže v rámci svého oboru odborně tematizovat, čím
se filosofie zabývá, či se adekvátně tázat, co to je filosofie.
Psychologie může mapovat psychologické aspekty filosofické práce, popř.
vytvořit vlastní soustavu filosofických systémů z hlediska psychologie,
podobně jako sociologie může jen zkoumat vztahy mezi jednotlivými
filosofickými soustavami. Historie je omezena na zkoumání lidských dějin,
v jejichž rámci se může zaměřit na dějinné proměny filosofie, stejně tak
se však může zabývat dějinami jakéhokoli jiného úkazu. Tyto disciplíny
mohou přispět k poznání některých aspektů filosofie či podnětně vstoupit
do diskuse, jsou však vždy odkázány na některé konkrétní pojetí toho, co
to filosofie je, aniž by byly schopny toto pojetí kriticky přezkoumat či
zhodnotit.11
Přesto podle Hejdánka ani těmto odborným disciplínám není filosofie
něčím naprosto cizím, dokonce právě naopak – je jim hluboce vlastní.
Vlastní ve smyslu základu, ze kterého vyrůstají, kterého si ovšem samy
nejsou dost dobře vědomy, neboť jim chybí ona zmíněná myšlenková a
pojmová aparatura k popsání vlastních filosofických předpokladů. Ladislav
Hejdánek se domnívá, že k podstatě vědeckosti patří schopnost uvědomit
si, co vlastně dělám, jsem-li činný v rámci svého oboru.12 Tato dodatečná
analýza ale není věcnou náplní vědy, její vlastní prostředky totiž
zdaleka nedostačují k tomu, aby předmětem odborného přezkoumání mohly
učinit svou filosofickou součást. A tak je to právě filosofie, která –
poučena tím, čím ji vědy poučit mohou – proniká hluboko k základům vědy.
Filosofie je kompetentní a schopná provést reflexi vědecké práce a
přezkoumat i tu část vědecké aktivity, kterou věda nedokáže svými
prostředky uchopit a prověřit.
Hejdánek dále vyvozuje, že filosofie se nutně musí ve vědecké
problematice náležitě orientovat, musí jí dostatečně porozumět, a teprve
díky této obeznámenosti se základními otázkami může pronikat až k
samému základu věd. Lze ale namítnout, že i věda se může obeznámit
s problémy filosofie, zpracovat výsledky její odborné práce a použít je
pro vlastní vědecké aktivity – tím by se věda stala rovnocenným partnerem
filosofie, a ta by tak ztratila své privilegované postavení. „Nicméně
bližší pohled ukáže, že se filosofie mimo jiné liší ode všech odborných
věd svou schopností podrobit vlastními prostředky zkoumání své vlastní
základy, svá východiska, své principy.“13 Zatímco věda je nezpůsobilá
učinit předmětem zkoumání sebe samu, k podstatě filosofie naopak patří
schopnost, či přímo potřeba se sama sebou zabývat. Je to tedy jedině
filosofie, která se může ptát po tom, co to filosofie je. Otázka po
filosofii je proto otázkou bytostně filosofickou. To ale také znamená, že
k této otázce nelze přistoupit odněkud zvnějšku, že neexistuje žádný
nadfilosofický prostor, z něhož by bylo možno k této problematice
přistupovat a položenou otázku smysluplně řešit. Hejdánek zmiňuje pokus
Rádla a Heideggera tematizovat oblast, která stojí mimo či nad filosofií
a která umožňuje smysl filosofie odůvodnit. Spokojuje se ale s tvrzením,
že
jak
Rádlovi,
tak
i
Heideggerovi
šlo
především
o
to
tuto
10

Srovnej tamtéž, s. 91
„Tyto disciplíny nejsou s to svými vlastními prostředky zajistit věcnost
otázky po filosofii, ani věcné předpoklady jak jejího položení, tak
zodpovězení.“ In: Hejdánek, L.: Filosofie a víra, Oikúmené, Praha 1999,
s. 93
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mimofilosofickou sféru postulovat.14 Tolik zatím
z něhož by filosofie měla možnost sebereflexe.

k

otázce

prostoru,

2.4. Odpověď na otázku, co je to filosofie?
Filosofie se Hejdánkovi nezdá být připoutána jednou pro vždy
k nějakému základnímu východisku, naopak: připisuje jí jistou volnost
v rozhodování o tom, v jakém základním rozvrhu zakotví a jaké východisko
zvolí pro svůj další postup.15 Vždy je to však ona sama, která rozhoduje,
čím napříště bude či nebude. Toto rozhodování není svěřeno nějaké jiné
odborné instanci.
Hejdánek při svém důkladném zkoumání rozlišil dvě roviny východisek:
první rovinou jsou počátky filosofie, okamžik, kdy je možno zpozorovat
filosofické myšlení a jeho první filosofické kroky, druhou pak nějaké
nefilosofické místo, z něhož filosofie vyrůstá. Poslední principy
filosofie ale spatřuje v předfilosofické rovině, která byla především
praktická, dokonce „životní, životně praktická“16. Tyto poslední principy
ustavují základní strukturu lidského života, která se uplatňuje jako
životní styl či životní orientace.
Nyní se pokusme spolu s Hejdánkem odpovědět na výchozí otázku „co je
to filosofie“. Ukázali jsme si, že jen filosofie je schopna – oproti
ostatním vědeckým disciplínám – podrobit sebe samu přísné reflexi, tzn.
prozkoumat svá východiska, průběh filosofické práce i samotné závěry své
odborné činnosti. Navíc je filosofie schopna vzít na zřetel i rovinu
předfilosofickou a zkoumat své vlastní počátky. „Filosofie je tedy
principiální reflexí, tj. reflexí „posledních principů“ nejen vlastní
filosofické aktivity, nýbrž principů životní orientovanosti, s nimiž je
filosofická orientace buď solidární a ve shodě, anebo s nimiž je
v rozporu a proti nimž kriticky protestuje“. 17 Filosofie by tedy měla být
schopna adekvátně reflektovat nejen samu sebe, ale i jiné disciplíny, mj.
i teologii.
2.5. Východiska filosofie
Vraťme se ještě na chvíli ke zmíněným východiskům filosofie. Pro
naše zkoumání vztahu filosofie a víry a legitimity filosofické reflexe
víry má zásadní význam východisko první – počátky filosofie, konkrétněji
fakt, že filosofie je dle Hejdánka racionálním vynálezem. Vynálezem,
který na sobě nesmazatelně nese stopy svého řeckého původu. Řecká
filosofie založená presokratiky a vrcholící v učení Platóna a Aristotela
je jedním ze dvou hlavních kořenů evropské kulturní a obecně civilizační
tradice. Tím druhým je duchovní odkaz kultury židovské, která je o mnoho
starší, můžeme ji datovat do doby soudců ve starém Izraeli (tj. asi do
12. až 11. stol. př. Kr.).18
Než se ale pustíme do zkoumání způsobu střetávání, prolínání a
ovlivňování obou tradic, podívejme se, z jaké základní životní orientace
vycházela a k níž se vracela klasická řecká filosofie: na svět mýtu.
Mýtus, ke kterému dnes pronikáme už jen zprostředkovaně, je svou
podstatou velmi konkrétní rozvrh, ucelený systém odpovědí, v němž dostává
smysl veškeré lidské jednání. Mytický člověk je dle Hejdánka bytostně
14
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„Filosofie zkrátka není osudově připoutána k nějakému typu východiska,
ale vždy záleží jen na pronikavosti její analýzy vlastního východiska a na
míře její intelektuální fantazie, získá-li v reflexi potřebný odstup a
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obrácen do minulosti, k co nejpřesnějšímu napodobování božských pravzorů
– případný neúspěch určité aktivity byl vysvětlován odchylkou, vybočením
či nepřesnou nápodobou archetypů. V každé změně tkvělo vážné nebezpečí
zmaru, ze kterého vedla jen cesta zpět, tedy k tomu, co trvá. Na jiném
místě Hejdánek píše, že přesně v tomto duchu se tázali i první řečtí
filosofové: co trvá uprostřed změn?19 Proto se svět mytických archetypů
změnil v řeckém myšlení na pralátky, ze kterých vše vzniká a do nichž vše
opět zaniká. Tento pohyb v kruhu se nejvíce podobá dokonalosti a
neproměnnosti. Zajímavý je Hejdánkův postřeh, že i moderní věda na tyto
prastaré tradice navazuje svými požadavky a důrazem na opakovatelnost
svých postupů.
Hledání prvních filosofů bych se pokusila vysvětlit a shrnout takto:
první řečtí filosofové se snažili vysvětlit přirozenost jevů, které se
kolem nich děly. Snažili se nějak vyslovit kosmos, řád. Tento řád, toto
uspořádání světa je určitým způsobem vysloveno v mýtu; tzv. logizace mýtu
pak tkvěla ve vytržení mýtu z vyprávění a jeho přepuštění do specifické
podoby řeči logu. Kosmos se pak mohl vyslovit třeba jako ethos, jako
vyslovení určité moudrosti, systému, díky kterému lidé mohou žít spolu,
resp. fungovat jako společenství. O toto vyslovení se pokoušelo např.
Sedm mudrců. Dalším způsobem, jak vyslovit kosmos, byla také zmíněná
snaha o vysvětlení přirozenosti jevů. O to se snažili fyziologové, např.
Miléťané. Tuto jejich snahu vnímal Aristoteles jako hledání arché.
Hejdánek
klade
největší
důraz
na
zaměřenost
mýtického
člověka
k minulosti, aby jasně vyvstala odlišnost v tom, jak směruje člověka
tradice řecká oproti tradici židovské. Otázkou zůstává, dá-li se - jak to
Hejdánek dělá - ve světě mýtu vůbec hovořit o minulosti a budoucnosti.
Tradice
židovská
podle
Hejdánka
obrací
člověka
vždy
čelem
k budoucnosti – a člověk se jí neděsí, ale s vírou a důvěrou v Boha jí
jde vstříc. Budoucnost již není zdrojem hrůzy a sférou nicoty, ale
oblastí naděje. Podívejme se na to, kde se tyto dvě velké, základní
tradice evropské kultury střetly. Bylo to o něco později na půdě římského
impéria, kde skutečným partnerem řeckořímské antiky nebylo již židovství,
nýbrž křesťanství.
Život křesťana byl bytostně zakotven v naději, kterou však musel –
spolu s požadavky a výzvami evangelia – hájit před kritikou, jež se
dožadovala filosofických kritérií. Nejúčinnější obhajobu pak mohl křesťan
vést právě těmi prostředky, kterými disponovala filosofická kritika.
„A protože hlavní síla filosofie byla v logicky skloubeném systému
detailně
zdůvodňovaného
učení,
byla
v křesťanských
kruzích
brzo
pociťována potřeba vypracovat vlastní učení s podobnou systematičností až
v jakousi antifilosofii. Tak vznikala první dogmata a zejména jejich
první propracovaná zdůvodnění a obhajoby.“20 Autoři těchto dogmat k jejich
vytvoření zcela přirozeně použili pojmového aparátu filosofie, s nímž
ovšem zacházeli jen jako s ohebným nástrojem pro vytvoření vlastních
formulí. Tak se ustavila teologie jako samostatná disciplína a filosofie
se dostala do role jen jakéhosi materiálu, předstupně či pomocnice. Tím
začalo dlouhodobé soužití teologie a filosofie, během něhož došlo k mnoha
významným ústupkům z myšlenkových pozic obou zúčastněných. Hejdánek ale
dále připisuje filosofii roli nikoli otrokyně a služky, nýbrž opravdové
paní, neboť teologie podlehla platonismu a dovršila na své půdě největší
metafyzické systémy, na jejichž ruinách povstalo nové filosofické
myšlení, které má snahu tyto metafyzické bariéry prolomit.21
2.6. Filosofie jako reflexe víry
Nyní se opět ptejme: může mít filosofie důvod zabývat se problémy
teologie a konkrétněji samotným křesťanstvím a učinit víru tématem svého
19
20
21
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zkoumání? Je možná filosofická reflexe víry vedle reflexe teologické?
Hejdánek
s odpovědí
začíná
popisem
filosofie,
která
plní
svůj
nejvlastnější úkol – reflexi – tím, že zkoumá sama sebe. Za dva a půl
tisíce let tak filosofie odhalila svou základní strukturu jako
metafyzickou. Dále se ptá, jak se jí to podařilo. K tomuto odhalení je
zajisté třeba určité distance, která by nebyla zakotvena metafyzicky. Jak
si filosofie má tuto distanci udržet? Čím se vyznačuje? Co je to
metafyzika? Zde Hejdánek otázky neustále rozmnožuje, je totiž veden
snahou poukázat na „propastnou nezajištěnost skutečného filosofického
podnikání“22 a na odvahu filosofie k tomu, že i přes nezajištěnost a
absenci nějaké opory a pevné půdy pod nohama přece jen filosofuje.
Hejdánek však připomíná, že tuto oporu nemá ani metafyzika – ta se pouze
domnívá, že ji má. A tak radí filosofii, která se vydala na nezajištěnou
cestu do neznáma, aby obrátila svůj zájem ke křesťanství a k podstatě
víry: v židovsko-křesťanské tradici může nalézt onen potřebný prostor pro
zúčtování s metafyzikou. Tento obrat by pak mohl být předpokladem pro
„křesťanskou“ filosofii. Ale je taková filosofie vůbec možná? Tato
filosofie by logicky měla svá východiska v křesťanské zvěsti. Hejdánek
však píše, že „žádná, ani sebekřesťanštější filosofie není a nemůže být
původně křesťanská, tj. nemá a nemůže mít jednou pro vždy své definitivní
zakotvení v křesťanské zvěsti.“23 Taková filosofie by tedy nemohla svými
filosofickými prostředky konstruovat svou křesťanskost – to ale není pro
Hejdánka důvodem, aby byla nemožná. „Křesťanskou“ filosofií rozumí
takovou
filosofii,
„která
svými
prostředky
(které
nejsou
dány
křesťanstvím ani z něho nejsou vyvozeny) usiluje o pojmové, myšlenkové
uchopení, postižení, interpretaci křesťanské zvěsti, ale která to nečiní
zvnějška, tj. z naprosté distance vůči křesťanství jako celku, nýbrž
z vnitřní
motivace
vyvolané
situací
oslovenosti,
prostředkované
křesťanským zvěstováním, přímým nebo nepřímým.“24 „Křesťanská“ filosofie
nicméně nemá jiné úkoly a poslání než filosofie vůbec. Všechny výsledky
její práce musí filosoficky obstát. Jde o takovou filosofii, která se
rozhodne interpretovat některé tradičně křesťanské téma. Zde se také
Hejdánek dovolává J. B. Součka, který viděl, že některé typy filosofie
jsou zkrátka křesťanství blíž a jiné dál. 25 Každopádně jde o takové a
právě takové zpracování křesťanských témat, ze kterých mohou čerpat i
nekřesťansky zaměření filosofové.
Hejdánek tedy postuluje „křesťanskou“ filosofii jako možnost
filosofické reflexe víry vedle reflexe teologické. Celou problematiku
s tímto spojenou však spíš jen naznačil a poukázal na řadu dalších
problémů, konkrétněji na problém nepředmětnosti a zpředmětňování vůbec.
Hejdánek nám problém filosofie versus teologie však nejen přibližuje – a
to v rozsáhlých souvislostech – ale také se ho snaží řešit po svém. Ve
své knize Filosofie a víra si klade otázky tradičně křesťanské a pokouší
se na ně filosoficky odpovědět, a tak svou teorii o „křesťanské“
filosofii převádí v praxi. Závěry svých zkoumání poctivě zdůvodňuje a
filosofické kritice je zajisté schopen filosoficky odpovědět. Je tedy
jeho projekt „křesťanské“ filosofie pouhou hypotézou? Domnívám se, že
nikoli, zároveň ale musím připomenout, že to není jediný Hejdánkův pokus
o neteologickou interpretaci víry.
Na řadu se dostává otázka: proč Ladislav Hejdánek klade takový důraz
na
možnosti
nové
interpretace
víry?
Zdá
se
mu
snad
teologie
nedostatečnou? V jeho pojetí víra vždy sama sebe chápe v určitém
myšlenkovém a duchovním prostředí a ke své reflexi používá daných
představ, myšlenek a pojmů. Z myšlenkových struktur si ke svému
sebevyjádření vybírá ty nejvhodnější, čas od času volí i jiné, nové, sobě
a situaci přiměřenější. Tak tomu bylo i dříve: víra si přizpůsobovala
myšlenkový a pojmový aparát. Ten je však dnešnímu člověku značně
22
23
24
25
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nesrozumitelný – a právě proto Hejdánek apeluje na potřebu nového
vyjádření víry v sekularizovaném moderním světě. Kvůli tomu, aby výzvy
křesťanství byly pochopitelné i lidem, kteří v tomto světě žijí, aby
nabízely perspektivu pro jejich vlastní život i život jejich dětí a aby
počítalo s jejich skutečnými problémy, žádá Hejdánek sekularizaci i
samotné víry. Ještě radikálněji se snaží o novou interpretaci skrze
ateismus. Tyto návrhy jsou však spíše nastíněním dlouhodobého úkolu
křesťanství, podnětem k diskusi a snahou o zdůraznění vážnosti problémů,
do nichž se křesťanství dostalo.26 Hejdánek se též často odvolává na
pokusy Karla Bartha o rozlišení náboženství – jako lidského výkonu – a
víry – jako božího daru, na Bultmannův demytologizační program a konečně,
a to nejčastěji, na Bonhoefferovy pokusy o nenáboženskou interpretaci
křesťanství.
2.7. Bonhoefferova nenáboženskost
V této kapitole si dovolme malé odbočení od Hejdánkových myšlenek a
podívejme se na teze Dietricha Bonhoeffera, který měl na Hejdánkův postoj
ke křesťanství zásadní vliv.
I
k Bonhoefferovým
úvahám
o
„nenáboženskosti“
patřilo
jeho
vypořádání s Bultmannovou tezí o „odmytologizování“ Nového zákona.27 Sám
Bonhoeffer byl radikálnější a tvrdil, že nejen pojmy mytologické, ale i
pojmy náboženské jsou problematické. Je zapotřebí nejprve je nenábožensky
interpretovat, a pak je zvěstovat. Náboženská interpretace podle
Bonhoeffera nepostihuje ani biblické poselství, ani dnešního člověka.28 Je
tak zapotřebí nenáboženské interpretace Božího poselství, jež by byla
srozumitelnější a bylo by jí možno zvěstovat i dnešním, jak Bonhoeffer
říká, „dospělým“ lidem, kteří se umějí bez Boha obejít.
Co je to život v Kristu a jak Krista následovat je nám všem dle
Bonhoeffera tak vzdáleno, že se o tom sotva odvažujeme mluvit.
V tradičních slovech však přece jen můžeme tušit něco nového a
převratného, co však ještě neumíme pochopit ani vyslovit. A tak podle něj
musí pokračovat přetváření řeči, myšlení a věcí křesťanských až do doby,
„kdy lidé budou povoláni hlásat Slovo Boží tak, aby se svět změnil a
obnovil. Bude to jakási nová řeč, snad úplně nenáboženská, ale
osvobozující a přinášející spásu, jako byla řeč Ježíšova, takže se jí
lidé budou hrozit, a přece budou překonáni její silou.“ 29 Tato řeč bude
řečí spravedlnosti a pravdy, bude zvěstovat mír Boží s lidmi.
Zásadním momentem pro naše sledování Bonhoeffera v souvislosti
s Hejdánkem je Bonhoefferovo pojetí víry, podle něhož bychom měli naši
víru realizovat tak, abychom věřili, jako věřil Ježíš Kristus. Pro mnoho
lidí je podle Bonhoeffera Bůh jen „pracovní hypotézou“, neboť si dokáží
na zásadní otázky své existence odpovědět i bez Boha. Bonhoeffer odmítá
přístup teologie, která z těchto lidí dělá hříšníky. Říká, že Ježíš
hříšníky zachraňoval, ale nedělal z každého člověka nejprve hříšníka, aby
mu mohl přinést spásu.
Otázkou ovšem zůstává, jak může být svět, který se stal dospělým,
tj. schopným odpovídat na tradičně náboženské otázky bez Boha, osloven
Ježíšem Kristem. Bonhoeffer říká, že pokud chceme mluvit o Bohu
nenábožensky,
musíme
mluvit
tak,
abychom
bezbožnost
světa
nijak
nezakrývali, ale odkrývali. Svět dospělý, jak o něm Bonhoeffer mluví, je
bezbožnější a snad právě tím Bohu bližší.
26

Srovnej Atheismus a otázky nové interpretace a víra v sekularizovaném
světě in: Hejdánek, L.: Filosofie a víra, Praha 1999
27
„Dnes bych si o tom myslil, že nezašel ´příliš daleko´, jak soudila
většina, nýbrž že šel příliš málo daleko.“ Bonhoeffer, D.: Na cestě ke
svobodě, Vyšehrad 1991, s. 203
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Zásadním je pro Hejdánka moment, kdy Bonhoeffer klade důraz na
vytvoření nějakého nového typu řeči, díky které by se dalo o Bohu
vypovídat, a kdy uznává za správný takový typ víry, který by byl totožný
s vírou Ježíše Krista. Myslím, že tyto požadavky jsou shodné u obou. Nyní
se ale vraťme k Hejdánkovi a jeho tezím.
2.8. Proč právě filosofie?
Popsali jsme Hejdánkův program „křesťanské“ filosofie i to, proč
požaduje po křesťanské zvěsti, aby se nově, srozumitelněji a přijatelněji
vyjádřila. Závěrem tedy zbývá říci, proč Hejdánek za vhodný, ba lepší
nástroj k vyjádření víry považuje právě filosofii. V čem spočívá
výjimečnost filosofie jsme již ukázali, popsali jsme její východiska i
zrod na řecké půdě a také její úlohu „pomocnice“ teologie. A právě v této
její úloze nalezneme klíč k pochopení dané otázky. Podle Hejdánka měl
rozhovor po staletí plynoucí mezi teologií a filosofií pro filosofii
pozitivní přínos – zejména v tom, že byla dlouhodobě úporným snažením
teologie stavěna před takové skutečnosti a problémy, kterým by se jinak
zcela
vyhnula
či
je
přinejmenším
zanedbávala.
V této
ustavičné
konfrontaci se skutečnostmi, které ovšem patřily spíše do oblasti
teologie a nacházely svůj výraz v křesťanském zvěstování, se začala
filosofie postupně měnit. Dokonce do té míry, že se nakonec stala
vhodnějším nástrojem pro sebevyjádření a sebepochopení víry než samotná
teologie.30 Nová interpretace – aby byla srozumitelná a pro dnešního
člověka smysluplná – musí být civilní a světská, tudíž nenáboženská a
nemetafyzická. Filosofie, tedy jedině podaří-li se jí opustit metafyziku
díky svému obratu k židovsko-křesťanské tradici, se stane adekvátním
prostředkem pro potřeby vyjádření Ježíšova evangelia. Na tomto místě je
třeba připomenout Hejdánkovo jednoznačné tvrzení o tom, že křesťanství
není náboženstvím a ani nikdy nebylo, náboženství je jen folklórem, a
spravedlivý bude živ jen z víry.31 Odtud také pramení všechny jeho snahy
o jinou, nenáboženskou interpretaci víry.
Zde je ale možné Hejdánkovi namítnout, že už středověcí myslitelé se
museli vždy vyrovnávat s tím, že Platón a Aristoteles řeší z vlastních
pozic „křesťanské“ problémy před křesťanstvím samým. A také, že i
filosofie disponuje nástroji k destrukci metafyziky. V křesťanské tradici
není metafyzicky zasažen jen Nový zákon.
S problémem nemetafyzického a nenáboženského výrazu křesťanského
poselství souvisí problém pojmu „Bůh“: ten je podle Hejdánka pojmem
nábožensky, myticky a metafyzicky nejzatíženější a je zapotřebí ho nově
uchopit. K pojmu „Bůh“ přistupujeme vždy z pozice předmětného úzu
myšlení, která nám ale nedovolí postihnout něco z nepředmětné povahy Boží
skutečnosti.
Abychom byli schopni dále sledovat a alespoň nějak porozumět těmto
Hejdánkovým výzvám, musíme se nyní pokusit o vysvětlení Hejdánkova pojetí
předmětnosti, nepředmětnosti a nepředmětného myšlení, a teprve pak se
vrátíme k požadavku očištění pojmu „Bůh“. Charakter ryzí nepředmětnosti
má podle Hejdánka právě víra a pravda, a zvláště o pravdu nám nadále
půjde.

30
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3. Nepředmětnost a nepředmětné myšlení
3.1. Mýtus
Problém nepředmětného myšlení začněme u počátků myšlení vůbec. Kde
se vzal způsob myšlení dnešního Evropana? Hejdánek poukazuje na to, že
většina Evropanů myslí (myslí-li vůbec) stylem, který je bytostně řeckého
původu, a proto se pojďme podívat do světa starých Řeků.
Půdou, na níž se logos zrodil, byl svět mýtu a jeho archetypů,
božských pravzorů, a tak se porozhlédněme po mytické krajině, ve které
jsou zapuštěny kořeny logu, z něhož celá tradice zpředmětňujícího myšlení
vyrůstá. Se světem mýtu jsme se již krátce seznámili výše: ukázali jsme
si, že mýtus je zcela konkrétní rozvrh odpovědí, ve kterém všechny otázky
- ať už si je pokládáme či nikoli – jsou zodpovězeny původem toho či
onoho zkoumaného jevu přímo u bohů či heroů, a v němž veškeré lidské
jednání dostává smysl. Člověk žijící v mýtu je dle Hejdánka obrácen do
minulosti a snaží se co nejpřesněji napodobovat božské archetypy, každé
vybočení z této nápodoby může znamenat vážnou hrozbu uvržení člověka do
chaosu, z něhož vede cesta jen zpět, k tomu, co trvá uprostřed změn, zpět
k nápodobě archetypů. Ponořme se nyní hlouběji a ukažme si zásadní funkci
mýtu a změnu, kterou přinesla tzv. logizace mýtu.
Hlavní funkce mýtu tkvěla podle Hejdánka v tom, že vedla člověka
k tomu, aby se cele vnořil a ztotožnil s děním, které se odehrávalo právě
teď - měl se stát tomuto dění přítomným, odevzdat se mu, být při něm.
Toto dění, aktuální životní událost se ovšem stalo zcela skutečným až po
zpřítomnění nějaké události archetypické a ztotožnění se s ní. Taková
archetypická událost je jednou provždy hotová, daná, věčně přítomná.
Jan Patočka kladl velký důraz na pravěk, který byl nejpodstatnějším
mytickým prvkem a v němž se odehrálo vše podstatné. Člověk podle něj pak
už jenom opakuje to, co se v pravěku událo, a přítomnost pociťuje jako
degradaci. Život v mýtu také neposkytoval místo pro samostatnost a
kritičnost, všechny otázky byly rozřešeny ještě dříve, než se člověku
vůbec kladly.32 Z. Kratochvíl popisuje mýtus jako spojení všední
zkušenosti s velkolepým kosmickým děním. Zabývá se také původem slova
„mýtus“: v překladu znamená „vyprávění“ a vzniklo od slovesa „mýtheuein“.
Mýtus měl formovat úžas vůči posvátnu do podoby úcty, kterou bylo možno
demonstrovat slovem či obřadem. Počátkem mýtické minulosti je pak podle
Kratochvíla „zlatý věk“, kdy bohové žili s lidmi.33
E. Rádl v Dějinách filosofie popisuje mýtus jako projev duchovního
života na rozhraní mezi životem animálním a civilizovaným. Mýtus
přirovnává ke snu, který vládne člověkem, mluví z lidí. Ukazuje, že mýtus
má jen zřídkakdy původce, že ho nikdo ani vytvořit nechtěl, že mýtus
vystupuje z mysli lidí jako mlha z údolí.34
Tolik k problematice mýtu, kterou se Hejdánek sice také zabývá,
zkoumá ji však pod zorným úhlem svých dalších filosofických záměrů,
32
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konkrétněji: zaměřuje se především na průběh překonávání mýtu a
zdůrazňuje to, že mýtus nebyl zcela zničen. Říká, že v hlubinách lidského
jednání a myšlení, pod prahem reflektující kontroly, mýtus dosud přežívá.
Dodává, že mýtus byl stavem mysli, počátkem duchovního života a šířil se
„nákazou“, nikoli přesvědčováním či rozumovou úvahou. Zdůrazňuje také
zaměřenost mytického člověka do minulosti, k nápodobě archetypů. Důležitý
se mu ovšem zdá proces překonání mýtického způsobu života, a proto
navážeme na jeho myšlenky o něco níže v rámci zkoumání zrodu filosofie.
3.2. Zrod filosofie
Zatím jsme si přiblížili mýtickou půdu, na níž vznikla pojmovost;
jak se zmíněná zpředmětňující pojmovost zrodila, na to se podívejme dále.
Její zrod úzce souvisí s počátky filosofie, a tak prozkoumejme, kde tyto
počátky spatřuje E. Rádl, J. Patočka – Hejdánkovi učitelé - a teprve na
pozadí těchto pojetí vyvstane odlišnost hlediska Ladislava Hejdánka,
který celou problematiku počátků myšlení řeší se stálým zřetelem
k předmětnosti a nepředmětnosti. Ukáže se také, že narozdíl od těchto
zmíněných klade největší důraz na zakotvení v pojmovosti, ve kterém
spatřuje samotný počátek filosofie
E. Rádl připodobnil počátky filosofie k počátkům řeky – ta má snad
mnoho pramenů, snad její pravý zdroj ještě neznáme, ale jako má řeka
určitý počátek, tak lze lokalizovat i prameny filosofie. „První sliby
filosofického jara“ spatřuje 1) v okamžiku, kdy z mytického chaosu
vystupují zákony orientálních vůdců a despotů - byly to první pokusy o
zavedení řádu do chaosu: Zákoník Hammurabiho (2000 l. př.n.l.) a Mojžíšův
zákoník; 2) v kolonizačním úsilí od 12. – 8. stol. př.n.l., kdy vznikaly
řecké kolonie v Malé Asii, Africe, v jižní Itálii. Koncem 7. stol.
př.n.l. byla řecká víra rozvrácena a bohové Olympu se stali pouhým
předmětem rozmluv filosofů. V té době také skončila řecká kolonizace. Do
této doby klade Rádl počátky filosofie. Filosofie byla kulturním činem,
byla podniknuta lidmi. Šlo o pokusy kritických lidí, kteří chtěli
myšlenkou ovládnout svět – pokusy, které se draly kupředu. Řecká
vzdělanost byla založena podnikavými kolonizátory a Homérem. Rádl klade
velký důraz na snahy prvních filosofů o umírněnost a ukázněnost.
Základním heslem bylo: Poznej sám sebe! Filosof se měl obrnit proti ranám
osudu a nehnout brvou, ať se děje cokoli… Další zásadní tendencí byla
snaha uzavřít se do sebe a pohrdat činy a starostmi ostatních. Podle
Rádla celá antika sdílela tento pesimistický názor na poslání člověka na
světě.
J. Patočka spatřuje zrod filosofie v okamžiku, kdy chaos, nekonečno,
to, co vše objímá, přestalo být pouhým obrazem a pouhým kusem vyprávění
se šťastným koncem, tedy ve chvíli, kdy je pochopena jeho neodbytnost a
učiněny kroky k jeho odhalení a rozboru - v této chvíli vzniká nový
životní pocit, z něhož vzroste filosofie. Dále pak dodává: „Příměří
uzavřené s tím, co jest, zmizelo. Nevíme nyní, jak přicházíme k tomuto
celku, který přece je neodbytně tu, který nás objímá, který musíme
„pochopit“, poněvadž je nám cizí. Pocit, který se nás zmocnil, je
odcizení, údiv.“35
Ukažme si nyní, jak zrod filosofie vidí Ladislav Hejdánek. Na tomto
místě je nutné dodat, že problematikou mýtu a zrodu filosofie se nezabývá
v takové šíři jako např. Rádl či Patočka. Plně mu k další filosofické
práci stačí odhalení počátků filosofie, jako objevení logu. Logos v jeho
pojetí také nejvýrazněji nabývá významu „pojem“. Na daný problém hledí
prizmatem zpředmětňování, a tak své úvahy začíná tvrzením, že pro lidské
myšlení je typické to, že se odnáší k něčemu sobě vnějšímu. To platí
zvláště pro myšlení, které je nám vlastní - myšlení logické, tj. to,
které je organizováno logem. Řekům pak připisuje závratný objev, který
35
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tkvěl v rozlišení řeči–mythos a řeči–logos. Právě v tomto novém zakotvení
v pojmovosti vidí samotný zrod filosofie a evropského myšlení vůbec.
Zásadní rozdíly mezi oběma druhy řeči pak spatřuje v tom, že myšlení
mytické není pojmové, nýbrž situační a dějové, a chápe ho jako jeden typ
myšlení nepředmětného. Řecké tradici připisuje nikoli překonání mýtu, ale
jen jeho racionalizaci a do jisté míry i prohloubení.
Operujeme
tu
ovšem
s takovými
pojmy,
jako
je
předmětnost,
nepředmětnost, zpředmětňování, aniž bychom je náležitě vysvětlili. Řekli
jsme, že Hejdánek spatřuje nejdůležitější okamžik v procesu zrodu myšlení
v objevení logu, který stojí na počátku celé zpředmětňující tradice.
Pojďme se tedy nyní na tuto tradici podívat.
3.3. Myšlení předmětu
Vraťme
se
k
Hejdánkovu tvrzení,
že
pro
lidské
myšlení
je
charakteristické být vždy myšlením něčeho nebo na něco, tzn. že se
vztahuje či odnáší k něčemu, co není jeho součástí, k něčemu mimo sebe.
To něco, k čemu se myšlení odnáší, pak tradičně označuje jako předmět.
Předmět pak znamená to, co je vmeteno či vrženo vpřed, to, co stojí před
námi. Předmětem myšlení je tedy to, co myšlení před sebe promítá, vrhá.
„Vlastně tu už nezáleží na tom, zda předmět před námi původně a sám od
sebe stojí, anebo zda jsme jej před sebe postavili či hodili; důležité je
něco jiného, totiž že skutečnost, která je kolem nás, se nám ať už
přirozeně nebo uměle drobí na jednotlivé předměty, opticky přehlédnutelné
a tudíž přehledné, vymezené a omezené, konečné, dávající se nám cele a
plně k dispozici.“36 S předmětem pak můžeme jakkoli zacházet, používat ho.
Zvykli jsme si na to, že vše, s čím se setkáváme, buď předmětem je, či
z toho lze předmět udělat. Proto své okolí chápeme jako soubor předmětů,
které vydělujeme ze skutečnosti, jež je kolem nás. Je to tím, že žijeme
v prostředí, které jsme si většinou uměle vytvořili, a obklopují nás
předměty, které využíváme. Uprostřed této skutečnosti pak pobýváme
v první řadě prakticky. Z toho podle Hejdánka plyne náš narušený vztah
k přírodě. Vnímáme ji jako předmět, a tak ji neváháme využít a vyrábět
z jejích zdrojů předměty pro naše potřeby. Dalším rizikem je chápání
druhého člověka jako předmětu, toto nazírání na druhého je již krajně
nehumánní, a přece se dělo a děje.
3.4. Intencionální předmět a pojem
Vraťme se ale ještě k lidskému myšlení a konkrétněji k tomu, jak
dochází k vlastnímu poznání předmětu. Naše myšlení je charakteristické
tím, že se odnáší k věcem a zároveň je organizováno logicky, tj. logem.
Toto logické uspořádání umožňují pojmy, které lidskému myšlení umožňují i
to, aby se za různých podmínek a okolností vztáhlo vždy k témuž předmětu.
Tuto schopnost či vlastnost vztahovat se k něčemu - tomuto myšlení
vnějšímu – pak nazývá intencionalitou. To, k čemu se naše myšlení
vztahuje, je podle Hejdánka intencionální předmět. Důsledně odlišuje mezi
pojmem a intencionálním předmětem. Ukažme si to na příkladu: budeme-li se
při hodině biologie bavit o čolcích, budou čolci něčím vně našeho
myšlení. Budeme zkoumat tvar jejich těla, zbarvení, hmotnost apod.
Zajisté budeme schopni porozumět a pochopit, proč se to má s čolky tak a
ne jinak. Pojedeme-li za nějakou dobu k rybníku, budou naše duševní
stavy, podmínky a okolnosti zcela jiné než při hodině biologie, a přesto
budeme schopni použít svých poznatků, kterých se nám při výuce dostalo a
které jsou zde nutně zapotřebí, a čolka správně identifikujeme. To je
možné právě schopností myšlení vztahovat se i v odlišných podmínkách
k témuž předmětu, který budeme nadále chápat jako předmět intencionální.
36
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Je zde ovšem zapotřebí striktně rozlišit pojem čolka od čolka jakožto
intencionálního předmětu. Jasně tento rozdíl vyvstane, zaměříme-li se na
jejich rozdílné funkce a vlastnosti. Pojem čolka je jen prostředkem
myšlení k tomu, aby se soustředilo jen na čolka a na nic jiného.
Vlastnosti tohoto pojmu nejsou zásadně důležité a jsou odvozeny z povahy
intencionálního
předmětu
a
jeho
vztahu
k ostatním
intencionálním
předmětům. Pojem čolka tak nemá žádné skvrny ani blány, ale je možno
o něm říci, že je daleko konkrétnější než pojem vodní živočichové.
Intencionální předmět je pak charakterizován tím, že nemůže být
libovolně zaměněn s jiným intencionálním předmětem, že je jako celek
naprosto neproměnný. „Nejdůležitější vlastností všech intencionálních
předmětů je jejich absolutní fixovanost, neproměnnost.“37 Jen díky pojmům
a jejich prostředkování je možný přechod od jednoho intencionálního
předmětu k jinému. Další důležitou vlastností těchto předmětů je, že je
nelze umístit v reálném čase ani prostoru, z čehož vyplývá, že je
nemůžeme
zaměňovat
s žádným
jsoucnem
„reálným“,
tj. s předmětem
v ontologickém smyslu.
Pojďme si ale dále ujasnit, jak Hejdánek chápe realitu a reálná
jsoucna.
3.5. Pravá a nepravá jsoucna
Hejdánkovi se zdá důležité rozlišit pojmy realita a skutečnost a
navrhuje používat slovo realita jen pro „nejnižší odrůdu“ jsoucen, kterou
jsou „pouhé věci“. Snaží se tím poukázat na to, že věc - pouhá věc - je
něco méně než živá bytost. Aby ukázal, co je opravdu skutečné, rozlišuje
mezi dvojím typem „skutečných jsoucen“, mezi tzv. „pravými a nepravými
jsoucny“.38 Pravá jsoucna jsou jakýsi vnitřně integrovaný celek, jakási
vnitřně založená a udržovaná jednota, např. atomy, molekuly, buňky… Pro
tento vnitřně integrovaný celek pak zavádí pojem subjekt. Tento subjekt
chápe i s ohledem na kontext, do něhož vstupuje a do něhož je zapojen.
Například budeme-li zkoumat včelu, musíme ji zkoumat jako člena nějakého
včelího společenství, které podstatně ovlivňuje její chování.
Potud se mi Hejdánkovo uvažování zdá zcela v pořádku a oprávněné.
Další rozlišení na pravá a nepravá jsoucna je již poněkud temné, málo
vysvětlené a odůvodněné: kupříkladu pravá jsoucna charakterizuje jako
„jsoucna ve své jsoucnosti nezávislá na tom, jsou-li jako taková vnímána,
jsou-li za taková považována a reaguje-li někdo nebo něco na ně jakožto
na jsoucna…, např. molekuly a atomy“, a nepravá jsoucna jako ta, „jejichž
jsoucnost je jim jakožto takovým nevlastní, ale je odvozená ze jsoucnosti
jiných, dalších, vposledu však pravých jsoucen (takže je nelze prohlásit
za „nic“), ale jakožto taková sama o sobě „nejsou“, nýbrž jsou jako
jsoucna jen vnímána, jsou za ně považována, je na ně jako na jsoucna
reagováno. Hrst kuliček nebo hromada cihel jsou takovými nepravými
jsoucny.“39 Hejdánek ovšem důrazně odmítá zjednodušení, díky kterému
bychom mohli za pravá jsoucna považovat pouze živé bytosti, a to až
k buňkám, z nichž se skládají, a za nepravá jsoucna neživé předměty,
věci. Nakonec, toto rozlišení není pro další filosofický postup příliš
důležité, postačí nám, zapamatujeme-li si jen rozdíl mezi pravým (vnitřně
integrovaným) a nepravým (od pravého odvozeným) jsoucnem. Zásadní pro nás
je rozlišení pojmu a intencionálního předmětu a rozdíl mezi předmětnou
a nepředmětnou stránkou skutečnosti, jak se k němu dostaneme.
3.6. Předmětné myšlení
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Předmětným myšlením – nebo také zpředmětňujícím - Hejdánek rozumí
tradiční evropské myšlení, které je spjato se zmíněnými počátky
filosofického myšlení a konkrétněji s objevením logu. Teprve díky tomuto
řeckému vynálezu pojmů si člověk mohl začít uvědomovat, že mezi ním a
skutečností je velmi komplikovaná oblast zprostředkovávání, kterou se
snažil zmapovat. U Řeků ovšem nešlo jen o zkoumání této oblasti, nýbrž o
její novou organizaci, a to právě díky pojmům a pojmovosti. Nicméně tato
řecká zpředmětňující pojmovost se Hejdánkovi zdá být nedostatečná. Kde
tomu tak je - a zda-li vůbec - se přesvědčíme dále.
Předmětné či pojmové myšlení každou skutečnost nazírá jako předmět,
jako reálnou věc. Důsledkem zmíněného přístupu ke skutečnosti je to, že
ze skutečnosti, která je předmětná jen zčásti či vůbec ne, se stane
skutečnost předmětná, stane se předmětem. Takové nazírání skutečnosti je
podle Hejdánka vlastní vědě, která zkoumá vždy jen určitý výsek
skutečnosti, ale nezabývá se skutečností vcelku. Vědy se spoléhají na to,
že skutečnost lze poznat po částech: každá zkoumá jen určitý díl
nezávisle na celku. Tak postupuje specializace věd. Zde se Hejdánek
dovolává Patočky, který to již vyjádřil tak, „že vědy si mezi sebe
univerzum rozdělily, ale že už nejsou schopny na základě svých poznatků a
znalostí nikdy dát svět znovu dohromady“. 40 Pro nás je důležité vědět, že
na svět vcelku se nedá nahlížet jako na předmět a že jej nelze myšlenkově
konstruovat.
Akt myšlení se Hejdánkovi zdá být vnitřně koordinován pojmem a
jakoby zvnějšku intencionálním předmětem, který je - jak jsme si již
ukázali - jakýmsi myšlenkovým modelem, pojmovým konstruktem, a není
složkou světa. Teprve prostřednictvím dvojice pojem a intencionální
předmět je míněn nějaký reálný předmět, tedy skutečnost myšlenkově
nekonstruovaná. Předmětné myšlení Hejdánek dále charakterizuje jako
myšlení orientující se na předmětné skutečnosti, konkrétněji na předmětné
stránky skutečnosti, v důsledku čehož není ani schopno rozlišit mezi
pravými a nepravými jsoucny. Také nedokáže správně postihnout podstatu
pravých jsoucen, přistupuje k nim jen jako k pouhým předmětům, jako by
byly pouze předmětnými, a tudíž nepravými jsoucny. Chápe je jako ryzí
předmětnost
a
vůbec
nereflektuje
jejich
nepředmětnou
stránku
(o
nepředmětnosti budeme hovořit dále, a tak otázku po nepředmětné stránce
skutečnosti ponechme prozatím otevřenou). Hejdánek dále upozorňuje na to,
že vnímanou věc nemáme před sebou
nikdy celou, tj. nikdy ji nemůžeme
vidět ze všech stran najednou. A tak ani myšlení nemá v představě nikdy
před sebou celou věc, dokonce jsou takové skutečnosti, které před sebou
nemůže mít vůbec – jsme to například my sami, kteří se nemůžeme postavit
sami před sebe, protože je zapotřebí abychom to byli my, kdo se bude mít
před sebou. Nikdy se nemůžeme stát předmětem. Dále se nám dle Hejdánka
předmětem nemůže stát naše okolí – ve smyslu osvojené okolí či osvětí – a
svět vůbec. Je krajně nebezpečné nahlížet na svět jako na hromadu či
skladiště věcí, stejně tak jako jednat s druhým člověkem, jako by byl
pouhou věcí.
Více se nám předmětné myšlení odhalí Hejdánkovým popisem podvojné
intencionality. V každém pojmovém myšlení rozlišuje nejen akt myšlení od
myšleného (cogitans od cogitatum), ale pokračuje rozlišením onoho
myšleného, o kterém říká, že není pouze jedno, ale dvojí. Odtud dvojí
intencionalita. Jsme zvyklí předpokládat, že každá skutečnost je reálná,
že je to věc. Hejdánek ale namítá, že to, na co můžeme myslet, nemusí být
vždy za každou cenu věcí, a poukazuje na to, že ono myšlené má svou
stránku předmětnou, kterou můžeme jako předmět nahlížet, a svou stránku
nepředmětnou. Nepředmětná stránka je ta, ze které nikdy věc neuděláme a
nikdy na ni tak nemůžeme nahlížet a je navíc předmětným myšlením
nepostižitelná. Tak můžeme jednu intencionalitu nazvat předmětnou a
druhou nepředmětnou. „Skutečné předmětné myšlení se pak plně a výhradně
soustřeďuje na předmětné intence a konotace a vytěsňuje ze svého povědomí
40
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jakýkoli zájem a vůbec záměrný nebo jen vědomý vztah ke svým intencím a
konotacím nepředmětným.“41 Nyní více k nepředmětnosti.
3.7. Nepředmětné myšlení
Intencionalita je vlastní každému myšlení, proto nemůžeme v žádném
případě chápat nepředmětné myšlení jako myšlení, které nemá žádný
předmět, jako myšlení bez předmětu, tj. bezpředmětné. Nepředmětné myšlení
je pokusem o alternativní přístup ke skutečnosti. Výsledkem takovéhoto
přístupu ovšem nebude konstrukce předmětů z této skutečnosti, nýbrž
jakási „otevřenost vůči té stránce skutečnosti, která nemůže být chápána
jako skutečná danost, jako ontický předmět, nýbrž která má jakousi
svéráznou osobitost, vlastní smysluplnost a tím podíl na nějakém širším
smyslu, kterému se musíme rovněž otevřít, máme-li postřehnout vlastní
smysl
nějaké
konkrétní
skutečnosti.“42
Hejdánek
se
problematikou
nepředmětného myšlení zabývá kvůli nedostatečnosti myšlení předmětného,
kterému
něco
podstatného
ze
skutečnosti
uniká.
Hejdánek
danou
43
problematiku ozřejmuje příkladem se svrchníkem , my použijeme podobný.
Je velmi častým jevem žádat o něco nepřímo. Každý z nás alespoň
jednou v životě takto o něco požádal. Zvláštním způsobem takovéto žádosti
je následující případ: matka s dospívající dcerou v obchodě, dcera
přehnaně mile: „maminko, Tobě to dneska ale tak sluší! Vyspala ses
dobře?“ Důvtipná matka však odtuší: „milá zlatá, tak na tohle si budeš
muset našetřit sama!“ Myslím, že nikomu z nás není tento dialog
nepochopitelný, a to i přes to, že na první pohled mluví obě jeho
účastnice o něčem jiném. Hejdánek by na otázku, jak můžeme chápat matčina
slova jako odpověď na dceřin dotaz, vysvětlil takto: v dceřině otázce je
možno nalézt dvě intence, viz. popis podvojné intencionality výše.
Předmětem první je dobrý spánek matky a předmětem druhé dcerou velmi
žádaný oděv. První intencionální předmět je zřejmý, neboť se o něm
v otázce mluví, zatímco druhý takto zřejmý není, protože o něm se
nemluví. Odhalíme ho jen dešifrováním otázky po dobrém spánku jako
nepřímé žádosti o zakoupení nějakého úboru. Hejdánek - jak jsme již
uvedli - první intenci pojmenovává jako intenci předmětnou a druhou jako
intenci nepředmětnou.
V souvislosti s tímto Hejdánek hovoří o nepředmětných výzvách či
tzv. předmětných
a
nepředmětných
komponentách
jsoucen.
„Jednou
z nejvýznamnějších podob skutečností, které nemohou být považovány za
jsoucna, jsou nepředmětné výzvy, s nimiž jsme každý den a v každou chvíli
nějak konfrontováni. Lidská situovanost je bez nich nemyslitelná, ale
tradiční chápání je nebere příliš na vědomí, a pokud se tomu nemůže
vyhnout, převádí je na něco jsoucího… Pro nepředmětné výzvy je však
podstatné, že nejsou danostmi, tedy že nám nejsou dány, ale že k nám
přicházejí jako nedané a že se nám dávají, tj. nabízejí se naší
vnímavosti, která se ovšem velice liší od každé vnímavosti smyslové, a
otvírají se našemu porozumění, které se opět velice liší od porozumění
tomu, co již bylo vyřčeno nebo napsáno.“44
Hejdánek se domnívá, že s nepředmětnými výzvami pracujeme po celou
dlouhou dobu více než dvou tisíciletí, že to není třeba dokazovat
(ukázali jsme si to výše na příkladu matky s dcerou). Skutečným problémem
se mu zdá potřeba vypracovat nějaký nový pojmový typ práce s nimi. Jako
pomůcku proto prozatím zavádí pojem „intencionální nepředmět“.
Zde se nabízí otázka,
jak se těmto nepředmětným výzvám máme
otevřít? Jak je vnímat a jak o nich hovořit, jsme-li v zajetí pojmů a
41
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předmětného, pojmového myšlení. Kam máme vystoupit, kam se odnést, odkud
budeme moci o nepředmětnosti něco vypovídat? Hejdánek sám tyto otázky
množí, a ukazuje tak na nezajištěnost svého myšlenkového pokusu. Říká
ostatně, že celá jeho práce na půdě nepředmětnosti je jen jakýmsi pokusem
o nastínění této problematiky a snahou vtáhnout posluchače, čtenáře do
dialogu na toto téma. Nicméně letmo naznačí cestu, kterou bych si nyní
dovolila více rozvést. Jako přístupovou cestu k nepředmětnosti vidí umění
a zvláště poezii. Sám se do odůvodnění svého tvrzení nepouští, a proto se
o to pokusím já.
3.8. Umění jako cesta k nepředmětnosti
Pokusme se nyní konkrétně ukázat jednu z cest, skrze kterou se lze
dotknout nepředmětnosti, tedy toho, co k nám přichází jako „nedané“ a
otvírá se „našemu porozumění, které se velice liší od porozumění tomu, co
již bylo vyřčeno nebo napsáno.“45 Touto cestou bude pokus o porozumění
jazyku poesie - na interpretaci básně Vladimíra Holana si ukážeme, jak se
nám mohou odkrývat nepředmětné komponenty světa, v němž žijeme.
Vladimír Holan je jedním z nejnepřístupnějších básníků vůbec a jeho
zašifrovaná poezie vestavěná do jeskyně slov je pro mnohé čtenáře
neprostupnou změtí veršů a slok. Pro nás však bude jeho tvorba vhodným
příkladem. Uvedená báseň pochází ze sbírky Vanutí:
Chorá láska
Vladimír Holan
Na kovadlině vody, tkvěním znaven již,
kuje si oblak v krok sandály přesvětlé.
Ó jaro v kladivu! Ale až v červnu zříš
lekníny, jiskry odlétlé.
A ještě odněkud ten rozmach kladiva
dopadá v srdce tvé a mé.
Snad vzejde květ, jejž jiskra rodívá,
kdy ale, nevíme.
Na kovadlině vody, tkvěním znaven již,
kuje si oblak v krok sandály přesvětlé.
Ó jaro v kladivu! Ale už v červnu zříš
lekníny, jiskry odlétlé.
Při pokusu o interpretaci se nejprve zaměřme na první sloku básně začněme pohledem na to, co je v ní explicitně vyjádřeno, tedy její
„předmětnou rovinou“: první verše nás zavádějí do jarní přírody, k vodě a
oblakům. Už po druhém přečtení však tyto „věci“ ožívají: voda - snad
jezero, snad klidná plynoucí řeka - se mění v hladkou a pevnou kovadlinu;
z odrazu mraků na hladině se stává bílý sandál; jaro, které lze
konkretizovat v rozpustilé sluneční paprsky, jemně hřejivé světlo a
vlhkou vůni větru, se zhmotňuje jednak v energii, jednak v třpytivě
lesklé kladivo. V tomto okamžiku se statický obraz rozpohybuje, těžké
rány kladiva zvoní o hladinu a jiskry letící jarním vzduchem dopadají do
klidné vody jezera. Verš „Ale až v červnu zříš/ lekníny, jiskry odlétlé“
však náhle rozpohybovaný obraz zpomaluje, viditelný výsledek veškerého
úporného snažení jara je odsunut daleko do budoucnosti a nám je
poskytnuta pouhá naděje na to, že jas jisker se jednou změní v květy
leknínů… Již tímto „převyprávěním“ však do jisté míry opouštíme základní
(předmětnou) rovinu výkladu. Přesto: pokračujme k další sloce, která je
pro výklad básně klíčová - teprve pak si tento posun vysvětlíme.
45
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Stavba druhé sloky je svým obsahem paralelní ke sloce první, dochází
tu jen k drobným obměnám: „…rozmach kladiva/ dopadá v srdce tvé a mé“.
Těžké rány kladiva tentokrát dopadají přímo do srdce. Motiv srdce, jeden
z klasických symbolů poesie, odkazuje k emocím, nejčastěji k lásce, a i
my ho tak budeme interpretovat. Kladivo tu je jednak metaforou jara,
které zvonivě tepe hladiny rybníků a hlasitým jiskřením vlévá život do
rozmrzající země, jednak v sobě obsahuje příznak bezohlednosti a
tvrdosti, která může drtit. Uvedený verš lze tedy vyložit následovně:
jaro představuje lásku, cit, který nám (resp. „mně“ a „tobě“) dává sílu a
po nekonečném období zimy a chladu nás probouzí k životu, svou intenzitou
nás však může rozdrtit na prach. Následující verš („Snad vzejde květ,
jejž jiskra rodívá“) jako by se snažil popřít ničivou sílu lásky, přesto
však nijak kategoricky a přesvědčivě – „snad“, ne „určitě“ – a naději
stavěl jen na víře v její dobro; stále však zůstává pachuť strachu z její
neomezené moci. I konec sloky zůstává otevřený: rozkvete, „kdy ale,
nevíme“.
Na pozadí této interpretace získávají zbývající dvě sloky (které
celou báseň rámují) metaforický charakter – sdělují vlastně totéž, co
sloka prostřední, jen jinými slovy, jakýmsi podobenstvím, symbolem,
obrazem. Analogicky lze tedy vyvozovat, že člověk, „tkvěním znaven již“
(v letargii z dlouhého období citového chladu), si nechá jarem ukout
sandály (volá po lásce, která jediná ho může „obout“ pro další cesty, tj.
dát mu sílu žít), jiskry odlétající od kovadliny by pak měly zažehnout
žádaný plamen – rozhoří-li se (rozkvetou-li lekníny), to zůstává otázkou
budoucnosti. Ale jak ukazuje závěrečný verš („už v červnu zříš“),
budoucnosti nijak vzdálené.
Z uvedeného výkladu je jasně patrné, že jsme již nadobro opustili
doslovný (předmětný) význam veršů a tímto posunem se pokusili naznačit
některé další možné intence, resp. odkázat na další možné intencionální
předměty obsažené v dané básni. Interpretací, „převyprávěním“ básně jsme
se tedy snažili zachytit nepředmětnou rovinu jejího sdělení, dokonce si
troufám tvrdit, že rovinu podstatnější a důležitější než samotný doslovný
význam.
Jazyk poesie je našemu každodennímu dorozumívání vzdálen, v běžné
řeči obvykle nebásníme. Přesto lze i tady objevit oblast, která se
básnickému myšlení a jazyku velmi podobá: frazeologie. Frazém, tedy
ustálené slovní spojení, představuje zvláštní rovinu jazyka: význam
jednotlivých slov vstupujících do frazému je totiž naprosto odlišný od
významu výsledného slovního spojení. Pro názornost si uveďme příklad, na
němž bychom vysvětlili tento významový posun: rčení „dobrák od kosti“.
Řekneme-li o někom, že je to „dobrák od kosti“, nebudeme se zamýšlet nad
tím, jak kvalitní či „chutný“ je jeho skelet, popřípadě to, co lze od
jeho kostí oddělit (svaly, vazivo či nervy?), a jak to vůbec technicky
provést, ale zcela samozřejmě si toto sdělení přeložíme ve smyslu
„bytostně dobrý“, „morálně nezkažený“, „altruistický“ apod. Intence
jednotlivých komponentů frazému (tj. kosti a to, co je „na“ nich, popř.
„od“ nich, dobré) je v běžné řeči popřena či úplně odstraněna a v daném
slovním spojení se prosazuje pouze jeho intence „druhotná“, nepředmětná.
S touto dvojí intencionalitou často pracuje poesie, pro níž jsou
právě fráze a klišé výzvou k narušení jejich ustálenosti a vžitého
významu, a tak i možností, jak dosáhnout ozvláštnění či aktualizace – a
to právě prostřednictvím doslovnosti, tj. návratem k ryze předmětnému
chápání daného slovního spojení. Příkladem nám může být závěrečná sloka
básně „Ať bahno ať pták“ ze sbírky Jiřího Koláře „Křestný list“:
Ať na schodišti žeber spíš
Nemoce troubí žes od kosti dobrák
Ať nikde kaňky nespatříš
Smrt přichází jak jí narost zobák46
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Rčení „dobrák od kosti“ tu sice stále odkazuje ke svému nepředmětnému
významu „bytostně dobrý“, je-li však tento obrat zasazen do uvedeného
kontextu, odvede nás jeho interpretace zpět k předmětnosti: nemoc je
čímsi fyzicky niterným a ačkoli je spíše abstraktního charakteru, je tu
„zkonkrétněna“ právě tím, že stojí vedle (významově velmi blízkého)
konkréta kost. Nemoc tu jde až „na kost“, přímo k fyzicky existující,
hmatatelné věci, a zároveň je médiem, které odtud může věrohodně přinést
zprávu o dobrotě toho, komu náleží. Pokud bychom se pustili do pátrání po
etymologii tohoto frazému, myslím, že bychom se mohli dostat až k těm
úvahám o člověku, v nichž fyzická i psychická rovina nebyly nijak
odděleny a původ lidských vlastností byl spatřován kdesi v „jádru“
člověka, tedy uvnitř jeho těla, proto snad u kostí… Ostatně, odtud by
mohla pocházet i celá řada rčení obsahujících další orgány lidského těla,
např. srdce („má srdce na dlani“, „žal v srdci“ apod.).
Jaký je vztah mezi předmětným, explicitně vyjádřeným, významem slov
a jejich významem nepředmětným? A jak spolu oba významy souvisí? V poesii
bývá touto souvislostí jistá vizuální analogie – každá metafora je
vystavěna na podobnosti základního (předmětného) významu daného pojmu a
toho, co je jím nově označeno.
Nepředmětné komponenty skutečnosti však mohou v řeči prosvítat i jiným
způsobem: z kontextu. Věta, která má sama o sobě zcela předmětný význam,
může získat – je-li použita v určitých souvislostech a v dané situaci – i
další intenci, tj. postihnout nepředmětný rozměr skutečnosti (příklad viz
předchozí kapitola – matka s dcerou v obchodě).
Hejdánek vidí v poezii jednu z možných cest, nikoli však cestu
jedinou. Na mnoha místech47 vybízí filosofii k zásadní reformě. „Bude
nezbytno vypracovat nové kategorie, ale zejména bude nezbytno se naučit i
filosoficky (a vědecky) pracovat s nepředmětnými komponentami myšlení;
bude možno se tomu naučit zejména u básníků (v tom je význam
filosofických rozborů básnických textů)...“ „Filosofie bude muset najít
způsob, jak rozvrhnout a realizovat svou vlastní, specificky filosofickou
praxi s nepředmětnou stránkou skutečnosti“48
Další oblastí - kde k nám nepředmětnost jakoby přímo promlouvá – je
svět výtvarného umění. Jak jsme se již mnohokrát zmínili, nepředmětností
(nebo nepředmětnou výzvou) míní Hejdánek určitou otevřenou možnost, která
je však omezena jistými konvencemi, kolaborujícími s předmětným myšlením,
nutnými pro pochopení sdělovaného. Ve vizuálním umění je to problém
vztahu mezi realitou a obrazem. Nepředmětnost můžeme takto chápat i jako
místo pro něco, jako prázdno, jako možný prostor. Jednou ze strategií,
jak se s problematikou vyrovnat, je tvorba alternativního emocionálního
prostředí. Vyvstává zde otázka po smyslu prostoru v jeho vymezení,
v ohraničení, a v jeho vyplnění. Ta nás směruje na cestu ze světa autora
do prostoru obecného, neurčitého, ve kterém lze předmět jen těžko
uchopit. Předmětnost se zde sice znejasňuje, ale význam se nevytrácí.
Pouze bledne vně jeho nejisté a námi tvořené budoucí hranice.
Nepředmětnost se takto stává místem pro diváka. Místem kam upíráme náš
pohled.
V zobrazovacích tendencích vizuálního umění, které se zabývají
percentuálním
zachycením
„skutečnosti“
a
její
transformací
do
„realistického“ obrazu, daná problematika není na první pohled zřejmá.
Díváme se zde do prostoru, který je iluzorní, nesvazující, vábící zrak.
Působí dojmem skutečného, ale při vědomí nemožnosti této skutečnosti
dosáhnout. Použiji proto raději příklad vyjádření „nezobrazivého“ v jedné
z jeho nejradikálnějších poloh. Zde mám na mysli monochromní tendenci
v malbě. Nejprve přiblížím její historii. Původ můžeme sledovat od první
čtvrtiny dvacátého století (např. Kazimir Malevič, Bílá na bílé, 1918, či
později
polský
unismus,
např.
Henrik
Stazewski
nebo
Władisłav
47
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Srtzeminski…). Monochromie poté dosáhla svého vrcholu v letech šedesátých
hlavně v americkém prostředí (např. Ad Reinhard, Robert Ryman…), kde byla
velmi úzce propojena s konceptuálními tendencemi, často opouštěla i
médium malby a závěsného obrazu. Od konce šedesátých let můžeme podobné
směřování vidět i u nás, kde však bylo a stále je jeho působení velmi
problematické. Monochromie je sice tendencí uznávanou ale svými nároky na
diváka, na jeho pozornost a intelektuální reflexi, spíše menšinovou. Má
všechny klady a zápory (např. prázdná estetika), které k ní patří.
V Čechách můžeme mluvit spíše než o čisté monochromii o monochromii
zdánlivé (např. Petr Kvíčala, Martin Kolář, Vanesa Hardi, Daniel
Hanzlík…). I tak je to ideální modelové prostředí „nepředmětného“ umění.
Jako příklad nám může posloužit dílo Vanesy Hardi.

V obrazech Hardi je kladen důraz na malířskou kvalitu (nepředmětnou) a
problematiku rámu (vnímání obrazu jako reliéfu, předmětu). Jelikož se zde
dostáváme mimo malbu, ponecháme stranou rám a budeme se věnovat hlavně
koloristické stránce. Zde má prioritu struktura, gesto malby. Malba je
organizovaný celek, jehož řád může divák odhalovat. Hardi nanáší několik
vrstev barev na sebe, které potom proškrabuje. Tušíme vrstvy díla, jeho
hloubku, která se projevuje jemnostmi v odstínech zakryté a znovu odkryté
materie. Vanesa Hardi tak vytváří místa pro naši intenci. Dílo, které
zkoumáme, nelze vnímat letmým přehlédnutím jako předmět. Zmíněnou vnitřní
rozdílnost musí divák odhalit pečlivým zkoumáním subtilnosti malby, tedy
přistoupit a vyslechnout nepředmětnou výzvu. Čas je zde podstatným
elementem percepce. Barva potom začíná mluvit sama za sebe, vlastním
jazykem, kterému my již rozumíme, jehož „slova“ si vybavujeme. Barevná
složka zde nabývá na významu, který je objevován podobně jako
v Hejdánkově nepředmětném myšlení intencí a znalostí kontextu.
Ukázali jsme si, jak umění k člověku promlouvá řečí, kterou by
Hejdánek zajisté nazval řečí nepředmětnou. Já ve způsobu řeči umění,
zvláště poesie a malby, spatřuji přesně ten druh řeči, který se Hejdánek
snaží zohledňovat. Je možné, že Hejdánek o této alternativě ví, jen jí
nevěnuje dostatečnou pozornost. Rozhodně však nechce celou tradici
zpředmětňujícího
myšlení
jednoduše
odvrhnout
a
lepší
a
žádoucí
nepředmětné myšlení stavět na „zelené louce“. Myslím, že právě ve způsobu
vyjadřování umění můžeme nalézt potřebnou inspiraci pro vytvoření nového
typu pojmové práce s nepředmětnými intencemi.
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Podívejme se na další pokus o nepředmětnou řeč, který Hejdánek také
nijak nezohledňuje a který je přinejmenším zajímavý a podnětný.

3.9. Mlčení jako způsob nepředmětné řeči
„Je na čase si promluvit o smyslu ticha
je na čase si promluvit o smyslu pauzy.
Je na čase, aby sis uvědomil, že smysl slov je dán přestávkami mezi nimi
je na čase, abys pochopil, že smysl slova, pojmu, je dán
mlčením před ním a mlčením za ním…“
Jiří Salamanczuk
V této
kapitole
budeme
vycházet
ze
zásadního příspěvku
„O sémiotických funkcích mlčení“ Izydory Dąmbské49. Svou studii Dąmbská
začíná definováním jazyka jako nástroje, jímž se mimo jiné objektivizují
výsledky poznání, vytvářejí informace, nástroje k dorozumívání s jinými,
k vytváření výrazů pro vlastní vnitřní stavy a nakonec nástroje
k vytváření kulturních objektů – např. uměleckých děl. Od této operativní
stránky jazyka ovšem máme odhlédnout, abychom mohli zkoumat jeho
vlastnosti a hledat jeho vztah k „předmětné oblasti“, kterou jazyk
kopíruje. Dále charakterizuje mlčení jako „jistý fenomén lidského bytí ve
světě, který je svázán – i když to zní paradoxně – s řečí a jazykem (v
jeho různých funkcích instrumentálních)“.50 Tím se snaží říct, ze mlčení
není pouze nemluvení. Rozlišuje pak dva druhy mlčení. Jedním je mlčení
hlídače ve věži, studenta na přednášce, hluchoněmého, spícího – ten
definuje jako nedostatek hlasité řeči, jako jistou podobu ticha. Druhým
pak je zdržení se řeči, které je prostředkem určité činnosti, např.
mlčení o něčem, aby to nebylo vyzrazeno. Toto mlčení může být způsobeno
buď vnějšími okolnostmi (mlčím tam, kde si to slušnost vyžaduje) či
vnitřním stavem mlčícího (umlknu díky nesmělosti či hněvu). Toto mlčení
má dle Dąmbské dva aspekty: obsahový a funkční. Prvním je zdržení se
řeči, tj. mlčení o jistých tématech - zde je ještě zapotřebí rozlišit
mlčení jako zdržení se řeči o jistých věcech a mlčení jako zamlčení,
maskování toho, o čem se bavit nechceme. Druhým je mlčení jako jistá
funkce, která tkví v dorozumění se s druhými tímto specifickým způsobem.
Dąmbská dále sděluje, že zdržení se řeči může jít tak daleko, že
dojde k umlčení toho, co můžeme nazvat vnitřní řečí, či dokonce způsobí
umlknutí diskursivního myšlení, jež pracuje díky slovům a pojmům! Myslí
si, že tento mezní případ mlčení využívají intuitivisté a mystikové,
kteří jsou přesvědčeni o tom, že veškeré slovní (pojmové) poznání
deformuje skutečnost, kterou je zapotřebí bezprostředně nahlédnout.
Pro nás je důležitý ten typ mlčení, kterému přisoudila funkci
dorozumívací. Mlčím tam, kde je zapotřebí něco říci resp. neříci. Zřejmě
tím poukazuje na možnost, že je něco takového, o čem se mluvit nedá,
tudíž je o tom lépe mlčet. Toto mlčení pak může sloužit jako dorozumívací
prostředek právě v situacích, ve kterých by „přišla řeč“ na nepředmětné
komponenty skutečnosti.
Typ mlčení, jež zastaví tok vnitřní řeči, která zkresluje skutečnost
pojmy, by sice řešil problém s nepředmětností, ale na úkor mnoha dalších
problémů a nevyřešených otázek. Je například možné skutečnost uchopit
jinak než pojmově? Jak nazřu skutečnost bezprostředně? Plynulo by mnou
toto nazření bez možnosti něčeho se „zachytit“? „Zachytává“ se během
pojmového myšlení o pojmy?
Mlčení je dle Dąmbské jednou z možností, jak „vypovídat“ o něčem v našem
případě
by
šlo
o
specifický
způsob,
jak
vypovídat
o
49

Od poetiky k diskursu, výbor z polské literární teorie 70.-90. let XX.
století, Strukturalistická knihovna, Brno 2000
50
Tamtéž, s. 13

23

nepředmětnosti. Hejdánkovi by se zajisté tato alternativa nijak nelíbila,
neboť Hejdánek se snaží vybudovat jiný, nový typ pojmového uchopení
nepředmětných intencí, ale vždy za pomoci řeči, nikoli mlčení.
Mlčením se mimo jiné zabýval i M. Heidegger 51. Pro naše cíle však
stačí jen nastínění tohoto problému, k němuž nám posloužila Dąmbská.
V závěrečné části se podívejme na to, co rozumí Hejdánek ryzí
nepředmětností a zda sám nabízí nějakou alternativu k pojmovému,
zpředmětňujícímu myšlení.
4. Pravda
4.1. Ryzí nepředmětnost
Hejdánek tvrdí, že předmětné uchopování světa je v zásadě špatné,
neboť nám nedovoluje skutečnost plně postihnout, ba právě naopak
způsobuje, že nám něco podstatného z této skutečnosti uniká. Doporučuje
tedy, abychom brali na vědomí – neříká ovšem, jak to máme udělat – nejen
předmětnou stránku skutečnosti, ale i její nepředmětnou součást. Navrhuje
jistý způsob řešení, k tomu se ale dostaneme až v úplném závěru práce.
Důležitou součást jeho pojetí nepředmětnosti tvoří popis něčeho, čemu
říká „ryzí nepředmětnost“, a právě tu se nyní pokusíme popsat.
Ryzí nepředmětnost lze charakterizovat jako to, co nikdy pojmovým,
zpředmětňujícím způsobem myšlení neuchopíme. Navíc jsme už při samotném
pokusu o této ryzí nepředmětnosti vůbec nějak hovořit postaveni před
nelehký úkol. Jakými prostředky se jí máme pokusit nazřít a pochopit?
Odkud se na ní máme podívat? Hejdánek si je sám těchto obtíží vědom,
přesto se o to pokouší – zatím nevyhovujícími pojmovými prostředky, neboť
před filosofií teprve stojí onen nelehký úkol vytvořit nové a lepší
způsoby přístupu ke skutečnosti. Předmětně je dle Hejdánka jen velmi
těžko - a dalo by se říct, že prakticky vůbec - postižitelný jak svět
vcelku, tak i člověk, pravda a Bůh. Toto není vyčerpávající seznam, ale
pouze výčet pro Hejdánka i pro nás důležitých skutečností. Svět vcelku
nikdy nemůžeme mít před sebou jako předmět, předně i proto, že nikdy se
na svět vcelku zkrátka nepodíváme. Nazírat na druhého člověka jako na
předmět je také krajně nepřípadné: již jsme si ukázali, že sami na sebe
se nikdy jako na předmět podívat nemůžeme - už jen proto, že vždy to
budeme my, kdo se bude mít před sebou. Zbývá pravda a Bůh, a na toto se
nyní více zaměříme.
4.2. Pravda
Své úvahy o pravdě začíná Hejdánek myšlenkou, že veškeré úsilí o
poznání je v evropské tradici úsilím o poznání pravdy, tj. o pravé
poznání skutečnosti.52 Postupně se vypořádává s různými pojetími pravdy,
předně s tzv. adekvační teorií pravdy, dále pak s pojetím pravdy, které
za její kritérium považuje praxi, užitečnost a výsledky. Tato pojetí se
mu zdají být nedostatečná, neboť v případě prvním nesrovnáváme výpověď se
skutečností, nýbrž s jinou výpovědí; v případě druhém se mu zdá krajně
pochybné, aby praxe rozhodovala o pravdivosti bez teoretické analýzy a
interpretace svých výsledků.53 Hejdánek dále hovoří o tom, že stejně tak
jako po filosofii, tak i po pravdě se může ptát jen filosofie, neboť vědy
si mezi sebe rozdělily skutečnost a každá se zabývá zkoumáním jen její
určité části. Vlastními prostředky ale nemůže samotná věda dát skutečnost
nikdy dohromady. Navíc se nestará ani o to, co při tomto dělení světa
zůstalo na okraji zájmu. Jedním takovým „drobtem, který spadl pod stůl“,
se zdá Hejdánkovi sama pravda. V tomto pojetí také rozumí filosofii jako
51

Srovnej Heidegger, M.: Bytí a čas, Oikumené, Praha 1997, § 34
Srovnej Hostina (filosofický sborník), Sixty-Eight Publishers, Toronto
1989, s. 35
53
Srovnej Hejdánek, L.: Rádlovo pojetí pravdy, 1952
52

24

lásce k pravdě a dodává, že „k pravdě se nikdy nedostaneme hromaděním
jednotlivých poznatků, ale jen tak, že jí samé věnujeme pozornost a plni
očekávání budeme naslouchat, zda nás snad neosloví a zda tak se ona
nedostane k nám.“54 Vrátíme-li se k definici filosofie jako reflexe, pak
rozhodující složkou této reflexe bude její otevřenost vůči pravdě. Nyní
se tedy ptejme, co je to pravda?
Svou odpovědí, že už v samotné otázce po pravdě je skryt omyl, nás
Hejdánek vrhne do nesnází, které se budou dále jen rozhojňovat. Tento
omyl spočívá v tom, že pravda není nějaké „něco“, není to žádná předmětná
či předmětně postižitelná skutečnost. Pravda nám má tuto skutečnost
teprve ukázat v tom „pravém světle“, anebo lépe: sama je tím světlem,
v němž se věci, bytosti a události ukazují. Je možné, že Hejdánek byl
prostřednictvím Jana Patočky ovlivněn Heideggerovým pojetím světliny,
„lichtung“. Bádání na tomto poli však nechám otevřené.
Hejdánek své teze o pravdě dále rozvíjí. Pravda je skutečnost, která
je předmětně, tj. jako předmět, nepostižitelná. „Pravda se vždycky odnáší
k věcem, platí o nich; sama však není věcí vedle jiných věcí.“ 55 Nemůže se
tedy v pravém slova smyslu stát předmětem našeho zkoumání. Jakmile se
pokusíme pravdu jako předmět uchopit, ztratí se nám pod rukama. Pravdu
pak podle Hejdánka můžeme postihnout jen jako cosi jiného. V pojetí
pravdy člověk zároveň usiluje o pojetí sebe sama; v sebepochopení nemůže
člověk vynechat svůj základní vztah k pravdě a nepoukázat na něj. „A sám
sebe nemůže člověk realizovat jinak, než že realizuje pravdu, která jej
opět ze své podstaty vede doprostřed věcí, doprostřed konkrétní situace a
k jednání z pravdy a v pravdě.“56 Pravdu pak máme uskutečňovat – stejně
jako své lidství – tím, že budeme polidšťovat svět, tj. připravovat ho
pro lidi tak, aby v něm mohli jako lidé žít. To pak bude takový svět, „v
němž pravda bude platit a vládnout jako pravda“.
Hejdánek se domnívá, že k tomu, abychom mohli vidět jsoucí jakožto
jsoucí, musíme zároveň nahlédnout i jeho nejsoucnost. „A bytí (pravého)
jsoucna můžeme nahlédnout jen ve světle ryzího nejsoucna, ryzí
nepředmětnosti, tj. ve světle pravdy.“57 Hejdánek tvrdí, že ani filosofie,
ani vědy nejsou myslitelné bez vztahu k pravdě jako tomu, co je tím
posledním kritériem poznání a myšlení. Tato pravda však nemůže být
považována za věc mezi věcmi, není to žádný předmět, nýbrž ryzí
nepředmětnost. Tato nepředmětnost se předmětnému myšlení jeví jako nic,
jako nihil. Nihilismus je tedy plodem zmíněného typu řecké pojmovosti a
zpředmětňujícího myšlení. Dále Hejdánek dodává, že poznání světa a vůbec
poznání člověka musí být zaměřeno nejen k předmětné stránce skutečnosti,
tj. k tomu, co je dáno, ale také k její nepředmětné stránce, tedy k tomu,
co dáno není a co se otevírá do budoucnosti. Pravda pak není pouhou
reprodukcí světa, ale její perspektivou, je perspektivou člověka.
Pravdu můžeme postihnout jen jakoby „mimochodem“, jen nepředmětně. I
když k nám pravda promlouvá skrze svět řeči, kterému ovšem sama teprve
dává smysl, je garantem smysluplnosti každého lidského promlouvání,
přesto ji nemůžeme pojmově uchopit! Ovšem jen v tom případě, budeme-li
pojmové myšlení chápat – tak jak jsme ho doposavad charakterizovali –
jako takové, které pomocí pojmů konstruuje intencionální předměty,
jejichž
prizmatem
pak
hledí
na
skutečnosti
jako
na
předmětné.
K předpojmovému myšlení se zřejmě vrátit nemůžeme, mimopojmové myšlení o něž jsme se pokusili v interpretaci básní - se Hejdánkovi zdá
nedostatečné, a tak jedinou perspektivu spatřuje v radikální rekonstrukci
pojmového
myšlení,
které
chápe
jako
fundamentální
rekonstrukci
intencionálních předmětů a změnu chápání celé jejich oblasti. Tato
radikální přestavba se Hejdánkovi zdá důležitá hlavně z toho důvodu, že
filosofie se nemůže obejít bez přesného a vystihujícího pojetí pravdy,
které však zatím nemůže uskutečnit ze svých dosavadních pozic. Filosofie
54
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se musí vypořádat s tradicí, ze které
pravdu ve „světle pravdy a nikoli
prostředků.“58

vychází, a
ve světle

musí začít nazírat
svých myšlenkových

4.3. Meontologie
Aby filosofie mohla pochopit pravou povahu svého vztahu k pravdě,
aby pravdu konečně mohla nahlédnout - což dosud nemůže díky tradičnímu
pohledu, který nepředmětnou skutečnost chápe jako něco neskutečného, jako
ne-skutečnost, či lépe: tomuto pohledu se nepředmětně „jsoucí“59 jeví jako
nejsoucí – navrhuje Hejdánek vybudovat alespoň na nějakou přechodnou dobu
novou filosofickou disciplínu, která bude schopna zkoumat a myšlenkově
uchopit
tu
oblast
skutečnosti,
která
je
předmětným
myšlením
neuchopitelná, která je nezpředmětnitelná.
Ontologie zkoumá jsoucí jakožto jsoucí (stejně jako to, co mu jako
takovému přináleží), a tak zřejmě bude nevyhnutelné z pozic tradiční
ontologie chápat pravdu v Hejdánkově pojetí – tak, jak jsme o něm
doposavad hovořili – jako nejsoucí, tedy nejsoucno. Hejdánek se nebojí
prohlásit pravdu za „nic“ a dokonce ustavuje vedle ontologie v tradičním
smyslu meontologii jako „filosofickou disciplínu o ne-jsoucím, přesněji o
té skutečnosti, o níž nelze legitimně vypovídat, že „jest“, ačkoliv „je“
skutečná a tedy v žádném případě nespadá v jedno s „ničím“, resp. s
„nicotou“.60 Nicméně hovoří o tom, že jakési povědomí o neoprávněnosti
chápání bytí jako jsoucna je značně staré a dá se vysledovat již u
některých myslitelů středověku. Svou meontologii, která vychází z řeckého
ME ON = nejsoucí, chápe jako dočasnou disciplínu, která sehraje svou roli
v přechodném období, kdy bude ontologie procházet velkými proměnami.
Tématem meontologie pak nebude jen pravda, ale i meontologické
předpoklady takového pojetí.
Jedním ze základních předpokladů meontologického pojetí pravdy bude
správné pochopení a zvládnutí vztahu mezi předmětností a nepředmětností.
Dalším pak pochopení vztahu mezi ryzí nepředmětností a nepředmětnou
komponentou každé skutečnosti. Třetím předpokladem bude nalezení takové
reflexe, která bude schopna setkání s ryzí nepředmětností. Čtvrtým
předpokladem bude nahlédnutí vztahu mezi nepředmětnou výzvou a dějinnou
situací, v níž k ní dochází.
Tato disciplína bude povolána k tomu, aby nepředmětné myšlení
vytáhla ze stínu zapomnění a dovedla ho k takové formě a slávě, jaké
dosáhlo myšlení předmětné. Téma pravdy bude pro tuto novou vědu zásadní.
„Teprve v rámci této nové disciplíny, v níž se už musí projevit nový,
totiž nepředmětný (nezpředmětňující) způsob myšlení, bude možno najít
potřebné předpoklady a vhodná východiska pro formulování přiměřeného
pojetí pravdy.“61
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že dokud nebude ustavena nová věda –
meontologie, nebude možno o pravdě smysluplně vypovídat. A protože
takováto věda zatím důkladněji rozvržena nebyla, nemá smysl ve zkoumání
pravdy dále pokračovat. Nicméně ukážeme si, že tak nesmyslné to není,
neboť Hejdánek nabízí - dle mého soudu - ještě jednu alternativu.
4.4. Bůh
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Užívám zde závorek z toho důvodu, že o nepředmětném, jak jsme si již
ukázali nelze hovořit jako o jsoucím, neboť bychom ho tak označili za
jsoucno a tím nepředmětnost a v tomto případě dokonce ryzí nepředmětnost
není.
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Ukázali jsme si, že evropské myšlení vyrůstá ze dvou tradic: jedním
myšlenkovým zdrojem je řecká filosofie a druhým židovsko-křesťanská
tradice. Zabývali jsme se převážně odkazem Řecka a zmínili jen Hejdánkovo
doporučení, aby se filosofie nebála a vykročila směrem ke křesťanství,
které je perspektivou pro člověka, jenž se nebojí otevřít budoucnosti.
Řečtí filosofové navíc podle Hejdánka nedocenili, ba přímo pomíjeli
problematiku času. Filosofie prý jen (kriticky) navázala na čas archaický
a děs z budoucnosti neutralizovala popřením či snížením důležitosti času
vůbec, na každou skutečnost navíc začala nazírat jako na skutečnost
předmětnou.
Zde bych namítla, že chápání času v archaickém Řecku Hejdánek
zjednodušil. Je pak snadné vykreslit hebrejskou tradici jako vhodnější:
„...Objev
nepředmětné
skutečnosti,
který
spadá
v jedno
s objevem
budoucnosti a tím pravého rozměru dějin, byl po některých nábězích ve
starém Iránu uskutečněn na půdě prorocké tradice starého Izraele.“62 Právě
tato hebrejsko-křesťanská tradice je naproti tradici řecké orientována na
budoucnost a do budoucnosti.
Od těchto poznámek je již jen krok k formulaci myšlenky: pokud
Hejdánek tvrdí, že poznání světa a vůbec poznání člověka musí být
zaměřeno nejen k předmětné stránce skutečnosti, tj. k tomu, co je dáno,
ale také k její nepředmětné stránce, tedy k tomu, co dáno není a co se
otevírá do budoucnosti, a že pravda pak není pouhou reprodukcí světa, ale
její perspektivou, nadějí člověka - a pokud touto perspektivou disponuje
židovsko-křesťanská tradice, ve které jsou víra a Bůh touto nadějí, pak
víra a Bůh jsou onou pravdou. 63 Toto pojetí je však příliš jednoduché,
neboť zde dochází ke ztotožnění nepředmětnosti s budoucností.
Hejdánek dále hovoří o tom, že pojem Bůh je pojmem v historii
nejzatíženějším. Řecké myšlení se snažilo o pojetí Boha jako nejvyššího
jsoucna, což bylo zásadním problémem a omylem. Naproti tomu v křesťanské
myšlenkové tradici byla zřetelněji viděna problematičnost takového pojetí
a jako přiměřenější bylo hodnoceno pojetí Boha jako bytí. Sám Hejdánek
však i zde namítá, že toto pojetí zkreslila řecká pojmovost a že téma
Boha bude tématem zakázaným nejen pro filosofii, ale i teologii, „dokud
se filosofům nezdaří založit a náležitě upevnit pojmovost nového typu,
v níž pojmy už nebudou nerozlučně spjaty s příslušnými intencionálními
(objekty) předměty, nýbrž budou mít otevřenu možnost odlišné spjatosti
s něčím, co bychom těžko mohli zatím určit jinak než negativně: spjatosti
s příslušnými intencionálními non-objekty, ne-předměty.“64
Hejdánek prozatím klade mezi Pravdu a Boha rovnítko (Pravda = Bůh),
cestou k Pravdě tedy zatím není meontologie - jako disciplína, kterou
k tomuto a jiným účelům navrhl - ale ani teologie. Je to filosofie, která
se postupně stala lepším nástrojem k formulaci teologických tezí. A tak
Hejdánek postuluje křesťanskou filosofii – přičemž sám později dodává, že
označení „křesťanská“ vlastně není zapotřebí – která se může tématikou
Boha zabývat.
I zde bych si dovolila námitku. V rámci filosofie Hejdánek navrhuje
meontologii. Kruhem se tedy k meontologii vracíme, ukazuje se však, že by
se stala nejen filosofickou disciplínou, ale i disciplínou teologickou.
Hejdánek však přiznává nezajištěnost svého filosofického podniku a sám
dodává, že má být jen pokusem, jak se tematikou pravdy a Boha smysluplně
zabývat.
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Navrhuji zde rozlišení Pravdy a pravdy. Není to z toho důvodu, že by
pravdy byly dvě, ale proto, že se Hejdánek zabývá pravdou ve smyslu
filosofickém a navrhuje postupy – meontologické – k jejímu pochopení. Je to
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Nejde o rozdíl pravd, ale rozdílná hlediska zkoumání.
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Opusťme problematiku Pravdy pokusem. Nejlépe se přesvědčíme o tom,
že Hejdánek opravdu mluví o Pravdě jako o Bohu tak, že zkrátka nahradíme
slovo Pravda slovem Bůh. A tak je-li má interpretace Hejdánkova pojetí
Pravdy správná, myslíte, že takto se o Bohu vypovídat nedá? Pravda/Bůh
nám má skutečnost teprve ukázat v tom „pravém světle“, anebo lépe, jak
Hejdánek dodává, je sama tím světlem, v němž se věci, bytosti a události
ukazují. Pravda/Bůh je skutečnost, která je předmětně, tj. jako předmět,
nepostižitelná. „Pravda se vždycky odnáší k věcem, platí o nich, ukazuje
se v pravém světle; sama však není věcí vedle jiných věcí.“ 65 Nemůže se
tedy v pravém slova smyslu stát předmětem našeho zkoumání. Jakmile se
pokusíme Pravdu/Boha jako předmět uchopit, ztratí se nám pod rukama.
Pravdu/Boha pak dle Hejdánka můžeme postihnout jen jako cosi jiného.
V pojetí Pravdy/Boha člověk zároveň usiluje o pojetí sebe sama.
V sebepochopení nemůže člověk vynechat svůj základní vztah k Pravdě/Bohu
a nepoukázat na něj. „A sám sebe nemůže člověk realizovat jinak, než že
realizuje pravdu, která jej opět ze své podstaty vede doprostřed věcí,
doprostřed konkrétní situace a k jednání z pravdy a v pravdě.“66

5. Hejdánkovi interpreti a kritici
V současné době je jedním z nejvýznamnějších „hejdánkologů“ (resp.
„hejdánkoložek“) Zuzana Škorpíková, která shrnula své poznatky o
filosofii
Ladislava
Hejdánka
v práci
Hejdánkologie.
Hejdánkovou
nepředmětností se také zabýval prof. Stanislav Sousedík ve své recenzi na
knihu L. Hejdánka Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti publikované
v Distanci
2001,
kde
Hejdánkovi
přisoudil,
že
se
pokouší
o
revizionistickou metafyziku. O Hejdánkovi se také zmiňuje Petr Rezek ve
své knize Filosofie a politika kýče. O Hejdánkovi se dočteme v mnoha
studiích publikovaných v časopisech a sbornících, v Ústí nad Labem
například ve sborníku ERGO 3/99 či ve Filosofických zastaveních – Piknik
u cesty 2002. Zajímavý rozhovor s Hejdánkem publikoval Pavel Taněv
v časopise Reflex a zmínku o Hejdánkovi také nalezneme v knize Martina
Šimsy Filosof a reforma světa 1997. Hejdánek byl zařazen i do galerie
elity národa, a tak se s ním mohla setkat širší veřejnost na obrazovkách
České televize. V polovině minulého roku byla v Praze uspořádána
konference o filosofii Ladislava Hejdánka, příspěvky však dosud nebyly
publikovány. Hejdánkovým filosofickým pokusům je sice věnována pozornost,
nikdo se však soustavněji nezabývá jejich realizací, a tak na meontology
budeme muset ještě chvíli čekat.
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6. závěr

V práci jsme poukázali na nedostatky předmětného myšlení, které
leckdy málo dbá rozdílu mezi pojmem a intencionálním předmětem, jindy
zase zapomíná na to, že je třeba důsledně rozlišovat mezi předmětem
intencionálním a reálným. Ukázali jsme, že základní a zásadní nevýhodou
pojmového myšlení je jeho vliv na to, jak se nám jeví a ukazuje
skutečnost,
že
totiž
srovnává
intencionální
předmět
s předmětem
skutečným, a nazírá pak na každou skutečnost jako na předmět, a to i na
takovou skutečnost, na kterou se takto nazírat nedá. Dovoluje pak jen
některým - a my již víme, že předmětným - stránkám skutečnosti, aby se
ukázaly, zatímco jiné nebere v potaz. Problém nepředmětnosti se týká, jak
říká Ladislav Hejdánek, všech, kdo jsou nějak spojeni s evropskými
tradicemi. Proto je zapotřebí je přesvědčit, že dosavadní, řecká,
zpředmětňující pojmovost je i přes všechny své přednosti vadná, a toto
jednostranné a zpředmětňující myšlení je nutné překonat. Hejdánkovy
studie jsou plné podobných výzev, toto myšlení se mu zdá opravdu mylným a
pro další cesty myšlení naprosto nepatřičným, proto se sám pouští do
heroického úkolu reformovat způsob nazírání na skutečnost a proto rozvíjí
své úvahy o nepředmětnosti. Je však důležité říct, že Hejdánek své teze
o nepředmětnosti sice filosoficky zdůvodňuje a vysvětluje, zároveň ale
nepodává žádný návod k jejich realizaci. Dozvídáme se, že myslíme špatně,
že toto myšlení je dokonce závadné a nebezpečné, autor těchto názorů však
již nepodává žádný návod na to, jak tuto skutečnost změnit. Doporučuje
sice zavedení nové vědy – meontologie - či vykročení ke křesťanství, jak
však má být tato věda či toto vykročení prakticky vykonáno, neříká.
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Hejdánkovo pojetí pravdy, na které byla má práce zaměřena, přímo
vychází z jeho myšlenek o nepředmětnosti: pravdu charakterizuje jako ryzí
nepředmětnost. Proto bylo nezbytné důkladně prozkoumat i tuto oblast jeho
myšlenkových pokusů. Sama jsem se pokusila cestu k překonání v zásadě
špatného zpředmětňujícího myšlení navrhnout v bodě 3.8., v bodě 3.9. jsem
se snažila poukázat i na snahy Izydory Dąmbské.
Naše úvahy o Hejdánkově filosofii začaly nastíněním jeho pokusů o
zavedení křesťanské filosofie. Zjistili jsme, že víra může, jak tvrdí
Hejdánek, čas od času zvolit jiné, vhodnější prostředky ke svému
vyjádření - díky po staletí plynoucímu rozhovoru mezi teologií a
filosofií se vhodným nástrojem pro toto vyjádření víry stala právě
filosofie, která svým vystoupením k víře získává prostředky k destrukci
metafyziky. Filosofie by tedy prováděla to, co je jí nejvlastnější –
reflexi – a přitom by navíc získala prostor k osvobození jak sebe samé,
tak i víry od metafyziky.
Filosofie se podle Hejdánka zrodila v Řecku. Právě v řecké
pojmovosti vidí Hejdánek příčinu toho, že naše myšlení je chybně
zpředmětňující.
Proto
našemu
myšlení
uniká
mnoho
podstatného
ze
skutečnosti, která není celá jen předmětná, ale která obsahuje i prvky
nepředmětné. Zjišťujeme tak, že ani filosofie není nejvhodnějším
prostředkem k vyjádření víry. Hejdánek navrhuje zásadní reformu filosofie
a vytvoření nové disciplíny: meontologie.
K otázce pravdy jsme přistoupili již obeznámeni s těmito problémy. A
zjistíme-li, že pravda k nám promlouvá skrze svět řeči, kterému ovšem
sama teprve dává smysl, že je garantem smysluplnosti každého lidského
promlouvání, a přesto ji nemůžeme pojmově uchopit, nijak se toho
nezalekneme. Naopak teprve nyní můžeme ocenit Hejdánkovy snahy o vlastní
pojetí pravdy. Sám Hejdánek si dobře uvědomuje, že jeho filosofický
podnik je značně nezajištěný, přesto - jak sám říká - má být především
pobídkou k dialogu na toto téma.
Myslím si, že Hejdánkovy snahy si zaslouží pozornost: nejen pro svou
nápaditost, ale i pro svůj přínos k diskusi o vztahu víry a filosofie.
V neposlední řadě pak mohou (a měly by) být podnětem k zamyšlení nad
naším způsobem přístupu ke skutečnosti, popř. ke snaze tento přístup
reformovat.
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